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Dînd expresie voinței comune de a dezvolta' tradiționalele
relații de prietenie și colaborare româno-egiptene

PREȘEDINTELE NICOLAE CEAUȘESCU 
Șl PREȘEDINTELE MOHAMED HOSNI MUBARAK 

au semnat ieri 
DECLARAȚIA COMUNĂ 

cu privire la dezvoltarea în continuare a cooperării 
dintre Republica Socialistă România și Republica Ârabă 

Egipt pe plan bilateral și în viața internațională

De cițiva ani. colectivele de oa
meni ai muncii situează tot.mai mult 
in centrul atenției indicatorii calita
tivi. Fie că este vorba de producti
vitatea muncii, de producția netă, de 
gradul de înnoire și modernizare a 
produselor ș.a., asemenea indicatori 
reflectă în esență dimensiunile valo
rice ale unui efort colectiv sistema
tic, concentrat tot mai mult asupra 
factorilor calitativi ai activității e- 
conomice. Prin acțiunile întreprinse, 
prin rezultatele de zi cu zi, oamenii 
muncii, sub conducerea organelor și 
organizațiilor de partid, fac dovada 
înțelegerii importanței și actualității 
deosebite pe care o are pentru pro
gresul patriei socialiste înfăptuirea 
unui salt calitativ, superior in în
treaga activitate economică, începind 
de la locul de muncă sau atelierul 
de producție șl pină la nivelul în
treprinderii. al economiei in ansam
blul ei Sute și sute de întreprinderi 
raportează, lună de lună, realizarea 
unor însemnate economii de materii 
prime și materiale, de energie și 
combustibil ; sint tot mai numeroa
se produsele românești care partici
pă cu succes la competiția cu produ
se similare de pe piața mondială ; 
sint tot mai frecvente preocupările 
colectivelor din economie pentru va
lorificarea superioară a resurselor 
materiale, pentru înnobilarea cu un 
plus de inteligență a muncii concre
te in înfăptuirea sarcinilor econo
mice.

Ar putea fi, desigur, prezentate în 
continuare pagini întregi care să 
vorbească elocvent despre o serie de 
realizări de certă valoare in dome
niul atît de vast și de complex al 
noii calități a muncii. Important 
este insă că exigențele noii calități, 
din ce in ce mai ridicate, au început

să fie abordate cu înaltă răspundere 
muncitorească pretutindeni, in fa
brici și uzine, pe șantiere, in insti
tute și laboratoare, peste tot unde se 
creează bunurile materiale. O răs
pundere in care descifrăm atitudinea 
revoluționară, angajantă, competența 
și ordinea în muncă ; o răspundere 
de adevărați proprietari, producători 
și beneficiari.

Transformarea cantității intr-o 
nouă calitate, asigurarea unei înalte 
eficiente in toate sectoarele produc
ției materiale constituie, în conti
nuare, sarcina principală, funda
mentală a tuturor colectivelor din e- 
conomie. a comuniștilor, a tuturor 
oamenilor muncii, sarcină sublinia
tă, din nou, de secretarul general 
al partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, cu prilejul recentelor vi
zite de lucru efectuate în județele 
Brașov și Hunedoara. „Este necesar 
să ne unim toate forțele — spunea 
la Hunedoara secretarul general al 
partidului — pentru a soluționa in 
comun problemele perfecționării și ri
dicării calității produselor românești, 
valorificării lor superioare, realizării 
unui stadiu nou. superior al econo
miei românești, care înseamnă : ca
litate și eficiență mai bună în toate 
sectoarele !“.

Să realizăm un stadiu nou. supe
rior al economiei românești, să rea
lizăm o calitate nouă, superioară ! 
Este o chemare înflăcărată, izvorită 
din cerințele majore ale dezvoltării 
economice a tării în etapa actuală, o 
chemare care îndeamnă la o partici
pare activă, cu toată capacitatea cre
atoare, la înfăptuirea programului de 
ridicare mai susținută a nivelului 
calitativ al întregii activități econo
mice. Intr-adevăr, noul salt calitativ 
a devenit o necesitate obiectivă a c- 
conomiei noastre. înfăptuirea saltu

lui calitativ se constituie într-o pro
bă a capacității colectivelor din eco
nomie. a oamenilor muncii de a fo
losi judicios, deplin tot ceea ce s-a 
construit. De cițiva ani se adaugă 
unei zestre impresionante făurite în 
anii socialismului, indeosebi după 
Congresul al IX-lea al partidului, 
sute și sute de noi fabrici și uzine. 
Este necesar, în spiritul unor legități 
economice, ca acest important efort 
financiar pe care l-a făcut și îl face 
societatea pentru dotarea tuturor 
sectoarelor productive cu mijloace 
de producție moderne să fie răsplă
tit printr-o muncă bine organizată, 
prin folosirea rațională, deplină a 
capacităților de producție construite, 
astfel ca sumele avansate de socie
tate să fie rambursate printr-o mun
că de calitate.

Numai așa, înfăptuind marile exi
gențe ale saltului calitativ — o 
structură modernă a economiei, o 
înaltă productivitate a muncii, chel
tuieli materiale din ce în ce mai re
duse, materiile prime valorificate 
superior, un grad ridicat de innoire 
și modernizare, o organizare exem
plară a producției și a muncii, o ca
lificare înaltă ș.a. — vor putea fi a- 
sigurate condițiile materiale pentru 
sporirea producției nete și a venitu
lui național, pe această bază așezind 
noi temelii în edificiul civilizației 
noastre socialiste. România a înre
gistrat un salt important in crește
rea avuției naționale, a venitului 
național in anii socialismului. în 
prezent venitul national pe locuitor 
— acest indicator care redă cit se 
poate de concludent eficiența cu care 
este cheltuită munca socială, hămi-

_________ Viorel SALAGEAN
(Continuare în pag. a III-a)

Președintele Republicii Socialis
te România, Nicolae Ceaușescu, și 
președintele Republicii Arabe 
Egipt, Mohamed Hosni Mubarak, 
au semnat, vineri, în cadrul unei 
ceremonii care a avut loc la Pala
tul Consiliului de Stat, Declarația 
comună cu privire la dezvoltarea 
în continuare a cooperării dintre 
Republica Socialistă România și 
Republica Arabă Egipt pe plan 
bilateral și în viața internațională.

După semnare, cei doi președinți 
și-au strîns eu căldură mîinile.

In cadrul aceleiași ceremonii a 
fost semnat un Memorandum pri
vind dezvoltarea cooperării econo
mice și tehnice și a schimburilor 
comerciale dintre Republica Socia
listă România și Republica Arabă 
Egipt, de către Gheorghe Oprea, 
prim viceprim-ministru al guver
nului român, și Kamal Hassan Aii, 
viceprim-ministru și ministrul afa
cerilor externe al R. A. Egipt.

La solemnitate au luat parte 
Constantin Dăscălescu, Iosif Banc, 
Emil Bobu, Ion Dincă, Ludovic 
Fazekas, Paul Niculescu, Gheorghe 
Pană, Ion Pățan, Dumitru Popescu, 
Ștefan Voitec, Ștefan Andrei, 
Emilian Dobrescu, Miu Dobrescu, 
Petru . Enache, Mihai Gere, Ion 
Ursu, Richard Winter, Gheorghe 
Stoica.

Au participat persoanele oficia
le care l-au însoțit pe șeful statu

lui egiptean în vizita sa în țara 
noastră.

Erau de ' față ambasadorul 
României la Cairo și ambasadorul 
Egiptului la București.

în încheierea solemnității, pre
ședinții Nicolae Ceaușescu și 
Mohamed Hosni Mubarak au 
ciocnit o cupă de șampanie pentru 
dezvoltarea bunelor relații dintre 
cele două țări, pentru întărirea 
continuă a prieteniei dintre po
porul român și poporul egiptean.

încheierea convorbirilor oficiale*
Vineri, 10 septembrie, la Palatul 

Consiliului de Stat, s-au încheiat 
convorbirile oficiale între pre
ședintele Republicii Socialiste 
România, Nicolae Ceaușescu, și 
președintele Republicii Arabe 
Egipt, Mohamed Hosni Mubarak.

în timpul ultimei runde de con
vorbiri, cei doi președinți și-au ex
primat satisfacția față de schimbul 
deschis și fructuos de păreri pe 
care l-au avut, în aceste zile, într-o 
atmosferă de caldă prietenie, înțe
legere și stimă reciprocă. A fost 
afirmată încrederea că, pe baza 
hotăririlor stabilite, se vor dezvol
ta și mâi puternic relațiile tradi
ționale româno-egiptene, pe tărîm 
politic, economic, tehnico-științific, 
cultural și în alte domenii de inte
res comun, în folosul și spre binele 
țărilor și popoarelor noastre.

Totodată, a fost manifestată con
vingerea că, în spiritul celor discu
tate, se va întări conlucrarea din
tre România și Egipt pe arena 
mondială, în cadrul Organizației 
Națiunilor Unite și al altor orga
nisme internaționale, precum și al 
mișcării de nealiniere, al grupului 
țărilor în curs de dezvoltare, în in
teresul făuririi unei păci trainice 
și juste în Orientul Mijlociu, al 
destinderii, securității și colaboră
rii în Europa și în întreaga lume, 
al instaurării unei noi ordini eco
nomice internaționale.

Președinții Nicolae Ceaușescu și 
Mohamed Hosni Mubarak au con
venit să continue dialogul tradițio
nal și rodnic la nivel înalt, rele- 
vînd rolul lui determinant în întă
rirea prieteniei și colaborării ro
mâno-egiptene, marea sa impor
tanță și semnificație în planul vie
ții internaționale.

Astăzi, în jurul orei 8,15, posturile de radio și televiziune vor transmite în direct 
ceremonia plecării președintelui Republicii Arabe Egipt, Mohamed Hosni Mubarak, 
care, la invitația tovarășului Nicolae Ceaușescu, președintele Republicii Socialiste 
România, și a tovarășei Elena Ceaușescu, a efectuat, împreună cu doamna Suzanne 
Mubarak, o vizită oficială de prietenie în țara noastră.

ANOTIMPUL CULESULUI,

ANOTIMPUL OAMENILOR HARNICI

Roadele cîmpului - strînse 
la timp și depozitate cu grijă
Ne aflăm Jn plină campanie de 

recoltare a produselor agricole — 
roade ale acestui an care însumea
ză milioane de tone. Iată de ce 
strîngerea la timp și fără pierderi 
a recoltei de toamnă constituie 
acum îndatorirea de cea mai mare 
răspundere a oamenilor muncii din 
agricultură, a tuturor locuitorilor 
de la sate, o sarcină deosebit de 
importantă a organelor și organi
zațiilor de partid, a consiliilor 
populare și a organelor agricole. 
Din județe sosesc vești din care 
rezultă că în multe unități lucră
rile- avansează' rapid. Pină in seara 
zilei de 9 septembrie, floarea-soa- 
relui a fost strînsă de pe 71 lâ sută 
din suprafețele cultivate, fasolea — 
96 la sută, cartofii de toamnă — 19 
la sută, (ar in 20 de județe și in 
sectorul agricol Ilfov a început și 
culesul porumbului. Totodată, din 
grădini, livezi și vii se livrează 
zilnic cantități importante de legu
me, fructe și-struguri. Ținînd sea
ma de eforturile mari care trebuie 
depuse intr-o perioadă relativ 
scurtă, se poate spune că toamna 
este nu numai anotimpul culesu
lui, ci și al oamenilor harnici.

De bună seamă, concomitent cu 
strîngerea ta timp a produselor 
toamnei. Important este ca ele să 
fie bine depozitate. O bună conser
vare a recoltei și evitarea pierde
rilor presupun rezolvarea a cel 
puțin două probleme : prima — 
organizarea temeinică a transpor
tului, Iar a doua — inmagazinarea 
ei cu cea mai mare răspundere, 
în ce privește transportul, organele 
centrale de specialitate au reparti
zat pe județe camioanele in funcție 
de cantitățile ce urmează să fie 
transportate. Esențial este ca, prin
tr-o organizare judicioasă a mun
cii la încărcat și descărcat, să se 
asigure condițiile necesare ca fie- 

• care camion sau tractor cu remorci 
să efectueze zilnic numărul de 
transporturi stabilit. Sub nici un 
motiv recolta strinsă in cursul unei 
zile să nu fie lăsată peste noapte 
în cîmp ! Ea trebuie transportată 
pină seara in magazii sau pătule,

pentru a se asigura integritatea 
producției și preîntimpina orice 
deprecieri de ordin calitativ.

în mod deosebit se ridică tn 
această perioadă problema asigu
rării spațiilor de depozitare pentru 
cantitățile de produse ce se recol
tează. Pentru depozitarea porum
bului au fost organizate 250 baze 
sezoniere de preluare, ceea ce va 
face ca rutele de transport din 
cimp la magazii să nu depășească 
15. km. Dar problema depozitării 
roadelor toamnei nu este încă în 
întregime rezolvată. De aceea, în
treprinderile de valorificare a ce
realelor, direcțiile agricole jude
țene, cu sprijinul direct al organe
lor locale de partid, au obligația 
să identifice Imediat toate spațiile 
disponibile din unitățile agricole, 
Inclusiv din comune, pentru a fi 
puse la dispoziția bazelor de recep
ție. Această cerință se pune cu 
stringență mai ales în județele' 
Constanța, Dolj, Mehedinți, Olt, 
Teleorman, Arad și Timiș, care nu 
au suficiente spații pentru depozi
tarea cantităților de porumb pre
văzute a fi preluate la fondul de 
stat. Dealtminteri, asigurarea in 
fiecare județ a capacităților de 
depozitare va permite buna păs
trare a produselor, va diminua 
consumul de carburanți generat de 
transferul unor cantități dintr-o 
zonă a țării în alta.

Cit privește depozitarea porum
bului, în afara capacităților exis
tente, este nevoie să fie amenajate 
în cel mai scurt timp pătule și alte 
spații. în acest scop, centrala de 
specialitate a procurat suplimentar 
și a repartizat unor județe un în
semnat număr de panouri. Impor
tant este însă ca, în cel mai scurt 
timp, să fie amenajate toate pătu- 
lele și platformele necesare. Tot
odată, trebuie să continue cu inten
sitate construcția celorlalte spații de 
depozitare : magazii și silozuri. 
Centrala de valorificare a cereale
lor și-a depășit planul la construc
țiile executate in regie proprie. 
Există însă rămîneri în urmă la o 
serie de astfel de obiective ce se

execută de unitățile Ministerului 
Construcțiilor Industriale și de 
Trustul de construcții al Ministe
rului Agriculturii. Tocmai de aceea, 
comandamentele pentru agricultură, 
îndeosebi cele din județele Timiș, 
Dîmbovița, Giurgiu, Ialomița, Că
lărași, au datoria ca, împreună cu 
unitățile constructoare, să între
prindă de urgență măsuri pentru 
încheierea grabnică a lucrărilor pe 
aceste șantiere.

O deosebită însemnătate pentru 
păstrarea corespunzătoare a pro
duselor agricole are recoltarea lor 
la umiditatea stabilită. Subliniem 
această cerință întrucit cadrele de 
conducere și specialiștii din unele 
unități agricole nu asigură recolta
rea diferențiată a porumbului, în 
funcție de umiditate și, in plus, li
vrează știuleți care nu au ajuns la 
maturitate. Cu toată răspunderea 
trebuie să se înțeleagă că la bazele 
de recepție trebuie trimise numai 
produse cu un conținut scăzut de 
umiditate, fără pănuși și alte resturi 
vegetale, aceasta constituind o con
diție hotăritoare pentru evitarea 
oricăror deprecieri ale producției în
magazinate. Firește, de aceeași răs
pundere față de roadele ’ toamnei 
trebuie să dea dovadă întregul per
sonal care lucrează la bazele de re
cepție, care are datoria să organi
zeze temeinic preluarea, condițio
narea și depozitarea produselor.

Este în interesul general al eco
nomiei naționale, al producătorilor 
agricoli, al întregului popor, ca 
roadele acestei toamne să fie strîn
se cit mai repede și puse cu grijă 
la adăpost. Iată de ce nu există 
acum sarcină mai importantă pen
tru organele județene de partid și 
agricole, organizațiile de partid de 
la sate și consiliile populare decît 
aceea de a lua toate măsurile pen
tru mobilizarea tuturor forțelor la 
culesul produselor agricole de 
toamnă, pentru asigurarea condi
țiilor necesare bunei lor depozitări, 
imprimînd Întregii activități din 
această perioadă un spirit desăvîr- 
șit de ordine și disciplină, de Înaltă 
răspundere pentru recoltă.

Diminețile cosașilor
La Vatra Dornei, sfîrși- 

tul verii e opera trecerii 
de la finețe la otavă. Flo
rile livezilor s-au culcat 
sub coasă, au urcat în clăi, 
s-au retras prin podurile 
grajdurilor în așteptarea 
iernii, cind vor fi nutrețul 
de ■ bază al vitelor, iar 
acum peste aceleași livezi 
te aștern covoarele otavei. 
Aceasta din urmă e spu
ma, e. crema ierbii, e de
licatețea care se intinde ca 
o pastă verde pe coase, 
rămâne, treptat, în lungi 
cărări de smaragd in urma 
bărbaților pășind lent și 
legănat... Merită văzut 
spectacolul cosașilor la 
Vatra Dornei, intr-o ase
menea dimineață, după ce 
s-au ridicat — nu complet 
— cețurile, șl acești băr
bați sosesc, măsurind cu 
tăișurile de oțel, ’nu adin- 
cimea și grosimea covoru
lui verde, ci înseși adin- 
cimea și grosimea timpu
lui prin care vin de un
deva și se îndreaptă că
tre undeva.

Dar merită văzut, aici la 
Vatra Dornei, in spațiul 
anotimpului cald. întregul 
spectacol, micul, dar 
profundul spectacol ome
nesc al facerii finului! Un 
blind, meșteșugit și tena
ce ritual, repetat deci, 
niciodată aidoma, și vor
bind de o probă de simț 
gospodăresc pe care, mai 
ales in acest anotimp, o 
dă, trebuie s-o treacă!, 
fiecare gospodar. Proba 
asta se dă prin livezi și 
pe dealuri, proba asta este 
un fel de tainic cerc in 
mijlocul căruia se află o-

rășelul, stațiunea balneară 
Vatra Dornei, locul de o- 
dihnă, de refacere a for
ței de viață, de reverie și 
nostalgie și bucurie că 
există, încă există! ținu
turi unde riul curge cris
talin, aerul are o puritate 
amețitoare, ploaia nu 
poartă șiroaiele văzduhu
lui murdar. în cercul ă- 
cesta, deci, al, cositului

și de grajd, de floare de 
cimp și de lapte, care e 
atît de contemporan și 
modern.

Da, am petrecut citeva 
săptămâni la Vatra Dor
nei, printre ai mei, țărani 
care (senzațional, nu ?) au 
invățat carte pe la felu
rite școli, unele înalte 
foarte, dar n-au uitat să 
poarte coasa, să grijească

ÎNSEMNĂRI de Platon PARDĂU

ierbii, al facerii finului, 
al retezării otavei trăiește 
orășelul, un cerc necunos
cut multora ce trec prin 
acest miez de munți, un 
cerc emițând un flux in
vizibil, asemănător celor 
din electrozii instalațiilor 
diadinamice, galvanice, 
imprejmuindu-ne frunți
le spre liniștirea și poate 
regăsirea, regenerarea o- 
bositelor noastre celule 
cerebrale.

Cercul acesta de ehergie 
curată și continuă sint 
țăranii din Vatra Dornei, 
și scriind despre ei, oma- 
gilndu-i pe pagina de ziar, 
mi-e departe gindul de 
orice tradiționalism mă
runt... Pentru că cercul de 
dealuri și livezi in care 
trăiește Vatra Dornei, cea 
cu industrie minieră și fo
restieră, cu băi carboga- 
zoase, restaurante și ma
gazine moderne, chiar 
miroase a trifoi, chiar 
iradiază parfumul de fin

iarba, să care primăvara 
bălegarul $i să-l aștearnă 
pe pămint, să-l bătucească 
cu grebla, apoi să aștepte 
să apară firul pină-i va 
veni vremea florii și finu
lui. Repet : o lume care 
a invățat atitea în acești 
ani și, mai ales, a desco
perit cum să nu uite ce 
știu din bătrini ! Vin de la 
Vatra Dornei cu citeva 
decorații de suflet, lată, 
unul din frații mei știe 
să mulgă vacile ca pe vre
muri, in adolescența noas
tră. lși. scoate costumul de 
oraș, și-l pune pe cel „de 
grajd" și ceasuri întregi 
și le petrece in această 
străveche „bibliotecă" 
(glumele casei), unde în
vață, nu uită, a crește tău- 
rași frumoși „pentru con
tract". Alt frate vine de la 
mină și, pe cind „scrie cu 
coasa", își compune în 
gind hazoasele istorii care 
au făcut din el o mică ce
lebritate la nunți și cumă

tră... Glumele casei, da, 
cu tilcul lor sobru pe ca- 
re-l vei găsi cam peste 
tot pe aici, așa că auzind 
despre vaca mamei, văcu
ța ei de la deal care „a- 
proape știe să vorbească", 
luați-o ca pe o informa
ție despre ce înseamnă 
vitele bune, frumoase 
pentru gospodarii din Va
tra Dornei.

Ce densitate de afec
țiune pune aici omul in 
munca lui ! De cițiva ani 
a inceput să se vorbească 
in țară despre un medic 
veterinar local, pe nume 
Radu Rey, și despre pro
punerile lui de mult folos 
în creșterea vitelor și a- 
părarea pășunilor. Mi-a 
fost coleg de școală docto
rul și îl salut cu plăcere 
pentru faptul de a fi adus 
la cunoștința lumii cum 
își cresc vitele oamenii 
din Vatra Dornei și de ce 
le cresc bine. A încercat 
— și a reușit — să desci
freze vibrațiile acelui cerc 
viu in mijlocul căruia se 
află industriala, pitoreas
ca, balneara Vatra Dornei.

Poate să însemne puțin 
a ști să acoperi pământu
rile cu haina ierburilor și 
să faci să țîșnească din 
ugere riuri de lapte par
fumat ? E enorm ! Cind 
treceți prin Vatra Dornei, 
călători cu mașinile iuți, 
deschideți ferestrele către 
livezi și dealuri, către vi
tele presărate pe cărările 
ureînd printre brazi ; lă- 
sați-vă invăluiți de fluxul 
omenesc mirosind a floare 
de fin și bălegar, a su
doare, otavă și cîntec de 
cuc.
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ROMANTICII ACESTUI TIMP
Șl REALISMUL FAPTELOR LOR

în repetate rînduri, secretarul general al partidului a atras atenția 
că fără spirit revoluționar, fără mobilizarea tuturor resurselor noastre 
spirituale vii, deschizătoare mereu de drumuri noi, într-o bătălie ne
curmată cu mentalitățile învechite, nu ne putem numi făuritori con- 
știenți de istorie. Pornind de la aceste nobile idei, am solicitat opi
niile a trei comuniști, incercînd ca, din bogata lor experiență de 
viață, de cunoaștere a oamenilor cu care au muncit și muncesc, să 
desprindem și răspunsurile la o serie de intrebări legate de felul cum 
trebuie să acționeze omul ; care sint resursele sale interioare de voin
ță, de vis, de ideal in stare să-i dea aripi în tot ce întreprinde ; cum 
pot fi puse în valoare aceste resurse pentru a da maximum de ran
dament, ridicindu-Ie Ia nivelul la care Ie putem intr-adevăr numi 
spirit revoluționar în acțiune.

— Cum trebuie să trăiască omul?
— a repetat întrebarea noastră to
varășul Jan Gheorghe Dăogaru, 
activist de partid în județul Me
hedinți. Din experiența mea : me
reu cu întrebarea DE CE ? pe 
buze. Altfel nu se poate, nu poți 
mișca lucrurile, nu. poți obține pro
gresul. Numai printr-o perpetuă 
autonemulțumire poți sădi in toate 
conștiințele — trezind ■ prin ea tot 
ce are omul mai bun in el — a- 
vintul spre lucruri mari, bucuria 
de a învinge, simțind cum crește 
și se impune ca personalitate uma
nă puternică în luptă cu greutăți
le. Să ai mereu pe buze întrebarea : 
„nu cumva există o soluție mai 
bună ?“ întrebarea aceasta însoțeș
te permanent drumul comunistului 
in viață.

— Ați fost vreodată mulțumit de 
ceea ce ați făcut ?

— De ceea ce am făcut eu — 
niciodată ! De ceea ce am făcut cu 
toții — am fost, în felul meu.

— Ne-ar interesa acest „fel".
— Iată, am fost primar al Orșo- 

vei, cind orașul era in toiul con
strucției. Orașul fusese început din 
mai multe locuri deodată. între 
blocuri rămăseseră construcții vechi
— trebuiau demolate ; unele blocuri 
erau terminate și rămăseseră fon
duri necheltuite, altele nu erau 
gata, dar banii se terminaseră. Tre
buia pusă ordine, disciplină in toa
te acestea. Multi erau foarte mul
țumiți de cum mergeau treburile. 
„Ne vom descurca noi. intr-un 
fel" — spuneau ; alții se țineau 
strins de îndatoririle lor, sau aveau 
impresia că se țin. cu mentalita
tea : „de aici și pînă aici este răs
punderea mea. restul nu mă pri
vește". în acest conglomerat de 
probleme, pornind de la finanțe și 
terminînd cu ultima cărămidă, de
ciziile unui primar erau și ele 
stricte și... limitate. Totuși, putea 
face mult sau putea să se acopere 
cu hirtii și să doarmă liniștit.

— Și ce drum ați ales ?
— Pieptiș ! Județul mi-a delegat 

atribuții mai largi. Problemă de în
credere. Cînd lucrurile se împiedi
cau în birouri, pe trepte ierarhice, 
tărăgănînd, riscînd să sucombe, nu 
așteptam să vină ministerele la boi. 
ne duceam noi la ele, sau, invers, 
ne duceam printre zidari și puneam 
mina alături de ei. Un stil de mun
că dinamic ce a prins de minune, 
era molipsitor pentru toți cei în care 
ardea inima pentru a termina ora
șul mai devreme. Ne-am luptat cu 
concepția greșită a unora care spu
neau : „Ne-au mutat de pe vechiul 
loc ? Statul să ne dea totul 1“ So
coteau că totul se poate lua, ca din- 
tr-un sac fără fund. Am muncit cu 
toții pînă ne-am spetit — dar ce 
bucurie ne umplea sufletele 1 — am 
limpezit lucrurile, treptat, defrișînd 
mentalități învechite, cu asprime, 
cu grijă, cu răbdare...

— Si pînă la urmă ?
— S-a inaugurat orașul. Am bă

tut și o medalie inaugurală. A fost 
frumos, am fost mulțumit. în felul 
meu, 'descoperind că mai avem 
multe de făcut după inaugurare. 
Pentru că un oraș este un orga
nism viu. crește mereu, întinerește 
mereu, cum întineresc și oamenii 
lui.

Tovarășe inginer Ion Maxim, 
tinerii ingineri stagiari și ti
nerii muncitori ne-au mărtu

risit că au găsit în dumneavoastră, 
ca director tehnic al Combinatului

pentru prelucrarea lemnului din 
Drobeta-Turnu Severin, de la pri
mii lor pași în întreprindere, omul 
care i-a învățat alfabetul muncii 
colective, al disciplinei, al întraju
torării. Cum de găsiți timp pentru 
fiecare nou venit și de ce procedați 
așa ?

— în fiecare nou venit, fie că 
este tînăr muncitor, fie că este in
giner stagiar, mă văd pe mine la 
primii pași in viață, în meserie. Ii 
înțeleg, trebuie să-i înțeleg, este 
datoria mea de comunist să le știu 
starea sufletească, să știu ce simt.

— Explicați-ne mai concret : care 
le este starea sufletească ?

— în primul rind, emoția, teama 
că nu vor face față. Mărturisesc, 
asta a fost și starea mea. Noul ve
nit are un ochi proaspăt, vede tot,

despre spiritul 
revoluționar

pătrunde rapid în adîncimea lucru
rilor. întîmpină rezerve sau în
țelegere ? Depinde. Poate a de
ranjat comodități, oameni muU 
țumiți de ei și de ce se în- 
timplă in jurul lor. „Ce-ți pasă 
— i se spune ritos — merge trea
ba ? Ești la început, nu-ți băga na
sul. nu ne învăța pe noi 1“ Sau, 
dimpotrivă : „Bravo, tinere ! Iată 
ce înseamnă o minte neprăfuită. 
Ia să ne gîndim ce este de făcut 1“

— După cum îi este șansa...
— Șansa este una singură : aceea 

de a se afirma prin muncă, prin 
îndrăzneală, prin dorința de a se 
depăși, perfecționîndu-se și per- 
fecționînd neîncetat în jur. Dacă 
Izvorul de voință din tine este cu
rat. veritabil, atunci, chiar dacă ai 
tulburat comoditățile unora, mergi 
înainte, nu te împiedici de compe
tente .fals construite. Dacă nu ești 
material uman de calitate, te ali- 
niezi la suficiența întîlnită. Și faci 
concesii, temător pentru liniștea ta. 
pentru „cariera" ta, așezînd-o de la 
început pe temelie de nisip.

— După ce se poate recunoaște 
un asemenea om ?

— Sînt destule semne. Este mul
țumit de cum merge treaba, uneori 
este chiar simpatic colectivului, 
pentru că este „om de înțeles". Mai 
închide ochii la o neregulă, adică 
are „știința" să împace și capra și 
varza. Pe măsură ce trece timpul, 
îl irită noutățile care riscă să-i răs
toarne aranjamentele stabilite cu 
migală demnă de o cauză mai 
bună. într-un cuvînt, omul și-a fă
cut toate socotelile, și-a aranjat la 
uzină sectorul să meargă nici prea- 
prea, nici foarte-foarte. și-a făcut 
o casă confortabilă, și-a luat ma
șină, are programul lui de bridge 
din care nu-1 clintește nimeni. A- 
cum trebuie „să trăiască și pentru 
el" — cum își spune în sine și 
cum, dealtfel, dovedește prin tot ce 
face. O idee nouă de organizare, 
o inovație, un nou produs, mai bun, 
mai eficient — toate sint posibile 
„atentate" la liniștea lui. Iar 
cînd il scuturi pe un astfel de om, 
cînd îl întrebi : „cit mai ai de gind

s-o duci așa" 1 — cind este înde
părtat pentru a lăsa locul unui om 
de acțiune, se lamentează, se so
cotește nedreptățit.«Nici măcar nu 
înțelege că singur este vinovat.

— Bănuiesc că ne-ați relatat un 
caz real.

— Desigur ! Dar îl întilniți ori
unde automulțumirea și autocon- 
cesia și-au pus amprenta. Lupta 
impotriva acestor mentalități în
cepe cu tine însuți. Inerțiile sint 
în tine ; nu le lăsa să se unească 
cu inerțiile din afară, infringe-ți- 
le de la început și stai drept pe 
picioarele tale.

Poporul nostru are o vorbă În
țeleaptă, tovarășe inginer Ion 
Floricică. El spune : „Omul 

nu trebuie să facă umbră pămin- 
tului degeaba". Cu ce trebuie să 
inceapă omul ca să nu ajungă in 
situația aceasta ?

— Bineințeles, cu el însuși. Omul 
este și rezultatul propriului efort, 
nu numai al societății. Este o îm
pletire intimă intre aceste eforturi, 
dar cînd intervine o fractură in 
această unitate înseamnă că efor
tul omului de a deveni om în toa
tă puterea cuvintului a fost mai 
slab sau chiar nul.

— Nu sinteți prea aspru ? Nu 
toată lumea poate fi în frunte.

— Dar trebuie să năzuiască să 
fie în frunte, să facă totul pentru 
asta orice om, oricît de modest 
i-ar fi locul în societate. A te mul
țumi doar să te menții pe linia de 
plutire înseamnă să vegetezi. Toa
tă lumea, după puteri, trebuie să 
se gindeascâ, acolo unde se află, 
Ia bancul de lucru, la plug sau 
la cîrma unei întreprinderi, că 
munca făcută cu pasiune înseamnă 
viață in urcuș, rod necesar tutu
ror, înseamnă răspundere, asuma
rea răspunderii. Și asta nu e o 
muncă oarecare, din obligație, ci 
o muncă in care- conștiința frea
mătă, e trează, amendind delăsa
rea. indisciplina. nesinceritatea. 
chiulul. Alătură-te acestei lupte și 
vei simți că trăiești cum se cuvine, 
că o parte din victori^ noului iți 
aparține, poartă și semnătura ta.

— Un exemplu, vă rugăm, din 
activitatea dumneavoastră în pri
ma linie a mecanizării agriculturii 
în județul Mehedinți.

— Cu ani în urmă, cînd s-au în
ființat S.M.A.-urile, am sprijinit 
numirea, ca director la o astfel de 
unitate, a unui tînăr inginer care 
nu întrunea o adeziune unanimă 
din partea celor cu drept de de
cizie.

— Era, într-adevăr, o capacitate ?
— Nimeni nu putea afirma a- 

tunci -așa ceva. Dar era o minte 
sprintenă. Nu se împiedica în for
mule, simțea, pur și simplu, me
seria; Omul acesta era un țăran 
de o factură nouă, călcînd peste 
dogme învechite, contrariind dis
pozițiile de birou, încăpățînat, ne- 
cedînd la somități sau grade dacă 
acestea nu aveau dreptate. Proba 
decisivă au fost producțiile agri
cole ridicate, cu cheltuieli minime. 
A tras brazde adînci, făcînd praf 
liniștea multora. Mi-a plăcut omul 
și l-am sprijinit. L-au sprijinit 
apoi chiar și cei care se opusese- 
ră la numirea lui.

— Unde este acum omul acesta ?
— în fruntea unui S.M.A. Unul 

dintre cei mai buni și e neschim
bat in prospețimea lui. Dintre a- 
ceștia se recrutează cei care nu se 
împacă cu rutina, ei sînt cei ne
liniștiți, nesuferind apele stătute. 
Sînt oameni care nu renunță, cu 
nici un preț, dacă au dreptate, 
dacă au ceva de seamă de făcut. 
Ei sînt romanticii acestui ev și 
totodată oamenii cei mai realiști, 
mereu cu un pas in viitor. Ei sînt 
cei care duc frontal bătălia cu au- 
tomulțumirea, spirite îndrăznețe, 
revoluționare, acționind perma
nent în favoarea noului.

Dionîsie ȘINCAN 
VirțjiHu TATARU 
corespondentul „Scînteii"
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Firescul gest al omeniei
O scrisoare sosită 

din Rm. Vilcea pe a- 
dresa redacției noas
tre, de la mecanicul 
auto Constantin llinca, 
ne-a îndemnat- să me
dităm asupra unui a- 
devăr de viată curent. 
Semnatarul ne istori
sește că, aflîndu-se in
tr-o zi în stațiunea O- 
lănești, s-a găsit în 
fața următorului fapt : 
trei copii se urcaseră 
pe o stincă abruptă și, 
pentru ,c_ă locul era 
foarte periculos, unul 
dintre ei căzuse și se 
afla într-o stare gravă. 
Ceilalți doi, rămași pe 
vîrful stîncii, se aflau 
și ei in primejdie. 
Fără să stea o clipă 
pe ginduri, cititorul 
nostru a escaladat stin- 
ca și i-a ajutat pe cei 
doi copii să coboare, 
în vreme ce de jos il 
urmăreau ai lui cu 
îngrijorare, iar alții 
care nu schițaseră nici 
un gest pentru salva
rea copiilor, ca la 
spectacol. „Asta e fi
rea mea — spune el 
— nu pot să nu-l ajut 
pe un om cind are 
mare nevoie de mine", 
tn sprijinul acestei a- 
firmații ni se mai po
vestește un fapt, anu
me că, altă dâță, aflîn
du-se în concediu, la 
el in sat, a sărit îm
preună cu un frate 
de-al său să stingă in
cendiul unei case și, in 
strădania de a salva 
cît mai multe lucruri 
din respectiva gospo

dărie, s-a și acciden
tat ușor cu acest pri
lej.

Nu sint lucruri de 
natură să ne surprin
dă. Știm cu toții că a- 
semenea comportări 
n-au la noi un carac
ter „excepțional". De 
ce, totuși, ni s-a adre
sat C.l. 1 Simplu : 
pentru că există și re
versul medaliei (in 
speță, al atitudinii), tn 
ambele cazuri el și-a 
atras și niscaiva... re
proșuri. I s-a spus : 
„De ce, dintre atiția 
citi erau pe acolo, toc
mai tu te-ai găsit să 
intervii ?“. „Ce interes 
aveai să te arunci, așa, 
in primejdie ?“ „Nu 
te-ai gîndit că puteai 
să-ți lași nevasta vă
duvă și copilul or
fan „De ce nu ți-ai 
văzut de drumul tău ?" 
„Altul crezi că ar sări 
pentru tine 1“ etc. Nici 
acesta, din păcate, nu 
este un lucru singu
lar... Ce ne-a îndem
nat totuși să ne oprim 
aici asupra faptului T

Lucru știut, viața ne 
scoate zilnic în cale 
împrejurări dintre cele 
mai diverse și mai ne
așteptate. O situație in 
care este in primejdie 
viața unui om... O îm
prejurare in care se 
cer salvate de la dis
trugere bunurile ob
știi... Un caz de huliga
nism... Un concurs de 
împrejurări, cînd, sub 
ochii noștri, este pe 
cale de a se săvirși un

act de necinste... Ase
menea situații impun 
adesea o atitudine 
tranșantă, o ini trvenție 
promptă. Resortul ge
nerozității. al solidari
tății umane, al conști
inței civice acționează 
instantaneu acolo unde 
structura morală a o- 
mului este alcătuită 
din solide convingeri 
morale. Cîteodată insă, 
apare în preajmă și 
placidul băgător de 
seamă, dezabuzatul de 
profesie, meschinul, e- 
goistul. El stă pe mar-1 
gine și filozofează : 
„Ce-i, dom’le, o faci pe 
eroul ?“. „Ei și ce, 
crezi că o să schimbi 
tu lumea T“. „De ce 
ți-oi fi punind tu pie
lea la saramură pen
tru altul Și altele..

Pot asemenea inter
venții să ne clintească 
din convingerile noas
tre, din felul nostru de 
a fi ? Nu e de crezut. 
Tocmai de aceea am și 
relatat intîmplările de 
mai sus : pentru că un 
asemenea mod de a 
acționa, reflex al unei 
atitudini active față de 
tot ce ne înconjoară, 
veștejește mentalități
le strîmbe, meschine, 
egoiste. Și scoate încă 
o dată în relief starea 
morală normală, fi
rească : a implicării, a 
omeniei.

Și, totodată, ca să-i 
spunem lui C.l. că nu 
el a greșit.

Mihai CARANFIL

Opinii ale cititorilor pe marginea serialului 

de anchete publicate de ziarul nostru sub titlul

„OBSCURANTISMUL 
SE AUTODEMASCĂ"

Sub titlul generic de mai sus, ziarul nostru a publicat cu un timp 
tn urmă un ciclu de anchete despre activitatea nocivă a unor „înte
meietori de noi religii" — in fond speculanți fără scrupule ai senti
mentelor religioase ale naivilor prinși in plasa de minciuni — a pretin
șilor „iluminați", izgoniți in cea mai mare parte din cultele legale din 
care au făcut parte mai înainte. Au fost supuse judecății raționale, 
lucide a cititorilor fapte revoltătoare de înșelătorie șl escrocare, săvir- 
Site de indivizi autoproclamați predicatori ai sectei „universaliste". 
Cum era și de așteptat, cazurile au stimit dezaprobare și indignare — 
reacție firească, normală, față de orice faptă care ajunge sub incidența 
legii. Publicăm astăzi citeva din opiniile exprimate pe marginea seria
lului de anchete amintit.

„Fariseii să fie dați

în vileag“
Socotesc serialul „Obscurantis

mul se autodemască" de actualita
te ; el a dezvăluit tenebrele unei 
concepții anacronice. falimentare, 
dar care, in agonia ei prelungită, 
produce destul rău. dă de lucru. 
Apreciez in mod deosebit incizia 
făcută întunericului mistic, nu 
pentru a fabula, ci pentru a pre
zenta o realitate veridică, pentru a 
trezi conștiințe adormite, narcoti
zate, pentru a reda unor semeni 
de ai noștri demnitatea umană, di
mensiunea rostului trăirii lor.

Multe sînt ideile pe care le-am 
reținut din serialul publicat. M-aș 
opri cu deosebire la interzicerea 
de către sectanții afaceriști a ac
cesului copiilor la cultură. Nu au 
decit să strige pînă nu vor mai pu
tea cei de pe aiurea cum că 
astfel de inși, cărora nu li se dă 
sprijin, sînt persecutați religios, că 
se încalcă „drepturile omului" etc, 
etc.

Ce poate fi mai odios, mai îna
poiat decit interdicțig. în numele 
unor obscure convingeri, de a be
neficia de lumina culturii, de 
binefacerile civilizației ? Oamenii 
de la noi caută de la o zi la alta 
să trăiască mai bine, să convie
țuiască in armonie, să se bucure 
de tot ce înseamnă viață, fericire 
aici, pe Terra, și nu aiurea. Ce 
poate fi mai odios decit să des- 
trami familii, sub masca „noilor" 
dogme religioase, ori a mai știu 
eu ce „revelații sfinte" cum nu
mesc acești inși faptele lor antiso
ciale ? Ce poate fi mai odios decît 
să barezi brutal drumul copiilor în 
viață, rupindu-i de tot ce le oferă 
existența, cultura, civilizația ?

Sînt împotriva oricăror instigări 
din afară la asemenea acte antiso
ciale. Este voința noastră de popor 
suveran care ne-am ales o dată 
pentru totdeauna drumul și chiar 
de mai avem greutăți, le vom în
vinge, pentru că nimic nu se face 
deodată, fără muncă, fără efort, 
în concluzie, toți escrocii „înte
meietori de noi religii" ori de „noi 
sisteme" să fie dați în vileag, sto
pați în activitatea lor pedepsită de 
codul penal, trași la răspundere 
în spiritul legislației noastre. Țara 
noastră este o țară cu legi drepte 
— care ocrotesc inclusiv cultele 
recunoscute — cu ordine de viață 
la care ținem ca la ochii din cap 
și să nu admitem să fie încălcate de 
astfel de indivizi, promotori ai 
unor idei obscurantiste, in dosul 
cărora își fac afacerile lor mur
dare.

Ioan DOBRESCU
Cimpulung, str. P. Zamfirescu 11 F, 
județul Argeș

„Unii predică apă,

mască". Consider problemele puse 
in dezbatere destul de serioase și 
iată de ce : și in Tara Hațegului, 
această minunată depresiune con
siderată, pe drept cuvint, leagăn al 
poporului nostru, există, din pă
cate. un număr de membri ai di
feritelor secte religioase, atrași de 
către acestea cu tot felul de pro
misiuni. Cunosc cazul unui locui
tor cu o familie numeroasă (zece 
copii) care a aderat la o sectă nu 
datorită convingerilor sale since
re. ci numai și numai datorită in
sistenței cu care i s-a fluturat pe 
dinaintea ochilor vălul ademeni
tor al unor eventuale foloase ma
teriale. De asemenea, cunosc cîți- 
va „predicatori" sectanți care au 
îmbrățișat această „profesiune" nu
mai și numai spre a-și rotunji 
averea. Dealtfel, acești așa-ziși 
predicatori predică apă și beau 
vin. cum s-ar spune. Tocmai de 
aceea, după cum este și firesc, 
marea masă a locuitorilor Tării 
Hațegului, dîndu-și seama de ade
văratele interese ale acestor pre
tinși „trimiși ai lui Dumnezeu", îi 
socotesc niște farisei și nu le dau 
nici o crezare. Numeroși sînt aceia 
care, după ce s-au lăsat un timp 
amăgiți de vorbăria acestora, s-au 
dezmeticit și au devenit, ei înșiși, 
frecvenți și activi combatanți in 
lupta împotriva sectelor religioa
se, a obscurantismului.

Nicu SBUCHEA 
pensionar, Hațeg, 
blocul P 30, ap. 17

„E rușinos să trăiești

din munca altora“

dar beau vin !“
Am citit, cu mult interes, artico

lele . apărute în „Scinteia" sub 
titlul „Obscurantismul se autode

Am urmărit cu atenție deosebită 
serialul de anchete publicat sub 
titlul „Obscurantismul se autode
mască", și m-ain mirat cum de mai : 
cred unii oameni dn bazaconii, cind 
azi, în tara noastră, se cultivă o 
concepție științifică despre lume 
și viață. Trăim intr-o epocă în'
care nu numai visarea înaripată
ajunge printre aștri, ci înșiși pa
șii îndrăzneți ai omului. Omul bin- 
tuit odinioară de spaime izvorînd 
din necunoaștere este ajutat să-și 
lărgească nemărginit orizontul, să 
vadă limpede în trecut, să cuteze 
spre viitor. Mai mult, in tara noas
tră guvernarea prin democrație 
muncitorească nu limitează în nici 
un fel libertatea religioasă.

Am citit cu atenție și articolul 
„De la amvon la... un anume mi-', 
crofon", privind imoralitatea celor 
care practică o meserie deloc „di
vină" : de instigatori și calomnia
tori. în pauza de jumătate de oră 
am discutat cu tovarășul din secto
rul unde mă străduiesc să-mi aduc 
in continuare modestul meu aport 
de cind am fost pensionat la limi
tă de vîrstă de la C.F.R., pentru a 
schimba păreri despre acești sec
tanți fanatici, care mănîncă din 
pîinea oamenilor muncii devotați 
patriei, indivizi care fură banii 
naivilor pretinzînd că ei vorbesc 
cu Dumnezeu, bîlbiind cuvinte 
neînțelese. Acestor indivizi puși 
pe căpătuială le-aș zice : „De ce 
nu vă pică pîine din cer ca să nu 
mîncați din pîinea cîștigată de cei 
ce muncesc cinstit

Reproducem din caracte
rizarea lui Ilie Guguluș 
semnată de conducerea în
treprinderii pentru indus
trializarea legumelor și 
fructelor (I.P.I.L.F.) Su
ceava :

„Guguluș Ilie a manifes
tat seriozitate in muncă, 
grijă pentru păstrarea și 
gospodărirea avutului ob
ștesc. a manifestat inițiati
vă. spirit critic și autocri
tic. în familie și societate, 
in toate împrejurările, a 
dovedit o atitudine morală 
corespunzătoare eticii socia
liste".

Reproducem din caracte
rizarea lui Constantin Za
rioiu, semfiată de condu
cerea „Agrocoop" Bucu
rești :

„în tot timpul s-a* stră
duit să se aprovizioneze cu 
fond de marfă, a avut ati
tudine bună față de cum
părători. în relațiile cu co
legii s-a comportat bine, ca 
și față de conducerea unii—, 
tații. In familie și societate 
s-a comportat bine".

Reproducem un fragment 
dintr-una din declarațiile 
lui Ilie Guguluș :

„Recunosc că am ales din 
depozitul Drăgușeni al 
I.P.I.L.F. Suceava, unde 
eram gestionar, mere de 
calitate extra și superioară, 
care s-au vîndut la Bucu
rești cu 8.50 lei per kilo
gram, dar am . întocmit 
acte pentru mere de 6,45, 
6.70 și 7,50 lei per kilogram, 
pentru care am primit 
cite 4 000 de lei de la mer
ceologul voiajor Troacă 
Marin și de la șefii de uni
tăți Radu Stan, Sandu. Ion 
și Bălașa Dumitru, care au 
venit la mine la depozit, 
după care am plecat la 
București cu avionul să-mi 
ridic sumele promise, în

total 16 000 lei, plus .1000 
de lei cheltuieli personale 
de deplasare, bani pe care 
i-am primit și mi-au fost 
găsiți ascunși in pivnița 
casei, sub un butoi, să nu 
știe nevastă-mea...“.

Reproducem un fragment 
dintr-una din declarațiile 
Iui Constantin Zarioiu. scri
să și datată 16 iulie 1982 :

„Sumele de bani ce mi 
s-au găsit (348 873 Iei — 
n.n.) provin din : o parte 
din perisabilități neconsu
mate pe care le-am împăr
țit cu șeful de unitate Radu 
Stan ; o parte din plusuri
le realizate ca urmare a în
șelării clienților la cîntar ; 
o parte, de la clienții pe 
care-i serveam frumos".

Pentru început, să reți
nem și să recunoaștem că 
reproducerile textuale din 
caracterizările făcute de 
I.P.I.L.F. Suceava și. res
pectiv, „Agrocoop" Bucu
rești se bat cap in cap cu 
declarațiile celor doi indi
vizi. Caracterizările și de
clarațiile sînt atit de con
tradictorii, de parcă Zarioiu 
și Guguluș ar fi avut ceva 
de împărțit cu șefii lor și 
au ținut cu tot dinadinsul 
să-i pună la punct.

în cele ce urmează se va 
vedea că faptele lui Gugu
luș, Zarioiu și ale altor in
divizi de teapa lor. care 
formează acum obiectul 
unui dosar de cercetare 
penală la Miliția munici
piului București, arată o 
dată mai mult unde duc 
necunoașterea tuturor oa
menilor, lipsa de control 
asupra activității lor, ușu
rința cu care unii factori 
de răspundere tratează o 
problemă esențială a vieții 
noastre sociale și economi
ce, cum este grija pentru

păstrarea și apărarea avu
tului obștesc.

Totul a pornit de la se
sizarea unor cetățeni pre
cum că merele puse în vîn- 
zare la unitățile „Agrocoop" 
nr. 10 Sălăjan (șef de uni
tate Radu Stan), unitatea 
de pe strada Reconstrucției 
(șef de unitate Sandu Ion) 
și unitatea din Piața Titan 
II Miniș (șef de unitate 
Bălașa Dumitru) erau vîn-

extra și calitate superioară, 
pe care Guguluș le-a tre
cut în acte cu 6.45, 6.70 și 
7.50 lei kilogramul. Și n-a 
fost vorba de citeva zeci sau 
sute, ci de peste 131 000 de 
kilograme ! Cantitate care, 
din dispoziția lui Troacă 
Marin și a celor trei șefi 
de unități, a fost dată în 
primire pentru desfacere 
cu 8,50 lei kilogramul lui 
Constantin Zarioiu, Livia

cute in gestiunea lui Gu
guluș s-a găsit o lipsă de 
numai 22.80 lei (douăzeci și 
doi de lei și optzeci de 
bani) și că „I.P.I.L.F. Su
ceava nu se înscrie cu nici 
un prejudiciu".

Față de această situație, 
potrivit probelor existente 
la dosar și în conformitate 
cu prevederile legii, orga
nele de cercetare penală ale 
miliției au propus — în in

chii lui frumoși, ci pe bani. 
De unde bani ?

Pornind de Ia „merele 
lui Guguluș", cercetările au 
stabilit că plusul de peste 
200 000 de Iei realizat de pe 
urma vînzării acestora cu 
preț mai mare decît în 
scripte nu a fost un caz i- 
zolat, că șefii respectivelor 
unități își creau și își în
sușeau diferite plusuri din 
perisabilități neconsumate,

MERELE ERAU FRUMOASE...
PUTREDĂ ERA MENTALITATEA PROFITORILOR
dute la un preț exagerat — 
8,50 lei kilogramul. Cind 
i-a văzut venind pe lucră
torii de miliție, primul lu
cru pe care l-a făcut Sandu 
Ion, șeful unității de pe 
strada Reconstrucției, a 
fost să rupă fișa de recep
ție a merelor. Cu iscusință 
și răbdare, oamenii legii au 
adunat bucățică cu bucățică 
și au refăcut fișa pe care 
se afla consemnat negru pe 
alb un preț al merelor, iar 
la vînzare — alt preț, evi
dent mai mare.

Și astfel s-a aflat că mer
ceologul voiajor Troacă 
Marin, împreună cu șefii 
celor trei unități de desfa
cere — Radu Stan, Sandu 
Ion și Bălașa Dumitru — 
s-au dus să ridice o canti
tate de mere de la depo
zitul din Drăgușeni (lîngă 
Fălticeni) al I.P.I.L.F. Su
ceava, unde, potrivit înțele
gerii cu gestionarul Gugu
luș Ilie au luat, ca de pe 
moșia lor, mere de calitate

Troacă (soția merceologu
lui) și altor vinzâtori. Plu
surile de bani încasate ur
mau să fie împărțite (și în 
mare parte au și fost îm
părțite), „partea" fiecă
ruia fiind direct pro
porțională cu treapta ierar
hică pe care se afla.

Așa s-a încasat pe me
rele respective un plus 
de peste 200 000 de lei. re
zultați din diferența între 
prețurile trecute în scripte 
de Guguluș la Drăgușeni și 
prețul general de 8.50 Iei cu 
care s-au vîndut merele în 
București. în proporții di
ferite, cei 200 000 de lei 
constituie pagube aduse 
I.P.I.L.F. Suceava și „Agro
coop" București. Dar — cul
mea 1 — în loc ca I.P.I.L.F. 
Suceava să stabilească 
exact prejudiciul ce i s-a 
adus, trimite Miliției muni
cipiului București adresa 
nr. 7 436 din 5 iulie 1982 
prin care aduce la cunoș
tință că din verificările fă

teresul apărării avutului 
obștesc — ca I.P.I.L.F. Su
ceava să se constituie parte 
civilă în proces.

Proces care va aduce pe 
banca acuzaților pe cei 
menționați mai sus (in pre
zent toți cercetați sub stare 
de arest) ca și pe alții 
care au. „ciupit" într-un 
fel sau altul, mai mult 
sau mai puțin, din a- 
vutul obștesc. Aceasta, in- 
trucît la unitatea nr. 10 Să
lăjan, ca și la celelalte, au 
fost folosiți ca vînzători — 
împotriva normelor le
gale — și persoane ne
calificate. cum e cazul lui 
Troacă Elena, cumnata lui 
Troacă Marin, ca și al altor 
rude cu Troacă, cei trei 
Bouleanu — tată și doi fe
ciori. Ca să nu mai vorbim 
de faptul că Zarioiu Con
stantin— și nu numai el — 
avea „contabili personali" 
dintre pensionari, care-i 
calculau și îi țineau evi
dențele, dar nu pentru o-

din nedepunerea integrală 
a sumelor încasate zilnic 
din vinzări și din alte „mici 
invîrteli" pe care le cre
deau numai de ei știute. 
Așa se face că vinzătorul 
Zarioiu Constantin „econo
misise" — cum am arătat 
— sute de mii de lei, iar 
la soții Marin și Livia 
Troacă s-au găsit bani și 
bijuterii din aur în valoa
re de peste 220 000 lei. fără 
a mai pune la socoteală pe 
cei peste 100 000 lei pe care 
i-au cheltuit la începutul a- 
cestui an pentru nunta 
fiicei lor.

Dar se pare că aceste lu
cruri n-au fost (sau poate 
au fost, dar nu știm noi) 
cunoscute și de conducerea 
„Agrocoop", care, în carac
terizările întocmite, semna
te și depuse la miliție, il 
prezintă pe Troacă Marin 
că „s-a străduit și a reușit 
să-și îndeplinească sarcinile 
de serviciu" (am văzut cum 
și de ce — n.n.), iar despre

Troacă Livia. soția sa (care 
a fost și membră în consi
liul oamenilor muncii I ? I), 
se arată că „în relațiile cu 
colegii și față de conduce
rea unității s-a comportat 
foarte bine". Iar „de sar
cinile de serviciu și ob
ștești s-a achitat cu cinste". 
Am vrut să subliniem cu 
aldine ultimul cuvînt — 
cinste — dar ar fi tremurat 
mina tipografului care cu
lege textul de față...

în aceeași manieră sînt 
făcute, semnate și parafa
te și caracterizările altor 
făptași. Ca să-și ascundă 
proveniența dubioasă a cîș- 
tigurilor cu mult peste re
tribuția cuvenită, șeful uni
tății de pe strada Recon
strucției. Sandu Ion, carac
terizat că „a dat dovadă de 
capacitate profesională", a 
cumpărat un Renault 16 pe 
numele cumnatului său, 
pentru că mai fusese o dată 
cercetat la Legea 18. la ili- 
ciți. Dealtfel, cu rigorile a- 
cestei legi au făcut cunoș
tință aproape toți cei care 
sînt acum invinuiți de „furt 
calificat în paguba avutu
lui obștesc".

O întrebare firească pe 
care și-o pune cititorul, 
orice om care știe prețul 
muncii demne, cinstite : 
cum au reușit acești indi
vizi să strîngă atîta bănet, 
să aducă pagube atit avutu
lui obștesc, cît și cetățeni
lor, cumpărătorilor ? Răs
punsul îl dau făptașii în
șiși, în declarațiile lor, dar 
mai ales prin faptele săvîr- 
șite, probate și recunoscu
te. Ei au profitat din plin 
de lipsa unui control sis
tematic, permanent, asupra 
activității lor. Așa se ex
plică faptul că nu întoc
meau întotdeauna fișele

de recepție a produse
lor intrate în unitate. 
Așa se explică faptul că 
și-au permis să pună pe 
tejghea un cîntar, iar la cin-# 
tar un individ sau altul 
care nu era vînzător 
autorizat, iar in unele ca
zuri nu era nici mă
car încadrat la „Agro
coop". Apoi, deși la unele 
mărfuri cu cerere și des
facere rapidă nu se înregis
trau nici un fel de perisa
bilități, dar știind dinainte 
că, totuși, și acestea au un 
anumit procent de perisa
bilitate, își puneau „conta
bilii personali" să-1 calcu
leze și își ridicau contra
valoarea în aceeași zi sau 
la terminarea vînzării în
tregii cantități, bani pe 
care-i împărțeau intre ei.

Dar poate că explicația 
cea mai convingătoare asu- 
,pra provenienței sumelor 
de bani și bunurilor găsite 
asupra lor ne-a oferit-o tot 
Zarioiu în declarația pe 
care am reprodus-o la În
ceputul acestei relatări. 
Este de-a dreptul cinică. 
Ea se constituie și intr-o 
invitație la meditație, la 
neslăbită vigilență, la a- 
titudine Intransigentă din 
partea fiecăruia dintre 
noi, a opiniei publice, a 
colectivității, pentru pre
venirea sau descoperirea 
în fașă a unor astfel de 
fapte condamnabile care a- 
tentează la avutul obștesc, 
al tuturora și al fiecăruia 
în parte. Față de astfel de 
hoți, de delapidatori, indig
narea-! firească, după cum 
tot firesc este dublată, în
tărită de riposta și acțiu
nea noastră energică, de 
aplicarea fermă a legii.

Petre POPA
&

Nicolae CHIRIEA
Botoșani

„Opinia publică

ar putea face

mai mult“
Citesc in fiecare zi „Scînteia". 

în ultima perioadă, atenția mi-a 
fost atrasă de publicarea unor ma
teriale care vin în sprijinul popu
larizării ideilor materialist-științi- 
fice prin demascarea unor cetățeni 
certați cu munca, deprinși cu es
crocheria, propăvăduitori de „noi 
religii", întemeietori de secte ilega
le care, prin activitatea lor noci
vă. caută să semene întunericul în 
gîndirea și acțiqnea celor din jur.

Am în față un asemenea mate
rial intitulat „întîmplări de tot 
hazul... dar foarte triste", pe care 
l-am popularizat și la statia de 
radioamplificare. (Dincolo de sar
cinile profesionale — sint electri
cian de exploatare stații electrice 
de înaltă tensiune — editez lunar 
foaia volantă „Chimistul", sint res
ponsabilul stației de radioamplifi
care și președintele cenaclului 
„Chimistul arădean").

Consider binevenite aceste an
chete și, dincolo de nedumerirea 
pe care o încerc la gîndul că mai 
sînt încă dintre aceia care. într-un 
moment cînd rațiunea ii părăsește, 
pășesc pe urmele propovăduitori
lor obscurantismului, < mă întreb 
dacă s-a făcut totul pentru oprirea 
in fașă a unor astfel de practici. 
Cred că opinia publică ar putea 
face mai mult in sensul demască
rii acestor indivizi, iar mijloacele 
mass-media să-și intensifice acti
vitatea educativă.

Sabin BOBEA
Combinatul de îngrășăminte 
chimice, Arad
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Pentru producții superioare în 1983 Producția pentru export

ÎNSĂMÎNȚĂRILE DE
ARĂTURILE

MUREȘ: Prea puțin față de viteza zilnica stabilită

an

în județul Mureș, pregătirea în- 
sămînțărilor din toamna acestui an 
se află în centrul atenției. Fapt 
explicabil. Cu toate că pe an
samblul județului producțiile de 
grîu și orz au fost în acest
destul de bune, unele unități agrico
le, îndeosebi din consiliile agroin
dustriale Rîciu, Band, Ungheni, 
Tîrnăveni, Fărăgău, nu și-au înde
plinit sarcinile de plan la această 
cultură. Cum se acționează în a- 
zeste zile pentru ca în 
obțină recolte sporite 
și orț ?

O primă constatare, 
pentru însămînțările de 
desfășoară în ritm i 
tor. Cu toate că se cere ca arătura 
să fie terminată cu un avans de 
15 zile față de momentul începerii 
semănatului, din suprafața totală 
de 97 300 hectare prevăzută a fi 
însămînțată cu grîu, orz și alte 
culturi, au fost arate doar 45 640 
hectare, ceea ce reprezintă 47 la 
sută. Mai multe cauze determină 
această rămînere în urmă : defici
ențe în folosirea tractoarelor, nea- 
provizionarea ritmică cu carburanți. 
Față de viteza zilnică . de peste 
fi 000 hectare, stabilită în funcție de 
dotările existente, în ultimele 3 zile 
suprafețele arate au fost : 1 745, 
1 020 și 1 300 hectare.

„La executarea arăturilor se fo
losesc 1 600 tractoare — ne spune

1983 să se 
de grîu
Arăturile 

i toamnă se 
nesatisfăcă-

VASLUI: Front larg

TOAMNA - TEMEINIC PREGĂTITE!
5

Pentru a obține recolte mari de grîu,

invățați din experiența fruntașilor!

realizată exemplar

Mircea Radu, inginer-șef la trustul 
S.M.A. Mureș. Se lucrează în 
funcție de starea terenului, în for
mații de 7—8 tractoare, sub îndru
marea directă a șefilor secțiilor de 
mecanizare, a altor specialiști, ast
fel incit avem create condiții pen
tru a ne incadra în perioada op
timă și a executa lucrări de 
cea mai bună calitate". „Pină la 
această dată — aprecia, la rîndul 
său, Adler Karol, șeful Inspecto
ratului pentru controlul 
semințelor și materialului 
— întreaga cantitate de 
de grîu și orz a fost condiționată. 
Se află în plină desfășurare anali
zele de laborator, lucrare care este 
avansată. Precizez că vom folosi 
numai semințe de cea mai bună 
calitate, din soiuri • recunoscute, de 
mare productivitate".

Esențial este acum, așa cum 8-a 
stabilit și în cadrul ședinței activu
lui județean de partid, ca interva
lul de timp ce ne mai desparte de 
începerea însămînțărilor de toam
nă să fie bine folosit in fiecare 
unitate agricolă, spre a se asigura 
toate condițiile necesare executării 
acestor lucrări în perioada optimă 

la un înalt nivel calitativ.

C.A.P. Sanislău, județul Satu Mare

și

calității 
săditor 

sămînță

Gheorqhe GIURGIU
corespondentul „Scinteii"

de lucru tractoarelor

Prin aplicarea corectă a 
agrotehnicii — 6 010 kg la hectar

Care sînt elementele de bază care au contribuit ca 
la C.A.P. Sanislău să se realizeze, în acest an, pe o 
suprafață de 750 hectare, cîte 6 010 kg grîu la hectar 7 
Răspunzînd la această întrebare, președintele coopera
tivei, inginerul Liviu Groza, s-a oprit la trei elemente :

1. Amplasarea griului după cele mai bune plante 
premergătoare : cartofi, cînepă, trifoliene și porumb. 
A fost prima oară cînd 
grîu după grîu.

2. Pregătirea terenului 
mințăm grîu în arătură ... 
bine așezată. Explicația este -simplă. Solul trebuie să 
se taseze, să se înfunde găurile de aer, care împiedică 
aderența seminței în pămînt. Dar pentru ca tasarea să 
se realizeze în condiții perfecte, pregătirea patului 
germinativ trebuie să se facă în „sistem grădinăresc", 
pămîntul să fie bine fărâmițat prin discuiri și lucrări 
cu combinatorul. Aceasta este și condiția pentru ca 
sămînță să se încorporeze la adîncimea stabilită.

3. Fertilizarea solului. Aplicăm 400 kg îngrășăminte 
complexe la hectar. Specialiștii cooperativei au avut 
în vedere și respectarea uniformității împrăștierii în
grășămintelor pe teren. în acest scop, terenul este ja
lonat cu țăruși pentru a ajuta mecanizatorii să res
pecte direcția și lățimea pe care trebuie să se facă lu
crarea.

în Încheiere, inginerul ne-a asigurat că, pornind de 
la rezultatele bune obținute în acest an, cooperatorii 
din Sanislău vor obține în 1983 producții și mai mari 
de grîu. De aceea, pregătesc cu cea mai mare grijă 
terenul și așteaptă doar momentul începerii semăna
tului.

unitatea nu a mai semănat
și semănatul. Noi nu însă- 
proaspătă, ci numai în una

recolta obținută. Fertilizarea culturilor o facem In două 
faze : dăm fosforul înainte de arat, iar azotul il îm- 
părțim in două : jumătate se administrează la pregăti
rea terenului pentru insămințat, iar cealaltă — primă
vara. cind pămîntul este umed. Știu că eu nu spun 
acum niște lucruri pe care ceilalți agricultori nu le 
cunosc. Din contră, unii le știu teoretic mai bine decît 
mine, dar asta nu este totul. La noi. Ia Frăsinet, insis
tăm foarte mult asupra așa-ziselor amănunte și reușim 
un plus de calitate în orice facem. Dar tot noi apreciem 
că putem face mai mult pentru a spori recolta. Am 
tras multe învățăminte din experiența acestui an și 
orice experiență adaugă muncii noastre un plus de 
reușită. De aceea, acum, cooperatorii din Frăsinet, spri
jiniți de mecanizatori, pregătesc cu grijă terenul în 
care va fi insămințat griul, așa cum au făcut și in 
trecut, ca un strat de grădină".

Rodlca S1M1ONESCU
corespondentul „Scînteii”

C.Â.P. Oprișor, județul Mehedinți

Din datele direcției agricole ju
dețene reiese că arăturile pentru 
însămînțările de toamnă au fost 
făcute, pînă Ia 9 septembrie, pe 
80 250 hectare din cele 124 800 pre
văzute. Un substanțial avans înre
gistrează consiliile agroindustriale 
Murgeni, Fălciu, Vaslui, Negrești, 
Huși, Codăești, în care supra
fețele pe 
mănatul 
ajuns la 
prevăzute, 
arăturilor, 
rămîneri în urmă 
agroindustriale Puiești, 
Crasna și altele, s-a trecut la re- 
coltarea cu prioritate a florii-soa
relui și porumbului de pe terenu
rile destinate a fi cultivate cu 
cereale păioase.

Pentru a se obține recolte mari 
de grîu în 1983 este necesar să fie 
extinsă experiența unităților agri
cole fruntașe. „în cooperativa 
noastră, respectarea normelor teh
nice la araț și pregătirea terenului, 
precum și semănatul în perioada 
optimă ne-au permis să obținem 
în acest an producții de grîu cu 
peste 1 000 kg la hectar mai mari 
decît ale unităților vecine — ne 
spune Nicolae Nechita, președintele 
C.A.P. Cirja. De aceea, noi am tre
cut din timp la arat și pregătim 
acum sămînță de mare productivi
tate". Și la cooperativa agricolă Ar
sura, unitate cu cele mai mari pro
ducții de grîu din consiliul agroin
dustrial Huși, sînt planificate a fi 
însămințate cu grîu 1 200 hectare.

care poate începe se- 
culturilor 
60—75 la

Pentru
la care se

păioase au 
sută din cele 
intensificarea 
înregistrează 
în consiliile 

Ivănești,

După cum ne informează tehnicia
nul Grigore Diaconu, președintele 
cooperativei, amplasarea culturii 
s-a făcut din vreme. A început re
coltarea florii-soarelui, astfel îneît 
există suficient front de lucru 
pentru arat. Dealtfel, 18 tractoare 
lucrau la pregătirea terenului, care 
peste cîteva zile va putea primi 
sămînță condiționată și numai din 
generațiile I și a II-a. Sint create 
toate condițiile ca, pînă pe 27 sep
tembrie, întreaga suprafață să fie 
însămînțată.

Ne-am oprit șl într-o cooperativă 
agricolă care a obținut în acest an 
recolte cu mult mai mici decît cele 
planificate : Tanacu, din consiliul 
agroindustrial Vaslui. Ce se între
prinde pentru ca producția anului 
viitor să fie nu numai îndeplinită, 
ci și depășită ? Ne răspunde ingi
nerul Constantin Rinder : „Pregă
tim un bun pat germinativ. Pentru 
a asigura 15 zile între arat șl se
mănat, am și început recoltarea po
rumbului. Vrem ca cel tîrziu pe 4 
octombrie să terminăm semănatul. 
Toate aceste măsuri le-am dezbă
tut cu oamenii, le-am făcut cunos
cute pentru ca toate forțele satului 
să participe efectiv la muncă".

Peste tot, pregătirile pentru în- 
sămînțări trebuie făcute cu mal 
multă răspundere, astfel îneît pes
te tot să se obțină recolte sporite 
în anul care vine.

Octav GRUMEZA
corespondentul „Scînteii”

C.A.P. Frăsinet, județul Călărași

Prin asigurarea densității optime — 
5474 kg la hectar

Obținerea unei asemenea recolte nu este un acci
dent. C.A.P. Frăsinet deține 19 diplome pentru locuri 
fruntașe la producția agricolă, „Meritul Agricol" clasa I, 
„Ordinul Muncii" clasa I. primite doi ani consecutiv. 
Referitor la grîu, președintele cooperativei, Grigore 
Bică, ne-a spus :

„Ca să obținem 6 474 kg la hectar, respectăm toate 
normele tehnice prevăzute în tehnologia acestei cul
turi. în mod deosebit ținem foarte mult la calitatea 
lucrărilor, care se execută sub supravegherea directă 
a specialiștilor. Patul germinativ a fost lucrat ca un 
strat de grădină. A fost atît de bine afinat îneît n-a 
mai rămas nici o sămînță la suprafață. în condițiile 
solului nostru (cu o fertilitate bună) însămînțăm cîte 
280 kilograme la hectar. Astfel au rezultat între 550 
și 700 plante pe metru pătrat. Este adevărat, la prima 
vedere, cheltuiala pare mare, dar este compensată de

Prin lucrări de calitate, făcute 
la timp— 4 900 kg la hectar

In primul rînd se cuvine o precizare. Compara
tiv cu 1965, cînd s-au recoltat numai 1 550 kg grîu la 
hectar, în 1980 producția a fost cu 264 la sută mai mare, 
în 1981 — cu 280 la sută, iar în 1982 — cu 315 la sută. 
Nicoîac Vîlcea, inginerul-șef al unității, ne precizează 
ce anume a contribuit la sporirea recoltelor :

„De mai bine de 5 ani, toate cantitățile de sămînță 
la soiurile pe care le cultivăm ni le' asigurăm din 
producția proprie. Și toate sînt numai din înmulțirea 
I și a II-a. Cit privește lucrările solului, noi eliberăm 
din timp,' de culturile premergătoare, toate solele ce 
urmează a fi cultivate cit, grîu, astfel ca terenul să fie 
pregătit, în condiții optime, cu cel puțin 10 zile înainte 
de semănat. în toamna lui 1981, pregătirea patului ger
minativ s-a făcut prin discuirea arăturii prin două tre
ceri cu discul în agregat cu lamă și grapă, urmărin- 
du-se o mărunțire și nivelare perfectă. Primul discuit 
s-a efectuat imediat după arătură, iar cel de-al doilea — 
cu una-două zile înainte de semănat, ceea ce a permis 
încorporarea uniformă a seminței în sol. Cele 1 600 
hectare, cîte am avut în cultură în 1982. au fost semă
nate între 28 septembrie — 15 octombrie. în anul 1982 
am avut planificată o producție de 4 000 kg la hectar 
și am obținut de pe întreaga suprafață, în medie, 4 894 
kg la hectar. Ca urmare, în loc de 4 980 tone, cît am 
avut prevăzut, am livrat la fondul de stat 6 229 tone 
gnu.

Ne-am propus ca în 1983 să obținem peste 5 500 kg 
la hectar. Ne-am asigurat sămînță numai din catego
ria elită și înmulțirea I. în aceste zile se lucrează la 
eliberarea și pregătirea terenului pe solele care vor fi 
însămințate în prima etapă. Se. înțelege că > la baza ac
țiunilor întreprinse, a măsurilor ce unnează a fi apli
cate, stă experiența dobindită în 1982". Da, este o ex
periență bună, care poate și trebuie preluată și gene
ralizată și de alte unități agricole din județ.

ment necesare în activitatea lor. 
Este cazul agregatului de găurit in 
metal de 2 200 mm, care se află în 
prezent intr-un stadiu avansat de 
execuție, urmînd să fie montat in 
această lună. S'e estimează o creș
tere substanțială- a productivității 
muncii și, bineînțeles, economie de 
valută.

în continuare vom prezenta cîteva 
din noile produse care se conturează 
aici, in această perioadă : instalația 
de impregnat filme melaminice cu 
4 cimpuri. elevatoarele pneumatice 
pentru industria cimentului, diferite 
subansamble și piese de schimb pen
tru industria materialelor de con
strucții. Și, ca un rezultat al căută
rilor proprii, al ambiției de a depăși 
granițele domeniului in care-și des
fășoară activitatea, o apariție de-a 
dreptul insolită atrage atenția din 
clipa în care vizitatorul pătrunde în 
curtea întreprinderii : instalația eo
liană cu dublu rol : pentru scos apa 
și pentru producerea și stocarea pînă 
la 6 ore a energiei electrice. Partea 
de inovație constă in folosirea pale
telor autoreglabile și în posibilitatea 
stocării energiei. în plus, ca o nou
tate, forța activă, 
lății de acest tip

O veste de ultimă oră : la între
prinderea de utilaje și piese de 
schimb București, planul anual de 
export a fost realizat și depășit cu 
două milioane de lei. Sînt condiții 
ca, pînă la sfîrșitul anului, produc
ția suplimentară destinată exportu
lui să atingă mai multe milioane de 
lei.

Bunele rezultate- înregistrate de 
colectivul întreprinderii în realiza
rea sarcinilor de export fac parte 
dintr-un bilanț care, pe scurt, rapor
tat la perioada care a trecut din a- 
cest an, înseamnă toți indicatorii de 
plan îndepliniți și, în mare parte, 
depășiți.

Am cîștigat timp, econo
misind valută. Să revenim la pr0' 
ducția destinată exportului. Așa cum 
spuneam, la acest capitol, practic, , 
anul 1982 s-a încheiat. Un an în care, ’ 
în cea mai mare parte, expoi-tul în
treprinderii bucureștene este, pe re
lația devize libere, un an în care a- 
cest colectiv a contribuit in conti
nuare, efectiv, la creșterea prestigiu
lui produselor românești pe piața 
externă. „Semnătura" de muncă a 
celor de la I.U.P.S. 
găsește, în gene
re, pe produse 
ce condiționează 
punerea în func
țiune a unor 
mari obiective 
din domeniile in
dustriei materia
lelor de construc
ții, industriei mo
bilei, ceramicii 
ș.a. Mai mult de
cît atît, este vor
ba de produse in 
serii foarte mici, 
ori unicate, motiv pentru care prin
cipala calitate a oricărui muncitor de 
aici este să stăpînească perfect de
senul tehnic, să „vadă în spațiu", 
cum se spune, pentru a executa 
după desen fiecare reper.

Dintre partenerii onorați de I.U.P.S. 
București în acest an, notăm : China, 
Irak, Bangladesh ș.a. L-am întrebat 
pe inginerul-șef al întreprinderii, 
tovarășul Ion Olteanu, cum a fost 
posibil ca, intr-un timp record, co
lectivul să se achite integral de sar
cinile anuale la export.

— Nu este nici un secret, avea să 
ne răspundă. Am avut grijă, încă din 
anul trecut, să pregătim foarte 
producția. Ne-am asigurat 
tehnico-materială, am știut din 
me ce avem de făcut și cu ce 
loace. Vedeți, anul acesta unele în
treprinderi au avut probleme din 
cauza așa-numitului import de com
pletare. Noi, cunoscînd din vreme ce 
avem și ce ne lipsește, cunoscînd, de 
asemenea, cît de dificil este să tot 
depinzi de import, uneori pentru lu
cruri neînsemnate, ne-am străduit 
să restrîngem lista importurilor, 
în felul acesta am cîștigat timp, 
economisind valută. Un motiv pen
tru care ne străduim ca. în 
perioada care urmează, să facem 
să dispară din „vocabularul uzual" 
al întreprinderii noastre noțiunea de 
import.

Iată un exemplu care demon
strează că este posibil. Materialele 
refractare pentru ștamparea cuptoa
relor cu inducție, care pînă anul a- 
cesta se importau pe valută forte, 
au fost înlocuite, după soluții pro
prii, cu materiale românești eu pro
prietăți simflare.

în prezent se caută soluții de înlo
cuire, la cilindrii vitranți, a barelor 
de alarmă cu profil foarte special.

Premierele tehnice — obiș
nuințe ale colectivului. După 
cum ne spune tovarășul inginer Si- 
mion Veliciu, din cadrul Institutului 
de cercetare și proiectare în dome
niul. utilajelor și pieselor de schimb, 
pe care l-am întilnit în întreprinde
re, fiecare produs realizat de I.U.P.S. 
București înseamnă un nou pas în 
reducerea importurilor. Tot ce se 
realizează aici înseamnă o nouă ma
șină, un nou utilaj „tăiat" de pe lis
ta importului. Mai mult decit atît, 
cei de la I.U.P.S. își fac singuri, 
pentru a nu fi nevoiți să mai impor
te, anumite utilaje de mare randa-

București se re-

Din experiența 
colectivului 

întreprinderii 
de utilaje și piese 

de schimb București

de cele mai multe

bine 
baza 
vre- 
mij-

care la alte insta- 
este de 60 contra 
40 rezistență, este 
de 80 contra 20. 
Inginerul Florea 
Dunea. directorul 
întreprinderii și 
autorul ineditei 
instalații, a por
nit la construi
rea ei din două 
motive pur... sen
timentale: 1) con
statarea că.în ve
rile secetoase a- 
nimaieie sălbatice 

din păduri nu găsesc apă;, 2) dorința 
de a pune la dispoziția locuitorilor cu 
gospodării foarte izolate din zona 
montană binefacerile energiei elec
trice.

Locul de fruntaș se recu
cerește în fiecare zi. IntrePrin- 
derea de utilaj și piese de schimb 
București este pe locul I în între
cere intre unitățile de profil. Se 
menține, de fapt, pe acest loc, lună 
de lună, de la începu.tul anului. Cum 
a fost? posibil ? în parte, am văzut. 
Prin buna organizare a producției 
și a muncii, prin efortul de gîndire 
al fiecăruia, la locul său de muncă. 
De fapt, trebuie spus, rezultatele in 
întrecere sînt urmărite și comentate 
zilnic, la nivelul- fiecărei secții, al 
fiecărui atelier. Decadal sînt afișate 
atît rezultatele obținute la nivel de 
întreprindere, cît și numele celor ce 
s-au evidențiat. în întrecere. Și, \ în 
general, în lupta pentru intîietatea 
pe întreprindere „scorul" este foarte 
strins.

Cristian Dumbi, unul dintre inter
locutorii noștri, membru în bir-oul 
comitetului de partid al întreprinde
rii, a ținut să ne spună cum se stră
duiește fiecare lucrător, la locul său 
de muncă, să-și depășească proprii
le „recorduri", să se perfecționeze zl 
de zi, pentru a fi admis în forma
țiile specializate pentru export. :

Dar ceea ce caracterizează în jcel 
mai înalt grad acest colectiv este, 
credem, disciplina. O disciplină vala
bilă pentru fiecare muncitor, o dis
ciplină pe care o probează, în ultimă 
instanță, următorul amănunt : dacă 
întîlnești un muncitor, la o anumită 
oră, în altă secție decît cea in care 
iși desfășoară activitatea și îi reții 
numele sau numărul înscris pe ecu
son, și îl întrebi eu ce probleme se 
află aici, verificind, în caietul mais
trului din secția de unde vine mun
citorul,’ răspunsul va fi același. Ni
meni nu „se plimbă", nimeni nu tra
ge de timp. Fiecare are sarcini con
crete și răspunde de îndeplinirea lor. 
Este semnul sigur că fiecare se simte 
răspunzător față de titlul de fruntaș 
al întreprinderii, că fiecare se simte 
dator să apere acest titlu. A rămî- 
ne pe un loc de frunte pină la 
sfîrșitul anului — iată ce-și propu
ne colectivul de la I.U.P.S. Bucu
rești. Altfel spus, iși propune ca în 
continuare, in fiecare zi. să-și recu
cerească locul de fruntaș în intrece- 
rea socialistă.

Anica FLORESCU

CLUJ : Minereuri peste plan

Petru NECULA 
corespondentul „Scinteii

rile

Foto: Sandu Cristian
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La cooperativa agricola da 
producție Grindu, județul Ia
lomița, se pregătesc intens 
terenurile pentru insămînță- 

de toamnă

îeșim prin „poarta" de est a orașu
lui Tg. Secuiesc, Iăsînd în urmă 
fota specifică dimineților unei 
zări devenite în ultimii ani un 
portant centru industrial. Ne 
dreptăm pe o șosea mărginită 
plopi spre Ghelința, „centru" petro
lier de dată recentă al județului Co- 
vasna. Un du-te-vino de camioane de 
mare tonaj și trailere, care nu trans
portă tradiționalii bușteni, ci utilaje 
și materiale specifice activității din 
industria de extracție a țițeiului, fac 
să răsune văile pe care se strecoară 
drumurile forestiere, devenite acum 
și drumuri ale petrolului.

în noua zonă petrolieră, situată în- 
tr-un perimetru de cîteva sute de 
kilometri pătrați în munții Vrancei, 
la confluența pîraielor Hertan și 
Zerne, a apărut, semn al trăiniciei 
acestei activități, un orășel al petro
lului. în biroul secției de foraj, ai 
cărui pereți sint tapisați de planșe 
și hărți geologice, grafice care pre
zintă „la zi" stadiul lucrărilor, dis
cutăm cu tînărul geolog Laszlo 
Karoly.

— Prospecțiunile au început acum 
două decenii, cînd, cu ajutorul cer
cetărilor seismo-geofizice, au fost 
depistate și cartate structurile favo
rabile acumulării țițeiului. Apoi s-a 
trecut la forajul sondelor de prospec
țiune. Prima sondă care a străpuns 
zăcămîntul de țiței a fost sonda 108, 
în anul 1972.

— Adică acum zece ani. De 
trecut un deceniu ca să putem 
de exploatarea petrolieră de la 
lința 7

— Una din problemele cele 
grele pe care le-au avut de rezolvat 
petroliștii a constituit-o punerea la 
punct a tehnologiei de foraj. Stratul- 
gazdă de țiței este situat la 2 100— 
2 200 metri adîncime, într-o rocă dură 
— gresie silicioasă, compactă. De 
aceea, activitatea de foraj a început 
din plin abia în anul 1978. Pînă la 
ora actuală au intrat în exploatare 18 
sonde, alte 15 sînt în foraj, cinci din
tre ele sînt aproape de finalizare. 
Unul din principalele obiective ale 
activității noastre este reducerea 
timpului de foraj, situat acum in me
die la 6 luni pentru O sondă. Recor
dul atins în secția noastră a fost de 
cinci luni, la săparea sondei 131, și 
a fost stabilit de brigada cAdusă de 
subinginerul Marius Brăiloiu.

Importanța scurtării duratei de 
foraj și punere în exploatare a noi
lor sonde este lesne de înțeles dacă 
avem în vedere potențialul productiv 
al zăcămîntului de la Ghelința. Pro
ducția cu care intră aici o sondă în 
exploatare este de 40—50 tone pe zi, 
dar cîteva s-:au apropiat de produc-

ția de 100 tone pe zi. La ora actuală, 
producția totală a celor .18 sonde 
aflate in producție se ridică la aproa
pe 60G tone pe zi.

Pentru mărirea vitezei de foraj se 
aplică o serie de metode moderne, cu 
eficiență ridicată, cum este, de pildă, 
sistemul de forare rotativ. Pe lîngă 
creșterea considerabilă a vitezei ide 
înaintare, sporește și timpul de uti
lizare a sapei, la 15—20 de ore. în 
condițiile grele de lucru din zăcă- 
mint, utilajele românești folosite își 
probează calitățile bine cunoscute și 
în alte țări, unde se exportă. Bună
oară, sapele cu lagăre etanșe sau 
cele cu diamant permit sporirea vi
tezelor de săpare planificate. Dar nu

VirglUu TATARU 
corespondentul „Scînteii®

Colectivul Exploatării miniere 
Băișoara, din cadrul Trustului mi
nier Cluj, a extras, în acest an, 

- peste prevederi, 1 834 tone minereu 
de fier, iar sarcina de concentrat de 
fier a fost depășită cu peste 4 400 
tone. De asemenea, minerii de la 
Exploatarea Aghireș au depășit pre
vederile la nisipuri pentru turnă-

toții cu 4 900 tone. în prezent, Ia 
Exploatarea minieră Băișoara exis
tă o preocupare susținută pentru 
îmbunătățirea indicilor tehnologici 
de extracție a minereului și pentru 
perfecționarea tehnologiilor de pre
parare a minereului. (Al. Mureșan, 
corespondentul „Scinteii").

ce a 
vorbi 
Ghe-

mai

însemnări de la Ghelința, 
unde printr-o activitate 

susținută, tenace este pusă 
în valoare o nouă zonă 

petrolieră

numai calitatea ridicată a utilajelor 
și echipamentelor folosite concură la 
aceasta. Disciplina, buna organizare a 
activității contribuie la situarea co
lectivului secției de exploatare de la 
Ghelința între fruntașii schelei. Con
struirea și punerea rapidă în func
țiune a stației de preparare a fluide
lor de foraj a determinat ridicarea 
substanțială a indicelui de utilizare a 
instalațiilor de foraj și a creat posi
bilitatea optimizării regimului de 
lucru.

Ne Îndreptăm pe valea Hertanului, 
pe serpentinele fostului drum fores
tier, acum consolidat, pentru a face 
față traficului greu, spre unul din 
punctele de lucru situate sub culmile 
Carpaților de curbură. Lingă sonda 
105 îl întîlnim pe maistrul de foraj 
Mihai Miron. îl întrebăm cînd va 
produce noua sondă.

— Am depășit 
2 000 metri, intrarea 
sondei este stabilită 
brie, dar, după
aflăm, putem afirma, și ne angajăm, 
că vom preda sonda pentru exploa
tare mai devreme. Viteza medie de 
foraj este de 25—30 metri pe zi, iar 
la foraj se utilizează, pentru acțio
nare, motoare cu curent continuu — 
o noutate pe ramură. Avantajele a- 
cestor motoare produse la „Electro- 
putere" Craiova constau în faptul că 
elimină consumul de motorină, sint

adîncimea de 
în exploatare a 
pentru 7 octom- 

stadiul în care ne

mai ușor de întreținut și sînt nepo
luante. Fruntașii brigăzii noastre ? 
Notați-i : sondorul-șef Constantin 
Moșescu, lăcătușul de pompe Gheor- 
ghe Bogatu, ajutorul de sondor șef 
Ion Dospincscu.

Formațiile de foraj lucrează și în 
alte puncte pentru săparea unor son
de de cercetare care vor delimita pe
rimetrele de exploatare. în prezent, 
asemenea lucrări se concentrează în 
apropierea localităților Brețcu și Co
mandau, unde vor apărea nu peste 
mult timp sondele de exploatare, ri-
dicind potențialul productiv al noii 
zone petroliere.

Petroliștii de la Ghelința acțio
nează, asemenea tuturor colectivelor 
din' această ramură, sub deviza pa
triotică — „Țării, cît mai mult țiței!", 
în cadrul secției de extracție, după 
cum am mai amintit, sint 18 sonde, 
dintre care 17 funcționează prin 
erupție naturală, și una — cea mai 
veche sondă, intrată în exploatare în 
1978, sonda 110 — în sistemul de 
pompaj.

— Cea mai darnică sondă a fost de 
la început sonda 123, dar în ultima 
vreme a fost depășită de sonda 121, 
cu un debit de peste 100 tone pe ai 
—■ ne spune inginerul Budai Liviu.

La cele 18 sonde operatorii supra
veghează funcționarea neîntreruptă a 
Instalațiilor, execută ritmic deparafi- 
narda țevilor de extracție, pentru a 
preveni înfundarea lor. Pentru creș
terea factorului de recuperare a pe
trolului din zăcămînt, în perimetrul 
secției se lucrează cu forțe sporite la 
realizarea stației de gazlift, instalație 
care va asigura posibilitatea menține
rii sondelor în erupție naturală. A- 
ceasta va ridica coeficientul de recu
perare a petrolului din zăcămînt la 
40 la sută. Printr-un păienjeniș de 
conducte care pornește de la fiecare 
sondă, țițeiul este dirijat către insta
lațiile de separare a apei, după care 
țițeiul curat este pompat printr-o 
conductă lungă de 8 kilometri pînă 
la stația C.F.R. din comuna Imeni, 
de unde este livrat spre unitățile de 
prelucrare.

Peste tot în punctele de lucru unde 
am discutat cu petroliștii care scot 
Ia lumină „aurul negru" am reținut 
convingerea lor, probată” de fapte de 
muncă, că aici, la Ghelința, este in 
formare un destoinic detașament 
muncitoresc, hotărît să acționeze cu 
toate forțele pentru sporirea continuă 
a producției de țiței așa cum o cer 
interesele majore ale economiei na
ționale.

PAEJANOS Maria
corespondentul „Scînteii"

Creativitate și răspundere în afirmarea noii calități a muncii
(Urmare din pag. I)
cia întregului popor — este, în țara 
noastră, de 15 ori mai mare decit 
în 1950, crescînd de la 100 de dolari 
la peste 1 500 de dolari. Am atins, 
astfel, un nivel care oferă noi per
spective de dezvoltare economică și 
socială, pentru că și resursele pro
gresului — venitul național și avuția 
națională — sînt substanțial sporite. 
Și pot și trebuie să fie sporite și mai 
mult !

Este, de asemenea, demn de subli
niat faptul că numai prin împlinirea 
marilor cerințe ale noii calități, in
dustria, economia românească în an
samblul ei se vor putea alinia, de 
pe poziții de competitivitate, deci de 
egalitate, în marea competiție mon
dială pe care a declanșat-o și o între
ține revoluția științifico-tehnică ac
tuală. Pe nici o piață din lume, în 
condițiile înăspririi crizei economice 
mondiale, nu se poate pătrunde și, 
mai ales, nu se poate supraviețui prin 
bunăvoința sau îngăduința parteneri
lor, ci numai și numai prin produse 
de înalt nivel tehnic și calitativ, rea
lizate în condiții de înaltă eficiență. 
Pînă și giganți ai industriei mon
diale, mari concerne din unele țări 
dezvoltate sînt nevoite să-și restrângă 
simțitor producția, unele din ele fiind 
chiar izbite de șocul falimentelor. Fi
rește, într-o astfel de lume, nici cel 
mai banal produs nu se va putea vin
de în condiții competitive dacă nu va 
fi de cea mai bună calitate.

Cit de larg este, din această 
perspectivă, ecoul îndemnurilor adre
sate de secretarul general al partidu
lui colectivelor de oameni ai muncii 
de a acționa hotărît pentru valorifi
carea superioară a materiilor prime și 
a materialelor, pentru ridicarea com
petitivității produselor românești. Se 
pot obține din aceeași tonă de metal, 
cu aceleași materii prime și cu ceva 
aliaje, care însă nu reprezintă o va
loare prea însemnată, dar și cu mai

multă muncă, mai multă disciplină și 
atenție în elaborarea șarjelor, oțeluri 
cu valoare de 2, 3, 4 și chiar 5 ori 
mai mare — spunea secretarei gene
ral al partidului cu prilejul recentei 
vizite de lucru efectuate la Hune-, 
doara. Aceasta înseamnă o valorifi
care superioară a muncii, a resurse
lor materiale și financiare ale socie
tății. Pe ansamblul economiei, cu ma
terialele actuale, dacă sînt bine gos
podărite, putem realiza o creștere a 
producției de cel puțin 15—20 la sută.

Criteriile valorii, calității și efi
cienței au devenit azi atotcuprinză
toare. Afirmarea calității noi în toate 
sectoarele trebuie să se materializeze 
in fiecare întreprindere, în fiecare 
secție, în felul în care se reușește să 
se obțină o producție de mai bună ca
litate, cu costuri reduse, produse de 
tehnicitate mai înaltă, competitive cu 
cele similare pe plan mondial. Șl în 
această privință, oamenii muncii au 
dovedit, în nenumărate rînduri, că 
pot obține un loc fruntaș ! A produce 
și a livra la export produse cu con
sumuri materiale mai mari decît cele 
existente pe piața mondială înseam
nă, în ultimă instanță, a pierde, a în
casa mai puțin pe tona de metal sau 
de altă materie primă ; înseamnă, în 
fond, a diminua venitul național, 
mijloacele de dezvoltare a țării, mij
loacele de creștere a nivelului de trai 
al poporului.

Afirmarea' noii calități presupune 
participarea tuturor la acțiunea vastă 
de înnoire și modernizare pentru 
realizarea unei eficiente superioare. 
Dar nu o participare statistică, con
tabilă, ci una substanțială printr-un 
plus de gîndire, printr-o capacitate 
sporită de inovare. Calități posibil de 
dobîndit numai și numai printr-o sis
tematică și profundă deprindere de a 
studia, de a completa necontenit cu
noștințele profesionale. Este locul în 
care se cuvine să subliniem rolul cu 
totul deosebit ce revine nu numai 
muncitorilor sau specialiștilor, anco-

rați direct în realizarea unor sarcini, 
ci și celor învestiți cu răspunderea 
de a organiza întreaga activitate pro
ductivă — cadrele de conducere de 
la locul de muncă și pînă la nivelul 
întreprinderii sau al ministerului. Ele 
trebuie să asigure toate condițiile 
pentru manifestarea largă, nestînje- 
nită a inițiativei creatoare, mobili
zarea largă a tuturor oamenilor mun
cii la înfăptuirea sarcinilor calitative. 
Domenii vaste, practic nemărginite, 
în care organizațiile de partid trebuie 
să fie mereu prezente, stimulînd prin 
toate mijloacele promovarea ideilor și 
soluțiilor novatoare, întreținînd pa
siunea căutărilor creatoare. Noua ca
litate trebuie înfăptuită practic, sti
mulînd deopotrivă activitatea crea
toare și aplicarea soluțiilor stabilite. 
Altfel zis, în afirmarea noii calități, 
conducerea și organizarea științifică a 
întregii activități constituie cheia 
reușitei.

Depinde unde este fixată ștacheta 
noii calități. Mai există unele colec
tive obișnuite să-și subevalueze pu
terile. Cită pagubă aduce această mo
destie vecină cu mediocritatea 1 Pe 
cînd alte colective, campioane ale 
neodihnei creatoare, puternic anco
rate în căutări înnoitoare, țintesc spre 
performanțe mondiale, socotind acest 
demers ca o atitudine firească in 
munca lor. Desigur, este greu de si
tuat toate eșaloanele pe același ali
niament al bătăliei pentru noua ca
litate, pentru că există, în continuare, 
diferențe de dotare tehnică, de orga
nizare, de calificare, de stiluri de 
conducere ș.a. Dar, mai ales, de men
talități. Par exagerate unele opinii 
ale unor cadre de conducere care ple
dează pentru un efort minim atunci 
cînd li se pun în față sarcini calita
tive noi. Replici de genul „Nu se 
poate", „Este greu", „Nu sîntem încă 
în stare" sînt reflexe de autoapărare 
ale comodității, ale lipsei de voință 
de a evalua cu exigență și răspun-

dere posibilitățile tehnice și umane 
de care dispun colectivele noastre. 
După decenii de construcție socialis
tă, după ce poporul nostru și-a făurit 
prin propriile forțe o economie mo
dernă, după ce au fost calificate la 
nivelul înaltelor exigențe ale tehnicii 
actuale eșaloane de milioane de 
muncitori și specialiști, asemenea 
mentalități nu pot fi considerate decit 
anacronice și retrograde și ca atare 
trebuie eradicate. La contul noii cali
tăți, fiecare om al muncii este și tre
buie să fie permanent un contribuabil 
activ, pentru că fiecare este deopo
trivă proprietar, producător și benefi
ciar a tot ce înfăptuiește.

în acest an va avea loc Conferința 
Națională a Partidului Comunist 
Român, eveniment politic de profund 
ecou în viața partidului, a întregii 
țări. Răspunzînd îndemnurilor înflă
cărate ale secretarului general al 
partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, să facem totul pentru a 
întîmpina acest măreț eveniment cu 
succese deosebite în toate domeniile 
de activitate, să asigurăm îndepli
nirea neabătută, în toate unitățile 
și sectoarele de activitate, a tuturor 
sarcinilor de plan calitative din acest 
an ! Să ridicăm, în spiritul hotărîrilor 
Congresului al XÎI-lea al partidului, ' 
întreaga activitate economică și so
cială la un nivel calitativ superior ! 
Neobosiți promotori ai noului, comu
niștii trebuie să se situeze în frun
tea tuturor acțiunilor privind ridi
carea nivelului tehnic al produselor, 
creșterea productivității muncii, re
ducerea cheltuielilor de producție, 
îmbunătățirea calității și sporirea efi
cienței economice, mobilizînd întreaga 
capacitate de creație a colectivelor 
pentru a face ca tot ceea ce producem 
să corespundă înaltelor exigențe ale 
revoluției științifice și tehnice ac
tuale, ale noii calități, pentru a con
tribui din plin la progresul și prospe
ritatea patriei socialiste.
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rea3că șl alte hntologii ase-^ 
mănătoare : Eminescu in 
critica germană, Eminescu 
în critica franceză etc., 
precum și, separat, lucrări 
ale altor autori străini con
sacrate marelui nostru poet 
național.

Studiile noi cuprind două 
republicări dintre exege
zele eminesciene cele mai 
originale publicate în ultâ- 
mele decenii : I. Negoițes- 
cu, Poezia lui Eminescu, 
ediția a IH-a, neschimbata 
față de edițiile anterioare 
și Edgar Papu, Poezia hii 
Eminescu, ediția a II-a, re- ț 
văzută și sporită cu un 
adaos substanțial de Glosse 
eminesciene. Volumele me- ț 
dite însumează citeva re
marcabile contribuții. Intro 
ele, două cărți de Gh. Bui- I 
găr : De la cuvînt la meta
foră în variantele einines- l 
ciene și M. Eminescu. 
Coordonate istorice și sti
listice ale creației, analize 
temeinice, cu idei noi pri- I 
vind evoluția stilului la I 
Eminescu. De asemenea, I 
cartea eminentei cerceta- 1 
toare și scriitoare indiene 
Amita Bhose, Eminescu șl 
India, teză de doctorat sus
ținută la Universitatea din 
București, cea dinții exa- j 
minare a legăturilor poetu- I 
lui român cu filozofia și 
cultura indiană întreprinsa I 
de un specialist indian, bun I 
cunoscător al lui Eminescu | 
și al literaturii române. Ca 
și volumul Eminescu după I 
Eminescu, adunînd cotau- I 
nicările unui colocviu orga
nizat de Universitatea din | 
Paris și urmărind a releva I 
ecoul și inrîurirea fertilă a I 
operei eminesciene în vea- I 
cui nostru. Or, cartea lu 
Eugen Todoran, Mihai I 
Eminescu. Epopeea roma- I 
nească. Sau Mihai Emines- I 
cu. Interpretări fie Mihai 1 
Drăgan, recent apăruta, I 
primă parte a unei ample î 
monografii critice care se 1 
impune încă de acum ca I 
unul din studiile emines- I 
ciene de referință.

Desigur, profilul colecției | 
mai 
Una 
mai 
rea 
cele . . • . „„critice. E necesar apoi ca, 
la sfirșitul fiecărui volum, 
șă figureze, pentru infor
marea permanentă a citito
rilor, lista integrală a car- 
ților apărute in cadrul co- t- 
lecției, ca și a celor proiec
tate să apară. Atari sugestii 
și altele care se mai pot 
face nu afectează compe
tența și rigoarea unei co
lecții prețuite, pe care edi
tura are datoria s-o conți; 
nue și a-o Îmbogățească 
mereu.

de la editura „Junimea". 
Coordonată competent de 
Mihai Drăgan, colecția și-a 
propus să valorifice, pe de 
o parte, moștenirea critică 
eminescologică, cea mai bo
gată dintre exegezele dedi
cate scriitorilor români, pe 
de alta, să publice noi stu
dii eminesciene, mai nu
meroase ca oricînd în ulti
ma vreme, semn al intere
sului crescînd pe care-1 
manifestă publicul cititor 
și cercetarea literară față 
de marele poet național. 
Debutînd în 1974, cu o edi
ție de Poezii ale poetului, 
în Îngrijirea lui Constantin 
Ciopraga, colecția și-a sta
bilit încă de la primele vo
lume profilul : selectarea

Crearea de colecții meni
te a incita deopotrivă inte
resul cititorilor, ca și spiri
tul creator al autorilor 
este preocuparea oricărei 
edituri serioase. Colecțiile 
presupun înlăturarea ha
zardului și a diletantismu
lui din activitatea de tipă
rire, orientarea producției 
editoriale în funcție de ce
rințele acute ale culturii. 
Marile edituri dintotdeauna 
s-au impus șl au ramas în 
conștiința posterității in 
primul rînd prin colecții 
judicios concepute, urmări
te cu rigoare și consecven
ță. Avem astăzi cîteva bune 
colecții, precum Biblioteca 
pentru toți ori Lyceum, 
care au dobîndit o larga 
popularitate ; alături de 
ele s-au impus și se impun 
altele, unele de critică lite
rară : Critică și Eseuri 
(.Cartea românească"). 
Studii („Univers"),_ Univer- 
gitas și Curente și sinteze 
(„Minerva"), Biblioteca cri
tică („Eminescu"), Emines
ciana („Junimea") ș. a. Evi
dent, atari colecții s-ar mai 
putea iniția. De pildă, una 
intitulată, să zicem, Ecouri 
sau Meridiane și care sa 
adune, in traducere roma
nească, referiri critice (stu
dii, eseuri, articole) publi
cate, de-a lungul anilor, 
pînă în zilele noastre, de 
critici și istorici literari 
străini despre literatura și 
cultura română. Asemenea 
texte critice despre Emi- 
nescu, Creangă, Caragiale, 
despre Rebreanu, Sadovea- 
nu, Blaga ori Arghezi, ca 
și dsspre numeroși scriitori 
contemporani, foarte nume
roase și, uneori, de refe
rință, sînt de obicei cunos
cute doar unul cerc restrins 
de specialiști și de multe 
ori nici acestora. Apoi, o 
colecție care să se cheme, 
de pildă, Direcții contem
porane, sau altfel, și care 
să publice studii de sinteză 
ori eseuri largi pe anume 
teme (nu culegeri eclectice 
de articole, adesea simple 
recenzii) despre scriitori 
români contemporani, des
pre mișcarea literară con
temporană, relevind origi
nalitatea și modul în care 
scriitorii discutați repre
zintă experiențe și valori 
care înnoiesc și îmbogățesc 
patrimoniul literar. O ase
menea colecție ar stimula 
preocuparea criticilor și is
toricilor literari . pentru 
sinteze, din păcate încă 
foarte puține, privind feno
menul literar contemporan.

Una - din colecțiile care 
s-au impus In ultimii ani, 
bucurîndu-se de o larga 
prețuire și contribuind in 
bună măsură la prestigiul 

^editurii, este Eminesciana,

Maniu, Maria si ^Le.on,da 
Teodo/ovic" o Co-'?stantin 
niuc) au efectuat 
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0 IMPORTANTA COLECȚIE EDITORIALĂ

Eminesciana
Dim. PĂCURARII)

//FERMA STUDENȚILOR"
muncii — ne răspunde conf. dr. ing. 
Ioan Vacaru Opriș, secretarul cu 
probleme organizatorice al comite
tului de partid din Institutul agrono
mic ieșean. De la 1 ianuarie și pînă 
la 31 decembrie, cu o întrerupere de 
numai 24 ore într-un an întreg, stu
denții, organizați în schimburi, pe 
grupe, pe ani și pe specialități, asi
gură întreaga gamă a lucrărilor 
specifice fermei. Așadar — și prin 
asta aș dori să sugerez cea de-a 
doua cale, strins legată de prima — 
studenții facultății noastre sînt rind 
pe rînd agronomi și horticultori.

lor zootehniști și veterinari in ferma 
Rediu.

Dar bogăția lor cea mai de preț nu 
se rezumă la acestea. Gradul înalt 
de participare a studenților la con
ducerea și gospodărirea fermei asi
gură formarea lor ca specialiști mul
tilateral pregătiți, capabili să răs
pundă cerințelor și să corespundă 
condițiilor de muncă din agricultura 
noastră, să găsească soluții optime 
problemelor celor mai complexe. Am 
amintit că ei asigură toate lucrările 
necesare producției agricole, dintre 
care o parte este transformată în fu
raje, de pe cele 380 ha. în acest scop, 
parcul de mașini agricole al fermei le 
stă permanent la dispoziție. Dar a- 
ceasta, firește, nu poate acoperi În
treaga gamă de lucrări necesare unei 
ferme-model. Și atunci inteligența 
studenților intră în acțiune : ei ame 
najează o instalație mecanică de toc; 
finul, silozuri de sfeclă și de nutre 
murat, adăposturi cu acoperiș din 
poliester și fibre de sticlă pentru o 
cit mai prelungită iluminare natura
lă. în spațiile dintre grajduri, folo- 
sindu-se ingenios căldura rezultată 
de aid, au fost puse în funcțiune, 
din deșeuri metalice, solarii legumi
cole ale căror producții contează 
mult în aprovizionarea cantinei. De 
asemenea, prin gîndirea și munca 
viitorilor zootehniști și medici vete
rinari a luat ființă, la confluenta a 
trei coline, un lac de acumulare pen
tru irigații. Alături, prin conducte 
subterane amenajate inclusiv de a- 
ceștâ veritabili constructori, dejec
țiile grajdurilor iau calea unor ba
zine speciale, unde, după fermenta
re, se transformă în combustibilul 
gazos prin arderea căruia este asi
gurată in prezent întreaga cantitate 
de căldură pentru fierberea apei ne
cesare filtrului sanitar și staționaru
lui veterinar (sterilizări, dezinfecții 
etc.) lncepînd din această vară, fier
berea apei se realizează cu energia 
rezultată de la cele 10 panouri solare 
amenajate pe halele păsărilor, ur- 
mînd ca întregul combustibil gazos 
să fie folosit la centrala termică.

Și imaginația lor de specialiști ai 
viitorului, care, la Rediu, a și înce
put odată cu preluarea fermei de 
către studenți. nu se oprește, evident, 
aici. Pe cea mai înaltă colină de pe 
terenurile fermei, 
contenesc, se află 
jare o centrală 
sint mari, dar pe 
Se vrea — și se 
trece

O opinie mal veche, nu de tot ri
sipită, vrea să spună că valoarea e- 
ducativă a practicii studenților agro
nomi nu poate fi direct proporțio
nală cu eficacitatea economică ime
diată. Altfel zis, că pentru cultiva
rea atributelor definitorii ale unui 
specialist, pregătirea lui practică tre
buie să aibă ceva și din caracterul 
unui experiment gratuit, cu un pro
cent de riso mergînd uneori pînă 
aproape de sută la sută.

Evitarea transformării acestei men
talități într-o prejudecată este cel 
dinții și cel mai mare obiectiv pe 
care și l-au asumat studenții și ca
drele didactice ale Facultății de zoo
tehnie și medicină veterinară din Iași. 
Ei au elaborat un plan pe cît de în
drăzneț, pe atit de minuțios și de ri
guros : au hotărît să preia organiza
rea și efectuarea 
specifice fermei 
din județul Iași. Altfel spus, și-au 
asumat răspunderea realizării unor 
producții care — ele mai întii 1 — 
să le ateste gradul înaltei pregătiri 
universitare. Este un imperativ Ia 
ordinea zilei, pe care ziarul „Scîn- 
teia" l-a subliniat nu o dată în ar
ticolele critice consacrate practicii 
studenților agronomi și tocmai de a- 
ceea ne propunem acum să eviden
țiem o inițiativă demnă de atenție.

Și pentru a avea o imagine 
grăitoare asupra volumului și 
complexității tehnice a lucrărilor, 
să reținem că cele 380 ha ale fermei 
sînt cultivate cu porumb, orz. ovăz, 
lucemă, sfeclă furajeră și alte cul
turi a căror întreținere, recoltare, de
pozitare sînt efectuate numai și nu
mai de către studenți. Ei asigură, de 
asemenea, lucrările de întreținere, 
inclusiv cele sanitar-veterinare a- 
ferente celor 6 grajduri adăpostind 
peste 100 vaci cu viței. 2 000 oi, aproa
pe 5 000 de porci, peste 60 000 păsări, 
un efectiv în continuă creștere de ca
baline ș.a. Semnificativ este și faptul 
că numărul personalului neuniversi
tar al acestei ferme-model nu depă
șește 10 oameni, \ folosiți de regulă 
pentru întreținerea mașinilor și in
stalațiilor.

— Facultatea dv. are nu mai mult 
de circa 800 de studenți, ale căror 
numeroase îndatoriri universitare 
sînt binecunoscute ; cum reușiți, to
tuși, să acoperiți marele volum de 
lucrări atit de complexe desfășurate 
in ferma Rediu ?

— Mai întii, printr-o foarte rigu
roasă planificare și disciplină a

tuturor lucrărilor 
zootehnice Rediu,

La Facultatea 
de zootehnie 

și medicină veterinară 
din lași - o experiență 

bună în pregătirea 
viitorilor specialiști

gice datorate unor exegețl 
străini, apărute dincolo de 
hotarele țării. In acest sens, 
colecția a tipărit cartea lui 
Alain Guillermou Geneza 
interioară a poeziilor lui 
Eminescu (traducerea Gh. 
Bulgăr și Gabriel Pîrvan), 
lucrare amplă, plină de in
teres, întemeiată, în esen
ță, pe ediția Perpessicius 
și pe comentariile erudite 
ale acesteia; cartea lui Iuri 
Kojevnicov, M. Eminescw 
și problema romantismului 
în literatura română, pre
cum și o antologie, Emi
nescu In critica Italiană 
(ediție și traducere de'Radu 
Boureanu și Titus Pîrvu- 
lescu), care adună, bine 
selectate, texte critice, in
tegrale sau fragmente, de 
Carlo 
Ortiz,
Lupi, Rosa* del Conte și 
Mario ~
cunoscuți, nume de presti
giu in cultura italiană. Am 
fi dorit un extras mai dez
voltat din ampla și valo
roasa monografie a profe
soarei Rosa del Conte, de 
la Universitatea din Roma, 
Eminescu sau despre abso
lut, fără îndoială cea mai 
importantă contribuție cri
tică dedicată de un exeget 
străin lui Eminescu; ea ar 
merita tradusă și tipărită 
in întregime in cadrul co
lecției. După cum ar fi de 
dorit — coordonatorul co
lecției s-a gindit probabil 
la acest lucru — să se tipă-

judicioasă a textelor, apa
rat critic serios. In total, 
ea numără azi douăzeci și 
șapte de volume, cite patru 
volume anual, periodicitate 
de apariție în genere res
pectată, cu excepția ulti
mului an, cind nu a apărut 
decît un volum.

In valorificarea moșteni
rii critice s-a dat prioritate 
eminescologilor de prima 
mină : G. Ibrăileanu, Tu
dor Vianu, D. Caracostea 
(urmează probabil Perpes- 
sicius), ponderea cea mai 
mare avînd-o, șe înțelege, 
G. Călinescu, prezent in 
colecție cu trei volume : 
Viața lui Mihai Eminescu, 
Studii și articole, acestea 
risipite prin reviste și adu
nate acum prima dată în 
volum, precum și Avatarii 
Faraonului Tlâ, teză de 
doctorat, publicată și ea tn- 
tîia oară acum, împreună 
cu o bogată anexă docu
mentară privind doctoratul 
lui Călinescu și concursul 
la care criticul a participat 
pentru ocuparea postului 
de conferențiar Ia Univer
sitatea din Iași. Acestor 
volume li se adaugă altele, 
cele mai multe de texte 
critice uitate, dar repre- 
zentînd, în perspectiva evo
luției istorice a cercetării 
eminescologice, contribuții 
de valoare, de o actualita
te, nu o dată, surprinzătoa
re, lncepînd cu cele ale Iul 
M. Dragomirescu, G. Bog- 
dan-Duică, N. Iorga pînă

Tagliavini, Ramiro 
Giulio Bertoni, Gino

I

constructori și energeticienl, econo
miști și lucrători în domeniul îm
bunătățirilor funciare, mecanizatori 
și chimiști etc. Pregătirea lor de zoo- 
tehniști sau de medici veterinari nu 
mai poate fi astăzi închistată în 
propria specialitate, ci deschisă 
spre totalitatea problemelor din 
agricultură, potențarea propriei pro
fesiuni cu zestrea de învățăminte 
desprinse din efectuarea unei agri
culturi intensive, multilaterale, mo
derne, așa cum ne cere secretarul ge
nerai al partidului nostru, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu.

Și — am putea adăuga noi — argu
mentul cel mai la îndemînă în spriji
nul acestei concluzii îl constituie rea
lizările economice remarcabile obți
nute la ferma zootehnică Rediu, care 
numai în anul 1981, de pildăT a li
vrat la fondul de stat 2 800 hl lapte, 
205 tone carne, peste 11 milioane de 
ouă, 6 342 kg lină, 810 kg miere ș.a. 
Producția globală a fermei a atins 
astfel 20 milioane Iei, iar beneficiile 
pe 1981, peste 1700 000 lei. Studenți 
milionari, am putea spune, cu atit 
mai mult cu cit circa 70 la sută din 
totalul beneficiilor stațiunii didacti
ce experimentale a institutului pro
vin de aici, din activitatea studenți-

poate fi îmbunătățit, 
din sugestii ar fi să 
crească, poate, ponde- 
studiilor noi față de 
aparținind moștenirii

Ruffini, lilo-români

Ca de la fîntînâ!
Am inserat, nu demult, in zia

rul nostru o scrisoare primita 
de la cițiva cetățeni de pe strada 
Mara din municipiul Satu mare. 
In scrisoarea lor, oamenii propu
neau ca în zona in care 
să se amenajeze o f întina, publi
că, fiindu-le de mare folos.

Ieri, poșta ne-a adus o noua 
scrisoare din partea acelorași 
cetățeni, din care spicuim : ,,do- 
rința noastră a fost îndeplinita. 
Receptivă la semnalul dat pnn 
ziar, primăria municipiului ne-a 
ajutat cu fintina mult dorita. 
Dacă aveți drum pe aici, treceți, 
rogu-vă, și pe la noi, sa vedeți 
ce apă limpede de izvor _ avem. 
Limpede, bună, la îndemma .

Ca din fintină t

Dor de sat
Ca și alți consăteni din comu

na Boșorod, județul Hunedoara, 
loan Rebetea a plecat la oraș. 
Cu lucrul și cu domiciliul. După 
ce a stat la oraș cițivaani, i-a 
venit dorul de satul natal. Dar 
cind s-a întors acasa, i s-astnn» 
Inima văzind curtea și grajdul 
goale, fără vitele și păsările de 
odinioară. Si-a suflecat mmecile 
si s-a apucat virtos de treaba. 
Si-a refăcut gospodăria și a 
început din nou să creasca pa
sări și animale. Și, din nou, a 
ajuns printre gospodarii de frun
te ai satului. Primarul comunei, 
Ieronim Grecu, ne spunea ca 
alte 15 familii plecate la oraș 
s-au întors in sat. Și acțiunea 
continuă.

Fără reparații
Echipajul navei' fluviale

transport „Tîmpa" a sărbătorit 
de curînd, in portul Tulcea, zece 
ani de cind și-au luat nava in 
primire. Și tot de zece am mari
narii cărăușesc cu ea fara repa 
rații. Lucru care constituie — ni 
s-a spus - o performanța. Cu 
atit mai mult cu cit e vorba de 
o navă care transportă catear si
derurgic, „plinea" furnale^°rBtA lățene. Marinarii de pe ace™ta 
navă au transportat, în cei zece 
ani un adevărat munte de cal
car. Să le dorim, în continuare, 
pint bun din pupa !

l-a pierit cheful 

liniștit din nordul MeheMiU^. 
așezat intr-un fermecător cadru 
natural. Zilele acestea, țrecatoni 
rfp ne strada principala au jost 
cuprinși de panică. Autoturismul 
l-MH-8578 circula ca un bolid, 
cind pe dreapta, cind pe W, 
tiind gata să urce din CU 
pă in clipă pe an-trotuar soți pe 
celălalt. Și în timp ce oamenii,, 
speriați, fugeau care ^otro, 
câutindu-și un refugiu ocroMor^ 
cel de la volan, un anume 
Gheorghe Vilț, se..amuzp- 
de isprava lui. Noroc c-a fost 
oprit la timp. Culmea ecănu 
avea nici măcar permis de .con 
ducere. Cind a auzit ce-l așteap 
tă, i-a pierit cheful să mai rida.

Suplinitori... 
supliniți

Căminul cultural dinWctefti 
este cunoscut in județul Vaslui

« pentru frumoasa activitate 
cultural-artistică pe care o des 
făsoară cit $1 pentru stradania 
de a se gospodări H 
ța. De unde și ideea ca terenul 
din jurul clădim sa fie cu^vat. 
cu cartofi. Zilele trecute s-a șt 
strins recolta. Peste P°apte £i- 
dispărut insă citeva de , t
Inarame de cartofi. Cine sini 
făptașii? Doi tineri profeson 
suplinitori din comună, Vasile 
Șerban și Strama fanase Petmi, 
care tocmai așteptau sa fie m 
cadrați din nou in schema școlii. 
Iși procuraseră, probabil, ,,ma 
terial didactic". Acum vor- fi si 
gur ‘încadrați. In alta parte. Su 
plinitorii vor fi... supliniți.

După un pescuit 
nonstop

In noaptea de 7 spre 8 septem
brie in jurul orei 3, intre Slo 
bozia și Urziceni, autoturismul 
16-B-M17 s-a izbit talent de un 
copac de pe marginea drumului. 
Doi pasageri au decedat.

Din cercetările întreprinse re
zultă.că Vasile Stan. Posesorul 
mașinii, adormise la volan, cau 

oboseala. Mai exact » mare, 
foarte mare oboseala. Cum■ 
explică ? In ziua de 6 sePtemb^ 
împreună cu cei doi care Ș 
merdut viata, Vasile Stan a ple 
cat in județul Tulcea la pese™1- 
In noaptea de 6 spre 7 septem- 
brie nu a dormit absolut 
Iar o noapte mai tîrziuaPlec 
spre București și s-a mtimplat 
ce 3-a întâmplat.

Omenie
o tinără din comuna Șerveni 

(Satu Mare), Magda C., 
cat din stația Oradea 
care mergea spre Cărei. Nici 
apucat bine să plece trenul din 
nară că s-a și auzit vocea con 
doctorului: „Biletele la control, 
“Vtiiăra i-a dat biletul, dar 
conductorul i-a cerut și tiche 
tul de accelerat. ir-h„ip— Păi ce, la personal trebuie 
ji tichet ? - a întrebat ea mi
rată, că nu mersese pina acum 
de prea multe ori cu trenul.

Dar trenul nu era personal, ci 
accelerat. Conductorul i-a cerut 
să achite diferența de preț. Cam 
întâmplarea a făcut ca fata 
nu aibă la ea banii cerniți, a in- 
trat în panică, l-au sărit in a- 

j ■ muncitori aflați m 
■ Pavel Bolos din Tar- 

cea ‘(Bihor), Pavel Firuly și 
D. Vancea din Supuru de Jos
- ), care au pus nuna

și au achitat cei 35 
de lei trebuitori. Suma-i mică, 
gestu-i mare !

Rubrică realizată de
Petre POPA
cu sprijinul corespondenților 
„Scinteii"

de Aramă este un ora}
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UNIFORME Șl RECHIZITE ȘCOLARE
Ne mal despart puține zile ptnă 

la deschiderea noului an școlar. 
Bine aprovizionate, magazinele co
merțului de stat oferă posibilita
tea procurării din timp a unifor-

melor destinate tuturor virstelor 
școlare, precum și o serie de alte 
produse necesare noului an de fn- 
vățămînt: rechizite, echipament
sportiv, jocuri tehnico-apllcative.

I
J

^Un reușit spectacol
de revista

cum
ul-

Stela
com-

O stagiune de suc
ces la public fără 
ritmurile Boemei ar 
fi o curiozitate pen
tru bucureșteni ; fără 
ritmurile Boemei, dar 
mai ales, așa 
s-a întâmplat în 
timii ani, fără 
Popescu, artist
plet, de mare talent, 
actriță îndrăgostită de 
revistă, care ajunge 
la miezul unui cuplet 
cu aceeași rîvnă cu 
care șlefuiește o repli
că cehoviană, respec- 
tîndu-și astfel publi
cul, cel care, asaltează 
sălile de spectacol și 
care o aplaudă entu
ziast. Mai mult, de 
data aceasta, diver
tismentul Teatrului sa- 
tiric-muzical „C. Tăna
se" chiar se intitulează 
„Stela, stelele și Boe
ma", un spectacol în 
regia lui Bițu Fălti- 
cineanu, scris de bi
necunoscutul cuplu 
Mihai Maximilian și 
Vasile Veselovschi, 
doi autori care acolo 
unde semnează, indi
ferent că este vorba de 
prima scenă de revis
tă românească sau, să 
spunem, brigada ar
tistică a unei coopera
tive (vezi rezultatele 
tinerilor de la „Artă 
și precizie" de-a lun
gul edițiilor Festiva
lului național „Cînta- 
rea României"), impun 
o notă de profesiona
lism, de seriozitate. Ei 
știu a depăna istorioa
re aparent neînsem
nate, din care însă 
multe invățăminte se 
pot desprinde, te fac 
să gjndești că ’ ’ 
din viața străzii 
trebuie să-ți 
indiferent. Adică 
ce să nu 
despre 
probleme de 
colorate în milioane de 
nuanțe, dar care pînă 
Ia urmă ajung la a- 
celeași rădăcini, unde 
înțelegem că femeia- 
gospodină, mamă, teh
nician, medic, are pro
gram de lucru „non
stop" și sînt excepții 
cazurile în care gă
sește înțelegere in 
casă pentru a fi ușu
rată în unele griji ? 
De ce să nu se arunce 
săgeți asupra acelor 
negospodari care răs
pund de spiritul „gos- 

ț^podăresc" al aprovizio-

nimic 
nu 

rămînă 
de 

se discute 
micile-mari 

familie,

nării sau asupra sinis
trei figuri a bișnițaru
lui de pe Covaci, ex
pert In tot și în toate, 
care mișună pe lîngă 
zidurile Consignației 
scoțînd de sub haină 
fel de fel de pachețe- 
le-minune... Cum să 
rămînem indiferenți la 
soarta tinerilor „în 
derivă", la tristețea 
povestirilor în care se 
amestecă bluza neși- 
fonabilă și pantalonii 
mătâsoși — „cadouri" 
jenante, cu copilul fără 
tată care începe să 
pună întrebări dure
roase sau Ia amarul 
„mîndriei" unui tată 
pe care băieții lui l-au

instalat într-un 
de ' bătrîni, ei, 
„băieți cu carte", 
junși bine la casele 
lor 7 Dar tabloul stil 
„Zogu Zaharescu", din 
care zimbește cel ce 
pare desprins dintr-o 
colecție de bric-a-brac- 
uri, dar bătăușii care 
nici nu se socotesc fe
riciți dacă nu-și 
week-end-ul la 
gență"... sînt do 
observat ?

Așadar, „Stela, 
lele și Boema" 
proaspătul succes 
Teatrului 
este reușita lui Mihai 
Maximilian — observa
tor atent, condei as
cuțit, spirit acid ; este 
întîlnirea cu refrenele 
inspirate, cu noile șla
găre ale lui Vasile 
Veselovschi („Bucu- 
reștiul", „Anii trec", 
„Băiatul meu", „Cîn- 
tec de lume..,"), cu ver
va Stelei Popescu și 
a excelentului ei par
tener Alexandru Arși- 
nel — „cap de afiș" al 
estradei bucureștene, 
pe care ultimele 
vale mai ales 
consacrat ca un 
care cu ușurință 
de la comicul irezisti
bil la nota de drama
tism (in savurosul cu
plet intitulat laconic 
„7", In „Doamna cu 
cățelul" sau In „Po

azil 
toți 

a-

fac
„Ur- 

ne-
ste- 
este 

al 
„Tănase",

esti-
1-au 

actor 
trece

unde vinturile nu 
în curs de amena- 
eoliană. Ambițiile 
deplin realizabile, 
reușește pe zi ce 

mai mult — ca, prin energia 
smulsă vîntului, apa din lacul de a- 
cumulare să ia calea irigării cultu
rilor, nu înainte însă de a pune in 
mișcare un generator electric, cu 
ajutorul căruia se va asigura întrea
ga energie electrică necesară acestei 
ferme-model. Așadar, o totală in
dependență energetică.

Binefacerile acesteia vor fi resim
țite inclusiv în sala de cursuri, ame- 1! 
najată în incinta fermei, unde stu- i 
denții, cu experiența lor de „fermieri 1 
milionari" șl cu pasiunea pregătirii ș 
științifice temeinice, inițiază dezba- ? 
teri și „analize de cazuri". Iau cii- j 
noștință, prin proiecții, de cela mai 1 
înalte realizări obținute pe plan ' 
mondial sau, pur și simplu. Iși sus
țin examenele de specialitate, avînd j 
astfel la îndemînă un „material de
monstrativ" practic inepuizabil. 4-,

Și încă un amănunt : la extremi- 
tatea fermei, pe un teren mai puțin ’ 
propice culturilor, se află în curs de 
amenajare un manej pentru echita- Ț 
tie, unde vor fi „testați" cel 20 
cai de rasă ai fermei. „Capricii" 
milionari ? Nu, echitația intră 
Bfera profesională a studenților 
ca la orice disciplină de cultură teh
nică sau de specialitate, ei înțeleg 
să se pregătească cu temeinicie și 
aici.

In desfășurarea pregătirii studen
ților, cu siguranță că alte și alte mi
lioane se vor adăuga celor doblndite 
printr-o muncă mereu mai tenace,, 
printr-o creație tehnico-științific. 
mereu mai înaltă.

de 
de 
în 
și,

Mihai IORDĂNESCU

LA TANTINELE-RESTA11RANT, LARGI POSIBILITĂȚI

dialog, 
vorbim 
discre- 
remar- 

ba-

să-și 
mic

unul tată"). O 
în care sint

vestea 
revistă 
prezenți Luigi Ionescu 
— cu un omagiu „sen
sibil" Închinat cîntecu- 
lui — cel mai bun 
prieten al omului, Ac- 
vilina Severin — plină 
de ritm, de tinerețe 
(inspirată ideea celor 
ce au invitat-o 
alcătuiască un 
show), Horia și Ana- 
Maria Moculescu, in
tr-un colorat 
ca să nu mai 
de participarea 
tă, dar cu totul 
cabilă a „tinerei" 
ghete, a „tinărului‘ 
pianist... Sile Dinicu și 
a formației sale, alcă
tuită din experimen
tați instrumentiști...

Peste două ore de 
divertisment (în sce
nografia Gabrielei Bu- 
hoiu), un spectacol 
reușit, care are to
tuși o vizibilă lacu
nă : aderența unui an
samblu de balet mai 
bine rodat. Pentru că, 
de data aceasta, nu 
este vorba de lipsa de 
inspirație a coregrafu
lui, ci, dimpotrivă, de 
„invitarea" lui la tem
perarea fanteziei, la 
simplificare, deoarece 
a fost clară, in afara 
celor cîteva balerine 
cunoscute și a unor ti
nere dotate, dar la 
primul contact cu sce
na — completarea în
tâmplătoare a echipei, 
de unde ezitările, pier
derea ritmului... Și nu 
știm cum se întâmplă, 
dar vară de vară cam 
acesta este „punctul 
dureros" al „Boemei" I 
Ori noile promoții de 
dansatori nu sint în- . 
dreptațe spre revistă, 
ori litoralul este o 
ofertă mai atrăgătoa
re... Dar dacă ne gîn- 
dim bine, nici în sta
giunea obișnuită an
samblurile de balet ale 
revistelor nu prea stră
lucesc și atunci o dată 
mai mult ne gîndim 
că asupra acestui ca
pitol s-ar putea 
flecta mai mult. Ori
cum, „Stela, stelele și 
Boema" rămîne o re
prezentație de succes, 
la care seară de seară 
se caută „un bilet in 
plus" și acum, în luna 
septembrie I
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DE APUCARE
Cantina-restaurant a întreprinderii 

bucureștene de confecții și tricotaje 
a găzduit — în organizarea Comite
tului de partid al sectorului 6 — 
dezbaterea unei teme de stringentă 
acuitate : pe ce căi și cu ce mijloace 
pot să contribuie cantinele-restaurant 
Ia promovarea alimentației științifi
ce, raționale. Participanți — cadre 
din resorturile de probleme sociale 
ale comitetelor de partid și 
dicat, organizațiilor de Cruce 
de femei, din conducerile și 
tele de cantină, reprezentanți 
ducerii I.A.P.L. Cotroceni,

re-

Smaranda i
OȚEANU I

La Valea Doftanei
TABĂRĂ DE ARTĂ PLASTICA

In comuna Valea Doftanei — Pra
hova, într-un loc deosebit de pito
resc, pentru prima dată în ju
dețul Prahova, s-a constituit o ta
bără de artă plastică. După aproa
pe o lună, cei 21 de plasticieni, gra
ficieni, sculptori și decoratori — 
oaspeți din Capitală șl din citeva

județe ale țării — au finalizat o 
seamă de lucrări de o reală valoare 
artistică. Ele vor îmbogăți zestrea 
noului și impunătorului cămin cul
tural al comunei înălțat mai ales 
cu munca patriotică a locuitorilor. 
(Constantin Căprarul.
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din unitățile care beneficiază de 
cantine-restaurant, medici nutrițio- 
niști, specialiști din Ministerul 
merțului Interior și din Direcția 
nerală comercială a Capitalei.

Alegerea cantinei-gazdă de 
I.C.T.B. a avut în vedere că : 
se servesc peste 6 000 mese pe , 
volumul desfacerilor a crescut de la 
7,6 milioane lei în 1976 la 9,1 mili
oane lei în 1981, iar cel al producției 
proprii de preparate de la 4,1 mili
oane lei la 6,1 milioane în aceeași 
perioadă ; pe lîngă cantină există o 
crescătorie de porci și una de iepuri, 
se cultivă legume în solarii, iar pe 
terenuri din incintă și din afară — 
cartofi, fasole, sfeclă.

Pentru ca analiza să fie cît mai la 
obiect, dezbaterea a fost precedată 
de o expoziție culinară — cu vîn- 
zare ulterioară către angajațil între
prinderii. Au fost prezentate 120 da 
gustări și feluri de mîncare 
tite pe baza rețetelor din 
culinar pentru cantinele-restaurant". 
Ghidul, aflat la a treia ediție, revă
zută conform recomandărilor nutri- 
ționiștilor, este realizat de un colec
tiv larg de specialiști. Ministerul Co
merțului Interior l-a editat și difu
zat cu scopul de a-i familiariza pa 
lucrătorii cantinelor cu preceptele și 
normele alimentației raționale, cu 
noțiunile de bază privind întocmirea 
meniurilor. El oferă 425 de rețete 
din cele mai variate, care au la bază 
un consum redus de carne și gră
simi, preponderente fiind legumele, 
pastele făinoase, ouăle — completa
te cu indicații tehnice și liste orien
tative de meniuri. Rețetele sînt defi
nitivate pe baza unei experimentări 
laborioase cu maiștri bucătari avizați 
și verificate din punct de vedere al 
nivelului caloric și al structurii nu
tritive, fiind eliminate toate procede
ele gastrotehnice depășite, contrare
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recomandărilor științei moderne. în 
acest fel, lucrarea se constituie In
tr-un instrument obligatoriu de lu
cru pentru toți cei ce răspund de ac
tivitatea cantinelor și cantinelor- 
restaurant.

In timpul dezbaterilor — partici- 
panții subliniind importanța practică 
a proiectului Programului alimenta
ției științifice a populației — s-a re
levat cerința instituirii unui control 
obligatoriu și a unei îndrumări de 
specialitate asupra modului do pre-

cerințelor reale de consum. In acest 
sens se iau, dealtfel, măsuri siste
matice. In sectorul 6 funcționează 8 
mari cantine-restaurant — organiza
te de I.A.P.L. Cotroceni — care au 
în subordinea lor 15 microcantine și 
34 de bufete, altele urmind a fi date 
în curînd în funcțiune ; aceste uni
tăți oferă mii de mese calde și gus
tări direct la locurile de muncă in 
aproape 30 de unități industriale. 
Calitatea și diversitatea meniurilor 
au crescut considerabil în ultimul

O analiză organizată în sectorul 6 
al Capitalei privind masa în unitățile 

de consum colectiv
® Există condiții pentru diversificarea meniurilor și creșterea 
numărului de abonați © „Ghidul culinar" — un instrument de 
lucru obligatoriu pentru bucătăria tuturor cantinelor ® Rolul 
medicilor, al cadrelor sanitare din unitățile economice 0 Bene
ficiile cantinelor-restaurant — folosite pentru îmbunătățirea 

meselor

parare a mîncărurilor, structurii me
niurilor, orientării și educării consu
matorilor, ceea ce implică, printre 
altele, necesitatea prezenței zilnice a 
medicului de întreprindere sau a 
cadrelor medii de la dispensarul de 
întreprindere în cantine — atît în 
bucătării, pentru stabilirea elemente
lor de conținut ale meniurilor și ’ a- 
vizarea lor, cît și la servirea mese
lor. „Dar nu numai atit — arăta dr. 
Marcela Prișcu, directoarea Policli
nicii I.C.T.B. Tot medicului de între
prindere îi revine îndatorirea ca, în 
funcție de morbiditatea existentă in
tr-un colectiv sau altul, să îndrume 
întregul mod de alimentație al oa
menilor, stabilind, totodată, ponderea 
și specificul meniurilor dietetice șl 
urmărind realizarea lor".

Introducerea și generalizarea ali
mentației științifice sînt strins legate 
de crearea condițiilor pentru ca un 
număr cît mai mare de abonați să 
ia masa la cantinele-restaurant, să 
poată beneficia astfel de mîncăruri 
preparate după tehnologii moderne 
și intr-o structură care să răspundă

timp, Îndeosebi ca urmare a valori
ficării producțiilor obținute în gos
podăriile și fermele anexă ale canti
nelor. Faptul că numai în prima ju
mătate a anului acesta unitățile cu 
consumuri colective au desfăcut pre
parate culinare în valoare de peste 
23 milioane lei constituie un argu
ment convingător în direcția extin
derii activității cantinelor și măririi 
sistematice a numărului de abonați.

Bine condusă și organizată, activi
tatea multor cantine se încheie, in 
fapt, cu beneficii. Ce se întâmplă 
Insă cu acești bani ? Uneori stau cu 
lunile „înghețați" în bancă, situație 
pe bună dreptate criticată fn cursul 
dezbaterii. De ce ? Pentru că, se 
spune, aceste beneficii sînt, într-un 
fel,... nelegale ! Am cerut precizări 
tovarășului Em. Dobrescu, director 
adjunct în Ministerul Comerțului In
terior, care ne-a spus: „Legea nr. 
9/1971 referitoare la cantinele-res
taurant prevede clar, în art. 9, că 
activitatea acestor unități nu se pla
nifică cu beneficii. Eventualele be
neficii realizate totuși din activita-

tea bufetelor, a chioșcurilor și a ce
lorlalte unități, precum și din func
ționarea lor pe regim de restaurant 
trebuie utilizate pentru îmbunătăți
rea mesei, reducerea prețurilor la 
meniurile fixe servite pe bază de 
abonament și la dezvoltarea activi
tății economice. In nici un caz acești 
bani nu trebuie „stocați" în bancă, 
atunci cind există atitea posibilități 
de a-i folosi în avantajul consuma
torilor". Sînt precizări de care, cre
dem, vor ține seama toți cei vizați.

Prin problemele ridicate și, mai 
ales, prin clarificarea lor, dezbaterea 
de la I.C.T.B. a fost utilă, putîndu- 
se desprinde și concluzii de mai lar
gă valabilitate. Intr-o asemenea op
tică, prezentăm, in încheiere, și ci
teva propuneri ale participanților, 
vizînd același scop — al generaliză
rii ...............................alimentației științifice :

• toate cantinele-restaurant 
să organizeze raioane „Gospo
dina", care să prezinte și să vîn- 
dă semipreparate realizate pe 
baza rețetelor din „Ghidul cu
linar", un accent deosebit pu- 
nindu-se pe folosirea legumelor, 
ouălor, pastelor făinoase, pește
lui ; ® comisiile de femei să 
înființeze, îndeoșebi la căminele 
de nefamiliste, microcercuri 
„Gospodina", în cadrul cărora 
să se organizeze discuții și de
monstrații practice ; ® să aibă 
loc, periodic, intîlniri ale ma
melor cu medici nutriționiști 
pe teme ale alimentației copi
ilor ; • peste tot unde condiți
ile permit să se asigure servi
rea de mese calde la căminele 
de nel'amiliști, inclusiv seara ; 
• să se perfecționeze tehnolo
giile de preparare a produselor 
culinare și să se realizeze noi 
utilaje care să asigure menți
nerea în mai mare 
valorii nutritive a 
prime și îmbunătățirea 
produselor.

măsură a 
materiilor 

calității

I

— Sînt propuneri care pe 
se și aplică — ne-a spus, în 
zie, tovarășa Diana Zefer, secretar al 
Comitetului de partid al sectorului 6. 
Vom urmări îndeaproape generaliza
rea lor, în interesul major al îmbu
nătățirii stării de sănătate a oame
nilor muncii. £

Marfa BABOIAM

alocuri 
conclu-
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Excelenței Sale Domnului FERDINAND E. MARCOS
Președintele Republicii Filipine

MANILA

Cu prilejul aniversării zilei dumneavoastră de naștere îmi face plăcere 
să vă transmit, în numele tovarășei mele și al meu personal, cordiale 
felicitări, precum și cele mai bune urări de sănătate, fericire și viață lungă, 
de noi succese in importanta dumneavoastră activitate consacrată progresului 
și prosperității poporului filipinez prieten.

îmi exprim convingerea că amplificarea continuă a conlucrării dintre 
țările noastre, pe baze reciproc avantajoase, servește intereselor popoarelor 
român și filipinez prietene, cauzei generale a păcii, dezvoltării independente și 
cooperării in întreaga lume.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

în colecția „Din gîndirea filozofică a 
președintelui României” a apărut volumul

NICOLAE CEAUȘESCU 
„Forțele motrice ale progresului social 

în epoca contemporană44
EDITURA POLITICA

Sosirea în Capitală a secretarului național 
executiv al Partidului Republican Italian

Vineri după-amiază a sosit în Ca
pitală, Oddo Biasinl, secretar națio
nal executiv al Partidului Republi
can Italian, care. Ia invitația Comi
tetului Central al Partidului Comu
nist Român, efectuează o vizită de 
prietenie in țara noastră.

La sosire, pe aeroportul Otopeni, 

oaspetele a fost salutat de tovarășul 
Iosif Banc, membru al Comitetului 
Politic Executiv, secretar al C.C. al 
P.C.R., de activiști de partid.

A fost de față Benedetto Santa- 
relli, ambasadorul Italiei Ia Bucu
rești.

(Agerpres)

VIZITA DOAMNEI SUZANNE MUBARAK
Doamna Suzanne Mubarak a vizi

tat vineri Muzeul satului și de artă 
populară din Capitală.

La sosire au fost adresate cuvinte 
de salut de către Ion Găleteanu, 
secretar de stat la Consiliul Culturii și 
Educației Socialiste, de reprezentanți 
ai conducerii muzeului. ,

Gazdele au prezentat această impor
tantă instituție muzeală, arătînd că 
aici sînt reunite într-o reușită sinteză 
case, gospodării țărănești, ateliere 
meșteșugărești, întregul patrimoniu de 
unelte și obiecte, oferind o imagine

Adunare festivă cu prilejul Zilei naționale 
r a R. P. D. Coreene

Vineri, la clubul întreprinderii de 
sîrmă și produse din sîrmă din 
Buzău a avut Ioc o adunare festivă 
prilejuită de cea de-a 34-a aniver
sare a proclamării Republicii Popu
lare Democrate Coreene, organizată 
de Comitetul județean Buzău al 
P.C.R.

Au luat parte Maria Lazăr, secre
tar al Comitetului județean Buzău 
al P.C.R., activiști de partid și de 
stat, numeroși oameni ai muncii de 
la întreprinderea de sîrmă și pro
duse din sîrmă, de la alte unități 
economice din zonă.

Au fost prezenți membri ai Amba
sadei R.P.D. Coreene la București.

A luat cuvîntul directorul între
prinderii, Eugen Sandu, care a evo
cat semnificația politică și istorică a 
evenimentului sărbătorit. Vorbitorul 
a trecut în revistă principalele mo
mente din istoria luptelor eroice 
duse de poporul coreean, sub condu
cerea Partidului Muncii, în frunte 
cu tovarășul Kim Ir Sen, pentru eli
berarea patriei, pentru construirea 
socialismului, pentru reunificarea 
pașnică, independentă a țării.

Vorbitorul a evidențiat rolul hotă- 

vie a satului, străveche vatră a civi
lizației românești.

Au fost vizitate apoi cîteva case 
. țărănești, cu zestrea lor specifică — 

scoarțe, țesături de interior, ansam
bluri și piese de port, obiecte din 
lemn, picturi pe lemn și sticlă — 
ilustrative pentru munca și creația 
poporului român de-a lungul secole
lor.

în încheierea vizitei, doamna Su
zanne Mubarak a semnat in cartea 
de onoare a muzeului.

rîtor pe care I-au avut lntilnirile și 
convorbirile dintre tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și tovarășul Kim Ir Sen 
in procesul amplificării continue a 
relațiilor bilaterale de prietenie și 
colaborare. în interesul construcției 
socialismului în cele două țări, al 
păcii în lume.

A luat apoi cuvîntul Sin In Ha. 
ambasadorul R.P.D. Coreene la 
București, care a evocat lupta po
porului coreean pentru eliberarea 
țării și instaurarea puterii populare, 
eforturile pe care poporul său, sub 
conducerea Partidului Muncii, a to
varășului Kim Ir Sen, le-a depus 
in cei .34 de ani de existență liberă, 
subliniind marile succese obținute in 
opera de construire a societății so
cialiste.

Vorbitorul a exprimat profunda 
gratitudine Partidului Comunist Ro
mân, guvernului și poporului ro
mân, personal tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, pentru sprijinul activ pe 
care România îl acordă poporului 
coreean in lupta sa pentru realizarea 
pe cale pașnică a unei patrii unite, 
libere și prospere.

(Agerpres)

Cronica
Prin decret prezidențial, tovarășul 

Ion Tudor se eliberează din funcția 
de ministru al turismului și spor
tului.

Prin același decret, tovarășul 
Nicolae Gavrilescu se numește în 
funcția de ministru al turismului și 
sportului.

Cronica zilei
Vineri a avut loc în Capitală .o 

adunare festivă organizată cu prile
jul împlinirii a 134 de ani de la eroi
cele lupte din Dealul Spirii și a Zi
lei pompierilor din Republica Socia
listă România. Au luat parte mem
bri . ai Consiliului de conducere al 
Ministerului de Interne, cadre din 
Comandamentul pompierilor și din 
direcțiile și unitățile centrale ale 
ministerului, generali și ofițeri, su
periori, .. reprezentanți ai colectivelor 
de oameni ai muncii din întreprin
deri bucureștene și ai formațiilor ci
vile de pompieri.

Adunarea a fost deschisă de tova
rășul Nicolae Gîrba, adjunct al mi
nistrului de interne.

Despre semnificația evenimentului 
a vorbit general-maior Gheorghe 
Briceag, comandantul pompierilor, 
care a evocat glorioasele tradiții de 
luptă ale pompierilor români, con
tribuția lor Ia opera de construire a 
socialismului, Ia apărarea proprietă
ții socialiste, a vieții și bunurilor ce
tățenilor.

într-o atmosferă Insuflețitoar.e, par- 
ticipanții la adunare au adoptat o te
legramă adresată tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Parti
dului Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, co
mandantul suprem al forțelor armate, 
în care se exprimă hotărirea fermă 
a pompierilor de a sluji cu abnega
ție și totală dăruire patria socialistă, 
de a face totul pentru a-și perfec
ționa stilul și metodele de muncă, 
neprecupețind nici un efort pentru 
îndeplinirea exemplară a nobilei mi
siuni care Ie este încredințată de 
conducerea de partid și de stat.

(Agerpres)

TOVARĂȘUL CONSTANTIN DÂSCĂIESCU, PRIM-MINISTRU
Al GUVERNULUI, VA EFECTUA 0 VIZITĂ OFICIALĂ 

Ol PRIETENIE IN R. $. CEHOSLOVACĂ
Tovarășul Constantin Dăscălescu. 

prim-ministru^ al Guvernului Repu
blicii Socialiste România, va efectua 
în următoarele zile o vizită oficială 
de prietenie in Republica Socialistă

Primire la primul ministru al guvernului
Tovarășul Constantin Dăscălescu, 

prim-ministru al Guvernului Repu
blicii Socialiste România, a primit, 
vineri dimineața, pe tovarășul Milan 
Kubat, ministrul industriei electro
tehnice din Republica Socialistă 
Cehoslovacă. * 1

de’ „sindrom toxic". S-a precizat, 
de asemenea, că alte 118 persoa
ne continuau la începutul lunii 
curente să fie spitalizate. In 
total, se apreciază că aproxima
tiv 20 000 de persoane au fost 
afectate intr-un fel sau altul de 
consumul de ulei impropriu 
pentru uz alimentar, iar peste
1 000 dintre ele continuă să 
sufere de afecțiuni ale sistemu
lui nervos sau ale mușchilor, 
uneori chiar de paralizii. Dato
rită tratamentului urmat, peste 
jumătate din numărul persoane
lor suferinde de această maladie 
au putut insă reveni la viața 
normală.

In timpul întrevederii au fost 
evocate cu deosebită satisfacție re
lațiile multilaterale de prietenie și 
colaborare statornicite între partide
le, guvernele și popoarele celor două 
țări, relevindu-se evoluția ascenden
tă pe care o cunosc acestea, în con
formitate cu hotărîrile și Înțelegerile 
convenite în cadrul întîlnirilor și 
convorbirilor dintre tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și tovarășul Gustav Husak.

Au fost, totodată, evidențiate lar
gile posibilități pe care le oferă eco

vremea
Timpul probabil pentru intervalul 11 

septembrie, ora 21 — 14 septembrie, 
ora 21. tn (ară : Vremea va fi ușor in
stabilă, cu cerul temporar noros. Vor 

Cehoslovacă, la invitația tovarășului 
Lubomir Strougal, președintele Gu
vernului Republicii Socialiste Ceho
slovace.

nomiile celor două țări prietene pen
tru adinclrea și diversificarea in con
tinuare a colaborării economice și 
tehnico-științifice bilaterale, inclusiv 
in domeniile electrotehnicii și elec
tronicii, pentru extinderea cooperării 
in producție și schimburilor comerci
ale, în interesul reciproc, al cauzei 
socialismului și păcii în lume.

La întrevedere, desfășurată într-o 
atmosferă de caldă prietenie, au 
participat tovarășii Alexandru Necula, 
ministrul industriei de mașini-unelte, 
electrotehnică și electronică, și loan 
Avram, ministrul industriei con
strucțiilor de mașini.

Au fost de față Vladimir Vaclavik, 
însărcinat cu afaceri ad-interim al 
R. S. Cehoslovace la București.

cădea averse Izolate de ploaie, mai 
frecvente în estul și sud-estul țării, 
precum și în zonele de deal și de mun
te. vtntul va sufla inoderat, cu inten
sificări trecătoare. Temperaturile mi
nime vor fi cuprinse intre 7 și 17 gra
de, izolat mal coborite în depresiuni, 
iar cele maxime între 17 și 27 de grade, 
local1 mai ridicate la sfirșitul Intervalu
lui. Izolat, condiții de grindină.

BULETIN RUTIER
Recomandări de la Inspectoratul General al Miliției, 

Direcția circulație

t V
Excesul de viteză

Dintr-un test efectuat In rîndul 
mai multor conducători auto pentru 
a cunoaște opinia acestora despre 
deosebirea dintre limita maximă le
gală de viteză și viteza excesivă a 
rezultat că există încă mulți condu
cători care nu realizează pericolul 
excesului de viteză, respectiv neco- 
relarea vitezei cu condițiile meteo- 
rutiere concrete în care se deplasea
ză. Drept urmare, aproape o treime 
din accidentele grave datorate con
ducătorilor auto sînt generate de 
neadaptarea vitezei autovehiculelor 
în funcție de împrejurările de cir
culație. Unii conducători auto nu au 
în vedere că regimul de viteză nu 
trebuie să depășească limitele sigu
ranței de rulare a autovehiculelor 
în raport de starea carosabilului (us
cată sau umedă), configurația dru
mului (aliniament sau curbă), vizi
bilitatea (ziua, seara, pe timp senin 

■ sau pe ceață), intensitatea traficului 
‘ (aglomerație său 'circulație rară). 
. Importantă deci nu este nedepășirea 

limitei maxime de viteză admise de 
lege, ci respectarea limitei de sigu
ranță a deplasării autovehiculului, 
în cursul unei singure zile, cinci ac
cidente grave s-au comis din cauza 
excesului de viteză în județele Bi
hor, Bistrița-Năsăud, Gorj, Iași și 
Tulcea. în trei dintre aceste cazuri, 
conducătorii auto au intrat „tare" în 
curbe, nereușind să stăpînească au
tovehiculele, care au derapat.

în afară de pericolele deosebite pe 
care le generează, vitezele peste li
mita de siguranță constituie și sur
se de risipă a combustibilului, risi
pa ce crește pe măsura vitezei au
tovehiculelor.

Circulația în acest sezon
Zilele au început să se scurteze și 

nopțile să fie mai lungi. Pot cădea 
precipitații frecvente, iar dimineața 
se semnalează ceață, îndeosebi pe

șoselele ce străbat depresiuni și văl. 
Carosabilul umed, pe alocuri cu pe
liculă de mîzgă. vizibilitatea afectată 
in orele de dimineață și in a doua 
jumătate a zilei sau din cauza ce
tii. valorile termice în curs de scă
dere sînt tot atîția factori ce pot 
afecta desfășurarea în bune condiții 
a circulației.

Se recomandă conducătorilor auto, 
în primul rînd, un regim de viteză 
permanent corelat cu împrejurările 
rutiere de sezon, pentru a preveni 
scăparea autovehiculelor de sub con
trol în condițiile slăbirii aderenței 
pneurilor pe carosabilul umed. Mo
derația în viteză se impune și în cir
cumstanțele de vizibilitate redusă, 
și la trecerea prin localități rurale, 
mai cu seamă cînd în apropiere se 
află pietoni, bicicliști, căruțași sau 
copii. Folosirea centurii de siguran
ță la orice deplasare și a luminii dș 
întiinire a farurilor în primele ore 
ale dimineții și la apropierea amur
gului sint procedee ce nu trebuie să 
lipsească din ^conduita nici unui au
tomobilist.

Asigurarea stării tehnice a auto
vehiculelor se impune, de asemenea, 
ca o cerință expresă în pragul se
zonului de toamnă, îndeosebi în ce 
privește sistemele de direcție și de 
frînare, înlocuirea pneurilor cu grad 
avansat de uzură și prevenirea în
ghețării lichidului de răcire a moto
rului. Bicicliștilor și căruțașilor li 
se cere, cu insistență, să asigure 
semnalizarea corespunzătoare a ve
hiculelor cu catadioptril și vopsirea 
în alb a aripii bicicletelor și in 
dungi alb-roșii a spatelui căruțelor, 
pentru a putea fi cit mai bine ob
servate.

Totodată,, șoselele cunosc o aflu
ență masivă de autovehicule și uti
laje agricole angajate in campania 
agricolă de toamnă. Prezența lor in 
circulație trebuie să îndemne la pru
dență pe conducătorii auto, să se an
gajeze în depășire numai după o te
meinică asigurare că nu există nici 
un pericol.

PROGRAMELE 1 ȘI t
In Jurul orei 8,15 transmisiune direc

tă de la Aeroportul Otopeni : ceremo
nia plecării președintelui Republicii 
Arabe Egipt, Mohamed Hosni Mubarak.

PROGRAMUL 1
11,00 Telex.
11,05 Matineu de vacantă ■ Desene 

animate.
11.30 Telecinemateca. Ingrid Bergman 

In filmul „Drumul spre Saratoga11.
13,00 La sfîrșit de săptămînă B Sport :

— 15,00 — Fotbal : Sportul studen
țesc — Steaua, tn Campionatul 
național divizia A. Transmisiune 
directă. — Campionatele europene 
de atletism. Transmisiuni. - directe 
de la Atena.

18.35 Săptămînă politică.
18.50 100-1 de seri.
19,00 Telejurnal B Sport.
19.30 A patriei cinstire — moment 

poetic.
19,45 Teleenclclopedia.
20.35 Film serial : „Lumini șl umbre1*. 

Episodul 31. Scenariul : Tltus Po- 
povici. Regia : Andrei Blaier, Mir
cea Mureșan.

21,25 Intîlnirea de stmbătă seara. Spec- 
. tacol de varietăți umoristice, mu

zicale, coregrafice.
22;15 Telejurnal. -
22.30 Nocturnă TV. Tangourl șt ro

manțe.
23,00 închiderea programului.

PROGRAMUL 2
19,00 Telejurnal B Sport.
19.30 Cin tarea României.
20,10 Nocturnă camerală. De Ia precla

sici la contemporani. Transmisiu
ne directă de Ia Brașov.

21.50 Porți spre Dunăre (V). Reportaj. 
22,15 Telejurnal.
22.30 Seară de muzică de Jaz. 
23,00 închiderea programului.

A apărut „MUNCA
Acest număr al revistei cuprinde 

editorialele: „în întimpinarea Con
ferinței Naționale a P.C.R. — con
ducerea economiei la un nivel șimai 
înalt", „îndrumarea agriculturii — 
sub imperativul noii calități" și „O 
intensă activitate politică în cam
pania electorală". La rubrica „Spirit 
activ, militant în aplicarea orientă
rilor și indicațiilor tovarășului 
Nicolae Ceaușescu Ia Plenara lărgită 
a C.C. al P.C.R., din iunie 1982", au 
apărut articolele: „Formarea și dez
voltarea conștiinței socialiste a ma
selor — sarcină a întregului organ 
de partid", „Conținut bogat, eficientă 
maximă demersurilor politico-ideo- 
logice", „Permanent în centrul a- 
tenției — sădirea respectului față de 
lege, dă normele de conviețuire so-

DE PARTID* nr. 9
cială" și „Comisia de propagandiști 
și agitatori implicată adine in pre
ocupările colectivului", precum și 
dezbaterea: „Cultivarea răspunderii 
și combativității". La rubricile: „A- 
firmarea puternică a rolului organi
zațiilor de partid în conducerea po
litică a întregii activități economice 
și sociale", „Din activitatea organi
zațiilor de 'masă și obștești", „Stil 
de lucru dinamic, revoluționar". 
„Viață internă de partid riguroasă, 
bogată în conținut" sint prezentate 
opinii și puncte de vedere ale unor 
cadre din domeniul muncii de partid, 
corespondenți și redactori ai re
vistei. Sumarul revistei include, de 
asemenea, rubricile: „Portret de co
munist", „Note" și „Răspunsuri la 
întrebările cititorilor".

Noi tipuri de mașini pentru agricultură
întreprinderea de 

automobile din Miass, 
regiunea Celiabinsk, 
pregătește asimilarea 
în producție a unui 
autocamion destinat a- 
griculturii — Ural-5557. 
Noul mijloc de trans
port a fost construit pe 
baza cerințelor tehno
logice ale întreprinde
rilor agricole, iar pro
totipurile au fost tes
tate în diferite zone 
ale Uniunii Sovietice. 
După cum precizează 
„Ekonomiceskaia Ga
zeta", „Ural-5557" dis
pune de un motor 
diesel de 210 CP, ca
pacitatea sa de trans

port fiind de 7—8 tone. 
Anvelopele cu profil 
larg și cu presiunea 
reglabilă permit noului 
autocamion șă se de
plaseze în zone greu 
accesibile, iar gama 
largă de viteze — în
tre 3 și 70 km pe oră 
— oferă posibilitatea 
utilizării sale la dife
rite munci agricole.

în cadrul Întreprin
derii din Miass se vor 
construi noi capacități 
de producție care vor 
permite livrarea in ac
tualul cincinal a mii 
de asemenea vehicule 
agriculturii.

Pe aceeași linie de

preocupări — dotarea 
agriculturii cu mașini 
de Înalt randament — 
in apropiere de Lenin
grad a început testa
rea unor tractoare și 
combine cerealiere cu 
șenile din cauciuc. E- 
fectuate in diferite 
zone climaterice ale 
U.R.S.S., asemenea 
teste au confirmat ca
litatea acestor șenile.

După opinia specia
liștilor, șenilele din 
cauciuc vor fi deosebit 
de utile și pe șantie
rele din zonele Extre
mului Nord, unde se 
construiesc mari con
ducte de gaze.

• SPORT • SPORT • SPORT • SPORT R. S. CEHOSLOVACĂ

AZI, LA FOTBAL
CarripîSnatul 'diviziei A Ia fotbal se 

reia astăzi cu desfășurarea meciuri
lor celei de-a 6-a etape. în Capitală 
sint programate două partide care 
vor avea loc pe stadioane diferite : 
Sportul studențesc — Steaua (ora 15, 
stadion Sportul studențesc, fost Re
gie) și Dinamo — Politehnica Iași 
(ora 17, stadion Dinamo). Celelalte 
partide, care vor începe tot de la 
ora 17, se vor disputa astfel : F. C. 
Argeș — Jiul Petroșani ; A.S.A. Tg.

Mureș — Chimia Rm. Vîlcea ; S. Q, 
Bacău — F. C. Constanța ; F.C.M. 
Brașov — F. C. Bihor ; Politehnica 
Timișoara — Universitatea Craiova ; 
Corvinul Hunedoara — C. S. Tîrgo- 
viște și Petrolul Ploiești — F. C. 
Olt.

★
Posturile noastre de radio vor 

transmite alternativ, pe programul 1, 
cu începere de la ora 17, aspecte de 
la aceste partide.

Ocrotirea mediului ambiant

cinema
B Așteptind un tren : VICTORIA 
(16 28 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; 13; 20,15.
H Accident : CENTRAL (14 12 24) —
9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15.
gs Maria Mirabela — 9,15; 11,15; 13,15; 
15,15, Comedie fantastică — 17,15; 19,15: 
DOINA (16 35 38).
H Nea Mărin miliardar : BUZEȘTI 
(50 43 58) — 9; 11; 13; 15; 17; 19, la 
grădină — 20,30.
H Păcală : FERENTARI (80 49 85) —
15,30: 18,30.
13 Intîlnirea : 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.
S Răzbunarea : SCALA (1*1 03 72) —
9,15; 11,45; 14,15; 17; 19,30.
H Rocky — 9,15; 11,30; 13,45; Sub ace
lași cer — 15,45; 18; 20 : UNION
(13 49 04);B 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.
S 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 : 
PALATUL SPORTURILOR ȘI CUL
TURII (75 77 20) — 18.
S Kojak la Budapesta : POPULAR 
(35 15 17) — 15; 17,15; 19,30.

SJ Două semnale lungi tn ceață : FLA- 
CARA (12 03 40) — 15,30; 17,30; 19,30.
B Micile stele : PROGRESUL (23 94 10) 
— 16; 18; 20.H Coliba unchiului Tom : LUCEAFĂ
RUL (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 Gozian : FESTIVAL (15 63 84) 9;
11,15; 13,30; 15,45; 18,15; 20,30, GLORIA 
(47 46 75) — 9; 11,16; 13,30; 15,45; 18;
20,15, FLAMURA (85 77 12) — 9; 11;
13,15; 15,30; 17,45; 20.B Liniștea din adincurl : TIMPURI 
NOI (15 6110) — 9; 11,15; 13,30; 15,45;
18; 20.B Colosul din Rhodos : FEROVIAR 
(50 51 40) — 8; "12; 16,15; 19,30.B 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. /
B Contrabandiștii din Santa Lucia : 
PACEA (60 30 85) — 15,30; 17,30; 19,30, 
MUNCA (2150 07) — 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.
B Acel blestemat tren blindat : CUL
TURAL (83 50 13) — 9; 11,15; 13,30;
15,45; 18; 20,15, ARTA (213186) — 9;

LOTO
NUMERELE EXTRASE 

LA TRAGEREA 
AUTOTURISMELOR 

DIN 10 SEPTEMBRIE 1982 
FAZA I:

Extragerea I: 17 64 11 5 32 1 6 46 60
Extragerea a II-a: 43 53 56 4 71 34
83 57 40 -
FAZA a II-•a:
Extragerea a III-a: 4 19 8 80 14

11,13; lB-,30; 15,45; 18; 20, la grădină — 
20.30.
B Vremea păgtnllor : GRADINA CA
PITOL (16 29 17) — 20.
B Comoara din lacul de argint : 
GRADINA FESTIVAL (15 63 84) —
20,15.B Transamerlca Express : ARENELE 
ROMANE (75 77 20) — 20,15.
B O fată fericită : PARC HOTEL 
(17 08 58) — 20,15.

teatre
B Teatrul Național (14 7171. sala 
mică) : Hagl Tudose — 19,30.
B Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra1* 
(sala Schitu Măgureanu, 14 75 46) : 
Mobilă și durere — 19,30, (sala Gră
dina Icoanei, 12 44 16) : Tartuffe — 19. 
B Teatrul Mic (14 70 81) : Efectul ra
zelor gamma asupra anemonelor — 
19,30.
B Teatrul Foarte Mic (14 09 05) : Stop 
pe autostradă — 20.
B Teatrul „Nottara" (59 31 03, sala 
Magheru) : De ce dormi, iubito 7 — 
19,30.B Teatrul Glulești (sala Majestic, 
14 72 34) : Nu ne naștem toți la aceeași 
virstă — 19,30.
B Teatrul satiric-muzical ,,C. Tănase** 
(15 56 78, grădina Boema) ; Stela, ste
lele șl Boema — 19,30; (grădina Ba
tistei) : Funcționarul de la Domenii 
— 20.
B Ansamblul „Rapsodia română" 
(13 13 00) : La izvor de dor și clntea 
— 18,30.
B Teatrul evreiesc de stat (20 39 70) : 
Efros Saga — 19,30.

CAMPIONATELE EUROPENE DE ATLETISM
Vineri, in cadrul campionatelor 

europene de atletism de la Atena, 
deși nu au fost doborite recorduri, 
decît la nivel național, rezultatele au 
fost excelente in majoritatea probe
lor. Astfel, la 400 m garduri femei, 
suedeza Ann-Louise Skoglund a ciș- 
tigat in 54”58/100, la 30 de sutimi de 
recordul lumii, urmată de Petra 
Pfaff (R.D.G.) — 54”90/100 și Chan
tal Rega (Franța) — 54”94/100. Prin
cipalul favorit la aruncarea ciocanu
lui, Iuri Sedih )(U.R.S.S.) a confir
mat pronosticurile, situindu-se pe 
locul I, cu 81,66 m, talonat de co
echipierii săi Igor Nikulin — 79,44 m 
și Serghei Litvinov — 78,66 m.

Un alt favorit, vest-germanul Pa- 
triz Ilg, performerul mondial al 
anului, s-a impus in proba de 3 000 
m obstacole, dar nu fără emoții, ciș- 
tigînd pe ultimii metri, la sutimi de 
secundă in fața polonezului Boguslaw 
Maminski. învingătorul a realizat 
timpul de 8’18”52Z100, Maminski — 
8T9”22/100, iar pe locul 3, spaniolul 
Domingo Ramon a fost înregistrat 
in 8’20”48/100.

La triplusalt, ierarhia europeană 
a sezonului a fost, de asemenea, 
respectată, Keith Connor, din Marea 
Britanie, a obținut medalia de aur,

cu o săritură de 17,29 m, fiind urmat 
de sovieticul Vasili Griscenko — 
17,15 m și Bela Bakosl (Ungaria) — 
17,04 m. Bedros Bedrosian (România) 
e-a clasat pe locul 6, cu 16,46 m.

Recordmana mondială la heptatlon, 
probă introdusă pentru prima oară 
la „europene" (înlocuind pentatlo
nul), Ramona Meubert (R. D. Ger
mană) a ciștigat ieri cu totalul de 
6 622 puncte, medaliile de argint și 
bronz revenind compatrioatei sale 
Sabine Moebius — 6 595 puncte și, 
respectiv, lui Sabine Everts (R. F. 
Germania) — 6 420 puncte.

Singura surpriză a zilei s-a înre
gistrat în proba de 50 km marș, titlul 
continental fiind adjudecat de un 
out-sider, finlandezul Reino Salomen, 
cu 3h 55’29”, urmat de campionul la 
20 km marș, Jose Marin (Spania), 
cronometrat în 31i 59'18” și de suede
zul Bp Gustafsson — 4h 01’21”.

Astăzi, in penultima zi a competi
ției se desfășoară 10 finale, intre care 
și cea de ■ l 500 m feminin, Ia startul 
căreia vor fi prezente și atletele 
românce Maricica Puică și Doina 
Melinte. De asemenea, se va disputa 
finala ștafetei feminine de 4X400 m, 
în care sînt prezente și sportivele din 
țara noastră.

în cîteva rînduri
® La Campionatele mondiale de 

lupte greco-romane, ce. se desfășoară 
în aceste zile la Katowice, in limi
tele categoriei 68 kg, în turul 3, 
Ștefan Negrișan l-a învins pe cam
pionul polonez Qzeslaw Kowalik, în- 
scriindu-și în foile de concurs a treia 
victorie consecutivă. Și alți- luptători 
români au repurtat succese în reuniu
nile de vineri : la categ. 74 kg, Ștefan 
Rusu l-a Învins pe norvegianul Ol
sen, la categ. 57 kg, Nicolae Zamfir 
a ciștigat prin tuș meciul cu campio
nul S.U.A. Robert Herman, iar in 
limitele categoriei 100 kg, Vasile An
drei l-a întrecut la puncte pe iu
goslavul Josef Tretej.

© Pe terenurile arenei newyorkeze 
„Flushing Meadow" au continuat 
campionatele internaționale de tenis 
ale S.U.A. în ultimele două partide.

contind pentru sferturile de finală 
ale probei de simplu masculin, Jimmy 
Connors (S.U.A.) l-a învins cu 6—1, 
6—3, 6—4 pe Rodney Harmon
(S.U.A.), iar argentinianul Guillermo 
Vilas l-a eliminat cu 6—2, 6—1, 6—1 
pe Tom Gullikson (S.U.A.). In se
mifinale, Vilas îl va întîlni pe Con
nors, iar McEnroe va juca in com
pania lui Lendl.

Au continuat, de asemenea, între
cerile probei de dublu femei (sferturi 
de finală). Perechea Barbara Potter, 
Sharon Walsh (S.U.A.) a dispus cu 
6—3, 6—2 de Joanne Russel (S.U.A.), 
Virginia^ Ruzici (România).
• Astăzi și mîine, la Galați, se vor 

desfășura finalele competiției de te
nis pentru „Cupa sănătății". La în
treceri participă învingătorii din fa
zele județene.

într-o țară dens 
populată și puternic 
industrializată ca Ce
hoslovacia, problema 
ocrotirii mediului am
biant este deosebit de 
actuală. De rezolvarea 
ei se ocupă o serie de 
institute de cercetări 
științifice, instituții de 
stat, precum și orga
nizații obștești.

Principala sursă de 
poluare a mediului în
conjurător o constituie 
în R.S.C. produsele 
gazoase ale arderii 
combustibililor în ter
mocentrale. Pentru re
ducerea în cit mai 
mare măsură a acestei 
surse, specialiștii in
stitutului de profil din 
Praga au realizat un 
cazan in care pot fi 
arși tot felul de com
bustibili, inclusiv de
șeuri greu de eliminat, 
care poluează mediul, 
iar degajarea in at
mosferă a bioxidului 
de sulf și oxizilor de 
azot ce rezultă din 
procesul de ardere

este redusă la mini
mum. Noul cazan a 
fost încercat cu suc
ces la combinatul si
derurgic din Kladno.

O grijă deosebită 
față de ocrotirea me
diului se manifestă in 
zona munților Beskidi, 
din Moravia de nord, 
unde natura s-a păs
trat în toată splendoa
rea ei. Bogatele zăcă
minte de cărbuni, des
coperite nu de mult in 
această zonă urmează 
să atragă aici impor
tante capacități indus
triale noi, dar se pre
vede ca toate între
prinderile a căror 
funcționare ar putea 
avea consecințe po
luante să fie . așezate 
pe cit posibil mai de
parte de această zonă.

în Cehia de nord 
carierele la suprafață 
de cărbune brun ocupă 
in prezent 20 000 ha, 
dar aceste păminturi 
nu rămîn părăsite 
după ce cărbunele este

extras integral. Locu
rile fostelor cariere se 
recultivă și se trans
formă în parcuri, livezi 
și vii. Pînă în prezent 
in zona fostelor ex
ploatări carbonifere au 
fost recultivate circa 
3 000 ha, iar pe alte 
3 500 ha se desfășoară 
lucrări de amenajări 
funciare. Procesul du
rează 8—12 ani. în a- 
cest răstimp pămintul 
este fertilizat cu în
grășăminte chimice și 
organice.

De puritatea mediu
lui înconjurător se în
grijesc în Cehoslova
cia și grădinarii, api
cultorii, pescarii, vînă- 
torii. De o mare popu
laritate se bucură miș
carea tineretului pen
tru ocrotirea mediului 
înconjurător. Specia
liștii și amatorii din 
acest domeniu sint 
(Organizați în Uniunea 
cehă a apărătorilor 
naturii, Înființată tn 
anul 1979.

R. P. POLONĂ

Realizări în industria extractivă 
și de tractoare

în industria polone
ză, îndeosebi în cea 
carboniferă, se contu
rează tendințe poziti
ve. relatează agenția 
P.A.P. De Ia începutul 
anului crește sistema
tic producția de căr
bune, care în primele 
șase luni s-a ridicat 
la circa 95 milioane 
de tone, depășindu-se 
sensibil nivelul reali
zărilor din aceeași pe
rioadă a anului trecut. 
Potrivit agenției cita
te, acest fapt consti
tuie o importantă 
premisă a înviorării 
economice, cunoscut 
fiind rolul de seamă 
al acestei ramuri în 
ansamblul economiei 
poloneze. Guvernul 
polonez va continua 
actuala politică în in
dustria carboniferă. 
Potrivit datelor preli

minare, în acest an ex
tracția de cărbune se 
va cifra la peste 180 
milioane tone și va fi 
superioară prevederi
lor inițiale ale proiec
tului de plan. O învio
rare economică se în
registrează și in alte 
domenii ale industriei 
producătoare de ma
terii prime din țară.

Rezultate importante 
s-au obținut in pro
ducția de tractoare. U- 
zinele „Ursus", de pil
dă, au livrat pînă a- 
cum peste 23 000 trac
toare, ceea ce, apre
ciază agenția P.A.P., 
constituie o garanție a 
îndeplinirii planului pe 
intregul an. Pînă la 
sfirșitul anului se pre
vede producerea a 
52 000 de tractoare, ce 
se vor adăuga celor

peste 900 000 de trac
toare realizate în Po
lonia în anii construc
ției socialiste.

Recent, guvernul a 
adoptat o hotărire pri
vind reglementarea in
vestițiilor, preconizîn- 
du-se concentrarea e- 
forturilor asupra unor 
obiective de primă în
semnătate pentru eco
nomie. Potrivit hotări- 
rii, numărul acestor o- 
biective în anul în curs 
este de 72. Conco
mitent, întreprinderile 
industriale d i s p u p 
de acum de proprii
le lor fonduri de in
vestiții, ceea Ce deter
mină creșterea răs
punderii lor directe 
pentru folosirea cit 
mai eficientă a aces
tora și modernizarea 
producției.

• ENERGIE MIXTĂ. 
La Universitatea din Dayton, 
S.U.A., a fost realizată o insta
lație experimentală în vederea 
transformării directe a energiei 
solare și eoliene în electricitate, 
în acest scop, a fost montată o 
moară eoliană în virful unui 
turn cu înălțimea de 50 metri ; 
totodată, s-au montat panouri 
solare pe acoperișul instalației 
care mai cuprinde 720 acumula
toare. Sistemul energetic mixt 
soare-vînt este practic _ acolo 
unde există vinturi relativ pu
ternice în lunile de iarnă și mult 
soare în timpul verii.

• TRADUCĂTOR E- 
LECTRONIC DE BUZU
NAR. Ingineri francezi au 
creat un aparat căruia, pe drept 

cuvînt I se poate spune „tra
ducător electronic de buzunar". 
Aparatul este prevăzut cu o 
„memorie" de 7 000 de cuvin
te. Numărul maxim de litere 
pentru un cuvînt este de 16. Ca
setele cu înregistrări în diferite 
limbi cu care este prevăzut apa
ratul fac posibilă trecerea de la 
o limbă la alta doar în cîteva 
secunde.

® CU UNTURĂ DE 
PEȘTE IN REZERVOR. 
Căutarea de surse de energie ne
convenționale continuă să fie la 
ordinea zilei în lume. Soluțiile 
găsite sint, dacă nu intotdeauna 
realiste și aplicabile la scară 
largă, in orice caz originale. Ast
fel, de pildă, un tehnician is- 
landez nu își mai umple rezer
vorul mașinii cu benzină sau 
motorină, ci cu... untură de peș

te. Rezultatele acestui insolit ex
periment sint foarte bune sub 
raportul vitezei autovehiculului 
și cantității diminuate de gaze de 
eșapament, de asemenea, al ren
tabilității, căci, în Islanda, un
tura de pește este cu 40 la sută 
mai ieftină decît motorina I

O DIN NOU DESPRE 
„SINDROMUL TOXIC". 
Potrivit datelor anunțate de fo
rurile sanitare spaniole, în 
cursul lunii trecute au fost În
registrate patru noi decese în 
rîndul persoanelor care ș-au 
îmbolnăvit în această țară’ ca 
rezultat al consumării de ulei 
alterat, numărul cazurilor 
mortale majorîndu-se la 331, 
din thomentul declanșării, în 
primăvara anului trecut, a mala
diei ce a primit ulterior numele

PRETUTINDENI
• SUCCES IN LUPTA 

ANTIDROG. Poliția din ora
șul olandez Utrecht a anunțat că 
a descoperit și confiscat în zona 
acestei localități cantitatea de 
2 100 kilograme hașiș, disimulată 
intr-un camion și intr-o camio
netă. în cadrul acțiunii antidrog 
au fost arestate trei persoane — 
doi olandezi și un britanic. S-a 
precizat că succesul operației a 
fost posibil datorită cooperării 
internaționale tn combaterea 
traficului de stupefiante, relatea
ză agenția France Presse.

• PREMIUL „PENTRU 
ALFABETIZARE" anul 
1982, atribuit de UNESCO, a fost 
acordat Braziliei, Ecuadorului, 
Indiei și Indoneziei pentru 
succesele realizate in acțiunea de 
eliminare a neștiinței de carte. 
Premiul a fost remis reprezen
tanților țărilor laureate de către 
directorul general al UNESCO, 
Amadou Mahtar M’Bow, cu pri
lejul celei de-a XVI-a aniversări 
a Zilei internaționale a alfabe
tizării.

• UN „CONTEMPO
RAN" AL DINOZAURI
LOR. în rezervația de la Ho- 
pior, din regiunea Voronej 
— U.R.S.S. trăiește guzganul 
de mosc. Acest animal nu poate 

fi fntîlnit In nici o grădină zoo
logică din lume pentru că el nu 
suportă captivitatea. Colonii ex
trem de rare de guzgani de 
mosc mai există in bazinele 
Volgăi, Donului și Uralului. Oa
menii de știință consideră că 
acest mic animal a fost contem
poran cu dinozaurii, dăinuind, 
deci, de peste 30 de milioane de 
ani.

® LA PESCUIT IN 
APELE AMAZONULUI. 
Peștele carnivor piranha, ce tră
iește in apele Amazonului, cel 
mai periculos dintre toți repre
zentanții faunei marelui fluviu, 
era considerat pînă acum ne
comestibil. Specialiștii brazilieni 
au descoperit însă modalitatea 
de a-1 prepara astfel incit nu 
numai că devine comestibil, dar 

este și gustos. Drept urmare, tn 
țară s-a început pescuire» lui 
pe scară largă.

• S-A FURAT... UN 
FILM. Regizorul italian Ferdi- 
nando Boldi a primit o scrisoare 
cu următorul conținut : „Ma
terialul dv. filmat se află la loc 
sigur dar, pentru ca să vi se 
restituie, trebuie să plătiți 60 000 
de dolari in bancnote de cite 
o mie dolari fiecare". Astfel a 
aflat regizorul că cele 17 role 
cu pelicula noului său film de 
aventuri „Comorile celor patru 
coroane" au fost furate din stu
dio. în timp ce poliția fi caută 
pe făptași, regizorul caută să 
facă rost de suma necesară răs
cumpărării propriei sale opere.



MmifesAi sie voinței popoarelor 

de a înfăptui dezarmarea
în favoarea înghețării

NAȚIUNILE UNITE 10 (Ager
pres). — într-o cuvintare rostită Ia 
sediul Națiunilor Unite din New 
York la Conferința organizațiilor 
neguverriamentale acreditate la 
O.N.U., cunoscutul om politic ame
rican, John Kenneth Galbraith, a 
cerut poporului" american să acțio
neze pentru înghețarea cursei înar
mărilor nucleare cu aceeași pasiune

Demonstrație la New York pentru înfăptuirea dezarmării, in primul rind 
nucleare, pentru reducerea bugetelor militare și folosirea sumelor econo

misite în vederea sporirii fondurilor destinate serviciilor sociale

Penfru crearea unei zone denuclearizate
în nordul

HAGA 10 (Agerpres). — La Haga 
s-au deschis lucrările conferinței 
anuale a Internaționalei liberale, la
care participă peste 400 de delegați 
reprezentind partidele liberale din 
Europa occidentală. In cursul 
dezbaterilor, delegația norvegiană a

Țările nealiniate să-și aducă un aport crescînd 
la cauza consolidării păcii

Declarația Secretariatului permanent al Organizației 
de Solidaritate a Popoarelor Afro-Asiatice

CAIRO 10 (Agerpres). — Mișcarea 
de nealiniere, indisolubil legată de 
lupta de eliberare națională a po
poarelor, pentru independența politi
că și economică s-a transformat 
astăzi într-o forță reală, care poate 
și trebuie să influențeze desfășurarea 
principalelor evenimente ale lumii 
contemporane — se arată într-o de
clarație a Secretariatului permanent 
al Organizației de Solidaritate a Po

S.U.A.: Cheltuieli
WASHINGTON 10 (Agerpres). — 

Președintele S.U.A., Ronald Reagan, 
a semnat o lege prin care autorizea
ză forțele armate să utilizeze, în anul 
financiar 1983, care începe la 1 oc
tombrie, fonduri în valoare de 177.9 
miliarde dolari pentru achiziționarea 
de arme, operațiuni militare și între
ținere, relatează agențiile U.P.I. și 
A.P. Aprobarea acestei sume, supe
rioară celei aprobate pentru anul în 
curs, precum și suplimentarea buge
tului militar pe anul financiar curent 
cu 182 milioane dolari, care repre
zintă una dintre „prioritățile** actua
lei Administrații ca parte a anga
jamentului acesteia privind „reinar- 
marea Americii** a constituit obiectul 
unor dezbateri aprinse in Congres, 
menționează sursele citate.

înarmărilor nucleare
cu care a demonstrat împotriva 
războiului din Vietnam. Vorbitorul a 
cerut americanilor' să exercite pre
siuni asupra membrilor Congresului 
pentru ca aceștia să sprijine înghe
țarea înarmărilor nucleare, „de- 
monstrind că voința populară poate 
înfrina puterea militară, așa cum a 
făcut-o in problema vietnameză**.

Europei
prezentat conferinței un proiect de 
rezoluție vizind crearea unei zone 
denuclearizate in nordul Europei. In 
intervenția sa, Russell Johnston, 
membru al parlamentului britanic, 
a lansat un apel urgent la înce
tarea experiențelor nucleare.

poarelor Afro-Asiatice (O.S.P.A.A.), 
reluată de agenția T.A.S.S.

în condițiile situației internaționa
le actuale — relevă documentul 
amintit — țările nealiniate trebuie 
să-și concentreze atenția asupra 
scopurilor comune — lupta pentru 
destindere și dezarmare, pentru lichi
darea totală a colonialismului și ra
sismului, să-și aducă aportul la cauza 
consolidării păcii și preîntîmpinării 
pericolului de război.

militare record
Camera Reprezentanților a S.U.A. a 

respins vetoul prezidențial la pro
iectul de lege privind alocarea unor 
fonduri bugetare suplimentare pentru 
capitolele sociale. Un număr de 88 
de deputați republicani, dintr-un total 
de 192 în Camera Reprezentanților, 
s-au alăturat opoziției democrate 
pentru a se distanța de politica e- 
conomică a Administrației, cu două 
luni înainte de scrutinul de la 2 no
iembrie. După cum subliniază agen
ția Reuter, campania electorală este 
dominată încă de la început de pre
ocupările față de consecințele sociale 
ale recesiunii economice. îndeosebi 
față de creșterea șomajului șl înrău
tățirea condițiilor de viață. Dezbate
rile electorale se concentrează in 
consecință asupra programelor eco
nomice ale Administrației.

încheierea Conferinței arabe la nivel înalt
Adoptarea unei declarații finale care cuprinde planul de pace' 

arab in Orientul Mijlociu
RABAT 10. — Trimisul Agerpres, 

Gheorghe Sprințeroiu, transmite : 
Prelungită cu o zi, pentru a da posi
bilitatea participanților să găsească 
„soluții adecvate, judicioase", tuturor 
problemelor înscrise pe ordinea de 
zi, în acest moment politic extrem de 
important pentru lumea arabă — 
după cum notează ziarele „L’Opinion" 
și „Le Matin de Sahara" — a doua 
rundă a celei de-a 12-a Conferințe 
arabe la nivel înalt și-a încheiat lu
crările joi noaptea. Timp de patru 
zile au fost dezbătute teme majore 
privind definirea unei strategii co
mune față de rezolvarea crizei din 
Orientul Mijlociu, problema palesti
niană în contextul noilor evenimente 
din zonă, situația din Liban, conflic
tul armat irakiano-iranian, colabora
rea interarabă etc.

Participanții au adoptat Declarația 
finală a conferinței care, după cum 
a precizat M’hamed Boucetta, minis
trul marocan de stat pentru afaceri 
externe și purtătorul de cuvînt al 
reuniunii, cuprinde planul de pace 
arab, definind condițiile unei regle
mentări politice a conflictului din 
Orientul Mijlociu. Potrivit purtătoru
lui de cuvînt al conferinței, docu
mentul, elaborat pe baza propuneri
lor președintelui Tunisiei, Habib 
Bourguiba, și ale regelui Fahd al 
Arabiei Saudite, cuprinde următoa
rele principii : retragerea Israelului 
din toate teritoriile arabe ocupate, 
inclusiv din partea arabă a Ierusali
mului ; lichidarea așezărilor instalate 
de Israel în teritoriile arabe ocupate 
după 1967 ; reafirmarea dreptului po
porului palestinian la autodetermi
nare și la exercitarea drepturilor 
sale naționale imprescriptibile și 
inalienabile sub conducerea Organi
zației pentru Eliberarea Palestinei, 
reprezentantul său unic și legitim ; 
plasarea Cisiordaniei și Gâzei sub 
controlul O.N.U. pentru o perioadă 
de tranziție care să nu depășească 
cîteva luni ; constituirea unui stat

Evoluția situației din Liban
Contingentul american din cadrul Forței multinaționale 

a părăsit Beirutul
BEIRUT 10 (Agerpres). — Cel 800 

de pușcași marini reprezentind con
tingentul american din cadrul Forței 
multinaționale din Beirut a părăsit 
vineri Libanul, informează agenția 
France Presse. Contingentul ameri
can a sosit in Liban la 25 august și 
a fost însărcinat cu asigurarea secu
rității in portul Beirut. Vineri, mili
tarii americani au fost inlocuiți de 
soldați libanezi. Contingentele italian 
și francez din cadrul Forței interna
ționale urmează să părăsească Bei
rutul în următoarele zile, conform 
unui acord dintre țările care for
mează această forță. Ultimul contin
gent francez va părăsi Beirutul la 15

Constituirea noului guvern danez
COPENHAGA 10 (Agerpres). — 

Noul premier danez, Poul Schlueter, 
a prezentat, vineri, la o săptâmină 
după demisia predecesorului său so
cial-democrat, Anker Joergensen, 
lista cabinetului de coaliție. Guver
nul, alcătuit din reprezentanți ai 
partidelor Conservator, Liberal, Cen
trist-Democratic și Creștin-Popular, 
are 21 de miniștri, menționează a- 
genția D.P.A. Coaliția dispune de 66 
de mandate din totalul de 179 ale 
FolketinguluL Se estimează că, in 

palestinian independent avînd Ieru
salimul drept capitală ; garantarea 
de către Consiliul de Securitate al 
O.N.U. a păcii între toate statele din 
regiune, inclusiv statul palestinian 
independent ; garantarea libertății de 
cult ; garantarea de către Consiliul de 
Securitate a respectării acestor prin
cipii.

Condamnînd energic agresiunea Is
raelului împotriva Bibanului și a 
popoarelor libanez și palestinian — 
se arată în Declarația finală — con
ferința hotărăște sprijinirea Libanu
lui pentru înfăptuirea rezoluțiilor 508 
și 509 referitoare la retragerea Israe- ' 
lului de pe teritoriul Libanului pînă 
la frontierele internaționale recu
noscute.

Reuniunea Ia nivel înalt, se arată 
In continuare, a fost informată despre 
hotărîrea guvernului libanez de a 
pune capăt misiunii Forței arabe de 
descurajare din Liban. Guvernele li
banez și sirian urmează să angajeze 
negocieri asupra dispozițiilor ce vor 
fi luate în lumina retragerii israelie- 
ne din Liban.

Conferința a constatat cu profundă 
îngrijorare și regret continuarea răz
boiului irakiano-iranian, în ciuda în
cercărilor repetate de a se ajunge la 
o încetare a focului și a ofertelor de 
mediere și de „bune oficii" din par
tea organizațiilor internaționale, sa- 
lutînd inițiativa pozitivă a Irakului de 
a-și retrage forțele pînă la frontierele 
internaționale. Conferința a cerut 
tuturor țărilor să se abțină de la 
luarea de măsuri de natură să încu
rajeze direct sau indirect continuarea 
războiului irakiano-iranian.

Declarația finală conține, de ase
menea, poziția țărilor participante în 
ceea ce privește situația din Cornul 
Africii.

La sfîrșitul lucrărilor, regele Has
san al II-lea al Marocului a anunțat 
că viitoarea conferință arabă la nivel 
Înalt va avea loc la Riad, în Arabia 
Saudită.

septembrie, menționează agenția 
France Presse.

★
BEIRUT 10 (Agerpres). — Trupele 

invadatoare israeliene au Împrăștiat 
cu forța, joi după-amiază, în orașul 
Saida, din sudul Libanului, o mani
festație a femeilor care cereau elibe
rarea prizonierilor palestinieni și li
banezi deținuți de Israel, scrie coti
dianul libanez „Al Nahar**, citat de 
agenția France Presse. Mai multe 
persoane au fost arestate. Aproxi
mativ 6 000 de palestinieni și libanezi 
sînt deținuți de forțele Israeliene de 
la începutul invaziei Israelului în 
Liban, menționează agenția France 
Presse.

actualul context din Danemarca, 
principala persoană din cabinet după 
primul ministru este deținătorul por
tofoliului finanțelor, Henning Chris- 
tophersen (Liberal), care, împreună 
cu Poul Schlueter, a dezmințit zvo
nurile privind eventualitatea unei 
devalorizări a coroanei daneze, aflată 
de citeva zile sub puternice presiuni 
speculative. Ca ministru de externe 
a fost numit Uffe Ellemann-Jensen 
(Liberal).

Convorbiri polono-libiene
VARȘOVIA 10 (Agerpres). — După 

cum transmite agenția poloneză 
P.A.P., la Varșovia s-au încheiat, vi
neri, convorbirile dintre Wojciech 
Jaruzelski, prim-secretar al C.C- al 
P.M.U.’P., președintele Consiliului de 
Miniștri al R.P. Polone, și Moammer 
El Geddafi, conducătorul Marii Re
voluții de la 1 .Septembrie jil Jama- 
hiriei Arabe Libiene Popula’re Socia
liste, care a efectuat o vizită de prie
tenie in Polonia. în cursul convor
birilor, părțile au examinat o serie 
de probleme ale colaborării bilaterale 
și au procedat la un schimb de pă
reri asupra unor aspecte majore ale 
situației internaționale actuale, acor- 
dînd o atenție deosebită situației din 
Orientul Mijlociu.

Adunarea generală 
a F.M.I. și B.I.R.D.

TORONTO 10 (Agerpres). — în cu- 
vîntarea rostită la Adunarea anuală a 
F.M.I. și B.I.R.D., ministrul italian al 
trezoreriei, Beniamino Andreatta, a 
subliniat că recesiunea din țările 
occidentale industrializate antrenează 
„o degradare dramatică a condițiilor 
economice in țările în curs de dez
voltare". Vorbitorul — ca și alți mi
niștri vest-europeni, a insistat asu
pra necesității sporirii asistenței acor
date țărilor în curs de dezvoltare prin 
intermediul instituțiilor financiare in
ternaționale. „Comunitatea financiară 
internațională trebuie să dea dovadă 
de solidaritate față de țările cu dato
rii externe mari", a subliniat minis
trul austriac de finanțe, Herbert 
Salcher, apreciind că aceasta este im
portantă pentru a face posibilă re
dresarea economică.

Pe de altă parte, miniștrii de finan
țe ai țărilor nordice și • Spaniei au 
criticat cu putere „tendința spre pro
tectionism, prevalentă în principalele 
țări industrializate".

r~

CONSULTĂRI IN VEDEREA 
| FORMARII GUVERNULUI OLAN- 
I DEZ. Regina Beatrix a Olandei a 

început consultările în problema 
I formării noului guvern al țării, 

ca 'urmare a rezultatelor alege
rilor generale anticipate desfășu
rate miercuri.

I EȘEC. tn noaptea de joi spre vi
neri, de la centrul spațial din Gu- 

Iyana Franceză a fost lansată, pen
tru o primă misiune „comercială", 
o rachetă vest-europeană tip „Ari- 

Iane". Lansarea — informează agen
ția France Presse — s-a soldat cu 
un eșec : după aproximativ 14 mi
nute de zbor, din motive ce urmea- 

Iză a fi elucidate, racheta s-a pră
bușit in mare, impreună cu cei doi 
sateliți pe care ii purta — „Marecs- 

IB“ (pentru telecomunicații mariti
me) și „Sirio-2“ (meteorologic).

COMISIA PIEȚEI COMUNE a 
cerut Danemarcei să-și argumen- 

I teze temeinic și urgent măsura de 
interzicere a accesului pescadoare- 

I lor vest-germane in zona de vest a 
Groenlandei. Un purtător de cu
vînt al comisiei a declarat că, dacă 

. măsura daneză va fi lipsită de 
temei, autoritățile C.E.E. și vest- 

I germane vor acționa Danemarca 
tn judecată in fața Curții de justi
ție de la Luxemburg a „celor 

| zece". Danemarca a interzis accesul 
pescadoarelor vest-germane pa

IUCRĂR1LE CONGRESULUI PARTIDULUI COMUNIST CHINEZ
BEIJING 10 (Agerpres). — In ca

drul lucrărilor celui de-al XII-lea 
Congres național al Partidului Comu
nist Chinez, vineri a avut loc o șe
dință plenară pentru alegerea mem
brilor celui de-al XII-lea Comitet 
Central al partidului și a membrilor 
Comisiei Centrale Consultative — in

manila: Sesiunea Comisiei O.N.U. pentru 
corporațiile transnaționale

MANILA 10 (Agerpres). — La Ma
nila se desfășoară lucrările sesiunii 
Comisiei O.N.U. pentru corporațiile 
transnaționale, axate. în principal, 
pe analiza activității acestora în 
Africa de Sud. După cum rezultă din 
documentele Comisiei de profil a 
O.N.U. prezentate spre examinare 
sesiunii, in Africa de Sud activează 
în prezent peste 1 600 de corporații 
transnaționale, în principal ameri
cane, engleze și vest-germane. Volu
mul total al investițiilor plasate de 
acestea în Africa de Sud depășește 13 
miliarde de dolari. Exploatarea bo
gățiilor naturale ale sudului conti
nentului african și a forței de mun
că din zonă permite societăților 
transnaționale occidentale să realize
ze recorduri în materie de profituri 
nete.

în intervențiile din cadrul dezba
terilor, reprezentanții Indiei, Mexi

Acțiuni ale insurgenților din Salvador
SAN SALVADOR 10 (Agerpres). — 

Frontul Farabundo Marti pentru Eli
berare Națională (F.M.L.N.) din Sal
vador a anunțat că, in urma opera
țiilor desfășurate de combatanții săi 
în cursul lunii trecute, au fost scoși 

considerentul că Groenlanda a ho- 
tărît, în cadrul referendumului din 
luna februarie, să se retragă din 
Piața comună, începînd din 1984.

ÎMPUȘCATURI în centrul 
PARISULUI. Trăgînd într-o mași
nă care a refuzat să se oprească 
pentru un control de rutină, poliția 
a ucis. în centrul Parisului, o fată 
de 17 ani și a rănit alți doi tineri, 
informează agenția Associated 
Press. Cei patru polițiști implicați 
au declarat că ocupanții mașinii au 
refuzat să oprească la cererea lor. 
Serviciul intern de investigații al 
poliției pariziene a deschis o an
chetă.

POLIȚIA ITALIANA a anuntat 
arestarea ieri, in centrul Romei, a 
teroristei Marina Sarnclli. bănuită 
a face parte din organizația clan
destină autointitulată „Brigăzile 
Roșii" șl pusă sub urmărire de 
peste un an sub acuzația de parti
cipare Ia o bandă înarmată. Ea 
este, totodată, bănuită de partici
parea Ia asasinarea, la 15 iulie a.c., 
la Napoli, a șefului brigăzii mobile 

CONGRES INTERNATIONAL IN PROBLEMELE CANCERULUI. In orașul 
american Seattle, din statul Washington, se desfășoară al 13-lea Congres 
internațional in problemele cancerului, la care iau parte aproape 8 000 de- 
specialiști din 95 de țări. Reuniunea are drept scop efectuarea unui 
schimb de informații și Idei asupra acestei maladii.

formează agenția China Nouă. Noul 
Comitet Central este format din 210 
membri, iar Comisia Centrală Con
sultativă din 172 membri.

Lucrările în plenară vor fi reluate 
simbătă pentru alegerea membrilor 
supleanți ai C.C. și a membrilor Co
misiei centrale pentru controlul dis
ciplinei.

cului, ai unor țări africane și ai altor 
state au calificat colaborarea exis
tentă intre regimul de la Pretoria și 
corporațiile transnaționale în exploa
tarea bogățiilor naturale ale Africii 
de Sud drept o încălcare flagrantă a 
normelor de drept internațional și a 
hotărîrilor O.N.U. Ignorînd cererile 
opiniei publice internaționale de a se 
pune capăt oricărei colaborări cu 
R.S.A., corporațiile transnaționale — 
au subliniat vorbitorii — pract’că pe 
scară largă metode coloniale de ex
ploatare. de discriminare rasială și 
de represalii împotriva populației 
majoritare africane, jefuiesc bogății
le naturale ale Africii de Sud, sus
țin ocuparea ilegală a Namibiei de 
către R.S.A. și politica de agresiune 
și destabilizare promovată de regi
mul de la Pretoria împotriva state
lor africane vecine.

din luptă 255 de militari din rindul 
forțelor armate salvadoriene. De a- 
semenea, insurgenții salvadorieni au 
anunțat că, pe parcursul lunii august, 
au făcut prizonieri 38 de militari — 
informează agenția France Presse.

din oraș, Antonio Ammaturo, și a i 
agentului care il escorta — rela
tează agenția France Presse. !

BARAJ IN VALEA LIBDA. în I 
Jamahiria Libiană a fost inaugurat I 
barajul din valea Libda, obiectiv 1 
care măsoară 1 068 metri lungime, . 
140 metri lățime și 27,8 metri înăl
țime. avînd o capacitate totală de ‘ 
reținere a apei de 5.2 milioane me
tri cubi, relatează agenția JANA. 
Proiectul, care a fost realizat în | 
doi ani, mai cuprinde nouă baraje 
de reținere a apei. i

Oraș situat pe țărmul Golfului 
Guineei, Lagosul este principala a- 
glomerare urbană a Republicii Fe
derale Nigeria, oferind o imagine 
edificatoare a dezvoltării pe care o 
cunoaște această mare și bogată 
țară africană. Dacă in anul procla
mării independenței (1 octombrie 
1960) capitala nigeriană număra 
doar 360 000 locuitori, astăzi, ca 
urmare a afluxului de populație 
din alte localități și a avîntului 
continuu pe care l-au luat construc
țiile edilitare și industriale, a căpă
tat aspectul unei adevărate me
tropole cu aproape 2 milioane de 
locuitori, în care pulsează o intensă 
viață economico-comercială.

Călătorul care sosește din nord, 
survolind întinderile gălbui ale de
șertului saharian, aterizează aici în 

x mijlocul unui decor luxuriant, do
minat de verdele arborilor ecuato
riali și de dantelăria țărmului, cu 
sumedenia de golfulețe ale lagunei. 
Căci Lagosul, oraș fondat în jurul 
anului 1700 pe o insulă, reprezin
tă de fapt o simbioză între ocean și 
uscat, vatra sa originară, fiind le
gat în prezent de continent prin- 
tr-un sistem de poduri și autostrăzi 
moderne, suspendate pe piloni, de
numit de nigerieni „complexul 
Exo". Acestei reușite realizări a 
tehnicii contemporane i se adaugă 
construcțiile impunătoare ale unor 
zgîrie nori — în majoritatea cazu
rilor bănci, firme comerciale, edi
ficii administrative — zeci de șan
tiere de locuințe și numeroase în
treprinderi grupate in două zone 
industriale, care fac din capitala 
nigeriană un veritabil simbol al 
dezvoltării înregistrate de tînărul 
stat african.

Așa cum se știe, Nigeria esfe de
numită adeseori „Uriașul Africii" 
deoarece, in afara suprafeței sale 
apreciabile (923 768 kilometri pă- 
trați), este țara cu cea mai nu
meroasă populație de pe continent 
(80 milioane locuitori) și dispune 
de Imense resurse naturale — pe
trol, gaze naturale, cărbune, cosi

CONSECINȚELE URAGANELOR. ' 
Peste 100 000 tone de banane repre
zintă pierderile suferite, din mai 
pină în septembrie, de Honduras, I 
Nicaragua, Panama și Columbia, ca 
urmare a uraganelor care au bintuit [ 
vaste zone din America Latină. | 
în Honduras și Nicaragua au fost 
distruși 2 milioane și, respectiv, I 
1,25 milioane de bananieri.

Trecerea taifunului „Irving" peste 
zona centrală a Filipinelor a cauzat I 
moartea a 12 persoane, iar 80 000 '
au rămas fără locuințe.

NIGERIA:

O ȚARĂ ÎN DEZVOLTARE
IȘI FĂUREȘTE VIITORUL

Congresul sindicatelor britanice
Au fost examinate problemele actuale ale politicii interne 

și externe a tării

tor, fier, cupru, plumb etc. Aceste 
bogății însă au fost multă vreme 
exploatate de colonialiști, care au 
menținut poporul nigerian într-o 
stare de adincă înapoiere. Princi
pala ramură economică era agricul
tura, in care lucra majoritatea zdro
bitoare a populației. Industria era 
slab dezvoltată, fiind prezentă doar 
în citeva orașe din sud. Odată cu 
proclamarea independenței și intra
rea în „era aurului negru", nige
rienii au trecut la o exploatare sis
tematică a resurselor țării in folosul 
propriu, ceea ce a schimbat radical 
structura economiei naționale. Dacă 
acum două decenii, 80 la sută din 
veniturile țării provenite din export 
erau furnizate de agricultură, astăzi 
aceeași proporție revine petrolului. 
Cu cele 110 milioane tone de țiței 
extrase anual, Nigeria ocupă primul 
loc în Africa și al nouălea în lume; 
veniturile încasate din comerciali
zarea petrolului (23 miliarde dolari 
în 1980) sînt folosite pe scară largă 
la traducerea în viață a îndrăznețu
lui program pe cinci ani (1981—1985) 
de dezvoltare a economiei naționa
le. care are în vedere extinderea 
industriei, dezvoltarea agriculturii, a 
prospecțiunilor geologice, transpor
tului etc. Astfel, industria petrolie
ră are ea obiectiv crearea unei 
baze tot mai puternice pentru pre
lucrarea în țară a acestei mari bo
gății prin construirea unei noi ra
finării pe lîngă cele existente la 
Port Harcourt, Warri șl Kadouna șl 
dezvoltarea unei industrii petrochi
mice pe baza unui program in mai 
multe etape.

Realizări de seamă a obținut Ni
geria nu numai în domeniul extrac
ției și comercializării petrolului, ci 
și în alte sectoare ale economiei 
naționale — metalurgia, energetica, 
prelucrarea lemnului, agricultura. 
La începutul acestui an, la Aladja 
a fost inaugurat unul dintre cele 
mai importante obiective industria
le — primul combinat siderurgic 
din țară, cu o capacitate de produc
ție de 1 milion tone oțel anual, 

urmînd să ajungă tn final -la 2,5 
milioane tone. Realizarea acestui 
obiectiv — sublinia președintele Ni
geriei, Shehu Shagari, intr-o decla
rație făcută la festivitatea de inau
gurare — reprezintă un pas semnifi
cativ pe calea industrializării țâ
rii, asigurîndu-i unul din elemen
tele de bază pentru dezvoltarea ei 
viitoare. Eforturile pentru crearea 
unei industrii grele nu se vor opri 
insă aici. în 1983 va fi dat parțial 
in folosință un alt obiectiv din a- 
ceeași categorie, uzina metalurgică 
de' la Ajaokuta, care va avea In 
final o producție de 5 milioane 
tone oțel anual.

Construirea celor două uzine, ca 
și realizarea altor întreprinderi in
dustriale fac parte din noua orien
tare a guvernului de la Lagos, axată 
pe diversificarea economiei naționa
le pentru a se evita ca in viitor a- 
ceasta să fie bazată în exclusivitate 
pe petrol. O atenție deosebită va fi 
acordată concomitent și tradiționa
lei ramuri a agriculturii. Suprafe
țele cultivate vor fi sporite cu a- 

, proximativ 250 000 de hectare, iar 
producția de cereale va crește sim
țitor pentru a se asigura din resurse 
interne necesitățile de produse 
alimentare. In prezent, Nigeria este 
al doilea producător mondial de 
cacao și unul din marii producă
tori de arahlde, ulei de palmier, 
cauciuc natural, tutun, bumbac etc.

între preocupările și realizările 
Nigeriei de azi un loc de frunte 
ocupă c,ele de ordin edilitar. în 
curînd, acest stat va avea, astfel, 
cea mai tînără capitală din lume. 
Construirea ei, începută cu cîțiva 
ani în urmă la Abuja, 700 kilome
tri nord-est de Lagos, a fost încre
dințată renumitului arhitect japo
nez Kenzo Tange, participant la 
reconstrucția orașului Hiroshima, 
la realizarea satului olimpic de la 
Tokio și a complexului expozițional 
de la Osaka. Orașul va avea 150 000 
de locuitori în 1986 și 1,6 milioane 
în anul 2000. în prezent, ca urmare 
a ritmului susținut în care s-au

Clădirea „Sălii Națiunii" - una din principalele edificii guvernamentale 
din Lagos

desfășurat tucrărtle de construcție, 
multe din clădirile proiectate au și 
prins viață, astfel incit in această 
toamnă va avea loc mutarea de la 
Lagos a primelor ministere și a 
altor instituții de stat.

Animat de sentimente de caldă 
?irietenie față de popoarele Africii, 
ață de toate popoarele care au 

pășit pe calea dezvoltării de sine 
stătătoare, poporul român urmăreș
te cu viu interes șl simpatie succe
sele obținute de poporul nigerian 
in direcția făuririi unei vieți noi. 
între Republica Socialistă România 
și Republica Federală Nigeria s-au 
statornicit relații de colaborare, în
temeiate pe deplina egalitate in 
drepturi și avantajul reciproc, care 
cunosc un curs mereu ascendent. 
La realizarea acestei evoluții po
zitive o contribuție hotărîtoare au 
avut convorbirile la cel mai înalt 
nivel de la Lagos și București, care 
prin acordurile și înțelegerile con
venite cu aceste prilejuri, au des
chis ample perspective conlucrării 
bilaterale in cele mai diverse do
menii de activitate și in primul 
rind pe plan economic. In cursul 
anului 1979, la Ondo, localitate si
tuată în regiunea de vest a Nigeriei, 
a intrat in funcțiune un important 
obiectiv industrial realizat in coo

perare cu România — combinatul 
pentru exploatarea și industrializa
rea lemnului. Acesta, ca și combi
natul asemănător înălțat tot prin 
cooperarea dintre cele două țâri la 
Calabar, capitala statului Cross 
River, va juca un rol de seamă in 
prelucrarea marii bogății a tinerei 
țări africane, care este lemnul. 
Specialiști români au construit, de 
asemenea, o serie de locuințe la 
Lagos, iar produse ale Industriei 
românești se bucură de frumoase 
aprecieri pe piața nigeriană.

Plasîndu-se sub auspicii atft de 
favorabile, apropiata vizită pe care 
o va face in țara noastră, la 
Invitația președintelui Nicola'e 
Ceaușescu, președintele Nigeriei, 
Shehu Shagari, se înscrie ca un 
nou și important moment in evo
luția mereu ascendentă a relațiilor 
de prietenie dintre cele două țări, 
care, in ciuda distanțelor geografice, 
se simt tot mai apropiate și doresc 
Bă adîncească conlucrarea lor reci
proc avantajoasă. Fără Îndoială, 
noul dialog la nivel înalt româno- 
nigerian va deschide perspective și 
mai rodnice colaborării bilaterale, 
in folosul ambelor țări, al cauzei 
păcii și Înțelegerii internaționale.

Nicolae N. LUPU

LONDRA 10 (Agerpres). — La 
Brighton au luat sfirșit lucrările 
celei de-a 114-a Conferințe naționale 
a Congresului sindicatelor britanice 
(T.U.C.). Timp de cinci zile, repre
zentanții celor 11 milioane de oameni 
ai muncii afiiiați acestei centrale 
sindicale au examinat problemele ac
tuale ale politicii interne și externe 
a Marii Britanii și programele acti
vităților viitoare ale T.U.C. pentru 
apărarea intereselor oamenilor mun
cii. Dezbaterile și rezoluțiile adoptate 
au dat expresie nemulțumirii mase
lor muncitoare britanice față de dete
riorarea situației economice a țării, 
față de scăderea nivelului de viață 
și sporirea alarmantă a numărului 
șomerilor, față de majorarea cheltu
ielilor militare pe seama reducerii

Cauzele remanierii cabinetului canadian
OTTAWA 10 (Agerpres). — Primul 

ministru al Canadei, Pierre Elliott 
Trudeau, a procedat, vineri, la o re
maniere a cabinetului său, infor
mează agențiile Reuter și Associated 
Press. Ministrul de finanțe, Allan 
MacEachen, a fost numit ministru al 
afacerilor externe, In locul lui Mark 
MacGuigan, care a preluat portofo
liul justiției. Jean Chretien, care a 
deținut postul de ministru al justiției

De 120 de zile în Cosmos
Activitatea ia bordul stației științifice
MOSCOVA 10 (Ager

pres). — Cosmonauta 
sovietici Anatoli Bere- 
zovoi . și Valentin Le
bedev au intrat, vi
neri, in cea de-a 120-a 
zi de activitate la bor
dul stației științifice 
orbitale „Saliut-7“, a- 
nunță agenția T.A.S.S. 
La 10 septembrie, 
membrii echipajului 
au avut o zi de cerce
tări medicale. S-a ur
mărit funcționarea sis
temului cardiovascu
lar, in condiții de efort 
dozat, utilizindu-se a- 
paratura științifică 

„Reograf" și „Beta". 
In vederea obținerii 
unui regim de activi
tate optim și de odih
nă s-au făcut măsură
tori suplimentare asu
pra pulsului și a tem
peraturii corpului, atit 
in stare de repaus, cit 
și in timpul unor ope
rațiuni de lucru. De a- 
semenea, vineri, cei 
doi cosmonauți au ur
mărit evoluția experi
mentelor de cultivare 
a unor plante mari tn 
condiții de impondera
bilitate, verificind cu 
ajutorul unor instalații

alocațiilor pentru programele cu ca
racter social.

Exprimînd îngrijorarea în legătură 
cu deteriorarea climatului politic 
mondial și escalada cursei înarmări
lor, participanții s-au pronunțat pen
tru o politică de destindere și pace, 
pentru renunțarea de către Marea 
Britanie la dezvoltarea și perfecțio
narea arsenalelor nucleare și la baze
le militare străine de pe teritoriul 
național, pentru adoptarea unor mă
suri practice de dezarmare, în primul 
rind de dezarmare nucleară. Ei au 
cerut intensificarea eforturilor pen
tru realizarea unui sistem eficient de 
securitate și dezvoltarea cooperării în 
Europa, inclusiv prin crearea de zone 
denuclearizate pe continent.

devine ministru al energiei, minelor 
și resurselor, In locul lui Marc La
londe, căruia i s-a încredințat por
tofoliul finanțelor. Agențiile interna
ționale de presă apreciază că această 
remaniere a fost determinată, în 
principal, de preocuparea de a ac
ționa mai eficient pentru a se face 
față marilor dificultăți economice cu 
care este confruntată Canada în ulti
ma perioadă.

orbitale sovietice
speciale dinamica evo
luției țesuturilor la 
tulpinile de griu și 
porumb, precum și a 
experimentelor cu 
plante de grădină. 
Pentru următoarele 24 
de ore sint prevăzute 
observații vizuale asu
pra Terrei, transmisii 
de televiziune și con
vorbiri cu cei dragi de 
pe Pămint.

Starea sănătății cos- 
monauților este bună, 
misiunea spațială de- 
curgind normal, înche
ie T.A.S.S.
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