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Lăzi în AGRICULTURĂ
RECOLTAREA COLTURILOR DE TOAMNA

• Cartofii au fost strînși de pe 20 400 hectare, 
reprezentînd 16 la sută din suprafața cultivată

• Toți cartofii ce rămîn în urma mijloacelor 
mecanice să fie culeși manual

• Prin corelarea transportului cu recoltarea, 
producția să ajungă în timp scurt în depozite și la 
consumatori

© Maximă răspundere pentru livrarea tuturor 
cantităților prevăzute la fondul de stat

Șuii semnul prieteniei, al stimei și respectului reciproc, ieri au continuat
CONVORBIRILE DINTRE PREȘEDINTELE N1C0LAE CEAUȘESCU 

ȘI PREȘEDINTELE MOHAMED HOSNI MUBARAK
O nouă și grăitoare expresie a dorinței comune de a da dimensiuni și mai largi colaborării 
multilaterale româno-egiptene, a solidarității poporului nostru cu cauza popoarelor arabe, în interesul 
făuririi unei păci trainice și juste în Orientul Mijlociu, al destinderii și colaborării internaționale
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Stadiul recoltării cartofilor de toamnă în seara zilei de 8 septembrie

/ BIHOR,

TIMIȘ

Președintele Republicii Socialis
te România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, s-a reîntîlnit, joi, la 
Snagov, eu președintele Republicii 
Arabe Egipt, Mohamed Hosni 
Mubarak.

In timpul convorbirilor, cei doi 
președinți , au continuat exami
narea unor aspecte importante 
privind dezvoltarea relațiilor ro- 
mâno-egiptene, extinderea coope
rării economice, intensificarea și 
diversificarea schimburilor comer
ciale, corespunzător dorinței și 
^pirațiilor de progres ale ambe- 
f r țări și popoare.

în continuare s-a procedat la 
un larg și aprofundat schimb de 
păreri cu privire la evoluția vieții 
politice internaționale.

Președinții Nicolae Ceaușescu și 
Mohamed Hosni Mubarak au sub
liniat că în lume se afirmă tot 
mai puternic voința popoarelor de 
a se dezvolta libere și independente, 
de a colabora într-un climat de în
țelegere și pace.

în același timp, cei doi președinți 
au apreciat că în viața internațio
nală s-a ajuns la o încordare deo
sebită, ca urmare a politicii de 
forță și dictat, de reîmpărțire a sfe
relor de influență, de încălcare a 
libertății și suveranității popoare
lor, precum și existenței unor stări 
conflictuale și de război în’ diferite 
zone ale globului, creșterii fără 
precedent a cursei înarmărilor, as
cuțirii crizei mondiale, accentuării 
decalajelor dintre țările bogate și 
țările sărace. S-a arătat că, în 
aceste condiții, este necesar ca po
poarele să-și unească forțele și să 
conlucreze tot mai strîns pentru 
oprirea agravării situației inter
naționale, pentru reluarea și con
tinuarea politicii de destindere, 
colaborare și respect al indepen
denței naționale, pentru edificarea 
unei lumi în care fiecare națiune 
să poată trăi liberă, să-și or
ganizeze viața așa cum o doreș
te, fără nici un amestec din afară. 
S-a apreciat că trebuie să se facă 
totul pentru încetarea conflictelor 
militare, pentru soluționarea prin 
mijloace pașnice, pe calea tratati
velor, a tuturor diferendelor din
tre state, în spiritul înțelegerii și 
păcii, pentru eliminarea forței și 
amenințării cu forța din relațiile 
internaționale.

în timpul convorbirilor, o aten
ție deosebită a fost acordată pro
blemelor din Orientul Mijlociu.

în acest cadru, s-a insistat asu
pra faptului că acum, după eveni
mentele și actele agresive militare 
ale Israelului în Liban, după solu
ția care s-a realizat, pe calea ne
gocierilor, la Beirut, se impun în
cetarea oricăror acțiuni militare 
din partea Israelului, retragerea 
trupelor israeliene din Liban, asi
gurarea liniștii, independenței și 
integrității Libanului’ și trecerea Ia

rezolvarea problemei poporului pa
lestinian — problema principală în 
Orientul Mijlociu.

Subliniindu-se că evenimentele 
militare din Liban au demonstrat, 
încă o dată, că situația din Orien
tul Mijlociu nu poate fi soluționată 
pe cale militară, în cursul convor
birilor s-a evidențiat că trebuie să 
se acționeze pentru reglementarea 
ei politică, pentru realizarea unei 
păci globale, juste și trainice în 
regiune, pentru rezolvarea proble
mei poporului palestinian, pe baza 
dreptului său la autodeterminare, 
la constituirea unui stat palesti
nian independent, pentru instaura
rea unor relații care să asigure 
conviețuirea pașnică a tuturor sta
telor din zonă.

în ceea ce privește conflictul 
dintre Iran și Irak, cei doi pre

ședinți au reliefat necesitatea în
cetării confruntării militare și tre
cerii la rezolvarea problemelor 
dintre ele pe calea tratativelor, 
pornindu-se de la interesele ambe
lor țări, alejpăcii și bunei vecină
tăți în, această regiune.

în numele său și al poporului 
egiptean, președintele Mohamed 
Hosni Mubarak a dat o înaltă 
apreciere poziției principiale și 
constructive a României în pro
blemele Orientului Mijlociu, efor
turilor perseverente ale președin
telui Nicolae Ceaușescu consacrate 
rezolvării situației din zonă și sta
tornicirii unei păci durabile.

Președintele Nicolae Ceaușescu a 
reafirmat hotărîrea României so
cialiste de a contribui și în viitor 
la impulsionarea procesului de 
pace, la realizarea unei reglemen

tări globale, juste și trainice în 
Orientul Mijlociu.

în legătură cu securitatea și coo
perarea europeană, a fost relevată 
necesitatea de a se acționa pentru 
ca reuniunea de la Madrid, care 
își va relua lucrările în toamna 
acestui an, să se încheie cu rezul
tate cît 'mai bune, să ducă la con
vocarea unei conferințe de încre
dere și dezarmare în Europa, la 
asigurarea continuității procesului 
de destindere, securitate și colabo
rare inițiat la Helsinki. Totodată, 
s-a considerat că trebuie făcut 
totul pentru oprirea amplasării 
rachetelor cu rază medie de ac
țiune, pentru retragerea și distru
gerea celor existente, pentru in
staurarea unor relații noi, de prie
tenie și colaborare, pe continent, 
pentru realizarea unei Europe 
unite, bazată pe respectul orîn- 
duirii sociale și independenței fie

cărei națiuni europene. S-a arătat 
că o Europă unită ar constitui un 
factor puternic de dezvoltare, de 
pace, de progres în întreaga lume.

Exprimîndu-se îngrijorarea față 
de sporirea necontenită a cursei 
înarmărilor, care împovărează tot 
mai mult popoarele și duce la 
creșterea pericolului de război, 
s-a subliniat importanța trecerii la 
măsuri concrete, practice de 
dezarmare, în primul rînd de 
dezarmare nucleară, pentru a se 
asigura dreptul suprem al oameni
lor și al națiunilor la viață, la 
existență liberă și demnă, la inde
pendență.

Cei doi președinți au. apreciat că 
o altă problemă deosebit de gravă 
este aceea a decalajelor mari din
tre țările bogate și țările sărace,
(Continuare în pag. a V-a)

Ne aflăm într-o perioadă de vîrf 
a muncilor agricole cînd, concomi
tent cu recoltarea florii-soarelui, le
gumelor, porumbului și a altor 
culturi de toamnă, important este 
ca întreaga producție de cartofi să 
fie strînsă cu grijă, transportată în 
timpul cel mai scurt și depozitată 
în condiții corespunzătoare. Potrivit 
datelor furnizate de Ministerul 
Agriculturii și Industriei Alimenta
re, pînă în seara zilei de 8 septem
brie în unitățile agricole cartofii au 
fost strînși de pe 20 500 hectare — 
16 la sută din suprafața cultivată, 
în județul Suceava, unul din jude
țele mari producătoare de cartofi, 
producția a fost strînsă de pe 38 la 
sută din suprafața cultivată, iar în 
județul Brașov — tot mare produ
cător — de pe 22 la sută din supra
fața aflată in cultură. Recoltarea 
este avansată și în alte județe care 
cultivă suprafețe mai mici — Olt, 
Giurgiu și Galați.

Așa cum rezultă din cifrele în
scrise pe harta de mai sus, în ju
dețele Călărași, Tulcea, Vilcea, 
Gorj, Caraș-Severin, Iași, Cluj, 
Hunedoara și Maramureș, cartofii 
au fost recoltați de pe mai pu

DIN CÂRTEA MAI^IL©^. 
îmPLDIMDB^n SOCIALISTE

ALE POPOUUJUJUU 
C©NDIUS BE IPAGVHO

AZI, JUDEȚUL CĂLĂRAȘI
Socialismul a conferit și acestui județ de la Dunăre — 

asemenea întregii țări — o nouă tinerețe, o renaștere de
plină pe toate planurile, largi posibilități de valorificare a 
resurselor materiale și spirituale. Milenarele frumuseți ale 
peisajului dunărean, ca și străvechiul nume al Bărăganului 
sînt, an de an, primenite prin pulsul clocotitor al industriei, 
patosul construcțiilor și freamătul recoltelor bogate, prin 
viața culturală tot mai intensă a celor ce muncesc. 
Fiecare om al muncii din județul Călărași, asemenea fiecărui 
cetățean al țării, simte o îndreptățită bucurie și mîndrie 
pentru înfăptuirile de pînă acum, privește viitorul cu în
credere. Oricare dintre așezările de pe aceste străvechi 
pămînturi românești exprimă profunde transformări, rod al 
muncii harnice și pricepute a oamenilor de aici, care 
urmează neabătut, cu încredere și entuziasm, politica plină 
de înțelepciune a partidului, patrioticele chemări la muncă 
și creație ale tovarășului Nicolae Ceaușescu. A fost clădit 
astfel un colț de țară minunat, cu peisajul înnobilat de 
catargele cetăților industriale, de marea de aur a holdelor 
de grîu.

Despre cîteva din aceste repere, care se condiționează 
reciproc, despre oamenii care au optat cu vigoarea spiritului 
revoluționar să dea noi străluciri județului Călărași vom 
relata în numărul de astăzi al ziarului, (în pagina a lll-a).

țin de 5 la sută din suprafața 
cultivată. Acum solul este zvîn- 
tat, tuberculii pot fi scoși cu 
ușurință, fără să aibă pămînt. De 
aceea trebuie profitat din plin de 
aceste zile cu timp bun pentru a 
strînge fără întirziere recolta de 
cartofi.

Cu toată răspunderea trebuie să 
se acționeze pentru evitarea orică
ror pierderi de recoltă. în acest 
scop este obligatoriu ca, după re
coltarea mecanizată, să se organi
zeze strîngerea manuală a tuturor 
cartofilor care mai rămîn în pămînt. 
Concomitent cu grăbirea recoltării, 
o atenție deosebită trebuie acorda
tă livrării cartofilor în cantitățile 
prevăzute la fondul de stat. Aceas
ta presupune atît buna folosire a 
mijloacelor de transport, cît și or
ganizarea temeinică a muncii la 
centrele și bazele de preluare.

Nici un efort nu trebuie precupe
țit pentru ca recolta de cartofi să 
ajungă în timp scurt pe piețe sau 
în depozite, astfel incit să se asi
gure o bună aprovizionare a popu
lației cu acest produs și stocurile 
necesare pentru iarnă.
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TOATE FORȚELE SATELOR - PUTERNIC ANGAJATE 
LA RECOLTAREA CULTURILOR DE TOAMNĂ!

ialomița: Porumbul s-a copt, culegătorii sînt la datorie
La 6 septembrie, In toate cele 18 con

silii agroindustriale din județul Ialomița a 
început recoltarea porumbului de pe cele 
97 700 hectare. în primele trei zile, produc
ția de porumb a fost strînsă de pe 5 500 
hectare. Tovarășul Constantin Natu, secre
tar al comitetului județean cu problemele 
de agricultură, ne-a spus că au fost stabi
lite măsuri tehnice și organizatorice care 
să asigure stringerea recoltei de porumb pe 
parcursul a 30 zile bune de lucru. O supra
față de 57 000 hectare va fi recoltată me
canic cu 1100 combine, iar 40 700 hectare 
manual, lucrare la care vor participa zilnic 
20 000 cooperatori. Acum se acordă priori
tate recoltării porumbului și eliberării te
renului pe cele 20 000 hectare ce vor fi in- 
sămințate cu cereale păioase.

Deși recoltarea porumbului este la în
ceput, în unitățile agricole din consiliile 
agroindustriale Țăndărei, Balaciu, Gîfbovi, 
Cocora și Cosîmbești se muncește intens. 
Iată ce am constatat la fața locului. Pină 
joi seara, în consiliul agroindustrial Țăndă- 
rei, din care fac parte cinci cooperative 
agricole și I.A.S. Ograda, porumbul a fost 
strîns de pe 1 000 din cele 9 800 hectare. La 
I.A.S. Ograda — unitate care a cultivat 
4 500 hectare cu porumb — am poposit mai

mult, întrucît modul de organizare a flu
xului poate constitui un exemplu și pentru 
alte unități agricole ialomițene. Aici au 
fost ■ organizate șapte module constituite 
din cite 4 combine dotate cu echipament 
de recoltat știuleții. „Ne-am organizat în 
așa fel munca incit, odată cu recoltarea, să 
eliberăm și terenul de coceni — ne spune 
inginerul-șef al I.A.S. Ograda, Petre Dumi
trescu. La stringerea cocenilor folosim 12 
mașini de adunat și căpițat. Pentru a nu 
imobiliza mijloacele de transport, am ho- 
tărît să însilozăm întreaga masă vegetală 
la capătul parcelelor." într-adevăr, este un 
mod gospodăresc de a gindi și a acționa. 
Dealtfel, aici s-au însilozat, într-un singur 
punct, peste 10 000 tone de coceni adunați 
imediat după recoltarea știuleților.

Sosit la ferma Murgeanca, tovarășul Va- 
sile Barbu, președintele consiliului agroin
dustrial Țăndărei, ne-a informat că și în 
celelalte unități din consiliu se lucrează din 
plin la recoltarea porumbului. Aflăm că in 
două zile se va încheia stringerea florii- 
soarelui de pe întreaga suprafață, ceea ce 
va permite ca viteza zilnică la culesul po
rumbului să crească simțitor, prin partici
parea unor forțe mecanice și umane supli

mentare. Dealtminteri, încă de pe acum 
1 000 de oameni din unitățile agricole care 
fac parte din acest consiliu agroindustrial 
string manual porumbul, recoltind peste 
150 hectare pe zi.

Și in alte unități agricole de stat și coo
peratiste din județul Ialomița am putut 
consemna inițiative valoroase. La C.A.P. 
Munteni Buzău, unitate care a cules pină 
acum porumbul de pe 190 hectare din cele 
950 hectare cultivate, știuleții sînt în prea
labil depănușați. Ga urmare, in două-trei 
zile ajung la umiditatea optimă de depo
zitare. La această lucrare participă 2ilnic 
300 de cooperatori. Se consideră că, proce- 
dîndu-se în acest fel, recoltarea porumbu
lui se va încheia pină la 15 octombrie.

Toate acestea permit să se facă apre
cierea că în județul Ialomița recoltarea po
rumbului a început sub bune auspicii. Este 
însă necesar ca această lucrare să fie in
tensificată și în unitățile agricole din con
siliile agroindustriale Gura Ialomiței, Con- 
deești și Sinești. Porumbul s-a copt, iar 
timp de așteptat nu mai este 1

Mihal V1ȘOIU 
Aurel PAPADIUC

brăila: Transportul are nevoie de carburantul... organizare
în județul Brăila, la recoltarea florii- 

soarelui de pe cele 36 254 hectare sînt fo
losite 621 combine, iar la transportul pro
ducției obținute — numeroase camioane și 
tractoare cu remorci. Pină în seara zilei 
de 8 septembrie, recolta a fost strînsă de 
pe 25 600 hectare, ceea ce reprezintă 72 la 
sută din suprafața cultivată. Se remarcă în 
mod deosebit. I.A.S. Insula Mare a Brăilei 
— unitatea cea mai mare cultivatoare din 
județ — unde producția a fost strînsă. pînâ 
în seara zilei de 9 septembrie, de pe 
4 820 hectare. Aici,, recolta se transportă 
operativ cu ajutorul camioanelor și trac
toarelor pe distanțe mai mici, organizîn- 
du-se cinci puncte de recepționare — 
bordoșlepuri — la malul. Dunării. Prin creș
terea vitezei de lucru, multe cooperative 
agricole, cum sînt cele din Ulmu, Surdila- 
Greci, „Scînteia“-însurăței, Zăvoaia și al
tele, string zilnic recolta de pe 100—120 
hectare.

Se afirmă că bazele de recepție sînt „ba-

rometre" ale activității ce se desfășoară In 
cîmp. în multe unități transportul se des
fășoară in ritm cu recoltarea. Ca urmare, 
cooperativele agricole din județul Brăila 
au livrat la fondul de stat 36 la sută din 
cantitățile de floarea-soarelui prevăzute, 
iar întreprinderile agricole de stat — 32 la 
sută. Rezultatele ar putea fi mai bune. Pe 
ce ne bazăm cind facem această afirmație ? 
Pe cele constatate pe teren. La baza de 
recepție condusă de tovarășul Gheorghe 
Coșereanu, potrivit graficelor trebuie să fie 
preluate zilnic 1 100 tone floarea-soarelui. 
Dar aici s-au creat condiții pentru a se 
putea primi chiar 1 400 tone. Totuși, livră
rile nu decurg în mod corespunzător. De 
aceea, ne-am îndreptat spre unitățile care 
trebuie să trimită producția de floarea-soa
relui la această bază. Pe sola Clinul Mare, 
aparținînd cooperativei agricole Chiscani, 
buncărele combinelor erau pline. Dar aș
teptau să vină mijloacele de transport pen
tru a prelua recolta. între timp, motoarele

combinelor continuau să funcționeze și să 
consume inutil motorină. Mecanizatorul 
Leonică Sencbiu afirma : „Nu putem opri 
motoarele deoarece, din lipsă de baterii, nu 
mai avem cu ce le porni. Consumăm mo
torină și pierdem timpul fără rost in aș
teptarea mijloacelor de transport. Situația 
ne dezavantajează pe noi, mecanizatorii, și 
sub aspectul retribuției, deoarece, se știe, 
noi sintem plătiți în funcție de cantitatea 
pe care o recoltăm". Ing. Tudora Bîlbă, 
șefa fermei, ne spune : „Mijloacele de 
transport trebuiau să fie de mult timp pe 
această solă. Le așteptăm ! Floarea-soare
lui, priviți, a început să se scuture". Și în 
alte unități agricole recoltarea nu a fost 
corelată cu transportul. Tocmai de aceea 
trebuie luate măsuri ca in citeva zile în
treaga producție de floarea-soarelui să fie 
strînsă, transportată și pusă la adăpost.

Comeliu 1FRIM 
corespondentul „Scinteii''

Recoltarea porumbului la I.A.S. Breasta - județul Dolj 
Foto : E. Dichiscanu

„Memoria11 științei 
șl tehnicii, la îndemina 
__ _  specialiștilor____

DE CE SE ADUCE... PĂȘUNEA LA IESLE, CÎND PE CÎMP E MULTĂ IARBĂ?
în vederea asigurării furajelor ne

cesare animalelor în timpul iernii, 
in unitățile agricole din județul Con
stanța mii de mecanizatori și coope
ratori recoltează porumbul pentru si
loz și lucerna, string capitule de floa- 
rea-soarejui și alte produse vegetale. 
Pină la 
agricole 
cole au 
— 23 la 
perioadei de stabulație — și au de
pozitat 85 574 tone fin, ceea ce repre
zintă 40 la sută din cantitatea pre
văzută. Pe baza măsurilor luate de 
organele jude.tene .dp specialitate, lu
crările de strîngere a furajelor con
tinuă cu,.,,.intensitate, astfel incit in 
această toamnă să se însilozeze o ju
mătate de milion tone nutrețuri.

Există în această „toamnă a fura
jelor" suficiente resurse de nutrețuri 
însilozabile în județ. La culturile du
ble, care se întind pe 87 000 hectare, 
se anunță o recoltă bună. Concret, 

.cum se desfășoară lucrările de strîn- 
gere și depozitare a lor ? Din consta
tările făcute la fața locului, în mai 
multe unități, rezultă câ utilajele 
mecanice sînt mai. bine folosite decît 
în alți ani la stringerea și însilozarea- 
furajelor. în unitățile agricole din 
consiliile agroindustriale Topraisar, 
23 August, Albești și Cobadin, meca
nizatorii muncesc neîntrerupt, din 
zori și pînă seara. In consiliul agro- 

y^industrial 23 August, de exemplu, au

7 septembrie, întreprinderile 
de stat și cooperativele agri- 
însilozat 194 000 tone furaje 
sută din suculentele necesare

fost organizate patru formații specia
lizate la recoltarea și însilozarea po
rumbului. Fiecare dintre acestea ser
vește cite două cooperative agricole. 
Drept rezultat, pină acum au fost 
conservate pentru perioadă de stabu- 
lație cantități mari de furaje.

Totuși, acum, cind sînt disponibile 
mai multe mijloace de transport de- 
cit atunci cind va începe recoltarea

și al însilozării furajelor a crescut 
mult. Fluxul lucrărilor îl încheie me
canizatorii care presează nutrețul. 
Aici se pregătește hrană 
tentă pentru cele 1200 
și 5 000 ovine. în șire 
depozitate o mie tone 
iar cantitatea de nutrețuri suculente 
va depăși zece mii de tone.

Dacă ținem seama de timpul. înain-

consis- 
taurine 

au fost 
de Tin,

geai și alții transportă zilnic pentru 
însilozare 50—55 tone de masă verde, 
alții, cu aceleași mijloace, abia trans
portă cite 15—20 tone.

De bună seamă, resursele de furaje 
strînse în silozuri ar putea spori mai 
repede dacă s-ar depozita tot ce se 
recoltează. Or, mari cantități de masă 
verde- sînt administrate în hrana cu
rentă a animalelor. De ce ? Pentru

Cîteva constatări în legătură cu asigurarea furajelor pentru iarnă 
în unități din județul Constanța

porumbului boabe, viteza de lucru la 
însilozarea furajelor poate și trebuie 
să fie mult mai mare. Dealtfel, așa 
și procedează cadrele de conducere 
și specialiștii dintr-un șir de unități 
agricole. Bunăoară, conducerea I.A.S. 
Albești a organizat în așa fel activi
tatea incit să poată recolta și însiloza 
200 tone furaje, în loc de 150 tone 
cit se stabilise inițial. Pe baza expe
rienței acumulate în ceilalți ani și a 
cronometrărilor făcute în aceste zile, 
capacitatea de recoltare a combinelor 
autopropulsate a fost corelată cu cea 
a mijloacelor de transport — 6 bene 
și zece cupluri de remorci cu înălță
toare. în acest fel, ritmul recoltării

tat șl de stadiul de vegetație al cul
turilor furajere, este nevoie ca în 
toate unitățile agricole să fie grăbite 
recoltarea și însilozarea nutrețurilor, 
întrucît aceste lucrări se execută în 
întregime mecanizat, important este 
să se asigure o bună organizare a 
activității mecanizatorilor. într-o u- 
nitate care a însilozat 5 000 tone fu
raje — ne referim la Complexul in- 
tercooperatist de creștere a vacilor 
din Albești — eforturile mecanizato
rilor sînt apreciabile. Este însă destul 
de evident că aici se poate lucra și 
mai bine, mai ales la transport. Spu
nem acestea întrucît în timp ce me
canizatorii Radu Pașaluc, Omer Ne-
........................................................................................................................... ........... .........

mentelor originale și expedierii aces
tora la beneficiarii solicitanți, în ca
zul revistelor.

Pentru acoperirea informațională a 
unor domenii și teme specifice ce
rute de unitățile din economie, li
vrăm informații de semnalare a do
cumentelor analizate și. selectate pe 
310 profiluri tematice, prin interme
diul sistemului PRODOC complet 
automatizat. Informații selective sint 
difuzate și prin serviciul SE
LECTDATA, pe 140 profiluri tematice, 
acestea reprezentind extrase de date 
și informații direct utilizabile.

Aș mai aminti și serviciile de in
formare asigurate pe baza evidențelor 
naționale centralizate, cum sînt cele 
ale traducerilor științifice și tehnice, 
evidența — pe calculatorul electronic 
— a tuturor revistelor străine intrate 
in țară și locul lor de depozitare ; 
evidența centralizată a cataloagelor 
industriale etc. De asemenea, efec
tuăm la cerere de la cele mai simple 
pină la cele mai complexe cercetări 
documentare pe teme de mai mare 
interes pentru economia națională. 

Printre acestea aș 
cita cercetările e- 
fectuate în ulti
mul timp asupra 
roboților indus
triali și pompelor 
de căldură — 
două studii docu
mentare care au 
servit concret 
programele de 
cercetare ale be

neficiarilor care le-au comandat.
în sfîrșit, dar nu în cele din urmă, 

menționăm editarea unor publicații 
de informare adresate cadrelor de 
conducere cpnținînd informații tehni
ce, științifice, economice și din do
meniul științei conducerii, sub formă 
sintetică, ușor „digerabilă". De fapt, 
toate aceste publicații și servicii sint 
prezentate pe larg în Prospectul 
I.N.I.D. pe anul 1982, pe care l-am di
fuzat în economie și îl ținem in conțy- 
nuare la dispoziția oricărui doritț,. 
să-1 consulte.

— Ce ne puteți spune despre popu
larizarea informațiilor științifice și 
tehnice românești și, in acest context, 
ce rol revine I.N.I.D. pe linia valori
ficării. noilor produse și tehnologii ro
mânești și limitării, pe această bază, 
a importurilor 1

— Potrivit unei metodolpgii elabo
rate de către C.N.Ș.T., I.N.I.D. este 
numit centru depozitar al tuturor ca
taloagelor industriale . românești, 
avînd obligația de a le face cunos
cute în întreaga țară prin interme
diul „Ghidului cumulativ al cataloa
gelor industriale" pe care îl edităm... 
Totuși cererea pentru această publi
cație, care ne așteptam să fie foarte 
mare, este, dimpotrivă, extrem de re
dusă, ceea ce dovedește că multe; uni
tăți nu au înțeles la ce servește ea. 
în plus, avem dificultăți mari în ob
ținerea cataloagelor de la unitățile 
din economia națională. Multe dintre 
aceste unități realizează lucruri fru
moase, ce ar putea fi generalizate în 
mod eficient în întreaga țară cu reale 
efecte asupra progresului tehnic și al 
reducerii importurilor.

Preocuparea de bază a I.N.I.D. o 
constituie o mai bună organizare a 
muncii, în cadrul unui sistem infor
mațional integrat la scară națională, 
creșterea capacității proprii de pre
lucrare și o diviziune rațională a 
muncii, bazată pe o colaborare strin- 
să cu toate unitățile de informare 
documentară.

Convorbire realizată de 
Radu VLAICU

Este un fapt bine stabilit că infor
mația științifică și tehnică reprezintă, 
astăzi, o resursă de bază a dezvoltării 
— la fel de importantă, cum sînt ma
teriile prime și energia — că în com
petiția pașnică dintre popoare vor 
ciștiga acele țări care vor vehicula și 
folosi mai multe informații din reali
zările de virf ale științei și tehnicii 
mondiale. Ca o consecință a ritmului 
impetuos al dezvoltării științei și 
tehnicii sintem astăzi confruntați cu 
un veritabil fenomen de „explozie in
formațională". în întreaga Iunie apar 
anual peste 60 000 de reviste științi
fice și tehnice, cu peste 2 milioane de 
articole, 200 000 cărți și manuale de 
specialitate ; aproape 450 000 brevete 
de invenții ; circa 300 000 rapoarte de 
cercetare ; o jumătate de milion, de 
cataloage și prospecte comerciale, 
peste 100 000 filme documentare etc. 
Problema este cum și cît vom utiliza 
din această avalanșă de informații, 
știut fiind că fără un riguros con
trol informațional, fără o selecție 
realizată de instituții specializate nici 
un specialist n-ar mai putea să-și 
asigure astăzi do
cumentarea la zi 
asupra celor mai 
noi cuceriri ale 
științei și tehnicii 
mondiale. Chiar 
dacă, prin absurd, 
ar reuși să citeas
că 24 de ore pe 
zi — după cum 
afirmă o statisti
că — un specialist 
n-ar reuși să aco
pere decît 5—10 la sută din litera
tura care se publică îp propriul 
său domeniu ; sau ar avea nevoie de 
400 de ani, cu condiția ca in acest 
timp să nu se mai publice nimic 1

Care sînt situația actuală și perspec
tivele activităților de informare și do
cumentare în țara noastră ? Ce pot 
găsi, practic, specialiștii din econo
mia națională în baza de date si in
formații pe care o deține Institutul 
național de informare și documen
tare — I.N.I.D.. ? Cu aceste. întrebări 
și cu altele ne-am adresat tovarășului 
Gheorghe Anghel — directorul aces
tei instituții.

— Dispunem de un fond documen
tar de mare valoare tehnico-științi- 
fică concretizat în peste 3 000 de 
titluri de reviste străine și peste 
250 000 de lucrări tehnico-științifice 
(cărți, tratate, teze de doctorat, în
drumătoare și ghiduri. brevete, stan
darde, cataloage industriale ș.a.). In
formațiile pe care le cuprind sint, in 
cea mai mare măsură, deja analizate 
și sistematizate — inclusiv pe memo
ria calculatorului — astfel incit aces
tea să poată fi regăsite ori de cile 
ori sînt cerute. în plus, prin publi
cații și servicii specifice de semna
lare, informațiile noi sînt difuzate în 
economia națională în scopul valori
ficării lor în toate domeniile de ac
tivitate.

— Care sînț -formele concrete ale 
âccesuliii informational și ce trebuie 
să cunoască specialiștii pentru a be
neficia de el ?

— Din întîlnirile noastre cu diverși 
beneficiari am constatat că nu toți 
specialiștii cunosc principalele instru
mente de informare și documentare 
și nici modul de a le utiliza. De aceea 
voi reaminti, pe scurt, principalele 
tipuri de servicii de informare puse 
la dispoziție de I.N.I.D. Cel mai sim
plu mijloc îl constituie activitatea de 
semnalare a informațiilor realizat 
prin intermediul a două publicații 
care prezintă sumarele revistelor pe
riodice și al neperiodicelor intrate în 
fondul documentar al I.N.I.D. Mai de
parte, accesul la documentele pro- 
priu-zise se realizează la cerere, fie 
sub formă de împrumut în cazul căr
ților, fie sub forma fotocopierii docu

Câteva puncte de reper 
privind valorificarea 

informației 
și documentării științifice

specialiștii direcției agricole a rezul
tat că, in multe unități agricole, va
cile au stat toată' vara în grajduri și 
nici acum, cind pe cîmp se află masă 
verde din belșug, nu sînt scoase la 
pășunat. Mai mult chiar, în unele 
unități agricole, o parte din porum
bul destinat însilozării este consumat 
acum de animale. La 
ca să amintim un caz 
le, izlazul și miriștile 
nepășunată, în timp
în grajduri. Dealtfel, pe ansamblul 
județului, din cele 145 000 tone po
rumb masă verde recoltate pină la 
începutul lunii septembrie, -40 000 
tone au fost date în consumul curent, 
in loc să fie însilozate. Este o prac
tică anacronică,' păgubitoare !" Dacă 
vor continua să procedeze la fel, 
există riscul ca unele unități agricole 
să rămînă, ca și-n iarna trecută, cu 
silozurile aproape goale.

Spre a se preîntîmpina situațiile 
din iarna trecută, cind, în unele uni
tăți, animalele au ieșit din iarnă slă
bite, este nevoie să fie strînse și de
pozitate pentru iarnă toate resurse
le de nutrețuri, tot ceea ce oferă 
cîmpul. în acest scop, trebuie folosite 
toate mijloacele de recoltare și trans
port. Concomitent, este necesar ca 
un număr cit mai mare de animale 
să fie scoase la pășunat, pentru ca 

. furajele ce se string să fie păstrate

C.A.P. Peștera, 
din multe alte- 
au masă verde 
ce vacile stau

că acum, cînd cîmpul e plin de fu
raje, multe animale sînt întreținute 
și furajate în grajduri. Lor li se ser
vește hrana la iesle, evident, cu chel
tuieli de transport, imobilizindu-se 
mijloace mecanice care, în această 
perioadă, ar trebui să fie. utilizate la 
stringerea 
La I.A.S. 
la pășune 
dezvoltate 
unitate ar 
de vaci care sint furajate la grajd. 
Și în alte unități agricole se trans
portă mai multe furaje pentru consu
mul curent al animalelor decît pen- pentru iarnă, 
tru însilozare. La un control făcut de C. BORDEIANU^y

nutrețurilor pentru iarnă. 
Albești tocmai veneau de 
540 vițele- și juninci, bine 
și sătule. ■ Dar în această 
putea pășuna încă o mie

PENTRU FINALIZAREA RAPIDĂ A NOILOR INSTALAȚII DIN CADRUL

COMBINATULUI PETROCHIMIC BRAZI

Beneficiarul este acum principalul constructor

AUTOAPROVIZIONAREA — in întrebări și răspunsuri faptice

Pe marea platformă de investiții 
de la Brazi eforturile sînt concentra
te, cu prioritate, spre obiectivele și 
capacitățile aflate in construcție și 
planificate să intre in producție în 
cursul acestui an. Astfel, în lunile 
februarie și aprilie, trei importante 
capacități — de polietilenă, oxid de 
etilenă și monoetilenglicoli — erau 
prevăzute să-și înceapă producția : în 
luna mai era rindul instalației de 
produse etoxilate, iar în iunie — al 
instalației de cauciuc polibutadienic. 
în total, în prima jumătate a acestui 
an, un număr de 12 capacități și 
obiective aveau termene de intrare 
în funcțiune. Cele mai multe dintre 
ele însă n-au ajuns, din păcate, ia 
cota finală.

— Care-i valoarea producției ne
realizate din acest motiv ?

— Destul de mare, ne-a precizat 
ing. Laurian Beldcanu, directorul 
tehnic al combinatului. Numai la 
cauciuc și polietilenă se însumează 
lunar .peste 65 milioane lei producție 
nerealizată.

Din discuțiile purtate cu construc
torul, beneficiarul și specialiști ai 
filialei județene a Băncii de investi
ții, am desprins o primă cauză a res
tanțelor la lucrările de investiții des
pre care vorbeam : insuficiența for
ței de muncă. Desigur, construcția 
noilor instalații este confruntată și 
cu alte probleme, asupra cărora ne 
vom opri în continuare. Dar un lu
cru este cert : intirzierile actuale pu
teau fi considerabil diminuate prin- 
tr-o mai bună repartizare și organi
zare a forței de muncă pe șantier. 
„Numeroși constructori au fost scoși 
de pe-șantierul din Brazi și trimiși 
pe alte șantiere", ne spune în conti
nuare tovarășul director tehnic. Fapt 
cit se poate de vizibil prin „golurile" 
apărute la o serie de puncte de lucru.

Tovarășul Nicolae Andrei, secreta
rul comitetului de partid din com
binat, ne precizează, la rindul său : 
„La unele obiective, intirzierile se 
datorează numeroaselor modificări și 
adăugiri ulterioare făcute in proiec
tele predate. Un singur exemplu. La 
instalația de produse etoxilate, lucră
rile ar fi putut să fie cu cel puțin o 
lună în avans față de stadiul actual 
dacă In proiecte nu s-ar fi «umblat» 

exasperant de mult, semn 'indiscuta
bil de superficialitate în alegerea so
luțiilor constructive.

La alte lucrări există și o altă 
cauză a întîrzierilor: exigența redusă 
a furnizorului de utilaje — I.U.C. 
București. „Această întreprindere 
ne-a trimis utilajele pentru reac
torul F.V.-4 în stare necorespun
zătoare pentru montaj. Pentru reme
dierea lor au fost necesare, citeva 
luni, apoi noi probe", a continuat 
secretarul comitetului de partid.

— Cum ați procedat intr-o aseme
nea situație 7

— Am stat tot timpul lingă furni
zori, am făcut repetate demersuri la 
ministerul coordonator. Un specialist 
de-al nostru a urmărit, practic, în
treaga operație de remediere chiar în 
uzina furnizoare. Utilajul va fi mon
tat de cea mai bună echipă, cea a lui 
Dumitru Leu. Aceasta s-a angajat 
să-l monteze în 70 de zile, în loc de 
115 cit prevede documentația.

Ce se întîmplă acum pe șantier ? 
în primul rînd, în ultimul timp rit
mul de lucru a fost intensificat. 
Bunăoară, la instalația de polietilenă 
toate lucrările sint terminate, iar be
neficiarul a inceput să preia instala
ția pe părți. A fost alcătuit colectivul 
de petrochimiști care va lucra aici. 
Un grup mic de specialiști, dar cu o 
temeinică pregătire profesională, sub 
conducerea inginerului Gheorghe 
Braniște, începe în aceste zile pro
bele la rece, operațiile de spălare, de 
testare a agregatelor. Inițial, s-a pre
văzut ca probele tehnologice să în
ceapă la sfîrșitul anului. Reanalizîn- 
du-se posibilitățile de intensificare a 
lucrărilor, a fost stabilită data de 
1 noiembrie. Și instalațiile de oxid 
de etilenă și monoetilenglicoli se gă
sesc intr-un stadiu avansat. Probele 
tehnologice au început, decurg bine, 
ambele instalații funcționînd exce
lent. Acest fapt dă certitudine colec
tivului că va putea anunța în scurt 
timp punerea în funcțiune a obiecti
velor.

Instalația de cauciuc polibutadienic 
se află în etapa recepției lucrărilor. 
Mai întîrziați — dar nu numai din 
cauza lor — sînt constructorii Trus
tului de instalații și automatizări și 

Trustului de lucrări speciale din 
București. Mai sint de realizat lu
crări pretențioase la aparatura de 
măsură și control, la rețelele electri
ce ș.a. Este ■ mai mult decît bineve
nită recenta măsură luată de ingine
rul Gheorghe Coconea, șeful șantie
rului, care a sporit cu încă 20 de oa
meni efectivele pentru montarea 
a.m.c.-urilor. Se cer eforturi mai 
mari însă pentru asigurarea pe șan
tier a unor materiale cum ar fi cele 
de izolații, o scrie de alte furnituri, 
fără de care lucrările speciale nu pot 
fi realizate conform graficelor înche
iate.

Dealtfel, după cîte am aflat, comi
tetul de partid din combinat a de
venit in ultima vreme un adevărat 
„stat major" pentru coordonarea lu
crărilor de investiții. Săptămînal, se
cretarul comitetului de partid are o 
scurtă consultare cu cadrele de răs
pundere de pe șantier — direct la 
fața locului — stabilindu-se clar și 
precis ce mai este de făcut. Astfel 
s-au soluționat o serie de probleme 
privind procurarea armăturilor, cotu- 
rilor, flanșelor etc., necesare începe
rii probelor la instalații. Colectivul 
de la autoutilare a produs o mulțime 
de elemente pentru conductele teh
nologice care nu se puteau procura. 
Este vorba de lanterne de observație, 
inele, flanșe, fitingărie și altele. în 
acest an s-au fabricat, în atelierele 
de întreținere și reparații ale combi
natului nu mai puțin de 100 de vase, 
rezervoare, schimbătoare de căldură, 
alte utilaje de o dificultate tehnică 
destul de mare.

Pină acum am vorbit, după cum se 
observă, mai mult despre beneficiar. 
Și nu întimplător. Pentru că la 
această oră constructorul și montorul 
aproape că și-au încheiat misiunea 
pe șantier. Rolul hotăritor revine în 
prezent specialiștilor combinatului. Ei 
trebuie să pună in funcțiune capaci
tățile și obiectivele ajunse la ora 
probelor mecanice și tehnologice. Iată 
de ce, întregul colectiv trebuie să 
acorde maximă atenție îndeplinirii 
acestei sarcini de importanță majoră 
pentru economia țării.

Constantin CĂPRARU 
corespondentul „Scinteii"

—)---------------------------------
Creșterea producției de carne de 

pasăre constituie o prevedere im
portantă a programelor de autoapro- 
vizionare teritorială, întărită și de 
orientările Programului de alimen
tație științifică a populației. în plus, 
așa cum s-a hotărît la Plenara C.C. 
al P.C.R. din 31 martie a.c„ ținîn- 
du-se seama de reducerea temporară 
a numărului de tăieri la bovine, în 
vederea refacerii șeptelului, sarcinile 
de producere a cărnii de pasăre, ie
pure și alte specii cu valoare nutri
tivă ridicată au fost suplimentate, 
în cazul cărnii de pasăre această 
creștere este, pentru anul în curs — 
de la 376 000 tone, prevăzute inițial, 
la 426 000 tone, iar pentru 1983 — de 
la 429 000 tone la 450 500 tone.

Sporirea producției este pe deplin 
posibilă : păsările au, după cum se 
știe, un ciclu biologic scurt, iar creș
terea lor poale fi realizată fără ame
najări deosebite și fără mare inves
tiție de timp și forță de muncă. Toc
mai de aceea, un rol important în 
producerea cărnii de pasăre revine 
gospodăriilor populației și — în con
secință — unităților cu atribuții in 
organizarea producției din gospodă
rii : cele ale cooperației de produc
ție,. achiziții și desfacere a mărfuri
lor. Corelate cu sarcini la capitolul 
„achiziții", aceste unități au și meni
rea de a produce pui pentru a fi vîn- 
duți spre creștere producătorilor de 
carne și ouă. Hotărîrea amintitei 
plenare a C.C. al P.C.R., întărind 
obligația legală și statutară, care 
există în acest sens, precizează că 
unitățile cooperației de producție, 
achiziții și desfacere a mărfurilor au 
obligația de a asigura necesarul de 
pui destinat creșterii în gospodăriile 
populației, organizînd producerea 
acestor pui în stații proprii de incu
bație. Cum, în ce fel se acționează 
pentru îndeplinirea acestui obiectiv ?

Iată constatările unei anchete com
parative întreprinse în județele GA
LAȚI și BRĂILA, județe vecine și 
cu posibilități economice asemănă
toare. dar cu rezultate foarte dife
rite la acest capitol. Pînă la 27 au
gust, cooperația din județul Brăila a 
livrat gospodarilor, spre creștere, 
476 000 de pui, mai mult decit pro
gramul pe întregul an, în timp ce 
cooperația din județul Galați — doar 
144 000, adică ceva mai mult de ju
mătate din programul anual. Bine
înțeles că, proporțional, se conturea
ză și volumul livrărilor de carne de 
pasăre din gospodăriile populației : 
UJECOOP Brăila are planificată a-, 
chiziționarea a 610 tone carne și a 
contractat 611 tone, pe cînd unitățile 
UJECOOP Galați, care au în plan 

achiziționarea a 650 tone, au contrac
tat numai 330 tone..

De ce ?
Avem de-a face aici cu o ecuație 

elementară : ca să ai pui, trebuie 
mai intîi să ai ouă. în această pri
vință, în cele două județe se acțio
nează îfi mod diferit. Chiar de la 
început, UJECOOP Brăila și-a așigu- 
rat ouăle pe trei căi. O parte — de 
la „Avicola" din localitate. Pentru o 
altă parte, ca să fie mai sigură, coo
perativa din municipiu și-a organi
zat, prin valorificarea unor spații ne
folosite. o crescătorie proprie cu 
2 000 de păsări de rasă, obținînd în
tre 250—300 ouă de incubație pe an 

Cum asigură cooperația de producție 
și achiziții necesarul de pui destinat 

creșterii în gospodăriile populației?
0 comparație edificatoare între realizările 

din județele Brăila și Galați

de la fiecare pasăre, ouă cu un pro
cent ridicat de ecloziune : 88 la sută, 
în al treilea rînd, pentru că, deo
camdată, necesarul de ouă nu poate 
fi în întregime asigurat pe plan 
local, s-au încheiat înțelegeri și cu 
întreprinderile „Avicola" din Creve- 
dia, Buftea și Bacău, astfel că stația 
de incubație nu rămîne nici o zi în 
gol de producție. în același timp, 
tot prin amenajarea unor spații ne
folosite, se organizează în Brăila 
încă o crescătorie pentru 5 000 de 
păsări ouătoare, iar la însurăței — 
una pentru 3 000 de păsări. Acestea 
vor completa anul viitor întregul ne
cesar al incubatoarelor cooperației 
din județ, renunțîndu-se la procu
rarea ouălor de la alți furnizori, 
ceea ce conferă o mai mare sigu
ranță în activitatea de producere a 
puilor.

La Galați lucrurile sînt încă de
parte de a fi soluționate. UJECOOP 
aflîndu-se abia în faza căutării unor 
modalități de procurare a ouălor. Si 
aici s-a încercat un sistem de coo
perare cu „Avicola" locală, dar, cel 
puțin pînă acum, nu s-au putut asi
gura suficiente ouă pentru realizarea 
numărului de păsări, deci și a can
tităților de carne prevăzute. în plus, 
procentul de ecloziune al acestor 
ouă este doar de 67—68 la sută.

O a doua problemă este aceea a 
capacităților de incubație. La Brăila 
s-a pornit cu mijloace modeste, dar 
cu mult interes și spirit de inițiativă. 
Specialiștii cooperativei orășenești 
de producție, achiziții și desfacere a 
mărfurilor au găsit, bunăoară, încă 
de anul trecut, 8 incubatoare (de 
cite 10 000 ouă pe serie fiecare) scoa
se din uz de „Avicola" și aruncate 
într-o magazie. Repararea- și pune
rea în funcțiune a 6 dintre ele s-a 
făcut chiar în atelierele cooperativei. 
Au fost amplasate în spațiul nefolo
sit al unui fost depozit. Așa s-au 
pus bazele stației de incubație. Lu
crătorii acesteia au fost pregătiți la

„Avicola" din localitate. „în felul 
acesta — preciza tovarășul Virgil 
Dumitrescu, președintele coopera
tivei — s-a pornit de la început cu 
o capacitate de 60 000 ouă pe flux. 
Prin repararea celorlalte două incu
batoare aruncate și achiziționarea 
altora 4, noi, anul acesta s-a dublat 
capacitatea de producere a puilor".

Am adăuga faptul că nu s-a stat 
degeaba nici pînă să se completeze 
capacitățile de incubație la nivelul 
planului. UJECOOP a închiriat, atit 
timp cît a fost necesar, 20 000 de 
locuri pe serie în stația de incubație 
a unui C.A.P. „La ora actuală insă 
ne bizuim numai pe forțele proprii 
— preciza tovarășul Traian Farcaș, 
președintele UJECOOP — fiind în 
măsură să punem la incubat 
155 000 -ouă pe serie".

în vreme ce la Brăila baza de pro
ducție este alcătuită din spații con
struite la începutul secolului, în foste 
depozite, reamenajate cu pricepere 
și simț gospodăresc, fără mari chel
tuieli, la Galați s-au pus la incubat. 
50 000 de ouă pe serie, într-un sin
gur incubator, iar hale de creștere 
a puilor există, deocamdată, doar 
în citeva comune. Speranțele se pun în 
noua investiție aprobată recent : o 
hală de incubație pentru cel puțin 
150 000 pui pe serie, cu spații de 

creștere a puilor pînă la 30 zile și 
altele pentru creșterea a circa 4 000 
de găini ouătoare, ca și în noile spații 
de creștere prevăzute in comuna Bra
niștea. „Pină atunci — afirmă pre
ședintele UJECOOP Galați, tovarășul 
Constantin loan — este clar că nu 
vom putea îndeplini sarcina de vîn- 
zare a puilor către populație, deși 
vom realiza mai mult de 250 000 de 
pui și vom face planul de 26 000 găini 
ouătoare. Sperăm ca anul viitor să ne 
onorăm mai bine îndatoririle".

Poate să fie îndreptățit optimismul 
tovarășului președinte, dar întreba
rea este : se amină programul de 
autoaprovizionare al județului de la 
un an la altul ? Oare o asemenea 
optică, care condiționează realizarea 
acestor sarcini simple de investiții 
costisitoare, nu complică în mod 
artificial lucrurile ? De ce nu s-a în
țeles că suplimentarea producției de 
carne de pasăre și, respectiv, a sar
cinilor cooperației în acest domeniu, 
a avut în vedere tocmai posibilitatea 
obținerii acestei producții fără inves
tiții mari și fără amenajări sofisti
cate ?

Din discuțiile cu specialiști din 
cele două județe s-au desprins și 
citeva probleme a căror soluțio
nare merită să stea în atenția 
CENTROCOOP. Le inserăm mai jos:

• orientarea conducerilor de coo
perative spre dotarea stațiilor de in
cubație cu grupuri electrogene auto
nome — cum s-a procedat și la 
Brăila — știut fiind că orice cădere 
de tensiune sau întrerupere de cu
rent poate compromite o „șarjă" de 
zeci de mii de pui ;

• extinderea unor amenajări ex
trem de simple — cu becuri infra- 
roșii — pentru asigurarea climatului 
corespunzător creșterii puilor pînă la 
10 zile ;

• introducerea unui sistem mai 
operativ de achiziționare și trans
port al ouălor de incubație, de cali
tatea acestora depinzînd procentul 
de ecloziune, deci, practic, numărul 
de păsări obținute ;

• dirijarea pe etape, în comune 
— prin unitățile cooperației de pro
ducție, achiziții și desfacere a mărfu
rilor — a unui număr sporit de pă
sări de rasă, atit de carne, cît și de 
ouă, spre a se răspunde mai bine 
nevoilor populației și a se impul
siona contractările. Pe această bază 
se vor putea încheia și contracte pe 
termene mai lungi, spre exemplu — 
pină la 5 ani, asigurîndu-se continuu 
o bază sigură, pentru achiziții, deci, 
în ultimă instanță, mai buna aprovi
zionare cu carne a populației.

Maria BABOIAN
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în țară.

- In prezența tovarășului Nicolae Ceaușescu are I 
lucrărilor la Combinatul siderurgic Călărași

Vasile MARTIN
prim-secretar al Comitetului județean Călărași al P.C.R.

MOMENTE MEMORABILE

1981 - In mijlocul oamenilor muncii de la Stațiunea de cercetări pentru culturi irigate de la Mărculești

Azi, județul
1

HHH

Poporul român are obiceiul să vorbească despre izbînzi tot așa cum 
în obicei îi este să nu uite ceea ce înaintașii au pus, în timp, la 
temelia cronicii contemporane. Este, în acest obicei, o permanentă 
angajare, o ștafetă de onoare între generațiile aparținînd aceleiași 
epoci: epoca unei istorii curajoase, străbătute de patosul revoluționar 
al unui popor curajos, demn și mindru între popoare.

Țara întreagă s-a prins în lupta pentru progres și bunăstare, l-au 
fost, în marea și hotărîtoarea acțiune, lumină și călăuză documentele 
unui congres istoric, Congresul al IX-lea al P.C.R., prin care întreaga 
activitate de partid și de stat a fost direcționată spre aplicarea crea
toare a ideologiei revoluționare la condițiile concrete ale momentului 
istoric, ținînd seama de tradițiile și de trăsăturile specifice ale poporu
lui nostru.

Cu 17 ani în urmă, tovarășul Nicolae Ceaușescu ne adresa un în- 
suflețitor îndemn: ca în întreaga viață economică, politică și socială 
să facem schimbări structurale, cum n-au mai fost niciodată pină 
acum în România. Așa s-a ajuns ca sub ochii noștri, cu mîinile 
noastre, să schimbăm destinul unui ținut numai și numai agrar: am 
trasat un nou drum spre viitor — avînd ca bază dezvoltarea industriei 
și revoluționarea agriculturii. Triumful acestei idei este pentru toți 
oamenii muncii din județ mai mult decît confirmarea unei 
și clarvăzătoare politici. Implicindu-ne în împlinirea ei avem 
propriilor noastre puteri, a propriilor noastre convingeri.

lată de ce, în ianuarie 1981, cînd a luat ființă județul 
oamenii muncii din aceste locuri au făcut un legămînt de 
pentru înflorirea lui aidoma celor mai vechi și mai puternice județe ale 
țării. Zestrea pe care o are acum vine să întărească promisiunea, dar 
să ne și oblige. Combinatul siderurgic, întreprinderea de construcții 
navale și piese turnate Oltenița, întreprinderea de confecții Călărași, 
Filatura de bumbac Oltenița, Combinatul de celuloză și hîrtie Călărași, 
întreprinderea de materiale de construcții sînt numai cîteva argumente 
pentru preocuparea statornică ce o arătăm definitivai noastre așezări 
în rindul fruntașilor țării. Acestora le adăugăm firesc realizările din 
agricultură. Și le mai adăugăm, drept o măreață cucerire revoluționară, 
pe cele ce țin de. afirmarea plenară a personalității umane.

Cu oamenii de azi, cei formați în spiritul nou, adus în viața parti
dului și a țării de tovarășul Nicolae Ceaușescu, la înalta școală a 
valorilor, orice inițiativă menită să ne înalțe țara este dintru început 
sprijinită. Desigur, meritul de seamă este în primul rînd al partidului 
comunist, care a orientat toate eforturile spre modernizarea științei, a 
învățămîntului, înflorirea culturii, perfecționarea relațiilor sociale. Lui îi 
datorăm fiecare zi de succese și împliniri. Cu adîncă recunoștință 
pentru toate acestea, cu hotărîrea fer.mă de a acționa întotdeauna 
strîns uniți în jurul partidului, al secretarului său general, oamenii 
muncii din județul Călărași muncesc, cu hărnicie și dăruire, pentru a 
adăuga faptelor mari ale țării, ale comuniștilor, izbînzile în lupta 
pentru progres, pentru perfecționare, pentru eficiență pe multiple 
planuri înscrise în marea carte socialistă a patriei de cei ce au 
descoperit sub cununa de spice și oțel de Bărăgan noile dimensiuni 
ale demnității și faptei socialiste.

Notăm cuvintele poetului Viorel 
Cozma, președintele consiliului ju
dețean de educație politică și "cul
tură socialistă :

„Aici, pe aceste meleaguri încăr
cate de istorie, l-am întimpinat pe 
secretarul general al partidului cu 
pline și sare, simboluri ale prețui
rii, ale dragostei noastre față de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, con
ducătorul încercat al partidului și 
statului, proeminentă personalitate 
a lumii contemporane. Ce-au. în
semnat pentru noi, locuitorii jude
țului Călărași, vizitele tovarășului 
Nicolae Ceaușescu ? Ele au adus 
schimbări profunde în viața orașe
lor și satelor. Au făcut să se dez
volte aici patosul industrial, odată 
cu înălțarea unor moderne combi
nate. Păduri de macarale au lăsat 
in urmă cartiere întregi, însemn al 
unei noi condiții umane'. S-au pus 
în mișcare nebănuite energii ome
nești, care au modificat geografia 
acestor locuri ; oamenii au învățat 
să gîndească cutezător, au învățat 
să vrea mai mult și să realizeze 
mai mult. De fapt, putem sptme că 
vizitele secretarului general al 
partidului stau la temelia , devenirii 
noastre în timp, intr-un timp atit 
de scurt".

în cei 17 ani, de cînd la condu
cerea partidului și statului nostru 
se află tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
oamenii muncii de pe aceste me
leaguri au avut bucuria de a-1 avea 
de șase ori în mijlocul lor. Pentru 
semnificațiile lor deosebite privind 
dezvoltarea tot mai. înfloritoare a 
acestui județ aducem în prim pla-

nul atenției două din aceste vizite : 
pe prima și pe cea mai recentă.

Călărași, 16 septembrie 1976. 
Partidul a hotărît, avînd in vedere 
cerințele actuale și de perspectivă 
ale economiei noastre naționale, 
să se dezvolte în continuare side
rurgia românească, să crească pro
ducția de oțel. De la tribuna Con
gresului al XI-lea, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a făcut cunos
cută decizia de a amplasa in 
inima Bărăganului, Ia Călărași, un 
mare combinat siderurgic. A fost o 
zi de istorie pentru oamenii mun
cii din această parte de țară.

Să-i dăm cuvîntul tovarășului 
Corneliu Velincov, directorul aces
tui mare combinat : „La 16 sep
tembrie 1976, in prezența secreta
rului general al partidului, s-a 
deschis șantierul noului combinat. 
Momentul este marcat pe o placă, 
pe care am ridicat-o pentru a fi 
simbol al acestui timp generos, ca 
generațiile ce vor urma să cunoas
că cum a început nașterea acestui 
mare obiectiv, ctitorit, in adevăra
tul înțeles al cuvîntului, de tovară
șul Nicolae Ceaușescu".

După săvîrșirea acestui moment, 
care a materializat, de fapf; 'iricb- 
putul construirii marelui combinat 
siderurgic, prbiectanții, construc
torii și siderurgiștii au trecut cu 
rivnă la realizarea lucrărilor din 
prima etapă de dezvoltare, reușind 
ca în preziua Congresului al 
XII-Iea al partidului să elaboreze 
prima șarjă de oțel, marcind, prin 
acest eveniment, nașterea efectivă 
a „cetății de foc". Astăzi, marele

combinat are conturul unui flux 
metalurgic integrat de 0,4 milioane 
tone de oțel pe an, avînd în com
ponență o oțelărie electrică cu 
două cuptoare de 100 tone fiecare, 
cuplate cu două mașini de turnare 
continuă a oțelului in blumuri și un 
laminor de profile mijlocii. In 
paralel au început — și sînt în 
continuare în desfășurare — lucră
rile de investiții din a doua etapă 
de dezvoltare, 
1990,. un flux 
integrat de 
oțel , pe an.

„Proiectanții" 
recoltelor record

Una din marile ctitorii ale zilelor noastre - Combinatul siderurgic Călărași

Oltenița, 5 
în anul 1853. 
unde se lucra negoțul și meseriile", 
orașul Oltenița a rămas în anoni
mat pină în anii eliberării. Nu 
avea să cunoască în vremea regi
mului burghezo-moșieresc decît o 
dezvoltare lentă, proprie tîrgurilor 
prăfuite. Prăfuite de căruțe și care 
cu boi, pentru că Oltenița era una 
din „schelele de grîne" ale țării, 
așa cum o definea Alexandru Vla- 
huță în „România pitorească". 
Pentru a ilustra în mod grăitor 
Starea de înapoiere a orașului, este 
Suficient să' "prezentăm doar două 
elemente : faptul că populația Ol
teniței a crescut între 1853—1938 cu 
numai 13 locuitori pe an, iar în 
1918 industria era reprezentată 
prin... regia monopolului statului și 
Moara Oltenița.

Oltenița anului 1982 arată ca un 
vast șantier. Dacă în anul 1950 se 
puneau bazele industriei — por- 
nindu-se de la o fază primară de 
organizare existentă la ceea ce nu
mim astăzi Șantierul naval și Fa
brica de conserve „Valea Roșie" — 
în anii ce urmează Congresului al 
IX-lea Oltenița dobindește noi și 
noi contururi industriale. Filatura 
de bumbac reprezentînd între ele o 
unitate de

Datorită 
dezvoltare 
de armare 
în timpul recentei vizite a secreta
rului general al partidului, tovară
șul Nicolae Ceaușescu — se aflau 
in diverse stadii de construcție opt 
nave, intre care motonave de 5 500 
și 2 400 de tone, vase de pasageri 
și de mărfuri pentru transportu
rile fluviale și maritime. Pentru a 
ilustra puternica extindere și mo
dernizare pe 
îndeosebi în ultimii ani. 
de la Oltenița 
mul producției 
comparativ cu 
se construiesc 
nave. îndeosebi fluviale : datorită 
performanțelor lor. aproape jumă
tate din acestea sînt solicitate la 
export.

primă mărime.
ritmului dinamic de 
industrială, pe cheiul 

de la Șantierul naval —

care a cunoscut-o. 
șantierul 

vom arăta că volu- 
a crescut de 2.2 ori 
anul 1975. că anual 
aici între 25—30 de

Institutul de cercetări pentru 
cereale și plante tehnice Fundulea 
— cea mai puternică unitate de 
cercetare agricolă din țară. Princi
pala lui sarcină : efectuarea de 
studii privind plantele cultivate pe 
terenurile arabile : cereale păioa- 
se, porumb, sorg, plante uleioase, 
leguminoase, textile și furajere. 16 
programe de cercetare sînt contrac
tate cu Ministerul Agriculturii și 
Industriei Alimentare.

Sectorul cercetare își desfășoară 
activitatea intr-o clădire modernă, 
cu trei niveluri, unde se găsesc la
boratoarele. în imediata apropiere 
se află fitotronul, cu o suprafață de 
2 650 mp repartizată in 32 compar
timente complet climatizate și cu 
șapte camere de creștere automa
tizate. Să adăugăm și casa de ve
getație, cu o suprafață de 2 000 mp, 
cu instalații automate de cîntărire ; 
sera de înmulțire cu o suprafață 
de 2 800 mp. Sectorul de cercetare 
mai dispune de o bibliotecă, cu un 
fond de 11 000 
de reviste.

Experiențele
in cadrul mai _____ ___ ,
cu o suprafață totală de 1 160 hec
tare, din care 500 hectare irigate. 
Din suprafața totală de teren a 
institutului, de 6 340 hectare, secto
rul de producție dispune de 4 740 
hectare teren arabil, dintre care 
1 230 hectare sînt amenajate pen
tru irigat.

Rezultate. în perioada 1970—1982 
au fost create și omologate 25 so
iuri noi de grîu comun de toamnă. 
Dacă cele dinții dintre aceste so
iuri. omologate între 1973 și 1976, 
aveau un potențial de producție de 
4 000—5 000 kg boabe la hectar, 
cele mai noi soiuri omologate au 
un potențial de 7 000—9 000 kg/ha. 
Suprafața ocupată de soiurile, de 
grîu românești a crescut continuu, 
ajungind de Ia 2 la sută în anul 
1970 la circa 71 la sută din totalul 
suprafeței cu griu în anul 1981. 
La porumb, începind cu anul 1957, 
soiurile vechi românești au fost în
locuite cu hibrizi dubli străini, mai 
productivi. Printr-o muncă perse
verentă s-a ajuns ca în numai 
șapte ani întreaga suprafață culti
vată cu porumb in țară să fie în- 
sămînțată numai cu porumb dublu 
hibrid. întrucît marea majoritate a 
hibrizilor introduși din alte țări au 
avut și o serie de defecte, nefiind 
suficient de bine adaptați condiții
lor ecologice din România, au fost 
mult dezvoltate lucrările de ame
liorare proprii. In prezent, hi
brizii

volume și 890 titluri
de cimp se execută 
multor asolamente,

prezent,
românești ocupă 86 la sută

AMPLU PROGRAM DE MUNCĂ ÎN CINCINALUL CALITĂȚII ȘI EFICIENȚEI
Amplu program de dezvoltare economică și socială 

în profil teritorial deschide noi și luminoase perspective 
județului și creșterea continuă a nivelului de trai al 
celor ce muncesc.

• în cincinalul 1981-1985, pentru realizarea obiec
tivelor din agricultură, județul beneficiază de investiții 
in valoare de 856,3 milioane lei. Vor fi create noi 
ferme apicole, un abator de păsări cu o capacitate de 
7 000 tone carne pe an, un abator de porcine, la 
Ulmeni, de 25 000 tone carne pe an, ferme de vaci cu 
o capacitate de peste 10 000 locuri, un siloz de cereale 
la Lehliu-Gară, cu o capacitate de 43 000 tone etc., 
etc. Parcul de combine și tractoare va ajunge, în anul 
1985, la 2 737 și, respectiv, 6 447 unități fizice.

, • In industrie, producția globală, în anul 1985, va

cunoaște o creștere de 54,4 la sută față de anul 1981. 
în acelcși timp, producția-marfă va crește cu 62,2 la 
sută, iar producția netă cu 56,6 la sută. Creșteri spec
taculoase vor avea loc în industria siderurgică, unde 
dinamica producției globale va înregistra, la sfîrșitul 
acestui cincinal, un salt de 800 la sută, iar producția 
de oțel brut de 1 016 la sută. Printre obiectivele mai 
importante : sectorul furnale aglomerare și gospodă
rirea de materii prime, cu o capacitate de 1 850 tone 
fontă brută anual ; sectorul oțelărie cu convertizoare, 
inclusiv turnare continuă, cu o capacitate de 1 800 mii 
tone oțel brut anual ; oțelăria electrică, cu turnare 
continuă, cu o capacitate de 360 mii tone anual ; 
laminorul de profile mijlocii, cu o capacitate de

mii tone profile mijlocii anual ; uzina cocsoc'hi-

mică, cu o capacitate de 850 mii tone cocs metalurgic 
anual ; importante dezvoltări la I.C.N.P.T. Oltenița : 
30 000 tone piese turnate din fontă ; 20 000 tone
piese turnate din oțel ; 13 700 tone piese turnate ebo- 
șate. In industria alimentară : fabrici de zahăr la 
Oltenița, Călărași, Fundulea, fiecare cu o capacitate 
de 50 000 tone sfeclă de zahăr prelucrate in 24 de 
ore ; fabrică de pîine la Călărași cu o capacitate de 
30 tone produse de panificație pe zi etc.

• Localități care vor deveni orașe : Budești, Draga- 
lina, Fundulea, Lehliu-Gară, Mănăstirea.

• In domeniul sănătății : investițiile, în acest in
terval, se ridică la 84 350 mii lei pentru extinderea 
spitalelor din Călărași și Lehliu, construcția spitalului

din Oltenița și a unui dispensar policlinic în municipiul 
Călărași.

@ Se vor construi noi obiective comerciale: un maga
zin universal și unul tip „big“ la Călărași ; in orașul 
Oltenița și în municipiul Călărași se vor amenaja două 
noi piețe agroalimentare, iar la parterul blocurilor o 
suprafață comercială de 2 300 mp. Noi unități comer
ciale se vot construi in comunele Ciocănești, Dor Mă
runt, Fundulea, Independența, Roseți etc.

Perspectivele pe care le deschide județului cincina
lul calității și eficienței reprezintă dealtfel însuși pro
gramul de muncă pentru această perioadă densă a tu- 
tuior oamenilor muncii din această frumoasă și bogată 
parte de țară.

INVESTIȚIILE REALIZATE
11785 milioane lei

1976-19801976-1980

1971-1975

SECTORUL SOCIALIST LOCUINȚE DATE
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ÎN FOLOSINȚĂ

6521 apartamente

5608 milioane Iei

2964 apartamente

Un etalon 
al hărniciei oamenilor

Pasiunea muncii, pasiunea pen
tru recolte bogate am întilnit-o la 
cooperativa agricolă de producție 
din Gurbănești, cum se spune, la 
ea acasă. îl avem interlocutor pe 
președinte, tovarășul Dinu Dani- 
luc, dare de 28 de ani, neîntrerupt, 
conduce această unitate distinsă cu 
titlul de Erou al Muncii Socialiste. 
Adică o colectivitate bine înche
gată. care-și cunoaște interesul : 
creșterea averii obștești pe seama 
căreia se realizează bunăstarea fie
căruia dintre ei. Cu emoția fireas
că. a lucrului bine făcut, care se 
repetă aici an de an, președintele 
ne-a vorbit despre realizări, des
pre perspective : „Media la hectar 
la grîu a fost, în acest an, de 5 229 
kg. Spun media, pentru că ferma 2, 
condusă de Dumitru Nedu, pe cele 
325 hectare cultivate, a depășit 
6 000 kg la hectar". Reținem că un 
merit deosebit revine inginerului 
șef Tudor Iancu care acționează 
cu perseverență, pentru introdu
cerea și respectarea întocmai a ce
lor mai noi tehnologii de lucru. 
„La orz am obținut 6 100 kg la 
hectar, lăsînd cu mult în urmă fila 
de plan cu cele 4 252 kg prevăzute. 
Acum, la floarea-soarelui mergem 
zilnic cu peste 3 000 kg la hectar, 
deși planificate au fost doar 2 660".

Și rezultatele bune ar putea con
tinua : 3 500 litri de lapte obținuți 
in medie de la fiecare din cele 

vaci și juninci. 
și al eforturilor

în medie de la 
500 de capete de 
Rezultat direct 
care se fac pentru acoperirea ba
lanței furajere în fiecare an. Fer
ma Gurbănești, de pildă, condusă 
de Ștefan Ivan, secretarul comite
tului de partid, a obținut 10 tone 
de substanță uscată la finul de 
lucernă, avînd acum în stoc peste 
1 500 tone de asemenea furaje. Sau 
faptul că investițiile destinate dez
voltării cooperativei au fost reali
zate pină la această dată în pro
porție de 120 la sută.

Locuri noi - 
oameni noi

Stăm de vorbă cu Mihai Hațe- 
ganii, oțelar, șef de echipă in sec
ția turnare continuă, din cadrul 
Combinatului siderurgic Călărași. 
Ne-a spus că împlinise de curind 
29 de ani, că e de loc din Oțelu 
Roșu. Că a dorit mult să vină la 
Călărași, unde totul a început de 
la „a". La Otelu Roșu, unde a lu
crat intre anii 1976—1980, a parti
cipat la pornirea a două mașini 
de turnare continuă aduse din im
port. Aici, muncește tot pe o ma
șină de turnat continuu, dar de 
concepție românească, care poate 
realiza 1 000 tone oțel pe zi. Utilaj 
care se manevrează prin simple 
mișcări de manete și apăsări pe 
butoane. E considerat ca fiind unul 
din cei mai buni specialiști ai sec
ției. Pentru meritele sale, profesio
nale și politice, umane, a fost ales, 
în acest an, secretar al organizației 
de partid de la turnare continuă. 
Ca șef de echipă are in subordine 
12 oameni. „Colegi", cum îi numeș
te pe Măricel/ Rugină, pe Simion 
Nicolae sau pe Nicolae Sasu. Aici 
se oprește și își dă seama că, de 
fapt, trebuie să-i enumere pe toți : 
„Greu lucru să faci distincție 
care-i mai bun". Face o pauză, 
apoi continuă : „în turnătorie nu 
se poate lucra decît în echipă. Iată 
de ce. zic eu, trebuie evidențiată 
toată echipa".

Nu uită să vorbească despre 
munca celorlalte două echipe, din 
schimburile „B" și ,.C“, conduse de 
Tudor Stoian și Alexandru Mustă
cea, colegi de generație, „mai ti
neri" — de 25 de ani și. respectiv, 
27 de ani. Sau de „virstnicul" (30 
de ani) șef de atelier Ilie Văleanu. 
Și ei membri de partid. Recunos- 
cuți ca oameni de bază.

Dorința de a învăța a echipei, 
de a aplica in practică tot ce este 
nou in domeniul lor de activitate 
și-a găsit întruchipare chiar în 
această lună printr-o nouă reali
zare : „Aplicăm o tehnologie de 
ultimă oră. Este vorba de distri
buitoarele reci ; vom realiza mari 
economii de gaz metan, cărămidă 
refractară și metal".

Locuri noi. oameni noi. Aici i-am 
întilnit pe cei mai tineri oțelari ai 
țării.

Pagina realizată de 
Rădică SIMIONESCU 
și Virgil GHEORGHIȚÂ
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înțelept 
si durabil

„După ani îndelungați de ac
tivitate didactică, a sosit timpul 
cînd, despărțindu-vă de catedră, 
de elevi, rămine frumoasa amin
tire a satisfacției muncii împli
nite. Vă mulțumim pentru tot ce 
ați făcut înțelept și durabil...".

Sînt cuvinte de recunoștință 
desprinse dintr-un omagiu lu
minat în aceste zile, în diferite 
școli din județul Satu Mare, din 
partea Inspectoratului școlar și 
Casei personalului didactic, unui 
număr de 50 de educatori, învă
țători și profesori care au ieșit 
la pensie după o viață de mun
că dăruită educării a numeroase 
generații de elevi. Cineva a fă
cut un calcul că suma anilor de
dicați învățămintului de cei 50 
se ridică la aproape 2 000, cu o 
medie de circa 40 de ani fiecare. 
Tuturor, o caldă urare, și din 
partea noastră, de ani mulți cu 
sănătate!

Intervenție 
salvatoare

La întreprinderea de construc
ții din Botoșani s-a prezentat o 
bătrinică cu un buchet de flori 
in mină.

— 11 caut pe unu’, Amarlei — 
a spus ea portarului.

— Amariei și mai cum? — a 
întrebat acesta. Mihai? Vasile? 
Florea? Gheorghe?... Că sînt 
mai mulți frați, toți constructori. 
Și mai au și alte neamuri, pe 
care tot Amariei îi cheamă.

— Eu, maică, nu știu decit 
că-i zice Amariei și că dacă nu 
era el, nu mai eram nici eu pe 
lume.

...într-o seară, tn drum spre 
casă, Gheorghe Amariei, fierar- 
betonist, a văzut cum o bătrini
că s-a prăbușit pe trotuar, la 
cițiva pași în fața lui. Cînd a 
ridicat-o, abia mai vorbea. A 
dus-o grabnic la spital și medi
cii l-au felicitat pentru interven
ția lui salvatoare.

Natura se amuza
Unul din cititorii rubricii noas

tre ne-a întrebat dacă este ade
vărat că și la Huși există un 
muzeu al viței de vie. Răspuns: 
există un astfel de muzeu la li

ceul agroindustrial din localita
te. Dar ceea ce nici noi n-am 
știut pînă acum e că, în cadrul 
muzeului, în afară de expona
tele specifice temei, se află și 
numeroase „sculpturi" realizate 
din... amuzamentul naturii, plus 
un strop de imaginație din par
tea cercetătorului științific dr. 
ing. Avram D. Tudosie. Cîteva 
dintre cele mai spectaculoase: 
balerine, fluturi, păsări, căprioa
re, țărani cu sapa, ciobănași cu 
fluier, cerbi superbi...

Toate, numai și numai din 
vechi butuci de viță de vie!

Cine face ca el...
Autoturismul lui Florea Păun 

din Craiova a fost găsit aban
donat pe undeva prin județul 
Olt. în nici un caz de către po
sesorul acestuia. Alții erau făp
tașii: Voicu Diaconu din Caracal 
și Doru Mitrică din Corabia. în
trebarea e: cum au ajuns aceș
tia cu autoturismul lui Păun la 
mare depărtare de Craiova? 
Răspunsul la întrebare se con
stituie și într-un claxon de aver
tizare pentru cei tentați să mai 
facă ce-a făcut Păun. Adică pe 
taximetristul de ocazie. După ce 
s-a tocmit în gara de la Craio
va cu cei doi asupra prețului că
lătoriei, a pornit să-i ducă pînă 
la Corabia. Pe drum, cei doi 
l-au lovit pe omul de la volan, 
l-au dat jos și au pornit ei, sin
gurei, cu autoturismul mai de
parte. Firește, făptașii au fost 
prinși și vor da seama pentru 
faptele lor, dar și Păun s-a ales 
cu o învățătură pentru toată via
ța. Să sperăm că nu numai el.
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„nașului"
în cursa de persoane 5449 Bu

zău — Nehoiașu mai mulți inși 
au fost surprinși fără bilet de 
călătorie, astfel că un control 
inopinat i-a amendat. Unul a 
declarat că se urcase in tren 
după o înțelegere cu „nașul", 
respectiv conductorul. Apoi, cind 
controlorii i-au cerut biletul și 
unuia dintre ultimii contrave- 
nienți, conductorul Vasile Răi- 
leanu a făcut fețe-fețe. „Știți, 
este nașul meu din Constanța 
și..."

Și a simțit cum îi fuge trenul 
de sub picioare, cind controlorii 
au întocmit două procese-verba- 
le de contravenție : unul pentru 
nașul din Constanța și altul pen
tru „nașul" din Buzău.

Pe scurt
...întrebată „cit e ceasul ?", 

Angela Călin din Oradea i-a 
spus curiosului... prețul unuia 
din cele 52 de ceasuri de prove
niență dubioasă pe care le avea 
asupra ei șl le oferea de vânza
re. Aflind că respectivul curios 
e un om al legii, i-a stat... 
ceasul !

...Fiind supărat foc că nu-i 
mai merge mașina personală, 
G. D. din Sibiu s-a dat jos de 
la volan, a stropit-o cu benzină 
și i-a dat foc. Noroc că au in
tervenit trecătorii și au mai sal
vat ce se mai putea salva.

...Negăsind altceva mai bun la 
îndemână, Mihai Moldova și M. 
Alexandru, de la Trustul de 
construcții industriale Timișoa
ra. au furat trei baloți de... sîr- 
mă ghimpată. S-au înțepat râu 
de tot!

...Surprinși la un joc de noroc 
pe bani, tocmai cind C. Zolaru 
și G. Negoescu din Vaslui își 
doreau, fiecare în parte, să le 
pice „șase-șase“, le-a picat... ghi
nionul. S-au ales insă tot cu cile 
șase : șase luni primul, șase luni 
al doilea.

Rubrică realizată de 
Petre POPA

cu sprijinul corespondenților 
„Scinteii"
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si a difuzării in ->
A intrat în tradiția 

gurarea unui nou an școlar să fie apreciate și după calitatea și operati
vitatea cu care noile manuale ajung pe pupitrul tuturor elevilor. în felul 
acesta, producția anuală de carte școlară dobândește, pe lingă semnifi
cația unui înalt act de cultură, și valoarea unui criteriu de referință in 
procesul de perfecționare continuă a invățămîntului românesc, de creș
tere a importanței lui sociale, de accentuare a caracterului său formativ, 
patriotic, așa cum secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, sublima la Plenara lărgită a C.C. al P.C.R. din 1—2 iunie a.c., 
la cel de-al II-lea Congres al educației politice și culturii socialiste. în 
perspectiva exigențelor calității formulate cu aceste prilejuri și sub egida 
cărora se desfășoară pregătirile pentru inaugurarea noului- an școlar, am 
adresat tovarășei Rada MOCANU, adjunct al ministrului educației și 
învățămintului, citeva întrebări referitoare la principalele atribute ale 
noilor manuale, la rolul acestora in îmbunătățirea neîntreruptă a procesu-

Invățămîntului nostru ca ■pregătirile pentru inau-

noilor manuale, la rolul acestora in 
lui de învățămînt.

— De la început, țin să precizez — 
ne-a declarat interlocutoarea — că 
întreaga producție de carte Școlară 
pentru anul de învățămînt 1982—1983 
este realizată. Cele 519 titluri de 
manuale școlare ale Editurii di- 

■ dactice șl pedagogice, prevăzute să 
apară într-un tiraj total de peste 23 
milioane exemplare, la ora actuală 
sînt tipărite integral. La aces
tea se adaugă 680 titluri, cu un 
tiraj de circa 20 milioane exemplare, 
de manuale școlare tipărite în anii 
anteriori, valabile pentru mai mulți 
ani, editate în tiraje mai mici pentru 
elevii^.’ de la unele licee tehnice 
(aviație, silvice), liceele pedagogice, 
filologie-istorie, sanitare, pentru cei 
ce studiază în limbile naționalităților 
conlocuitoare etc. De asemenea, în 
aceste zile s-au tipărit ultimele din 
cele circa 30 titluri de manuale de 
specialitate pregătite de editura 
„Ceres", îndeosebi pentru elevii din 
învățămîntul agroindustrial și silvic. 
Elevii naționalităților conlocuitoare 
beneficiază de toate titlurile în limba 
română, plus 164 titluri de manuale 
redactate exclusiv în limbile acestor 
naționalități. -în prezent, eforturile 
sînt concentrate pentru a îndeplini în
tocmai indicațiile tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, care ne-a cerut ca prima 
zi a anului de învățămînt să găsească 
întregul set de cărți școlare pc pu
pitrul fiecărui elev din patria noastră.

— Ce îmbunătățiri au fost aduse 
noilor manuale școlare?

— Din totalul titlurilor amintite, un 
număr de 180 sînt manuale noi sau 
substanțial îmbunătățite, astfel incit 
ele reflectă stadiul la zi al cercetări
lor științifice, al dezvoltării social- 
economice din patria noastră, precum 
și cele mai noi aprecieri cuprinse in 
documentele partidului, în cuvîntările 
tovarășului Nicolae Ceaușescu. Din
tre manualele noi amintesc Fizica 
pentru clasa a VIII-a și cea pentru 
clasa a Xll-a, prin care se încheie 
ciclurile de elaborare a manualelor 
pentru clasele gimnaziale și liceale 
după o nouă concepție, modernă, de 
predare a acestei discipline. Cu toate 
că pentru matematică acțiunea de 
modernizare a manualelor s-a În
cheiat anul trecut, totuși, pentru a 
asigura o accesibilitate sporită, a fost 
realizat un nou manual de Geometrie 
și trigonometrie pentru clasa a X-a, 
în conformitate cu programa îmbu
nătățită. Din totalul celor 216 titluri 
ce aparțin disciplinelor de specialita
te, 57 manuale sînt noi. De aseme
nea, sînt manuale noi cele de limbi 
moderne pentru anul al II-lea de 
studiu.

— Practic, in _ fiecare trimestru, 
lună sau chiar săptămână, cadre di
dactice, părinți, specialiști de dife
rite profile formulează numeroase 
propuneri, observații, sugestii, critici 
cu privire la ținuta cărților de școală. 
In ce raport apreciați că se află îm
bunătățirile aduse in acest an ma
nualelor cu exigențele astfel formu
late, dintre care unele știm că au 
constituit obiectul unor analize efec
tuate sub autoritatea ministerului ?

— Pentru a ridica nivelul calitativ 
al manualelor s-a ținut seama de su
gestiile ce. ne-au fost făcute de or
ganizațiile de copii și de tineret, 
s-au studiat cu toată atenția nume
roasele propuneri formulate de spe
cialiști, cadre didactice, părinți, in-

tervențiile critice apărute în presa 
noastră, acordîndu-se îndeosebi a- 
tenție aspectelor de ordin științific, 
didactic, celor referitoare la accesi
bilitate. Un asemenea proces se va 
desfășura și în continuare, punîndu-se 
accent îndeosebi pe valoarea forma
tivă a manualelor, ca instrumente 
indispensabile pentru educarea pa
triotică, revoluționară a tinerelor ge
nerații. Desigur, problema ca atare 
include îndeosebi disciplinele funda
mentale. încă din acest an au fost 
aduse îmbunătățiri substanțiale ma
nualelor de Limba și literatura româ
nă pentru clasa a Xl-a, Limba ro
mână, clasa a VIII-a, pentru școlile 
și secțiile în limbile de predare ale 
naționalităților conlocuitoare, Istoria 
pentru clasa a VII-a, Istoria contem
porană a României predată în clasa 
a X-a, Cunoștințe social-politico

Noul an de învățămînt - 
sub semnul exigențelor 

calității

pentru clasa a X-a, Economia politică 
pentru clasa a Xl-a ș.a.

Dar, în egală măsură, obiectivele 
realizării unui salt de calitate în edu
carea tinerilor se situează, practic, 
în perimetrul tuturor disciplinelor de 
studiu, al întregii activități școlare. 
Așadar, toate manualele trebuie să-și 
propună sistematizarea din ce în ce 
mai bună a lecțiilor, claritate de gîn- 
dire, frumusețe stilistică și elocvență 
a imaginilor. Să urmărească înfățișa
rea veridică, dar și emoțională a fap
telor, astfel încît elevii să învețe cu 
folos și cu plăcere, să dobîndească, 
odată cu noile cunoștințe, deprinderi 
și convingeri statornice, de înaltă 
valoare umană, interesul pentru nou 
și pentru generalizarea acestuia In 
viața socială. Acestor scopuri li se 
subordonează Inclusiv ținuta grafică 
a manualelor, efortul de esențializare 
și simplificare a schemelor și dese
nelor folosite. în acest an, bunăoară, 
folosirea textelor cu mai multe cu
lori a ajuns pînă la Geometria și tri- 
gonometria de clasa a X-a, iar cele 
mai multe dintre manualele noi sau 
revizuite au acum In componenta lor 
un număr sporit de exerciții și apli
cații practice, menite implicit să re
liefeze finalitatea socială a procesu
lui de predare și de învățare din 
școală. ....

— în scopul pe care-l amintiți și, 
totodată, in concordanță cu spiritul 
democratic al învățămintului nostru, 
„Scînteia" a subliniat cu aproape trei 
ani in urmă necesitatea tipăririi cu
legerilor de exerciții și probleme 
aplicative, îndeosebi ca părți de sine 
stătătoare in manuale, astfel incit 
fiecare elev să găsească tn cartea lui 
de școală instrumentul necesar in
clusiv unui studiu- individual meto
dic, temeinic.

— Este o idee care nu a încetat să 
fie aplicată în acțiunea de perfecțio
nare a predării disciplinelor funda
mentale în școlile de toate gradele. 
Și în acest an, cadrele didactice de 
s

I
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specialitate vor utiliza, pentru pregă
tirea elevilor în mod independent, 
exerciții și probleme cuprinse în ma
nuale sau care să răspundă direct 
problematicii manualelor, elemente
lor de dificultate progresivă, în ra
port de stadiul specific de pregătire 
al fiecărei clase și chiar al fiecărui 
elev. Așa se și explică măsura adop
tată de conducerea ministerului ca la 
toate concursurile școlare exercițiile 
și problemele formulate să fie din 
manualele școlare. Totodată, comite
tele cetățenești de părinți vor fi în
drumate de conducerile școlilor și de 
diriginți astfel încît să preîntîmpine 
proliferarea formelor extrașcolare de 
meditație și să favorizeze concentra
rea pregătirii elevilor pe instrumen
tele fundamentale de studiu, respec
tiv pe programele și manualele 
școlare.

. — Se pare însă că perfecționarea 
pregătirii unor cadre didactice nu în
totdeauna ține pasul cu modernizarea 
manualelor, îndeosebi a celor de 
matematică, fizică, din care cauză 
apar stimuli! formelor extrașcolare 
de meditație. Ce măsuri vor fi apli
cate in noul an pentru ca activitatea 
școlară să înregistreze în toate cazu
rile saltul de calitate atit de necesar?

— Au existat pe parcursul anilor 
unele lacune în pregătirea universi
tară a viitorilor profesori. Cursurilor 
de metodică sau practicii pedagogice 
nu întotdeauna li s-a'acordat impor
tanța cuvenită. Accentuarea integrării 
invățămîntului superior cu cerceta
rea și producția a diminuat însă mult 
consecințele negative amintite și as
tăzi putem spune că ele sînt de do
meniul trecutului. în plus, cadrele di
dactice beneficiază de unele materia
le auxiliare. în acest an, bunăoară, 
a fost tipărită Metodica predării tex
telor literare în liceu. în anii prece- 
denți au apărut îndrumătoare pentru 
predarea matematicii, într-o concep
ție modernă, la clasele I—IV. Sînt în 
curs de apariție metodici de predare 
pentru cele mai multe dintre discipli
nele claselor V—VII și IX—XI. O 
atenție deosebită se acordă elaborării 
unor metodici pentru disciplinele de 
specialitate. Totodată, acțiunile de 
perfecționare continuă a cadrelor di
dactice (prin sistemul reciclării, al 
obținerii gradelor didactice, al in
struirilor organizate de societățile 
științifice ale cadrelor didactice etc.) 
se desfășoară necontenit și în strînsă 
legătură cu principiile .care stau la 
baza modernizării programelor și ma
nualelor școlare. Analizele activității 
școlare, îndeosebi cu prilejul consfă
tuirilor cadrelor didactice, organizate 
în zilele premergătoare deschiderii 
fiecărui an școlar, scot deopotrivă în 
evidență atit lipsurile existente, cit 
și posibilitățile da eliminare a aces
tora, în vederea desfășurării unui 
învățâmînt unitar, omogen, Întemeiat 
pe aceleași criterii de exigentă.

— Cunoscut fiind faptul că elabo
rarea unui bun manual are nevoie de 
cel puțin un an, ce ne puteți spune 
despre pregătirile efectuate pentru 
viitoarea producție de carte școlară?

— Planul editorial pentru anul 
1983/1984 a fost definitivat și aprobat, 
Iar tn prezent se desfășoară o amplă 
activitate cu autorii care vor elabora 
manuale noi sau revizuite, acordîn
du-se toată atenția problemelor cali
tative ale viitoarelor cărți școlare. Să 
adăugăm și faptul că sînt de pe 
acum pregătite, ca producție antici
pată pentru anul școlar 1983/1984, un 
număr de titluri superior celui din 
perioada corespunzătoare a anului 
trecut. Folosesc acest prilej ca, în 
numele Ministerului Educației și în- 
vățămîntului, să mulțumesc Consiliu
lui Culturii și Educației Socialiste, 
harnicilor tipografi pentru contribu
ția lor la apariția din timp și in con
diții grafice superioare a manualelor 
școlare prevăzute să fie editate in' 
acest an.

Convorbire realizată de 
Mihai IORDĂNESCU

Noul și modernul ansamblu urbanistic „George Enescu" din municipiul Suceava
Foto : Dumitru Viuțilâ

Pentru folosirea 
rațională 

a mijloacelor 
de transport
O scrisoare semnată 

de mai mulți condu
cători auto de la Uni
tatea de mecanizare, 
transporturi și con
strucții forestiere Plo
iești, in legătură cu 
normarea 
retribuirea 
soluționată 
cului de 
din cadrul 
de exploatare a lem
nului București.

în răspunsul aces
teia se arată că, în ve
derea folosirii rațio
nale a mijloacelor 
auto și realizării pro
ducției fizice, au fost 
elaborate norme 
muncă pentru 
te tipurile de 
vehicule cu 
formă basculabilă fo
losite la transportul 
produselor de carieră 

balastieră. Aceste

muncii și 
lor, a fost 
la fața lo- 

specialiști 
Centralei

de 
toa- 

auto- 
plat-
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Simbol nepieritor al setei de dreptate
și libertate a poporului român

Cu o sută zece ani în urmă, inima 
Iancului 
nită, se 
sese loc 
durerile 
ma în care nu
„unic dor", acela de a vedea națiu
nea sa fericită.

„Dorul" se înstăpînise de timpuriu 
In cugetul și inima sa. Căci în ceta
tea de piatră a Apusenilor, unde 
Iancu văzuse lumina zilei, ca 
dealtfel în întreaga Transilva
nie, nedrepte erau rînduielile 
vremii. Robote și dijme, presta
ții și biruri alcătuiau cortegiul 
fără sfirșit de „munci ale farao
nilor" ce împovărau și înco
voiau umerii și spinarea sutelor 
de mii de țărani iobagi, dintre 
care cei mai mulți erau români. 
Poporul român, cel mai vechi și 
cel mai numeros intre neamurile 
Transilvaniei, era, în virtutea 
unor legiuiri încremenite de se
cole, despuiat nu numai de roa
dele muncii sale, ci și de orice 
fel de drepturi politice, nefiind 
recunoscut intre națiunile egal 
îndreptățite ale Transilvaniei. 
De aceea, nimic mai firesc ca 
spiritul de care era pătrunsă și 
însuflețită Europa atunci „cu un 
impuls mai elastic" să străbată 
la sufletul lui Iancu, iar liber
tatea, ' egalitatea, frățietatea să 
devină deviza sa și a tuturor 
românilor, „tezaurul și cel măi 
sfînt obiect".

Ivit atunci cînd se simțea o 
adincă nevoie de inimi fierbinți 
și minți clarvăzătoare, de carac
tere integre și energii clocoti
toare, Iancu a fost omul extraor
dinar al unor vremuri extraor
dinare. Datorită lui și generației 
de revoluționari din care făcea 
parte, cele aproape douăzeci de 
luni ale revoluției pașoptiste 
românești din Transilvania, așa 
cum remarca George Barițiu, au 
însemnat, pentru viața români
lor ardeleni, pentru viitorul lor, 
mai mult decit zecile de ani care 
se scurseseră de ia răscoala lui 
Horea. Căci în acele puține luni 
poporul a cunoscut și a îmbră
țișat în inima lui fierbinte ade
văruri esențiale ; a văzut că in 
el se află și număr, și putere ; 
a priceput că adevărații lui con
ducători sînt cei ridicați din si
nul său, cei ce știu și-i doare 
durerea și amarul său ; a înțe
les că n-are a aștepta răsplătiri 
și mărinimie din partea nimă
nui, că o soartă mai bună se 
poate dobîndi numai prin lupta 
și jertfa proprie.

Iancu în revoluție străbate 
satele, vorbește mulțimilor, 
scurt, limpede, însuflețit, che- 
mind poporul să-și cunoască 
marea sa putere, îndemnîndu-1 
să se înarmeze („să vă faceți 
lănci și șă vă îndreptați coase
le I"). Nu cu cuget dușman îm
potriva neamurilor conlocuitoa
re, ci pentru a se putea garanta 
îndeplinirea celor hotărîte la 
Blaj. Căci n-a socotit vreodată 
ca dușmani decît pe conservato
rii și aristocrații transilvani, L—. 
aceia care „și acum pe aripile 
superbiei zboară, după o supre
mație absurdă", aceia care cu „«bi
ciul teroristic" în mină se sforțau in 
plin veac al naționalităților să reîn
vie întunecatele timpuri ale evului 
mediu. A dorit cu întreaga sa ființă 
colaborarea cu revoluția maghiară, pe 
temeiul recunoașterii naționalității 
politice și egalei îndreptățiri. „Brațele 
noastre din 15 mai al anului trecut 
pînă la ora cea fatală, deschise au 
stat, ni-am oferit fraților maghiari 
de cei mai sinceri amici pentru toate 
adversitățile timpurilor viitoare, nu
mai să ne garanteze naționalitatea, 
pe temeiul dreptului egal" — scria el

a încetat să mai bată : oste- 
oprise inima în care nu fu- 
pentru altceva decit pentru 
și vrerile neamului său, ini- 

încăpuse decit un

deputatului român I. Gozman la 15/27 
iunie 1849. La temelia 
dini stătea adînca lui 
„firea ne-a așezat în 
împreună să asudăm 
împreună să gustăm, dulceața fructe
lor ei". „Luați alte mijloace de a tra
ta cu noi — se adresa el revoluțio
narilor maghiari — convingeți-vă de-

acestei atitu- 
credință că 

una patrie ca 
cultivînd-o și

Iancu la Țebea

Alexandru BRAD
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Și cercetează piatra arsă 
Și lemnul de ciubere bun ; 
Le spune moților că-i bine 
Și iar se culcă sub gorun...

La Țebea, cînd se sting frunzare 
De focul brumei timpurii, 
Se scoală Iancu în sfială 
Și-aprinde peste munți făclii

De-un veac și un deceniu el, 
Martirul dorului de țară, 
Zidește în adînc un cer
Pe care viața noastră-l ară —

Românii liberi și stăpîni 
Din piscuri pînă-n rădăcinii

110 ani de la moartea 
lui Avram Iancu

„alegerii poporului" și pusă cu trup 
și suflet, potrivit concepției lui Iancu, 
în slujba poporului. Noii aleși aveau 
datoria să vegheze ca „dreptatea să 
nu se cotropească și drepții în 
drepturile sale să nu se întulbure", 
să aibă mereu ca țintă în lucrarea lor 
„obșteasca bună stare, in care se 
razimă fericirea tuturor" și care 
„numai prin rîndul bun se poate sus

ține". „Eu — avea să scrie el 
într-o proclamație ce amintește 
de cuvintele lui Tudor, semn al 
continuității de idealuri intre 
cele două revoluții — care îm
preună cu voi pentru dreptate, 
adică pentru fericirea de obște 
m-am luptat și mă 
vreau ca aceea 
fără vreau ca 
acum înainte mai 
și aceea gindesc 
mulți dintre voi 
mine voiți".

înspre Iancu se 
numai feciorii ținuturilor t 
silvane, ci și revoluționarii 
celelalte țări române, oastea 
Iancu, „țara românească" 
Apuseni devenind mîndria 
speranța tuturor românilor. „1 
acea vreme — își amintea Băl 
cescu de întilnirile sale cu oț 
tenii-țărani din munți — cin 
inima îmi era zdrobită, căci îi. 
toate părțile vedeam naționali
tatea română călcată și strivită 
de dușmanii străini fusei feri
cit a găsi acolo, pe acele piscuri 
uriașe, pe deasupra norilor, o 
naționalitate și vieață româneas
că, înfocată și puternică".

Ceea ce se întîmplă în perioa
da imediat următoare înfrînge- 
rii revoluției stă mărturie ace
leiași consecvențe a atitudinii 
lui Iancu. O altfel de luptă, nu 
mai puțin grea, ■ • • ■ ■
acum pentru ______ ,
dreptelor cereri naționale 
românilor. Dar în loc de drepturi 
naționale românilor le sînt ofe
rite... decorații. Iancu le refuză 
demn, cerînd ca „mai întîi să se 
decoreze națiunea cu împlinirea 
promisiunilor". Iancu înțelege 
cit adevăr cuprind spusele Băl- 
cescului că împărații și domni’ 
nu dau nimic, căci nici nu vor > 
nici nu pot, fără numai acee^’u^r ■, 
le smulg popoarele prin luptă.

Dezamăgit și zdruncinat, 
sufletul strîns în menghina în
doielilor, Iancu s-a retras 
mai mult în sine, colindînd 
munții și văile pe care sîngera- 
seră vitejii săi tribuni și lăn- 
cieri, avînd drept unic tovarăș 
fluierul său, pe care, cu „o jale 
adincă amestecată cu pietate", 
cu fețele împietrite l-au ascul
tat moții vreme de douăzeci de 
ani. „Iancu șede acasă, săraci ca 
noi și mai batjocorit decît veri- 
care dintre noi" 
1855 un moț lui 
Iar altul declara 
acasă ; socot că 
el minte amuși 
atunci va fi mai

Semn limpede 
atunci Iancu intrase în legendă. 
Și dacă la 10 septembrie 1872 
românii au rămas săraci de dîn- 
sul, le-a rămas numele său ca 
un drapel și un program de 
luptă. Iar faptul că la Țebea,

lupt, nu 
să se tulbure, 
rindul bun d 

tare să se t 
că cei :< 
asemenea
îndreptau

1,4 
di

trebuie dată 
recunoașterea 

ale

CU

tot

— îi spunea în 
Papiu Hartan, 

că „Iancu șede 
iară va învăța 
pre toți. Și 

bine".
că încă de pe
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PROGRAMUL 1

15,30

15,45

17,40
17,50
18,00
20,00
20,25

Telex
La orizont — un nou an școlar. 
Rald-anchetă
La volan — emisiuna pentru con
ducătorii auto
Emisiune In limba germană. Din 
cuprins : In spiritul măsurilor 
stabilite la Consfătuirea de lucru 
de la C.C. al P.C.R. Muncă însu
flețită pentru dezvoltarea șl mo
dernizarea agriculturii. Reportaj ; 
Toamnă bucureșteană; Pregătiri 
pentru deschiderea anului școlar; 
Program pentru pionieri șt șoimi 
ai patriei ; Tineri interpret! 
studio ; Tradiții ale frăției; 
sunet de fanfară
Tragerea Loto 
1001 de seri 
închiderea programului 
Telejurnal 
Pentru curtea ți grădina dv.

8 je i

•ft 1. ‘‘r A
■■r.-.X'.-.r-.i;,:;.

în 
în

plin că Intre noi și voi armele nici
odată nu pot hotărî".

De numele lui Iancu se leagă epo
peea apărării Munților Apuseni, unde 
vreme de mai multe luni s-a orga
nizat o adevărată „țară românească", 
emoționant evocată mai tîrziu de 
Bălcescu. Mii de oșteni-țărani, foș
tii iobagi și mineri, au alcătuit 
brava oaste populară, ce s-a dovedit 
de nebiruit oriunde a dat piept cu 
dușmanul : la Cricău, Abrud și Roșia, 
la Mărișel, Hălmagiu sau Fîntînele. 
Aici, în cetatea de piatră a Apuseni
lor, vechea administrație feudală a 
fost înlocuită cu alta nouă, rod al

A-cc*. v-ci tu 4. cuca,
unde doarme Iancu, alături de goru
nul secular al lui Horea, se înalță un 
alt stejar tînăr și viguros, plantat 
de tovarășul Nicolae Ceaușescu, in 
prima sa vizită de lucru în Țara mo
ților, stă peste vreme mărturie că 
idealurile în care a crezut adine 
Avram Iancu — încrederea în po
porul său, în dreptul la unitate și in
dependență al țării sale, respectul 
față de celelalte nații, voința de a 
lumina viața poporului la lumina 
dreptății și egalității — trăiesc și vor 
trăi cit neamul românesc. Totdeauna.

Silviu ACHIM

20,35 Călătorie prin țara mea. Oameni 
pe • - - ■

21,00 Film artistic : „El Greco". Premie
ră

22,20 Telejurnal

valea Doltanei

TV

închiderea programului

PROGRAMUL 2

22,30

Varietăți... varietăți
Cincinal 81—85. Resurse, priori
tăți, direcții de acțiune

16,20 Mari artiști al scenei lirice. Sopra
na Maria Slătinaru-Nistor 
Telerecital Draga Olteanu-Matei 
1001 de seri
închiderea programului 
Telejurnal
Concertul simfonic al Filarmonicii 
,,G. Enescu1
Generația 
de fiecare 
anchetă
Selecțiunt
zică ușoară in primă audiție „Zbor 
de porumbei" — Mamaia, 1982 
Telejurnal
închiderea programului

16,55
17,50
18.00
20.00
20,25

21,45

22,00

22,20
22,30

Duminică 12 septembrie

Tragere
Loto 2

Loto 
dumi: 
prim:

decenlulu! IX. O deviză 
zi — calitatea. Reportaj-

din spectacolul de mu-

Administrația de Stat 
Pronosport organizează 
nică 12 septembrie 1982 ,___ _
tragere Loto 2 din această luna 
— prilej de noi și mari succese; 
respectiv ciștiguri in autoturis
me „Dacia 1 300“ și importante 
sume de bani, care, după cum 
se știe, răsplătesc cu regulari
tate perseverența și inspirația 
unui număr tot mai mare 
participant! la acest sistem 
joc atractiv și avantajos. Se 
amintește că un bilet costă 
lei și poate fi completat fie cu 
o varianta achitată sută la sută, 
fie cu patru variante achitate 
în cotă de 25 la sută.

de 
de 

re-
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norme se aplică, deci, 
și in cazul conducăto
rilor auto semnatari 
ai scrisorii, care trans
portă piatră-gips din 
cariera Cerașu la sec
ția Teișani a Combi
natului de lianți și 
azbociment Fieni. Ela
borarea unor 
de norme pe 
fizice a fost 
de nevoile producției 
pentru a se putea a- 
sigura îndeplinirea sar
cinilor de 
în condițiile reducerii 
parcului 
hicule, 
lui de carburanți și 
lubrifianți. Dealtfel, 
se precizează în răs
puns, dată fiind efi
ciența acestui norma
tiv, prevederile sale 
vor fi introduse și in 
unitățile Ministerului 
Transporturilor și Te
lecomunicațiilor.

Cu prilejul soluțio
nării scrisorii 
constatat însă 
deficiențe de 
organizatorică 
carea acestor

astfel 
unități 
impusă

transport
de 

a
autove- 

consumu-

s-au 
și unele 

natură 
în apli- 
norme.

S-au luat măsuri 
pentru aplicarea și 
respectarea lor cores
punzătoare, astfel incit 
conducerile 
U.M.T.C.F.
și C.L.A. Fieni să asi
gure confirmarea co
rectă a cantităților 
transportate și a capa
cității de încărcare a 
cupelor excavatoarelor.

de la 
Ploiești

intransigență 
față de abateri

Din comuna Pîrteștii 
de Jos, județul Sucea
va, au fost adresate 
atit „Scinteii", cit și 
altor foruri centrale și 
de la nivelul județu
lui, mai multe sesizări 
în legătură cu unele 
neajunsuri, abateri și 
ilegalități din activita
tea unor cadre din a- 
ceastă localitate.

Din răspunsul 
mit la redacție 
partea 
executiv
lui popular al județu-

pri- 
din 

Comitetului 
al Consiliu-

lui Suceava rezultă că 
sesizările au fost veri
ficate la fața locului 
de către un colectiv 
de activiști de partid 
și de stat, care a sta
bilit că în cea mai 
mare parte faptele se 
confirmă. între altele, 
a reieșit că în coope
rativa agricolă de pro
ducție din comună 
pămintul n-a fost fo
losit rațional ; nu s-au 
respectat 
statutare 
loturilor 
primarul

prevederile 
la atribuirea 
în folosință ; 

a utilizat 
ilegal oameni din sec
ția de prestări-servicii 
la construirea casei 
proprietate personală ; 
secretarul 
executiv 
popular 
sumă in 
băuturi 
glijindu-și 
etc.

In urma 
lor făcute 
înlocuirea 
de secretar al comite
tului comunal de 
partid și primar al co
munei a lui Vasile

biroului 
al consiliului 

comunal con- 
mod excesiv 
alcoolice, ne- 

îndatoririie

constatări- 
s-a dispus 
din funcția

Paraschi, destituirea 
din funcția de secre
tar al biroului execu
tiv al consiliului popu
lar comunal a lui Ion 
Strugaru, mutarea 
disciplinară a șefului 
postului de miliție, 
destituirea președinte
lui cooperativei agri
cole și sancționarea 
altor cadre din această 
unitate, precum și din 
cooperativa de pro
ducție, achiziții și des
facere a mărfurilor. 
S-au adoptat și alte 
măsuri pentru întări
rea muncii politico- 
educative. 'pentru mai 

selecționare abuna 
cadrelor.

Grijă sporită 
față de locuitorii 

satelor

popular al județului 
Vaslui a constatat că, 
într-adevăr, organele 
locale de Ia nivelul lo
calității nu au mani
festat suficientă pre
ocupare pentru rezol
varea unor probleme 
economico-sociale în 
satele care o compun. 
Existau unele neajun
suri în ce privește în
treținerea drumurilor, 
repartizarea fondului 
de marfă, asigurarea 
asistenței medicale, or
ganizarea unor acțiuni 
cultural-educative etc.

Cu prilejul rezolvă
rii sesizării, consiliul 
popular județean a 
luat măsurile ce se Im
puneau pentru repa
rarea drumului cotnu-

nai, refacerea poduri
lor, amenajarea albiei 
riului Mînzățel, mo
dernizarea morii din 
satul Ibănești, precum 
și pentru asigurarea 
asistenței medicale_co- 
respunzătoare. 
odată, s-a 
celelalte 
cum sînt : 
economică 
Ibănești, 
cu apă a satelor comu
nei, construirea unei 
brutării, extinderea cu 
încă două clase a școlii 
generale din localitate, 
să stea în atenția or
ganelor de specialitate 
ale județului și să fie 
rezolvate in perioada 
imediat următoare.

Tot- 
stabilit ca 

probleme, 
dezvoltarea 
a C.A.P. 

alimentarea

Spicuiri din răspunsuri

Analizind o scrisoare 
a unor locuitori din 
comuna Alexandru 
Vlahuță, în legătură cu 
mai buna gospodărire 
a acesteia, Consiliul

• întreprinderea de gospodărie comunală . 
locativă Iași : Sesizarea locatarilor din imobilul 
de pe Aleea Rozelor nr. 14, din municipiu este 
întemeiată. S-au luat măsuri ca lucrările de pri
mă urgență, respectiv izolația terasei, să fie 
executate in acest trimestru. Celelalte reme
dieri vor fi programate in cursul anului viitor.

® Uniunea județeană a cooperativelor agricole

Și

de producție Giurgiu : Măsura adoptată de con
ducerea C.A.P. Cartojani în cazul semnalat de 
Nicolae Marcu, prin care s-a dispus să nu 1 se 
acorde acestuia lot în folosință, este justă. Po
trivit prevederilor statutului, membrii coopera
tori care lucrează în alte unități agricole pot 
primi lot în folosință numai dacă pentru înca
drare au avut acordul adunării generale a coope
rativei din care fac parte. Pentru încadrarea la 
întreprinderea de sere Berceni, cel în cauză nu 
a solicitat și nu a primit o asemenea aprobare.

O Biroul executiv al Consiliului popular al co
munei Merișani, județul Argeș : Pentru mai buna 
aprovizionare cu apă a satului Malu Vînăt se va 
monta o conductă de alimentare cu apă potabilă 
de pe platoul din zonă. Lucrarea se va executa 
cu sprijinul întreprinderii avicole Merișani și cu 
contribuția cetățenilor. De asemenea, pentru 
protejarea pînzei freatice împotriva poluării se 
vor preveni deversările de ape uzate de la în
treprinderea respectivă și se va asigura eva
cuarea ritmică a batalurilor in care sînt. depozi
tate dejecțiile, prin transportarea acestora pen
tru îngrășarea terenurilor agricole.

• întreprinderea județeană de îmbunătățire șl 
exploatare a pajiștilor Caraș-Severin : Locuitorii 
comunei Băuțari dispun de o suprafață de 
3 140 ha pășuni, din care o parte a fost repar
tizată unor unități agricole socialiste din zona 
de șes a județului. întrucît locuitorii din zona 
Valea Micatei sînt mai departe de pășunea re
partizată s-a convenit cu organele silvice locale 
ca ei să pășuneze animalele în golul de pădure, 
de circa 5 ha, din apropierea satului.

Gheorghe PIRVAN
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Vizita președintelui Repuhlîcii Arabe Egipt,
Mohamed Hosni Mubarak

CONTINUAREA CONVORBIRILOR OFICIALE

Consfătuiri ale cadrelor didactice din învățămîntul 
superior care predau științe sociale

(Urmare din pag. I)

evidențiind însemnătatea făuririi 
unei noi ordini economice și poli
tice internaționale, importanța deo
sebită a întăririi unității, solidari
tății și colaborării dintre țările în 
curs de dezvoltare. S-a arătat că 
fără realizarea noii ordini econo
mice, fără lichidarea subdezvoltă
rii nu se va putea asigura nici sta
bilitatea economică mondială, nici 
pacea în lume. Subliniindu-se că 
pacea și noua ordine internațio
nală reprezintă o unitate și o ne
cesitate obiectivă, a fost reliefată 
necesitatea intensificării eforturi
lor pentru realizarea acestor ce- 
'.țințe vitale pentru întreaga ome- 

lire.
De comun acord, s-a considerat

Președintele Republicii Arabe E- 
gipt, Mohamed Hosni Mubarak, a de
pus, joi dimineață, o coroană de flori 
la Monumentul eroilor luptei pentru 
libertatea poporului și a patriei, pen
tru socialism.

împreună cu înaltul oaspete au 
venit să aducă un omagiu celor care 
au luptat pentru înaltele idealuri de 
libertate ale poporului român cele
lalte persoane oficiale care îl înso
țesc pe președintele R.A. Egipt in vi
zita oficială de prietenie in țara noas
tră.

Intîlnîre
Joi dimineața a avut loc o întilnire 

de lucru, ia care au participat 
Gheorghe Oprea, prim viceprim-mi- 
nistru al Guvernului Republicii So
cialiste România, Ștefan Andrei, mi
nistrul afacerilor externe, Vasile 
Pungan, ministru secretar de stat, 
consilier al președintelui Republicii, 
> Kamal Hassan Aii, viceprim-mi- 

sțru și ministrul afacerilor externe 
1 Republicii Arabe Egipt, Osama El- 

Baz, ambasador, prim subsecretar la 
Ministerul Afacerilor Externe.

• SPORT • SPORT ® SPORT © SPORT « SPORT • SPORT

EUROPENELE DE ATLETISM

Maricica Puică medalie de argint la 3 000
ATENA 9 (Agerpres). — în cea 

de-a patra zi a campionatelor euro
pene de atletism de la Atena, una 
dintre probele urmărite cu mare in
teres de cei peste 50 000 de specta
tori prezenți în tribunele noului sta
dion olimpic a fost cea de 3 000 m 
femei, probă în care atleta româncă 
Maricica Puică s-a comportat la 
înălțimea așteptărilor, cucerind o 
prețioasă medalie de argint, a treia 
medalie pentru culorile sportive 
românești de la începutul compe
tiției.

Campioană mondială de cros anul 
acesta, Maricica Puică își înscrie în 
bogatul său palmares încă un suc
ces de prestigiu — titlul de vicecam- 
pioană continentală într-o palpitantă 
întrecere purtată în compania celor 
mai valoroase fondiste din lume.

Cursa a fost foarte rapidă, Mari
cica Puică menținîndu-se în primul 
pluton. Cu 400 m înainte de sosire, 
cînd recordmana mondială Svetlana 
Ulmasova a atacat vertiginos, Mari
cica Puică a reușit „să-i ia plasa", 
desprinzîndu-se de celelalte doua 
concurente sovietice și rezistînd în 
ultima linie dreaptă, cînd Elena Si- 
patova a făcut o ultimă încercare să 

’-/Cupe poziția a doua.
' Iată clasamentul probei: 1. Sve
tlana Ulmasoya (U.R.S.S.) — 8’30”28/ 
,100 : 2. Maricica Puică (România) — 
' 33”33/100 ; 3. Elena Sipatova

T.R.S.S.) — 8’34”06/100 ; 4. Tatiana 
izdniakova (U.R.S.S.) — 8’38”98/

■ o ; 5. Birgit Friedman (R.F. Ger- 
î.ania) — 8’43”56/100 (nou record 

ațional) ; 6. Margherita Gargano 
’ Italia) - 8’48”73/100.

Una dintre mările surprize ale 
campionatelor a fost înregistrată în 
proba de aruncarea suliței femei, ciș- 
tigată de reprezentanta țării-gazdă, 
Ana Veruli, cu performanța de 70,02 m, 
în timp ce recordmana mondială, 
Tiina Lillak (Finlanda), s-a clasat 
doar pe locul patru — 66,26 m. Sa
tisfacția spectatorilor atenieni a fost 
cu atit mai mare cu cit medalia de 
bronz a revenit tot unei compatrioate 
a lor, Sofia Sakorafa — 67,04 m,
campioană în urmă cu trei săptămîni 
la Balcaniada de la București. Ana 
Veruli este prima atletă din Grecia 
care obține o medalie de aur la eu
ropenele de atletism.

Un favorit care și-a realizat șan
sa a fost Udo Beyer (R.D. Germană), 
învingător în proba masculină de 
aruncarea greutății cu 21,50 m.

în finala probei masculine de 200 
m. primul a trecut linia de sosire 
Olaf Prenzler (R.D. Germană), cro
nometrat în 20”46/100.

Sprinterul vest-german Hartmut 
Weber și-a adjudecat victoria în 
cursa de 400 m plat, cu timpul de, 
44”72/100, urmat de, Andreas Knebel 
(R.D. Germană) — 45”29/100 și Viktor 
Markin (U.R.S.S.) — 45”30/100. 

că soluționarea problemelor com
plexe ce confruntă lumea de astăzi 
implică participarea activă, egală 
a tuturor statelor, fără deosebire 
de mărime sau de orîndulre so
cială, un rol crescînd revenind' ță
rilor mici și mijlocii, nealiniate, 
țărilor în curs de dezvoltare, care 
constituie marea majoritate a ome
nirii și sînt profund interesate în
tr-o politică democratică, de pace 
și independență.

Dînd o înaltă apreciere colaboră
rii dintre România și Egipt pe 
arena mondială, în cadrul Organi
zației Națiunilor Unite și al altor 
organisme internaționale, precum 
și în cadrul mișcării de nealiniere, 
președinții Nicolae Ceaușescu și 
Mohamed Hosni Mubarak au re
afirmat dorința celor două țări de

Depunerea unei coroane de flori
La solemnitate au luat parte tova

rășii Gheorghe Oprea, prim vice- 
prim-ministru al guvernului, Gheor
ghe Dolgu, adjunct al ministrului 
afacerilor externe, general-colonel 
Marin Nicolescu, adjunct al minis
trului apărării naționale, Nicolae 
Ganea, prim-vicepreședinte al Con
siliului popular al municipiului 
București, general-locotenent Con
stantin Popa, locțiitor al șefului Ma
relui Stat Major, generali și ofițeri 
superiori.

Erau prezenți ambasadorul Româ-

de lucru româno-egipteană
Cu acest prilej s-a procedat la o 

analiză aprofundată a stadiului ra
porturilor pe multiple planuri dintre 
cele două țări, precum și unele as
pecte ale situației internaționale.

Au fost discutate, de asemenea, o 
serie de căi și modalități concrete vi- 
zind punerea în aplicare a hotărîrilor 
convenite între președinții Nicolae 
Ceaușescu și Mohamed Hosni 
Mubarak, pentru amplificarea colabo
rării bilaterale în domenii de interes

m
în proba feminină de 200 m titlul 

continental a revenit lui Baerbel 
Woeckel (R.D. Germană) — 22”04/100, 
pe locurile următoare clasîndu-se 
Kathryn Smallwood (Anglia) — 22” 
13/100 și Sabine Riegar (R.D. Ger
mană) — 22”51/100.

Proba de 100 m garduri a fost cîști
gată de atleta poloneză - Luczyna 
Langer — 12”45/100, urmată de Ior- 
danka Donkova (Bulgaria) și Kerstin 
Knabe (R.D. Germană) — ambele în 
12”54/100.

După o întrecere de aproape cinci 
ore, în proba de săritură cu prăjina 
trei concurenți au obținut același re
zultat, ordinea fiind decisă de priori
tatea încercărilor : 1. Aleksandr
Krupski (U.R.S.S.) ; 2. Vladimir Po
liakov (U.R.S.S.) ; 3. Atanas Tarev
(Bulgaria), cu 5,60 m.

La lungime bărbați, medalia de aur 
a fost cîștigată de Lutz Dombrowski 
(R.D. Germană) — 8,41 m.

Sportivul român Ion Oltean s-a 
calificat pentru semifinalele probei 
de 110 m garduri, realizînd în serii 
timpul de 13”82/100.

Dintre finalele programate astăzi 
se remarcă cele din probele de 
triplusalt, 3 000 m obstacole și arun
carea ciocanului.

cinema
B Așteptind un tren : VICTORIA 
(16 23 79) — 9,30; 11,30; 13,30; 16; 18;
20, EXCELSIOR (65 49 45) — 9; 11,15; 
13,30; 15,45; 18; 20,15, MELODIA
(12 06 88) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20.15.
H Osînda : CENTRAL (14 12 24) — 9; 
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15.
H Maria Mlrabela — 9,15; 11,15; 13,15;
15.15. Comedie fantastică — 17,15;
19,15 : DOINA (16 35 38).
B Nea Mărin miliardar : BUZEȘTI 
(50 43 58) — 9; 11; 13; 15; 17; 19, la 
grădină 20,30.
B Păcală î FERENTARI (80 49 85) —
15,30; 18,30.
■ întîlnirea ; AURORA (35 04 66) —
9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20, TOMIS 
(21 49 46) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20, la grădină — 20,45.
E Răzbunarea : SCALA (11 03 72) — 
9,15; 11,45; 14,15; 17; 19.30, SALA MICA 
A PALATULUI — 17,15; 20.
H Sub același cer : 15,45; 18; 20,
Rocky — 9,15; 11,30; 13,45: UNION 
(13 49 04).
n Cursa infernală : PATRIA (11 86 25) 
— 9; 11.15; 13.30; 15,45; 18; 20,15,
BUCUREȘTI (15 61 54) — 9; 11,15;
13.30; 15.45; 18: 20,15/ MODERN 
(23 71 01) — 9; 11.15; 13,30; 15.45; 18;
20, la grădină — 20,45, FAVORIT 
(54 31 70) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20.15.
IS Rapidul 34 : GRIVIȚA (17 08 58) —, 
9; 11,15; 13,30; 15,45; 18: 20,15, FLO- 
REASCA (33 29 71) — 9 ; 11; 13,15;
15,30; 17,45; 20.
H Noi aventuri pe vasul Poseidon ; 

a întări pe mai departe această 
conlucrare, în interesul păcii, des
tinderii, dezarmării, independenței, 
înțelegerii și cooperării între na
țiuni.

Convorbirile au decurs într-o 
atmosferă de caldă prietenie, de 
stimă și înțelegere reciprocă.

După noua rundă de convorbiri, 
președinții Nicolae Ceaușescu și 
Mohamed Hosni Mubarak au făcut, 
împreună cu tovarășa Elena 
Ceaușescu și doamna Suzanne Mu
barak, o plimbare cu vaporașul pe 
lacul Snagov.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu și 
tovarășa Elena Ceaușescu au luat 
apoi dejunul împreună cu pre
ședintele Mohamed Hosni Mubarak 
și doamna Suzanne Mubarak, de
jun care s-a desfășurat într-o 
atmosferă de caldă prietenie.

nieî la Cairo, Ion Iosefide, ambasa
dorul Egiptului la București, Moha
med Wafik Hosny, și membri ai am
basadei.

La sosirea distinșilor oaspeți, o 
gardă militară, aliniată pe platoul 
din fața monumentului, a prezentat 
onorul.

Au fost intonate imnurile de stat 
ale Republicii Socialiste România și 
Republicii Arabe Egipt.

După depunerea coroanei de flori, 
asistența a păstrat un moment de re
culegere. A fost vizitată apoi rotonda 
monumentului.

comun și, îndeosebi, diversificarea 
schimburilor comerciale, a cooperării 
economice, industriale și tehnice, pe 
baze reciproc avantajoase, în confor
mitate cu potențialul economic, în 
plină dezvoltare, al României și Egip
tului.

Au fost prezenți ambasadorul 
României la Cairo și ambasadorul 
Egiptului la București.

(Agerpres)

în cîteva rînduri

• A început tradiționala competi
ție ciclistă internațională : „Tour de 
i’Avenir". Etapa prolog, desfășurată 
la Divonne-les-bains, pe distanța de 
4,200 km contracronometru individual, 
a fost cîștigată de Uwe Raab (R.D. 
Germană), cu timpul de 5’29”44/100. 
Au urmat în clasament colegii săi 
Olaf Ludwig — 5’30”03/100 și Bernd 
Drogan — 5’34”08/100.

• în meci _ tur al finalei competi
ției internaționale de hochei pe ghea
ță pentru „Trofeul Rude Pravo" dis
putat la Bratislava, echipa U.R.S.S. a 
învins cu 7—4 (2—1, 3—3, 2—0) selec
ționata Cehoslovaciei. Returul acestei 
partide va avea loc astăzi la Praga.

© La Niedercorn (Luxemburg), în- 
tr-un meci tur contînd pentru „Cupa 
U.E.F.A." la fotbal, echipa locală Pro
gres Niedercorn a învins cu 1—0 
(0—0) formația elvețiană Servette 
Geneva. Unicul punct a fost marcat 
de Briegger.
• La „Flushing Meadow" din New

York au continuat campionatele in
ternaționale de tenis ale S.U.A. în 
sferturile de finală ale probei de sim
plu masculin, cehoslovacul Ivan Lendl 
l-a eliminat cu 6—4, 6—3, 6—1 pe 
australianul Kim Warwick și-1 va în- 
tilni în semifinale pe americanul John 
McEnroe, învingător cu 4—6, 7—6,
6—3. 4—6, 6—1 in fața compatriotu
lui său Gene Mayer.

PALATUL SPORTURILOR ȘI CUL
TURII (75 77 20) — 18.
B Kojak la Budapesta : POPULAR 
(35 15 17) — 15; 17,15; 19,30.
B Două semnale lungi în ceață : 
FLACĂRA (12 03 40) — 15,30; 17,30;
19,30.
H Micile stele : PROGRESUL (23 94 10) 
— 16; 18; 20.
■ Coliba unchiului Tom : LUCEA
FĂRUL (15 87 67) — 9; 11,30; 14,15; 17;
19,30.
B Ultima șansă : CAPITOL (16 29 17)
— 9; 11,30; 14,15; 17; 19,30.
B Gozlan : FESTIVAL (15 63 84) — 9; 
11,15; 13,30; 15,45; 18,15; 20,30, GLO
RIA (47 46 75) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 
18; 20,15, FLAMURA (85 77 12) — 9; 11; 
13,15; 15,30; 17,45; 20.
Q Mephisto : TIMPURI NOI (15 61 10)
— 9; 12; 16; 19.
B Colosul din Rhodos : FEROVIAR 
(50 51 40) — 9; 12; 16,15; 19,30.
EJ Safari Express : DACIA (50 35 94)
— 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20, MIO
RIȚA (14 27 14) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 
18; 20.
B Provocarea dragonului : LIRA 
(317171) — 10,30; 15,30; 18; 20, la gră
dină — 20,15, GRADINA GLORIA 
(47 46 75) — 20,15.
B Trei oameni periculoși : DRUMUL 
SĂRII (31 28 13) — 15,30; 18; 20.
B Polițist sau delincvent : GIULEȘTI 
(17 55 46) — 9 ; 11,15; 13,30; 15.45; 18; 20. 
B Colonia : COTROCENI (49 48 48) —
15,30; 17,45: 20.
13 Contrabandiștii din Santa Lucia : 
PACEA (60 30 85) — 15,30 ; 17,30; 19,30, 
MUNCA (21 50 97) — 15; 17,15; 19.30.
B Bunul meu vecin Sam : VIITORUL 
(11 48 03) — 9,30; 12,30; 15,30; 19.
B Sfinx : COSMOS (27 54 95) — 9 ;
11.15; 13,30; 15,45; 18; 20,15. STUDIO 
(59 53 15) — 10; 12,30; 15; 17,30; 20.

Excelenței Sale NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

îmi este deosebit de agreabil să vă adresez, Excelență, cu ocazia cele
brării Zilei naționale a țării dumneavoastră, în numele poporului voltez, al 
Comitetului Militar de Redresare pentru Progres Național și al meu perso
nal, vii și călduroase felicitări.

Vă rog să-mi permiteți să folosesc acest prilej fericit pentru a vă asi
gura de întreaga și permanenta disponibilitate a guvernului voltez și a mea 
personal de a acționa pentru întărirea legăturilor de prietenie și colaborare 
fructuoasă care unesc cele două popoare ale noastre.

Vă rog să binevoiți a accepta, Excelență, calde și sincere urări de sănă
tate și fericire personală, succes în îndeplinirea misiunii dumneavoastră, 
precum și pentru prosperitatea continuă a poporului român.

Primiți asigurările ' prieteniei și înaltei mele considerații., i
Colonel SAYE ZERBO

Președintele Comitetului Militar de Redresare 
pentru Progres Național, 

Șeful statului Republica Volta Superioară

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU 
Președintele Republicii Socialiste România

în numele guvernului și poporului Indoneziei și al meu personal, doresc 
să adresez Excelenței Voastre sincera mea gratitudine pentru amabilul me
saj de felicitare transmis cu ocazia celei de-a 37-a aniversări a independen
ței Republicii Indonezia.

Vă rog să-mi permiteți ca, la rîndul meu, să vă adresez aceleași bune 
urări pe care mi le-ați transmis cu ocazia sărbătorii.

SUHARTO
Președintele Republicii Indonezia

TELEGRAMĂ
Primul ministru al Guvernului 

Republicii Socialiste România, 
Constantin Dăscălescu, a primit din 
partea primului ministru al Jamai- 
căi, Edward P. G. Seaga, o telegra
mă prin care îi transmite felicitări

c
Tovarășul Miu Dobrescu, membru 

supleant al Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R., a primit de
legația de activiști ai C.C. al P.M.S. 
Ungar, condusă de tovarășul Matyas 
Sziiros, membru al C.C. al P.M.S.U., 
șef de secție, care, la invitația C.C. 
al P.C.R., a efectuat o vizită de prie
tenie în țara noastră.

în timpul primirii, care s-a desfă
șurat într-o atmosferă caldă, priete
nească, au fost evocate relațiile de 
prietenie și colaborare dintre Parti
dul Comunist Român și Partidul 
Muncitoresc Socialist Ungăr, expri- 
mîndu-se dorința ca bunele relații 
dintre cele două partide și țări să se 
dezvolte continuu, in spiritul stimei 
și. respectului reciproc, în interesul 
poporului român și poporului ungar, 
al cauzei socialismului, păcii, secu
rității și independenței naționale, al 
colaborării și cooperării intre po
poare.

*
Joi a avut loc la București convor

biri între Alexandru Necula, minis
trul industriei de mașini-unelte, 
electrotehnică și electronică, și Mi
lan Kubat, ministrul industriei elec
trotehnice din Republica Socialistă 
Cehoslovacă, care face o vizită în 
țara noastră.

în spiritul înțelegerilor convenite 
cu 'prilejul întâlnirilor și convorbiri
lor Ia nivel înalt, între tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și tovarășul 
Gustav Husak. cei doi miniștri au 
analizat stadiul actual al relațiilor 
româno-cehoslovace în domenii de 
interes reciproc și și-au exprimat 
satisfacția pentru mersul ascendent 
al colaborării tehnico-științifice din
tre cele două țări în sectoarele elec
trotehnicii și electronicii. S-a subli
niat dorința comună de extindere și 
diversificare a acestor relații, în in
teresul popoarelor român și ceho
slovac, al socialismului și progresului.

★

în aceeași zi, miniștrii Alexandru 
Necula și Milan Kubat au semnat 
un protocol, care stabilește noi căi 
de dezvoltare a colaborării și coope
rării româno-cehoslovace în dome
niile fabricației și livrărilor reciproce 
de motoare electrice, aparataj de

B Acel blestemat tren blindat : CUL
TURAL (83 50 13) — 9; 11,15; 13,30;
15,45; 18; 20,15, ARTA (213186) — 9; 
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20, la grădină —
20,30.
0 Vremea paginilor : GRĂDINA CA
PITOL (16 29 17) — 20,15.
0 Comoara din lacul de argint : 
GRĂDINA FESTIVAL (15 63 84) —
20,15.
B Transamerican Express : ARENE
LE ROMANE (75 77 20) — 20,15.
B O fată fericită : PARC HOTEL 
(17 08 58) — 20,15.

teatre
■ Teatrul Național (14 7171, sala
mică) : Cartea lui loviți — 19,30;
(sala Atelier) : Romulus cel Mare — 
19.
H Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" 
(sala Schitu Măgureanu, 14 75 46) : 
Amintiri — 19,30; (sala Grădina Icoa
nei, 12 44 16) ; Anecdote provinciale
— 19,30.
S Teatrul Giulești (sala Majestic, 
14 72 34) : Cum s-a făcut de-a rămas 
Catinca fată bătrînă — 19.30.
H Teatrul satiric-muzical ,,C. Tunase" 
(15 56 78, grădina Boema) : Stela, ste
lele și Boema — 19,30; (grădina Ba- 
tiștei) ; Funcționarul de la Domenii
— 20.
■ Ansamblul „Rapsodia română" 
(13 13 00) ; La izvor de dor și cîntec 
— 18.30.
p Teatrul „Țăndărică" (15 23 77, la 
Școala generală 30, Colentina) ; Ti
grul purpuriu căruia-i plăceau clăti
tele — 10. 

și cele mai bune urări cu ocazia ce
lei de-a 38-a aniversări a Zilei na
ționale a României, împreună cu 
dorința ca relațiile prietenești și coo
perarea existentă între cele două 
țări să se întărească în viitor.

r o n i c a zilei
înaltă tensiune, cabluri electrice, 
mijloace de automatizare, tehnică de 
calcul și aparate- de măsură și 
control.

în timpul șederii în țara noastră, 
oaspetele cehoslovac a făcut vizite 
în unități de producție și cercetare 
științifică ale industriei electroteh
nică și electronică din București și 
Timișoara.

★
în perioada 19 august — 9 sep

tembrie a.c., o delegație de activiști 
ai Partidului Comunist Chinez, con
dusă de tovarășul Kuo Shushen, se
cretar adjunct al Comisiei de control 
al disciplinei de partid a C.C. al 
Partidului Comunist Chinez, a efec-

„LE MONDE":

contemporane:0 expresie a inechităților social-economice ale lumii
Agravarea decalajelor în domeniul sanitar

Organizația Mondială a Sănătății a dat publicității „CEL DE-AL ȘA
SELEA RAPORT ASUPRA SITUAȚIEI SANITARE MONDIALE", care 
prezintă un tablou al stării de sănătate a populației globului, punind 
in evidență marile decalaje existente și in acest domeniu intre țările 
dezvoltate economicește și cele rămase in urmă. Raportul este prezentat 
și comentat intr-un amplu articol in ziarul „Le Monde“, din care 
reproducem :

A viza în prezent obiectivul „Să
nătatea pentru toți în anul 2 000“ în
seamnă a urmări instituirea unei 
„noi ordini sanitare internaționale", 
de care omenirea pare încă foarte 
îndepărtată la ora actuală. Raportul 
O.M.S. relevă, intr-adevăr, dispari- 
tățile flagrante care există — și se 
adîncesc — între țările industriali
zate și ansamblul „lumii a treia".

în țările dezvoltate, speranța de 
viață s-a ameliorat mult în cursul 
ultimului sfert de veac : ea se si
tuează astăzi între 70—78 ani pen
tru femei și 64—72 ani pentru bărbați, 
mortalitatea masculină fiind net 
marcată in grupurile socio-profesio- 
nale mai puțin favorizate (care exe
cută munci grele — n.r.) decît în 
celelalte. Unul din faptele cele mai 
remarcabile observate în țările in
dustrializate este regresul maladiilor 
cardio-vasculare, îndeosebi în gru
pele de vîrstă de 35 de .ani și cu 
precădere în S.U.A. și Japonia, unde 
s-au dus campanii de lămurire asu
pra pericolelor tutunului, proastelor 
obiceiuri alimentare, lipsei de mișca
re etc. Totuși, maladiile cardio-vascu
lare rămin în aceste țări pe primul 
loc, constituind cauza a cel puțin 
50 la sută din decese. Al doilea loc 
este ocupat de cancer, domeniu în 
care o anchetă realizată în 24 țări 
europene a arătat o creștere semni
ficativă a mortalității.

Țările „lumii a treia" prezintă un 
tablou patologic în care maladiile in- 
fecțioase și parazitare continuă să 
fie dominante, in timp ce patologia 
degenerativă deține o pondere mult 
mai mică. Așa, de pildă, procentele 
mortalității infantile continuă să ră- 
mînă în țările cele mai sărace din 
lume de 20 de ori mai ridicate decît 
în Occident. „E vorba — se subli
niază în raportul O.M.S. — de o si
tuație nu numai evitabilă, dar și de 
neiertat, care reflectă slaba preocu
pare manifestată de comunitatea 
mondială fientru acoperirea enor
mei prăpăstii ce separă țările dezvol
tate de cele nedezvoltate și pe plan 
sanitar".

Paludismul, bunăoară, este în plină 
recrudescență, mai ales în Asia de 
sud-est și în America Latină. Numă
rul total al cazurilor, în lume, s-a 
multiplicat de 2,3 ori în cursul anilor 

în zilele de 8 și 9 septembrie 1982, 
la București, Cluj-Napoca și Iași 
s-au desfășurat consfătuiri ale ca
drelor didactice din învățămîntul 
superior care predau științe sociale, 
consfătuiri organizate de Ministerul 
Educației și Învățămîntului și Aca
demia „Ștefan Gheorghiu".

Participanții au dezbătut, într-un 
spirit de înaltă exigență, sarcinile ce 
le revin în procesul de perfecționa
re a predării științelor sociale în lu
mina Expunerii prezentate de tova
rășul Nicolae Ceaușescu la Plenara 
lărgită a C.C. al P.C.R. din 1—2 iunie 
a.c. De asemenea, au avut loc dez
bateri asupra unor teme majore ce 
stau în atenția cadrelor didactice 
care-și desfășoară activitatea în a- 
cest domeniu, un loc central ocu- 
pîndu-1 preocuparea pentru îmbună
tățirea conținutului programelor de 
invățămint, a cursurilor și semina- 
riilor, intensificarea activității de 
cercetare științifică, realizarea unei 
integrări depline a cadrelor didacti
ce și studenților în viața socială, e- 
conomică și politică.

Cu acest prilej s-a făcut o apro
fundată analiză a rezultatelor obți
nute în anul universitar precedent 
și s-a realizat un util și fructuos 
schimb de experiență privind per
fecționarea metodologiei predării 
științelor sociale, creșterea eficienței 
activității desfășurate în educarea 
patriotică, revoluționară a tuturor 
studenților.

în cadrul consfătuirilor s-au pre
zentat principalele sarcini care stau 
în fața școlii românești, a. cadrelor 
didactice din domeniul științelor so
ciale, în vederea înfăptuirii în cele 
mai bune condiții a hotărîrilor 
Congresului al XII-lea al P.C.R., a 

tuat, la invitația C.C. al P.C.R., o 
vizită pentru schimb de experiență 
în țara noastră.

Oaspeții chinezi au avut convorbiri 
la C.C. al P.C.R., la comitetele jude
țene Constanța, Brăila, Buzău și 
Brașov ale P.C.R., au vizitat unele 
obiective economice și social-cultu- 
rale din Capitală și județe.

Cu ocazia acestor vizite au fost 
evocate relațiile de prietenie dintre 
Partidul Comunist Român și Partidul 
Comunist Chinez, dintre România și 
China, exprimîndu-se dorința dez
voltării lor în continuare, spre binele 
și în interesul popoarelor român și 
chinez, al cauzei păcii, socialismului 
și colaborării internaționale.

(Agerpres)

1973—1977 ; numai în India, el a tre
cut de la 2 milioane în 1972 la 6 
milioane și jumătate in 1976. Aceas
tă recrudescență este pretutindeni re
zultatul unei diminuări a măsurilor 
preventive, datorate mai ales crizei 
economice mondiale, creșterii cos
tului energiei, al insecticidelor, al 
medicamentelor antipaludice. în 
plus, rezistența unor insecte la in
secticide și a unor paraziți la medi
camente crește. ■ Astfel, paludismul 
rămîne „o problemă majoră a să
nătății publice in 70 de țări de pe 
glob". Numai această maladie pro
voacă în Africa tropicală moartea 
unui milion de copii sub 14 ani.

Bilharziosa (maladie datorată unul 
parazit al sistemului nervos — n.r.) 
rămîne endemică în 71 de țări ; 200 
milioane de persoane sint afectate de 
acest flagel ; 600 de milioane sînt ex
puse efectelor sale. Boala somnului 
amenință in permanență 35 milioane 
de indivizi, dintre care 20 milioane 
nu sint supuși nici unei supravegheri. 
Dacă numărul cazurilor de holeră a 
cunoscut un regres, cel al țărilor în 
care această maladie cumplită face 
ravagii n-a scăzut. Trei milioane și 
jumătate de cazuri de tuberculoză se 
declară în fiecare an, provocînd circa 
500 000 de decese. în fine, progresele 
înregistrate în lupta contra leprei (12 
milioane de cazuri) rămin limitate, 
cu atît mai mult cu cît rezistența 
barilului la tratament a crescut. Și 
lista ar putea continua.

Raportul — scrie mai departe „Le 
Monde" — insistă asupra tributului 
pe care țările „lumii a treia" îl plă
tesc malnutriției, de care suferă 
circa 450 milioane de persoane ; ea 
rămîne, într-adevăr, cauza de mor
biditate cea mai râspîndită printre 
copiii din lume. Peste 100 milioane 
dintre cei sub 5 ani suferă de mal- 
nutriție proteino-energetică, dintre 

Poale fi depășită această frontieră ? Deși acest lucru nu este specificat 
în mod expres nici în raportul O.M.S., nici în articolul din „Le Monde", 
se poate spune că, întrucît situația sanitară a „lumii a treia" este una din 
consecințele subdezvoltării, aceasta își poate găsi o îmbunătățire radicală 
numai în cadrul eforturilor pentru lichidarea decalajelor dintre state și 
edificarea noii ordini economice și politice mondiale. în această privință, 
o importanță hotărîtoare ar avea reducerea cheltuielilor militare și alo
carea fondurilor pentru nevoi sociale, inclusiv pentru prevenirea și vinde
carea maladiilor.

indicațiilor de o deosebită valoare 
cuprinse în Expunerea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu la Plenara C.C. al 
P.C.R. din 1—2 iunie a.c. și în cu- 
vîntărea la cel de-al II-lea Congres 
al educației politice și culturii so
cialiste, privind creșterea aportului 
învățămîntului ' superior, în general, 
al științelor sociale, în special, la îm
bunătățirea activității politico-edu
cative și ideologice, pentru forma
rea unor specialiști cu o înaltă cali
ficare, capabili să-și aducă contri
buția la ridicarea României pe noi 
culmi de progres și civilizație.

în încheierea consfătuirilor, parti
cipanții au adoptat telegrame adre
sate C.C. al P.C.R., tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, în care se expri
ma sentimentele de profund devota
ment și dăruire față de politica par
tidului și statului nostru, stima șl 
recunoștința lor față de activitatea 
laborioasă desfășurată de secretarul 
general al partidului, mulțumirile 
fierbinți pentru grija ce o poartă 
continuei perfecționări a învățămin- 
tului superior, creșterii rolului și lo
cului științelor sociale în activitatea 
de instruire și educare a studenți
lor, a tinerelor generații. Cadrele di
dactice din domeniul științelor so
ciale, se subliniază în telegrame, 
s-au angajat să depună toate efortu
rile pentru înfăptuirea politicii parti
dului și să asigure o nouă calitate 
procesului predării științelor sociale, 
să-și sporească necontenit contribu
ția la creșterea studenților ca buni 
specialiști, buni cetățeni, devotați 
trup și suflet partidului și poporului, 
cauzei nobile a edificării socialismu
lui și comunismului pe pămintul 
României.

(Agerpres)

vremea
Timpul probabil pentru Intervalul 10 

septembrie, ora 21 — 13 septembrie, ora 
21. In țară : Vremea va fi ușor instabilă, 
cu cerul temporar noros. Vor cădea 
ploi izolate, care vor avea și caracter 
de averse, mai frecvente în sudul șl 
estul țării. Vîntul va sufla moderat cu 
Intensificări temporare. Temperaturile 
minime vor fi cuprinse între 8 șl 18 
grade, izolat mai coborîte în depresiuni, 
iar cele maxime între 20 și 30 de gra
de, local mai ridicate. Izolat, .condiții 
de grindină. în București : Vremea va 
fi ușor instabilă, cu cerul temporar no
ros, favorabil aversei de ploaie. Vîntul 
va sufla moderat. Temperaturile mini
me vor oscila între 11 și 13 grade, iar 
cele maxime Intre 25 și 28 de grade. 
(Margareta Struțu, meteorolog de ser
viciu) .

care peste 10 milioane sub o formă 
acută, care duce, în genere, la moar
te, dacă nu se intervine la timp. La 
cei care supraviețuiesc, ea provoacă 
sechele adesea definitive (alterări 
mintale sau fizice, orbire).

Se pune întrebarea : există posi
bilități de a se face față probleme
lor pe care le ridică starea de sănă
tate din diferite țări ? Țările indus
trializate consacră acestora cam 5— 
6 la sută din bugetul lor, dar țările 
în curs de dezvoltare doar 2—3 ța 
sută din resursele lor și așa modeste, 
în asemenea condiții, ponderea 
structurilor grele, spitalicești, medi
cale, care în Occident este conside
rată ca excesivă, în țările „lumii a 
treia" este de-a dreptul insuporta
bilă. O.M.S. recomandă insistent 
acestor țări să se doteze cu „siste
me primare de sănătate", axate mai 
ales pe prevenirea bolilor ; dar ase
menea recomandări nu ajung să fie 
aplicate din lipsă de fonduri și de 
cadre medicale. Exodul dezordonat 
al populației' rurale la oraș se tra
duce cel mai adesea în țările „lumii 
a treia" prin agravarea condițiilor 
de igienă. Medicii au tendința de a 
locui în orașe, care ajung să fie sa
turate, în timp ce localitățile rurale 
sînt lipsite de asistență medicală. 
140 000 de medici își exercită profe
siunea în afara țării lor de origine, 
fiind „racolați" în țâri „importatoa
re", ca S.U.A., Marea Britanie, 
R.F.G., Australia.

în fine, starea sanitară din țările 
„lumii a treia" este afectată de situ
ația în domeniul cercetării științifice, 
care, la ora actuală, este concentrată 
in proporție de 95 la sută in țările 
dezvoltate și, ca atare, este axată 
pe problemele sanitare ale Occiden
tului.

Dat fiind faptul că in prezent, așa 
cum se relevă in raport, „peste 2 
miliarde de persoane nu dispun pen
tru a subzista decît de un venit anual 
inferior cuantumului de 500 de do
lari", autorul articolului din „Le 
Monde" scrie că această frontieră, de
finită de O.N.U. ca fiind a „sărăciei 
absolute", este, totodată, și frontiera 
„mizeriei sanitare absolute".

® FARURI ATOMICE. 
Primul far de mare putere, ac
ționat de energie atomică, a fost 
instalat in partea de nord a por
tului Tallin. Un al doilea far de 
acest gen a fost implantat re
cent în același port. Lumina lui 
este vizibilă pînă la o distanță 
de 5 km. Sursa de energie — o 
instalație de radioizotopi — este 
prevăzută să funcționeze timp de 
zece ani. Pentru moment, portul 
Tallin este singurul din lume 
unde atomul luminează calea 
marinarilor.

• INDICATOR VEGE
TAL. în R. S. Cehoslovacă s-a 
încheiat cu succes o experiență 
originală. Cu cițiva ani în urmă, 
de-a lungul conductelor magis
trale de gaze au fost semănate 
o serie de plante cu scopul de

a determina dacă și cum influ
ențează gazele naturale asupra 
creșterii lor și asupra coloritu
lui florilor. După observațiile 
efectuate, s-a stabilit că în ca
zul unor infiltrații de gaze, chiar 
și minime, în sol, unele dintre 
aceste plante suferă mutații vi
zibile. Deosebit de sensibilă s-a 
dovedit a fi lucerna. Florile ei 
pot servi astfel drept indicator 
de nădejde pentru „scăpările" de 
gaze din conducte.

© ARE SOARELE UN 
„FRATE GEAMĂN" ? Sa’ 
vanții de la N.A.S.A.. analizînd 
un uriaș număr de observații 
astronomice făcute pe parcursul 
unei perioade de peste un secol 
și confruntindu-le cu informa
țiile obținute cu ajutorul apara
telor cosmice interplanetare lan

sate în anii din urmă, au ajuns 
la concluzia că între sistemul 
nostru solar și stelele cele mai 
apropiate se află un corp ceresc 
uriaș, poate un „frate geamăn" 
al Soarelui, o stea stinsă aflată 
la o distanță de aproximativ 24 
miliarde de km de noi. Acest 
corp ar putea fi și o planetă 
mare ce evoluează în jurul Soa
relui la o distanță de circa 13 
miliarde km. Numai prin exis
tenta lui s-ar putea explica mis
terioasele abateri constatate pe 
traiectoriile planetelor exterioa
re ale sistemului solar. Răspun
sul definitiv va putea fi dat 
peste un an-doi cu ajutorul son
delor cosmice „Pioneer—10“ și 
„Pioneer—11".

® BIOTEXTILELE. In- 
tr-un șir de țări — Japonia, 
R.F.G., S.U.A. și altele — sint

PRETUTINDENI
in stadiu avansat cercetările în 
vederea punerii la punct a „tex
tilelor din a treia generație" 
(lina, bumbacul și mătasea sint 
considerate textile din prima ge
nerație, iar nailonul și celelalte 
fire și fibre sintetice, din a doua 
generație). în realizarea biotex- 
tilelor se pleacă de la materiale 
din primele două generații, pe 
care se dezvoltă, ca urmare a 
unei tratări speciale, un anumit 
tip de molecule, procedeul pu
țind fi asemănat cu o operație 
de grefare. în felul acesta se 
creează posibilitatea fabricării 
unor țesături cu proprietăți ex
cepționale : impermeabila la

apă și permeabile la aer, aceste 
țesături au calități bactericide, 
antiseptice și chiar curative, pu
țind fi utilizate și ca pansament 
in caz de rănire.

© SENTINȚĂ NEO
BIȘNUITĂ. într-un tribunal 
din New York s-a desfășurat 
recent un proces în care acu
zatul a fost regizorul de filme 
Robert Evans, învinuit de deți
nerea ilegală a unei mari can
tități de cocaină. Sentința pro
nunțată de către completul de 
judecată a fost neobișnuită pen
tru canoanele tribunalelor : re

gizorul a fost obligat să realize
ze, pe cheltuială proprie, un 
program de televiziune in care 
va trebui să înfățișeze în mod 
convingător daunele ireparabile 
pe care le provoacă narcoticele 
pentru sănătatea celor ce le 
consumă.

@ O SPECIE PE CALE 
DE DISPARIȚIE. In nordul 
Argentinei există astăzi doar 
vreo 15 000 de „alpacas" (anima
le foarte asemănătoare cu lama, 
dar avind o lină mai fină) fată 
de peste 400 000 cite erau la so
sirea colonizatorilor spanioli, in 
veacul al XVI-lea, afirmă un 
raport al ecologilor reuniți in 
orașul Salta. Dispariția progre
sivă a acestui animal de pe înăl
țimile Anzilor a atins un ritm 
alarmant, cu toate măsurile de

protecție adoptate pînă acum. 
După părerea specialiștilor, a- 
cest fenomen se datorește în 
primul rind goanei după lina sa 
prețioasă, din care se confecțio
nează cuverturi fine, șaluri, pu
lovere și mai cu seamă tradițio
nala piesă vestimentară „pon
cho". râspîndită în întreaga zonă 
andină.

© SPRE CREAREA 
TRANZISTORILOR DIN 
MASE PLASTICE. Poliace- 
tilena este cunoscută de multă 
vreme ca un praf de culoare în
chisă. Mare a fost mirarea unui 
student american care, făcînd 
o experiență în vederea obține
rii poliacetilenei, a văzut că in 
recipient se formează o peliculă 
cenușie strălucitoare, asemănă

toare, ca aspect exterior, cu o 
folie de aluminiu, Iar ca elas
ticitate cu polietilena. Microsco
pul electronic a arătat că peli
cula este formată din fibre ce 
se împletesc între ele. De fapt 
era tot poliacetilenă, dar căpă
tase această formă neobișnuită 
pentru că studentul introdusese 
în recipient o cantitate prea 
mare de catalizator metalic. S-a 
dovedit că, dacă sub forma sa 
de praf, poliacetilena conduce 
foarte slab curentul electric, in
troducerea în componenta ei a 
unor adaosuri poate să-i spo
rească la valori exponențiale 
conductibilitatea și să-i schimbe 
și aspectul, făcînd din ea un 
semiconductor. Apare astfel po
sibilă obținerea de tranzistori 
din mase plastice, se deschid 
noi perspective pentru electro
nică.



Pentru pace, pentru dezarmare!
S.U.A.: Acțiunile antinucleare — un fenomen 

fără precedent
Rezultatele unei anchete în rîndurile opiniei publice 

americane
WASHINGTON 9 (Agerpres). — 

Intr-un interviu acordat revistei 
„Bulletin of Atomic Scientists", cu
noscutul specialist american in an
chete sociale Louis Harris a apre
ciat că actualul , val de manifesta
ții împotriva cursei înarmărilor și 
pentru dezarmare din Statele Uni
te reprezintă „Un fenomen fără 
precedent" în istoria americană. El 
a arătat, intre altele, că o aseme
nea atitudine fermă in favoarea pă
cii este unică in istoria de aproape 
30 de ani a Institutului Harris, spe
cializat in sondarea opiniei publice.

Ilustrînd cu cifre aceste afirmații, 
Louis Harris a precizat, intre altele, 
că 86 la sută din persoanele ches
tionate de institut consideră absolut 
necesar un acord intre S.U.A. și 
U.R.S.S. privind reducerea arsenale
lor nucleare. Marea majoritate a 
locuitorilor americani se arată în
grijorați de perspectiva izbucnirii 
unei conflagrații nucleare. Semni
ficativ apare și faptul că 56 la sută 
dintre alegătorii americani au de
clarat că in viitoarele alegeri par

CANADA : Fonduri pentru nevoile sociale, 
nu pentru înarmări

Demonstrație la Ottawa împotriva cursei înarmărilor și reducerii alocațiilor 
bugetare pentru cheltuielile sociale

Guvernul vest-german sprijină negocierile 
sovieto-americane de la Geneva

- declarațiile cancelarului Helmut Schmidt
BONN 9 (Agerpres). — într-un 

amplu discurs rostit joi în Bundestag, 
cancelarul Helmut Schmidt s-a refe
rit la principalele aspecte ale politi
cii interne Și- externe' a R.F. Germa
nia, relatează agențiile Reuter și 
France Presse. Deși a apreciat că 
„șansele R.F.G. de a ieși din starea 
de criză sint mai bune decît ale ma
jorității țărilor occidentale", șeful 
guvernului vest-german a recunoscut 
că, urmare a unor fenomene interne 
și a dificultăților din economia mon
dială, R.F. Germania va rămîne con
fruntată și în viitor cu o serie de 
probleme economico-sociale. „Nu ne 
putem aștepta la o reducere de la 

țiale pentru Congres, din noiembrie 
a.c., vor vota împotriva acelor can
didați care se pronunță pentru con
tinuarea cursei înarmărilor nuclea
re, chiar dacă in privința celorlalte 
puncte ale platformei electorale sint 
de acord cu candidații respectivi.

La Detroit, unul din principalele 
centre industriale ale Statelor Uni
te, a avut loc o demonstrație la care 
au luat parte peste 6 000 de persoa
ne. Ea a fost organizată in semn de 
protest față de agravarea șomaju
lui, pentru reducerea cheltuielilor 
militare, dezarmare și pace. Parti- 
cipanții la demonstrație — arată 
agenția T.A.S.S. — purtau pancar
te pe care se putea citi: „Vrem 
locuri de muncă !“, „Avem nevoie 
de programe pașnice, nu de progra
me militare !“, Vorbitorii la mitin
gul care a avut loc la încheierea 
acestei manifestații au condamnat 
politica de înarmare, arătînd că a- 
ceasta este contrară intereselor oa
menilor muncii.

sine a șomajului, odată cu o relan
sare a activităților economice. Situa
ția pe piața muncii se va agrava în 
.actualul deceniu" — a declarat 
Helmut Schmidt.

Cancelarul vest-german s-a pro
nunțat pentru înfăptuirea unor mă
suri de dezarmare, în primul rînd in 
domeniul nuclear, pe baze.de recipro
citate, care să nu afecteze actualul 
echilibru militar, și a arătat că gu
vernul vest-german „va continua să 
susțină cu toate forțele sale negocie
rile sovieto-americane de la Geneva, 
astfel incit ele să se incheie pină la 
finele anului 1983“.

Dezbaterile Adunării anuale a F.M. I. și B.I.R.D.
OTTAWA 9 (Agerpres). — In discursurile rostite in cadrul, dezbaterilor 

Adunării anuale a F.M.I. și B.I.R.D. de la Toronto, șefii delegațiilor țărilor 
in curs de dezvoltare au reliefat pe larg fenomenele de criză și dificultă
țile din sistemul economic și financiar internațional, subliniind că recesiu
nea din economiile occidentale, inflația, rata înaltă a dobinzilor practicate 
de unele state industrializate, măsurile protecționiste și alte practici ine
chitabile lovesc, in primul rînd, in interesele țărilor sărace, afectînd 
programele lor de dezvoltare economică și socială.

Ministrul de finanțe al Indiei, Pra
nab Kumar Mukherjee, s-a .pronun
țat pentru operarea unor schimbări 
radicale în mecanismele economice și 
financiare mondiale și a reliefat ne
cesitatea revizuirii politicilor econo
mice ale statelor industrializate.

Primul ministru al Perului, Manuel 
Ulloa Elias, a relevat că țările în curs 
de dezvoltare .au de suferit .de pe 
urma datoriilor, externe mari și a 
ratei ridicate a dobinzilor, care au 
făcut ca numai în 1981 deficitul cu
mulat al balanțelor lor de plăți să de
pășească 100 miliardă dolari. Actuala 
situație din economia mondială — a 
declarat premierul peruan — este cu 
totul intolerabilă și nu mai poate să 
continue. Avem datoria și trebuie să 
demonstrăm că avem voința politică 
de a corecta această situație, acor-

MOSCOVA: Convenție româno-sovietică
MOSCOVA 9 (Agerpres). — La 9 

septembrie, la Moscova a fost sem
nată Convenția între Guvernul Re
publicii Socialiste România și Gu
vernul U.R;S;S. privind colaborarea 
în construirea în Republica Socialistă 
România a unei centrale nucleare 
electrice.

Din partea română, convenția a 
fost semnată de Cornel Mihulecea,

Rezultatele alegerilor legislative anticipate 
din Olanda

HAGA 9 (Agerpres). — La Haga 
au fost date publicității rezultatele 
definitive ale alegerilor legislative 
anticipate, desfășurate miercuri în 
Olanda. Potrivit acestor rezultate, 
reprezentarea principalelor partide în 
parlament este următoarea : Partidul 
Muncii are în prezenț 47 mandate (a 
obținut 30,4 la sută din voturile ex-

TÂua internațională 
a alfabetizării

PARIS 9 (Agerpres). - Omeni
rea va număra în anul 2000 
peste 900 milioane de neștiutori 
de carte dacă nu vor fi puse în 
aplicare noi metode pentru era
dicarea analfabetismului, a ară
tat Amadou Mahtar M'Bow, di
rectorul general al UNESCO, 
cu prilejul unei manifestări ce a 
avut loc la Paris pentru a marca 
„Ziua internațională a alfabeti
zării". Astăzi, a precizat el, 
numărul analfabeților este de 
824 milioane în întreaga lume, 
față de 760 milioane în 1970, 
deși în perioada menționată pro
centul lor a scăzut’ de la 32,9 
la sută la 28,6 la sută din popur 
lația globului.

Vorbitorul a precizat, în con
text, că marea majoritate a 
analfabeților se află in țările în 
curs de dezvoltare, afectînd 40 
la sută din populația adultă, în 
unele dintre aceste țări proporția 
fiind chiar de 90 la sută. 

dînd prioritatea cuvenită problemelor 
țărilor în curs de dezvoltare.

Secretarul federal pentru finanțe 
al Iugoslaviei, Ioje Floriancici, a che
mat statele cu o balanță de plăți 
excedentară să-și relanseze activita
tea economică, apreciind că aceasta 
ar deschide posibilitatea creșterii im
porturilor lor din țările in curs de 
dezvoltare. Vorbitorul s-a declarat 
pentru o mai mare participare a ță
rilor în curs de dezvoltare la folo
sirea mijloacelor F.M.I.

Ministrul finanțelor al Senegalului, 
Ousmane Seek, a propus oficial ca 
F.M.I. și B.I.R.D. să studieze proble
ma creării unui cadru instituțional 
pentru examinarea situației datoriei 
externe a țărilor în curs de dez
voltare.

președintele Comitetului de Stat 
pentru Energia Nucleară, iar din 
partea sovietică de V. G. Morozov, 
prim-vicepreședinte al Comitetului 
de Stat al U.R.S.S. pentru relațiile 
economice externe.

A fost prezent Ion Melcioiu, însăr
cinat cu afaceri a.i. al României la 
Moscova.

primate) față de 44 cite avea înainte ; 
partidul Apelul Creștin-Dernocrat — 
45 mandate (29,3 la sută), față de 48 
anterior ; Partidul Popular pentru 
Libertate și Democrație (liberal) — 
36 mandate (23,2 la sută), față de 26 
anterior.

Participarea electoratului la vot a 
fost de 80,7 la sută.

DANEMARCA

O nouă coaliție 
guvernamentală
COPENHAGA 9 (Agerpres). — 

Premierul desemnat al Danemarcei, 
Poul Schlueter, liderul Partidului 
Conservator, a anunțat joi că a reușit 
să formeze un guvern de coaliție, 
compus din reprezentanții a patru 
partide, informează agenția France 
Presse.

Noul cabinet, format din 21 de mi
niștri, va fi prezentat vineri reginei 
Margareta a Il-a, punîndu-se astfel 
capăt crizei guvernamentale declan
șate cu o săptămînă în urrpă, după 
demisia primului .ministru socjal- 
democrat, Anker Joergensen.

Din noua coaliție guvernamentală 
fac parte Partidul Conservator cu 
opt portofolii ministeriale, Partidul 
Liberal, de asemenea cu opt porto
folii, Partidul Centrist-Democratic cu 
patru portofolii și Partidul Creștin- 
Popular cu un portofoliu.

Coaliția ministerială este minori
tară în Folketing (parlament).

Comunicat comun 
iugoslavo-egiptean

BELGRAD 9 (Agerpres). — In co
municatul comun iugoslavo-egiptean, 
dat publicității la încheierea con
vorbirilor dintre președintele Prezi
diului R.S.F. Iugoslavia, Petar Stam- 
bolici, -și președintele R.'A. Egipt, 
Hosni Mubarak, se arată că a fost 
efectuat un larg schimb de păreri 
privind promovarea în continuare a 
relațiilor bilaterale și cooperării din
tre cele două țări, în. special în do
meniul economic — relatează agen
ția. Taniug. O deosebită atenție a 
fost. acordată problemelor actuale 
care confruntă comunitatea interna
țională, în general, și mișcarea de 
nealiniere, in special. A fost efectuat 
un schimb de păreri in legătură cu 
modalitățile de a se crea o opoziție 
eficientă față de actualul curs peri
culos al vieții internaționale, au fost 
evocate rolul și sarcinile mișcării de 
nealiniere în acest domeniu.

Examinînd actualele focare de cri
ză din lume, cea mai mare atenție 
s-a acordat actualei situații, create 
in Orientul Mijlociu, cele două părți 
evocînd toate posibilitățile de a se 
ajunge la o pace cuprinzătoare, du
rabilă și justă în regiune, pornind 
de la problema-cheie a dreptului la 
autodeterminare al poporului arab al 
Palestinei. S-a relevat, de asemenea, 
necesitatea de a se pune capăt cit 
-mai curind conflictului armat ira- 
kiano-iranian, de a soluționa proble
mele litigioase dintre cele două țări 
in mod pașnic.

FIILE DE PRESA
pe scurt

„CICLUL DE CONFERINȚE DESPRE ROMÂNIA" - O LUCRARE APĂ
RUTĂ IN MEXIC. Sub auspiciile Institutului de studii diplomatice „Matias 
Romero", de pe lingă Ministerul Relațiilor Externe din Mexic, a apărut 
lucrarea „Ciclu de conferințe despie România". In volum sint abordate 
aspecte ale politicii României socialiste cu accent asupra principiilor 
fundamentale ale politicii externe românești și politicii țării noastre în 
problema dezarmării.

PRIMIRE LA MOSCOVA. După 
cum informează agenția T.A.S.S., 
Leonid Brejnev, secretar general al 
C.C. al P.C.U.S., președintele Pre
zidiului Sovietului Suprem al 
U.R.S.S., l-a primit, joi, pe Javier 
Perez de Cuellar, secretar general 
al O.N:U„ aflat într-o vizită oficială 
in Uniunea Sovietică. In cadrul 
convorbirii au fost examinate prin
cipalele aspecte ale situației inter
naționale actuale și probleme lega
te de creșterea rolului O.N.U. in 
soluționarea principalelor probleme 
c.i care este confruntată omenirea. 
A fost subliniată necesitatea impe
rioasă de activizare a eforturilor 
O.N.U. in direcția promovării păcii 
și securității internaționale, stăvili
rii cursei înarmărilor și trecerii la 
măsuri .reale de dezarmare. Tot
odată, a fost exprimată îngrijora
rea în legătură cu existența unor 
situații conflictuale grave într-o se
rie de regiuni ale lumii, inclusiv în 
Orientul Mijlociu.

CONVORBIRI CEHOSLOVACO- 
LIBIENE. La Praga s-au încheiat 
convorbirile dintre Gustav Husak, 
secretar general al C.C. al P.C. din

SOFIA

Demonstrația oamenilor muncii 
cu prilejul sărbătorii naționale

SOFIA 9 (Agerpres). — Cu prile
jul celei de-a 38-a aniversări a vic
toriei revoluției socialiste în' Bulga
ria. la 9 septembrie, a avut loc, la 
Sofia, demonstrația oamenilor mun
cii din capitala bulgară. în tribuna 
oficială se aflau Todor Jivkov, se

Realizarea unei stabilități economice in țările in curs 
de dezvoltare—condiție pentru consolidarea păcii in lume

MANAGUA 9 (Agerpres). — Luind 
cuvintul în cadrul lucrărilor celei 
dș-a XVII-a Conferințe regionale 
pentru America Latină a F.A.O., care 
are loc la Managua, reprezentantul 
Republicii Costa Rica, Jose Figueres 
Ferrer, s-a pronunțat pentru un mo
ratoriu financiar de 50 de ani în fa
voarea țărilor în curs de dezvoltare 
— transmite agenția Inter Press 
Service. El a arătat că „pacea in 
lume riu poate fi consolidată decit 
prin realizarea unei stabilități eco
nomice în țările în curs de dezvol
tare".

Reprezentantul costarican a propus 
crearea unei Bănci mondiale a ali
mentelor, sub egida F.A.O., care, 
prin rezervele sale de alimente, să 
asigure stabilitatea prețurilor la ali

Cehoslovacia, președintele R.S. 
Cehoslovace, și Moammer El Ged- 
dafi, conducătorul Marii Revoluții 
de la 1 Septembrie al Jamahiriei 
Arabe Libiene Populare Socialiste, 
care a efectuat o vizită oficială de 
prietenie în Cehoslovacia. Părțile — 
transmite agenția C.T.K. — au. e- 
xaminat problemele întăririi cola
borării dintre cele două țări și au 
efectuat un schimb de păreri cu 
privire la unele probleme actuale 
ale situației internaționale. La în
cheierea convorbirilor a fost sem- 

. nat Tratatul de prietenie și colabo
rare dintre R.S. Cehoslovacă și Ja- 
mahiria Arabă Libiană Populară 
Socialistă.

GUVERNUL INDONEZIAN A 
NAȚIONALIZAT PROPRIETĂȚI
LE APARȚINlND COMPANI
EI PETROLIERE AMERICANE 
„CALTEX" — a declarat ministrul 
indonezian al minelor și energiei, 
Subroto. Intre acestea se află ză
cămintele de petrol în exploatare, 
sondele, alte utilaje petroliere, 
precum și depozitele și piesele de 
schimb, toate urmînd să devină 
proprietatea corporației petroliere 
de stat „Pertamina". 

cretar general al C.C. al P.C.B., pre
ședintele Consiliului de Stat al R.P. 
Bulgaria, alți conducători de partid 
și de stat bulgari.

Demonstrații ale oamenilor muncii 
s-au desfășurat cu acest prilej și in 
alte orașe ale Bulgariei.

mente pe piața internațională. El a 
menționat, totodată, necesitatea de
punerii de noi eforturi pentru elimi
narea injustiției și inechității din re
lațiile internaționale, pentru edifica
rea unor- raporturi interstatale noi, 
care să ridice la un nou stadiu re
lațiile dintre țările în curs de dez
voltare și cele dezvoltate.

Șeful delegației Grenadei, Noel 
Dennis, a subliniat că este nevoie de 
un sistem comercial internațional 
care să sprijine economiile naționa
le ale statelor din regiune. Noel 
Dennis a relevat, totodată, necesita
tea realizării unor acorduri privind 
exploatarea resurselor marine de 
care să beneficieze întreaga omenire, 
și nu numai un grup restrins de sta
te puternic industrializate.

LANSAREA UNUI SATELIT 
ȘTIINȚIFIC EXPERIMENTAL IN | 
R.P. CHINEZA. In Republica Popu
lară Chineză a fost lansat joi cu I 
succes in spațiu un nou satelit știin- • | 
țific experimental, relatează agenția 
China Nouă. întreaga aparatură de. 
la bordul satelitului funcționează 
normal, adaugă agenția citată. I
I

BANCA NAȚIONALĂ A BEL- I
GIEI A HOTARÎT SĂ REDUCĂ |
RATA DE SCONT DE LA 13 LA 
12,5 LA SUTA, începînd cu data de i 
9 septembrie, informează agenția 
France Presse. Este a treia redu
cere a ratei de scont operată de . 
Banca Belgiei in interval de apro
ximativ o lună. I

COSMOS — 1406". In Uniunea So- | 
vietică a fost lansat satelitul artifi
cial al Pământului „Cosmos — 1 406“, 
anunță agenția T.A.S.S. La bordul . 
său se află aparatură științifică des
tinată continuării cercetării resur- I 
selor naturale ale Terrei, in inte
resul diferitelor ramuri ale econo- \ 
miei naționale sovietice și al cola- | 
borării internaționale.

NUMĂRUL ȘOMERILOR DIN I
REPUBLICA IRLANDA A DEPĂ- •
SIT NIVELUL CEL MAI RIDICAT 
ÎNREGISTRAT VREODATĂ, afec- | 
tind la sfîrșitul lunii august 160 760 j 
persoane, indică statisticile oficiale 
publicate la Dublin. Numărul șo- I 
merilor reprezintă 12.4 la sută din 
totalul forței de muncă active a 1 
țării.

-------------- ACTUALITATEA ~polîtîcă) SUEDIA Imigranții - victime ale terorismului

marea britanie: „Sezonul congreselor4* 
sub semnul recesiunii

Redeschiderea, după vacanța de 
vară, a sezonului politic (potrivit 
tradiției, începutul l-a făcut Congre
sul sindicatelor, care anul acesta 
își ține lucrările la Brighton, de 
la 6 septembrie) ■ prilejuiește presei 
londoneze o serie de analize și co
mentarii asupra evoluției situației de 
pe eșichierul politico-economico-so- 
cial britanic. Și principala remarcă 
a acestor analize este că „luna con
greselor" se va desfășura sub semnul 
recesiunii. O asemenea concluzie se 
desprinde și din datele Oficiului cen
tral de statistică, publicate zilele tre
cute, în legătură cu starea economiei. 
Așa se explică și faptul că în rapoar
tele pregătite pentru forurile anuale 
ale sindicatelor și partidelor politi
ce. problemele ce confruntă econo
mia britanică figurează pe primul 
plan. De exemplu, la congresul sin
dicatelor, care grupează 11 milioane 
de membri, s-a cerut în mod ferm gu
vernului conservator adoptarea unor 
măsuri hotărite pentru „redresarea 
economiei și reducerea șomajului". 
Totodată', din cele peste 500 proiecte 
de rezoluții prezentate înaintea con
venției anuale laburiste, mai mult 
de jumătate’ se referă la probleme
le economice. Documentele respec
tive relevă că declinul econo
mic în cel de-al doilea trimestru al 
anului a fost și mai pronunțat — 1,75 
la sută — decit în primul trimestru. 
Mai grav, este considerat regresul din 
industria grea și cea constructoare de 
mașini: in primele șase luni declinul 
metalurgiei a fost de 4,5 la sută, al 
extracției de cărbuni de 3 la sută ; 
cu același procent a scăzut și produc
ția industriei constructoare de auto
mobile și a industriei textile. într-un 
singur sector s-a înregistrat o creș
tere, anuma în cel al extracției pe
troliere din Marea Nordului, anul 
acesta scontîndu-se pe o producție de 
peste 100 milioane tone de petrol. 
„Fără acest sector regresul economic 
ar fi fost mult mai mare" — scrie 
ziarul „Guardian".

Ceea ce provoacă o îngrijorare ge
nerală — așa cum s-a oglindit in 
mod clar Ia congresul sindicate
lor — este „numărul uluitor de 
mare" — cum se exprimă ziarul „Fi
nancial Times" — al celor care nu au 
de lucru : la sfîrșitul lunii august, 
nivelul șomajului a atins oficial cifra 
de 3 292702, ceea ce reprezintă 13,8

la sută din întreaga forță de muncă. 
Secretarul general al Congresului 
sindicatelor britanice, Len Murray, a 
menționat însă că șomajul lovește in 
prezent 4 275 000 persoane, incluzînd 
și pe cei care „nu s-au declarat ca 
șomeri". „în ultimele 12 luni — a- 
daugă săptăminalul „Observer" — un 
salariat din patru s-a găsit fără lu
cru".

Ce a înrăutățit situația de pe fron
tul economic tocmai în momentul în 
care — după cum scria „Times" — 
relansarea era „iminentă"? Este o 
întrebare la care mulți observatori 
răspund arătînd că, în contextul re
cesiunii mondiale, Marea Britanie 
este nevoită să suporțe în plus con
secințele războiului din insulele Mal- 
vine (Falkland). Acest „război limi
tat" — arată cotidianul „Sun" — i-a 
costat pe britanici circa 2 miliarde 
lire. Dar, pornind de la repercusiuni
le de moment ale conflictului din 
Atlanticul de sud, ziarele lon
doneze merg mai departe cu ana
liza lor, înfățișînd în toată am
ploarea consecințele grave pe care 
le are asupra economiei Marii Bri
tanii cursa înarmărilor. „Labour 
Research", organizație de cercetări 
instituită de sindicate, apreciază că 
„sumele tot mai mari alocate pentru 
înarmări reprezintă una din princi
palele cauze ale situației economice 
nefavorabile". într-adevăr, bugetul 
militar în anul fiscal 1982—1983 se 
ridică la 14 090 milioane lire sterline, 
ceea ce înseamnă că, săptămînal, fie
cărei familii britanice i se răpește 
cite 13,53 lire sterline. între alte date 
semnificative evidențiate în studiul 
respectiv, se arată că cercetările 
pentru modernizarea armelor înghit 
1 833 milioane lire, în timp ce pen
tru cercetările în domeniul medicine! 
se alocă de aproape 20 de ori mai 
puțin.

în aceste condiții este lesne de în
țeles faptul că la congresele din a- 
ceastă toamnă, alături d • „dosarele 
economice" figurează ca temă centra
lă și problema intensificării acțiunilor 
de luptă pentru trecerea la înfăptui
rea dezarmării. Reflectînd aceste ten
dințe, zilele trecute, la Birmingham, 
a avut loc, sub lozinca „PACE ȘI 
MUNCĂ", o conferință sindicală la 
care s-a hotărît constituirea în între
prinderi a unor organizații ale miș
cării pentru dezarmare. In același 

spirit, aproape toate cele 46 proiecte 
de. rezoluții în problemele apărării, 
înaintate de organizațiile locale ale 
partidului laburist pentru conferința 
anuală, cer „dezarmarea nucleară 
unilaterală" a țării.

In ce-i privește pe conservatori, 
aflați la putere de peste trei ani, 
presa londoneză relevă existenta unei 
stări de nemulțumire in rîndurile 
membrilor de rind ai partidului 
cauzată de „politica monetarists" 
promovată de ministrul de finanțe 
Geoffrey Howe. Apreciind că gu
vernul condus de premierul Mar
garet Thatcher a reușit să reducă 
drastic inflația pe care în momen
tul venirii la putere conservatorii 
au declarat-o „inamicul public nr. 
1“, criticii . actualei politici afirmă 
că „acest lucru nu trebuia făcut cu

italia: Criza guvernamentală 
a fost soluționată, dar dosarele

economice au rămas in suspensie
După 17 zile de tratative intense, 

premierul desemnat Giovanni Spado
lini a reușit să reconstituie „coaliția 
pentapartită" din care fac parte de- 
mocrat-creștinii, socialiștii. socialist- 
democrații, republicanii și liberalii. 
Practic se apreciază că criza de gu
vern declanșată la începutul lunii 
trecute nu a servit la nimic, neadu- 
cînd nici un fel de schimbare în for
mula precedentului cabinet. Nu pu
țini observatori sint de părere că cel 
de-al doilea guvern condus de pre
mierul Spadolini nu constituie rezul
tatul unei alianțe politice propriu- 
zise,. ci este mai degrabă. produsul 
unei „stări de necesitate". Primul mi
nistru a definit noul său cabinet 
„egal și în același timp diferit de 
primul" — remarca ziarul „l’Unită". 
în realitate însă, scrie același ziar, 
aceasta nu înseamnă altceva decit 
continuarea vechii crize, nici unul din 
motivele reale care au determinat că
derea fostului guvern nefiind înde
părtat.

Dealtfel, aprinsele dezbateri din 
Camera Deputaților și din Senat, care 
au precedat votul de încredere, au 
pus cu și mai mare acuitate in evi
dență multiplele probleme cu care 
este confruntată în prezent țara.- 
Prezentind programul cabinetului său, 
primul ministru a insistat asupra a 
două direcții principale de acțiune, 
în primul rînd, o reformă instituțio

prețul stagnării economice și al 
unui număr «intolerabil»- de șomeri".

Pe de altă parte, presa londoneză 
subliniază că, în condițiile menținerii 
actualelor dificultăți economice, si
tuația de pe frontul social s-ar pu
tea deteriora și Marea Britanie va 
cunoaște. ..o toamnă și o iarnă în
cordate".' O primă încercare de forțe 
s-ar putea să aibă loc pe 22 septem
brie. cind se anunță greve .în. diver
se sectoare de activitate. în semn de 
solidaritate cu greva națională a 
personalului din sectorul sanitar, 
prevăzută să se desfășoare in ace
eași zi. pentru îmbunătățirea condi
țiilor de viață și muncă ale salariați- 
lor din acest domeniu.

Nicolae PLOPEANU

nală de natură a facilita o oarecare 
normalizare a vieții politice și în spe
cial evitarea unor crize de guvern 
repetate. în acest cadru se are în ve
dere, pe de o parte, restrîngerea vo
tului secret pentru a bara calea așa-, 
numiților „franctirori", care nu res
pectă disciplina de partid, iar pe de 
alta, stabilirea unei proceduri de ur
gență cu scopul de a se evita, în pe
rioadele de timp anormale, recurge
rea la practica decretelor-lege și la 
voturi de încredere.

Al doilea cîmp de acțiune este cel 
referitor la politica economică, care 
reia, in principal, planul de austeri
tate al vechiului cabinet. Se are in 
vedere astfel să se dea prioritate lup
tei contra inflației, relansarea inves
tițiilor productive, asanarea deficitu
lui public. Fără să pună in discuție 
orientările de principiu ale noului 
cabinet, reprezentanții opoziției au 
ținut șă sublinieze că „nodurile" ac
tualei crize economice prin care trece 
țara . nu se pot desface prin acțiuni 
care urmăresc scopuri limitate și de 
scurtă durată. Dacă se dorește cu 
adevărat să se atingă obiective cum 
sint lupta contra șomajului, relansa
rea economiei, dezvoltarea regiunilor 
sărace din Sud, sint necesare — au 
arătat reprezentanții Partidului Co
munist Italian — schimbări radicale. 
Aceste obiective pot fi înfăptuite 
prin restructurarea economiei, dimi

nuarea numărului de salariați nepro
ductivi și o reconversiune industrială 
de natură a duce la diminuarea 
costurilor și creșterea productivității 
muncii.

Un fapt de o gravitate excepțio
nală — asasinarea de către Mafia a 
prefectului. orașului Palermo, gene
ralul' Carlo Alberto dalia Chiesa, 
chiar în zilele în care în Senat era 
dezbătut programul noului cabinet — 
a • făcut ca din nou atenția tuturor 
forțelor: politice din țară și a guver
nului să se îndrepte spre organiza
țiile criminale și teroriste. Lunga 
serie de delicte care au culminat în 
acest an cu uciderea primului secre
tar al Comitetului regional Sicilia al 
Partidului Comunist Italian, Pio La 
Torre, și a generalului dalia Chiesa, 
cunoscut pentru succesele obținute în 
nordul țării în lupta împotriva ban
delor teroriste și trimis în urmă cu 
numai patru luni în insulă pentru a 
coordona acțiunea împotriva Mafiei, 
arată, dacă mai era nevoie, după cum 
scrie „La Stampa", că „astăzi Mafia 
trebuie considerată inamicul public 
numărul 1, iar lupta contra fenome
nului mafiot trebuie pusă pe primul 
plan".

într-un document, al Secretariatu
lui Comitetului Central al P.C.I. se 
subliniază, printre altele, necesitatea 
aprobării imediate, a proiectului de 
lege inițiat de comuniști și care pre
vede recunoașterea infracțiunii de 
„asociere mafiotă", controlul asupra 
averilor de proveniență suspectă, res
pectiv mafio’tă, și confiscarea bunu
rilor criminalilor mafioți. De aseme
nea, se are în vedere o coordonare 
efectivă și riguroasă a tuturor forțe
lor polițienești și judiciare angajate 
în lupta contra Mafiei și a variantei 
sale napolitane, Camorra. Dezbateri
le din Camera Deputaților pe margi
nea proiectului de lege antimafia, 
avansat de partidul comunist, au și 
început. Pe de altă parte, Consiliul 
de Miniștri a hotărît crearea unui 
înalt Comisariat pentru lupta contra 
Mafiei, care va fi dotat cu ample 
puteri de coordonare între organis
mele administrative și cele de poliție.

Lupta contra criminalității organi
zate a devenit, deci, primul obiectiv 
al noului cabinet. Peste nu puțin 
timp, guvernul Spadolini va fi con
fruntat insă din nou și cu proble
me legate de creșterea continuă a 
șomajului și ' inflației. De modul în 
care va ști să le rezolve, de soluțiile 
pe care le va avansa va depinde, 
după cum se apreciază aici, și longe
vitatea sa.
Roma

Radu BOGDAN

STOCKHOLM 9 (Agerpres). — In 
vara acestui an, in Suedia s-au in
tensificat in mod alarmant acțiu
nile teroriste împotriva populației 
imigrante, informează agenția 
Associated Press. In acțiunile lor 
împotriva imigranților, membrii 
grupării teroriste suedeze cunoscu
tă sub numele generic de „Skin
heads" („capete rase") au făcut uz 
de bombe incendiare, răngi de fier

„Repaos" permanent
„Munca, ea însăși, 

constituie răsplata au
tentică a vieții", măr
turisește Otto Scheel 
din Liibeck-Herren- 
wyk unui redactor al 
revistei '■ „Stern". O 
spune cu tristețe, de
oarece zilele satisfac
ției de a munci sint 
numărate. Uzinele din 
orașul său și-au închis 
sau iși închid, rînd pe 
rînd, porțile. Furnalele 
înalte nu mai fumegă, 
au devenit reci. 500 de 
metalurgiști au rămas 
din decembrie pe dru
muri. Alți 200 au fost 
concediați la 15 au
gust. Cind uzina me
talurgică va fi com
plet lichidată, în - mica 
localitate Herrenwyk 
vor exista peste 1000 
de șomeri, „Feriena- 
bend fur immer" („Re- 
paos permanent") — 
spun muncitorii cu 
profundă amărăciune 
despre situația în care 
se află acum.

Ehrem Sezen, de o- 
rigine turcă, are 50 
de ani: Acum 19 ani, 
emisari ai oficiilor de 
muncă vest-germane 
l-au „recrutat" la Is
tanbul promițîndu-i 
marea cu sarea. A lu
crat pină la 1 decembrie 
1981 la furnale, a plă
tit impozite și a locuit 
in „colonia" uzinei 
din Herrenwyk. Intre 
timp, muncile grele 
prestate i-au șubrezit 
sănătatea. Devenit șo
mer, i se spune acum 

că este „foarte greu" 
să i se găsească o 
nouă slujbă, cum i-a 
comunicat oficiul de 
muncă.

Heinrich Wilken, om 
mai in virstă, tîmplar 
de meserie, lucrează 
aici din 1948. A sperat 
întotdeauna că are un 
loc sigur de muncă. 
Pină de curind, cind a 
primit, rind pe rind, 
trei scrisori, care au 
răsturnat complet în
delungata sa experi
ență de viață. Prima 
scrisoare sosită in a- 
prilie 1981 îl înștiința 
că autoritățile din lan
dul Schleswig-Hols
tein i-au acordat o 
medalie de argint pen
tru cei 40 de ani c'e 
„muncă devotată". E- 
pistola transmitea si 
instrucțiuni amănunți
te asupra modului cum 
trebuie purtată dis
tincția. Dar la numai 
citeva luni după aceea, 
in noiembrie, o a doua 
scrisoare îl anunța, pur 
și simplu, că este... 
concediat, înștiințare 
însoțită de „urările de 
bine pentru angajarea 
sa ulterioară", într-un 
alt loc de muncă. In 
decembrie 1981, tâm
plarul era in posesia 
unei alte scrisori, ve
nită de la oficiul de 
muncă, lămurind con
dițiile de restituire a 
unor sume avansate 
drept ajutor. După a- 
tîtea surprize, H. Wil
ken este sigur că o a

și lanțuri. In ultima vreme, tero
riștii suedezi — in majoritate tineri : 
— au preluat din metodele folosite . 
de organizația rasistă americană de 
tristă faimă — „Ku-Klux-Klan".

In Suedia există aproximativ un 
milion de imigranți, populație care,ț 
în condițiile recesiunii și șomaju-* 
lui, a devenit indezirabilă în aceas
tă țară.

patra scrisoare va sosi 
de la noii proprietari 
ai uzinei metalurgice, 
căci mai curind sau 
mai tirziu fabrica de
venită practic falimen
tară va trebui, in orice 
caz, să-și schimbe stă- 
pînii. Atunci pentru 
locuința sa modestă in 
care trăiește de 34 de 
ani și care face parte 
din așa-numita colo
nie a fabricii va tre
bui probabil să plă
tească o chirie mai 
mare. Și întrebarea 
care și-o pune cu in
sistență și disperare 
este : „Va găsi pină 
atunci o slujbă ?“
■ Și Bruno Brast are 
un stagiu îndelungat 
de muncă. A lucrat 45 
de ani la furnal și 
„n-a lipsit nici o sin
gură zi". Șomajul — 
acest flagel al dece
niului ’80 — nu l-a 
cruțat nici pe el. Uzi
na nu mai are nevoie 
de sîrguința și devo
tamentul său.

...Pe străzile cu lo
cuințe joase și modes
te din Herrenwyk, 
bărbații rămași fără 
slujbe se adună pe la 
colțuri in așteptarea 
serii sau a unei mi
nuni. Și chiar in tim
pul nopții se gindesc 
că dorința lor de a 
munci — unica lor do
rință — nu-i poate cea 
mai neîntemeiată pre
tenție de pe lume. 
(P. Stăncescu).
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