O cerința fundamentala, de stringenta actualitate

PROLETARI DIN TOATE ȚĂRILE, UNIȚI-VĂ!

a întregii activități economice:

Reducerea mai substanțială
a cheltuielilor materiale de producție

ORGAN AL COMITETULUI CENTRAL AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN
Anul LII Nr. 12464

Duminică 19 septembrie 1982

Prima ediție
I

•

Este un fapt incontestabil, demon
strat de marile realizări dobindite
de poporul nostru in' anii socialismu
lui și, mai ales, in perioada de după
Congresul al IX-lea al partidului, că
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de diminuarea continuă a consumu
lui de materii prime, materiale,
combustibil și energie electrică, adică
a cheltuielilor materiale de produc
ție depinde, în măsură hotărîtoare,
creșterea venitului național — sursa
sigură a progresului necontenit al
țării și a ridicării nivelului de trai
al. oamenilor muncii. Cu atit mai
stringentă este această sarcină in
actuala etapă de dezvoltare a țării,
cind principalul accent trebuie pus
pe factorii intensivi, de eficiență ai
creșterii noastre economice.
apreciere rezultatelor noului dialog românoEvidențiind din nou, cu prilejul
nigerian la nivel înalt, care a pus în eviden . recentelor
vizite de lucru din jude
ță bunele relații dintre România și Nigeria,
țele Brașov și Hunedoara, că reali
precum și' voința celor două țări de a lărgi
zarea unei calități noi, superioare in
toate domeniile de activitate impu
și mai mult cadrul raporturilor prietenești
ne o preocupare stăruitoare a oame
dintre ele, de a conlucra tot mai rodnic, în
nilor muncii pentru creșterea efici
spiritul stimei și, respectului reciproc. Aceas
enței economice, secretarul general
al partidului, tovarășul Nicolae
tă hotărire iși găsește o pregnantă expresie
Ceaușescu, sublinia cu deosebită cla
in Declarația ‘ comună pe care au semnat-o,
ritate : „Trebuie să trecem cu toată
la încheierea convorbirilor, președinții
hotărirca ia aplicarea măsurilor sta
Nicolae Ceaușescu și Alhaji Shehu Shagari.
bilite privind reducerea consumuri
lor materiale, dc combustibil, de
Comitetul Politic Executiv subliniază cu
energie, pentru realizarea producției
satisfacție că in acest document sint con
cu consumuri materiale cit mai
semnate importantele concluzii la care au
mici".
ajuns cei doi șefi de stat cu privire la întă
De bună seamă, rațiunile de ordin
economic și social care fac necesa
rirea prieteniei și colaborării dintre Româ
ră reducerea mai substanțială a
nia și Nigeria. A fost reliefată, în acest sens,
cheltuielilor materiale de producție
însemnătatea ‘înțelegerilor convenite privind
sinț multiple. în primul rind, se im
creșterea și diversificarea legăturilor comer
pune atenției faptul că reducerea
cheltuielilor materiale constituie un1
ciale, extinderea cooperării în producție, în
factor esențial pentru sporirea pro
deosebi in domenii prioritare pentru progre
ducției nete, pentru creșterea contri
sul celor două țări, amplificarea contactelor
buției fiecărei întreprinderi la spori
in sfera culturii, științei, invățămintului și
rea venitului național. Este astăzi
evident pentru cadrele de condu
în alte sectoare de activitate.
cere din economie, pentru toți
A fost exprimată convingerea că promo
oamenii muncii că intre cheltuielile
varea susținută a colaborării și cooperării
materiale de producție și producția
netă există o strînsă interdependen
dintre România și Nigeria corespunde pe
tă : cu cit cheltuielile materiale scad,
deplin intereselpr celor două țări de a-și
cu atit crește producția netă, adică
pune tot mai larg in valoare resursele na
valoarea nou creată, respectiv apor
ționale, de a înainta mai rapid pe calea pro
tul fiecărui colectiv de întreprindere
la sporirea venitului national. Bună
gresului economic și soci.al.
oară, la scara întregii economii, re
în același timp a fost evidențiată profun
ducerea suplimentară fată de plan
da semnificație a schimbului de păreri din
a ponderii cheltuielilor materiale în
produsul social cu numai 1 la sută
tre președinții Nicolae Ceaușescu și, Alhaji
asigură în acest an un spor-de venit
Shehu Shagari in probleme majore ale lu
național de 15 miliarde lei ; miliarde
mii contemporane. Comitetul Politic Execu
pe care trebuie și putem să' le ciștitiv relevă cu satisfacție că cei doi șefi de stat
găm in interesul tării și al fiecăruia,
numai prin reducerea cheltuielilor
au exprimat — în cursul convorbirilor —
materiale la producția-marfă ' indus
dorința României și Nigeriei de a conlucra
trială.
tot mai strîns pe arena mondială, in cadrul
Cu atit mal mult trebuie să se ac
Națiunilor Unite și al altor foruri interna
ționeze in această direcție cu cit. așa
cum
se știe, țara noastră, aflată în
ționale, al „Grupului celor 77“ și al mișcării
actualul cincinal in plin proces, de
țărilor nealiniate, de a contribui la regle
dezvoltare și modernizare, este ne
mentarea democratică, justă, in interesul
voită să facă mări eforturi financia
popoarelor, a problemelor complexe ce con
re pentru a importa o bună parte.

ȘEDINȚA COMITETULUI POLITIC
EXECUTIV AL C.C. AL P.C.R.
Simbătă, 18 septembrie, sub președinția
tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar ge
neral al Partidului Comunist Român, a
avut loc ședința Comitetului Politic Execu
tiv al C.C. al P.C.R.
în cadrul ședinței a fost examinat pro
iectul de Lege privind protecția plantelor
cultivate și a pădurilor și regimul pesticidelor. Comitetul Politic Executiv a subli
niat că in elaborarea acestui act juridic s-a
avut in vedere că Sporirea permanentă a
producției agricole, ca și ridicarea poten
țialului productiv al pădurilor impun asigu
rarea unei protecții corespunzătoare a plan
telor cultivate și a pădurilor, împotriva dă
unătorilor, bolilor și buruienilor, introduce
rea și generalizarea unui sistem integrat de
prevenire și combatere a acestora, prin
îmbinarea mijloacelor chimice cu cele bio
logice, fizico-mecanice și agro-fitotehnice,
precum și prin crearea unor soiuri de plan
te rezistente la boli și dăunători. La întoc
mirea proiectului de lege s-a ținut seama,
totodată, de faptul că organizarea și desfă
șurarea, pe baze științifice, a întregii acti
vități de protecție a plantelor cultivate și
a pădurilor trebuie să asigure, pe lingă
sporirea cantităților de produse agroalimentare și calitatea corespunzătoare a acestora,
evitarea pierderilor, apărarea sănătății
populației, menținerea calității solului, pro
tecția mediului înconjurător.
Apreciindu-se că prevederile proiectului
de lege sînt in concordanță cu normele in
ternaționale, s-a indicat să se stabilească
regimuri diferențiate, corespunzătoare de
aplicare a tratamentelor pentru culturile
agricole și, în general, pentru plantele co
mestibile. Comitetul Politic Executiv a in
dicat ca măsurile de combatere a dăunăto
rilor să se facă îndeosebi in perioadele an
terioare apariției fructelor și a cerut să se
reanalizeze producția de pesticide, in vede
rea diminuării efectelor lor nocive, in con
sens cu grija permanentă ce trebuie mani
festată pentru sănătatea cetățenilor. Sarcini
deosebite în organizarea și desfășurarea pe
baze științifice a întregii activități de pro
tecție a plantelor cultivate și a pădurilor
revin Ministerului Agriculturii și Industriei
Alimentare, Ministerului Silviculturii, pre
cum și Ministerului Industriei Chimice, Mi
nisterului' Industriei Construcțiilor de Ma
șini, Ministerului Educației și învățămintului, Ministerului Sănătății, altor organe cen
trale și locale cu responsabilități in acest
domeniu.
Comitetul Politic Executiv a hotărît ca
proiectul de lege să fie supus dezbaterii șL
adoptării Marii Adunări Naționale.
în continuare, tovarășul Nicolae
Ceaușescu a prezentat o informare cu pri
vire la vizita oficială de prietenie efectuată
în țara noastră de președintele Republicii
Arabe Egipt, Mohamed Hosni Mubarak, în
perioada 8—11 septembrie 1982.
Comitetul Politic Executiv a luat cunoș
tință cu deplină satisfacție de rezultatele
fructuoase ale convorbirilor dintre cei doi
șefi de stat, desfășurate într-o atmosferă

cordială, de prietenie, deplină înțelegere,
stimă și respect reciproc, apreciind că aces
tea se înscriu ca un moment deosebit in
evoluția ascendentă a relațiilor românoegiptene. Comitetul Politic Executiv a rele
vat, in acest sens, însemnătatea și semnifi
cația Declarației comune cu privire la dez
voltarea. în continuare, a cooperării dintre
Republica Socialistă România și Republica
Arabă Egipt pe plan bilateral și în viața in
ternațională, precum și a Memorandumu
lui privind dezvoltarea cooperării econo
mice și tehnice și a schimburilor comerciale.
S-a subliniat că adincirea relațiilor de prie
tenie și cooperare dintre popoarele român
și egiptean servește, în egală măsură, inte
reselor de pace, progres și propășire ale
ambelor țări, cit și cauzei înțelegerii și con
lucrării internaționale.
Comitetul Politic Executiv a reliefat im
portanța schimbului larg de păreri avut de
președinții Nicolae Ceaușescu și Mohamed
Hosni Mubarak asupra situației internațio
nale, care a pus in evidență identitatea sau
apropierea punctelor de vedere ale Româ
niei și. Egiptului in problemele cardinale ce
confruntă lumea contemporană, hotărîrea
ambelor țări de a acționa pentru reluarea
și continuarea politicii de destindere, cola
borare, independență națională și pace, pen
tru eliminarea forței și amenințării cu forța
din relațiile internaționale și reglementarea
tuturor problemelor dintre state pe cale paș
nică, prin tratative.
în acest cadru, s-a apreciat că noul dialog
româno-egiptean la nivel înalt a relevat,
incă o dată, cu pregnanță, atenția deosebită
pe care România și Egiptul o acordă con
flictului din Orientul Mijlociu, cu implicații
grave asupra întregii vieți internaționale,
cele două țări pronunțindu-se pentru regle
mentarea politică a situației din zonă, pen
tru realizarea unei păci globale, juste și
trainice, pentru rezolvarea problemei po
porului palestinian, pe baza dreptului său
la autodeterminare, la constituirea unui stat
palestinian independent, pentru instaura
rea unor relații de natură să asigure con
viețuirea pașnică a tuturor statelor din re
giune.
Comitetul Politic Executiv a subliniat cu
satisfacție că, in timpul convorbirilor, pre
ședintele Mohamed Hosni Mubarak a dat o
înaltă apreciere poziției principiale și con
structive a României in problemele Orien
tului Mijlociu, eforturilor perseverente ale
președintelui Nicolae Ceaușescu consacrate
rezolvării situației din zonă și statornicirii
unei păci durabile.
Comitetul Politic Executiv a reafirmat
hotărîrea României socialiste de a contribui
și în viitor la impulsionarea procesului de
pace, Ia realizarea unei reglementări globa
le, juste și trainice în Orientul Mijlociu.
Tovarășul Nicolae Ceaușescu a informat,
de asemenea, despre vizita oficială de prie
tenie pe care a întreprins-o iii țara noastră,
în perioada 13—15 septembrie, președintele
Republicii Federale Nigeria, Alhaji Shehu
Shagari.
Comitetul Politic Executiv a dat o deosebită

fruntă omenirea contemporană, la crearea
unui climat de destindere, securitate, înțe
legere și colaborare în Europa,-în Africa și
in întreaga lume, Ia realizarea dezarmării,
in primul rind a dezarmării nucleare, la li
chidarea subdezvoltării și instaurarea unei
noi ordini economice internaționale, la în
făptuirea nobilelor idealuri de pace, liber
tate, independență și progres ale tuturor po
poarelor.
Aprobind în unanimitate înțelegerile și
documentele convenite cu prilejul acestor vi
zite, Comitetul Politic Executiv a stabilit
măsuri pentru transpunerea lor in viață, pen
tru extinderea relațiilor de prietenie și co
laborare dintre România și aceste state, in
folosul țărilor și popoarelor noastre, al cau
zei păcii, independenței naționale și coope
rării între națiuni.
Comitetul Politic Executiv a hotărît con
vocarea Plenarei Comitetului Central al
Partidului Comunist Român pentru zilele de
7 și 8 octombrie a.c.
Cohiitetul Politic Executiv a rezolvat, de
asemenea, probleme curente ale activității
de partid și de stat.

se desprinde este limpede : pentru
ca produsele noastre să poată
concura de pe poziții egale cu cele
similare fabricate in străinătate, pen
tru creșterea mai accentuată a efi
cienței economice și a venitului na
țional. fiecare produs trebuie să aibă
nu numai un nivel tehnic ridicat și
să fie realizat in condițiile unei pro
ductivități a muncii superioare, ci să
și incorporeze cantități cit mai mici
de materii prime și energie, adică
să fie competitiv și din punct de
vedere economic.
Sint cerințe ce ne interesează in
cel mai inalt grad pe fiecare dintre
noi. Sînt exigențe care impun ca în
fiecare întreprindere să fit! intensifi
cate eforturile și preocupările in
scopul realizării unor consumuri spe
cifice de materii prime, materiale,
energie și combustibil comparabile
nu cu propriile realizări — in multe
cazuri nemobilizatoare — ci Ia ni
velul celor mai bune rezultate obți
nute pe plau mondial. Dispunem in
această privință, iii fiecare întreprin
dere. de mari rezerve care trebuie
mult mai stăruitor puse in valoare.
Așa cum sublinia recent secretarul
general al partidului, cu resursele
materiale, actuale, dacă sint bine gos
podărite, putem realiza o creștere a
producției dc cel puțin 15—20 la sută.
Dealtfel, pentru valorificarea ma
rilor rezerve existente în acest do
meniu, conducerea partidului a sta
bilit ■ in acest an un program de
măsuri pentru reducerea mai accen
tuată a cheltuielilor materiale în ac
tualul cincinal față de prevederile
inițiale. Și căile de acțiune pentru
diminuarea cheltuielilor in fiecare
întreprindere sint numeroase. Citeva
dintre ele se detașează insă prin
actualitate și importanță : înnoirea
permanentă,
perfecționarea con
structivă și reducerea greutății pro
duselor ; îmbunătățirea tehnologiilor
de fabricație și introducerea de teh
nologii noi. moderne, care să ducă
la economisirea resurselor materiale
și energetice ; înlocuirea largă a
materialelor scumpe sau deficitare,
ori care se aduc din import, cu ma
teriale mai ieftine care se produc
în țară : recuperarea și valorificarea
mai intensă a materialelor refolosibile, reeondiționarea in mai mare
măsură a pieselor de schimb, a subansamblelor.
Putem și trebuie să diminuăm mal
mult, mai accentuat consumurile
materiale și energetice pe unitatea
de produs, pină la limita performan
tei mondiale 1 Putem pentru că
avem, așa cum arăta tovarășul
Nicolae Ceaușescu la marea adu
nare populară din municipiul Hune
doara, muncitori de înaltă calificare,
cadre tehnice cu o înaltă competen-

MILIARDE LEI
gistrat creșteri pe piața externă cu
prinse intre 2,5 și 22 de ori. In
aceste condiții, este limpede că fie
care tonă de materie primă valorifi
cată superior sau economisită în
seamnă, de fapt, o importantă eco
nomie de resurse valutare, economie
care degrevează balanța dc plăți ex
ternă a tării.
Reducerea cheltuielilor materiale
de producție este impusă, de aseme
nea. de necesitatea participării efi
ciente a țării noastre Ia schimbul
mondial de valori materiale. In con
dițiile unor costuri de producție ju
dicioase. corespunzătoare nivelului
costurilor existente în țările avan
sate din punct de vedere economic,
se creează posibilități efective pen
tru' un comerț exterior avantajos.
Exportul de produse realizate cu
cheltuieli materiale ridicate înseam
nă, practic, export de resurse mate
riale neplătite. o sursă de" risipire n
avuției naționale, o supapă de dimi
nuare a posibilităților de ridicare a
nivelului de trai al întregii națiuni.
Din toate acestea, concluzia care
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Se luminează a porumb și struguri
In fiecare casă românească
Ca într-un zori de zi sărbătorit
Cu fructe și speranțe la fereastră.

Se luminează a porumb și struguri
A miere și-a gutui și-a miez de nucă,
Se luminează a-nceput de școală
Și-a tot ce-nseamnă împliniri prin muncă.

Se luminează ca-ntr-un vis curat
De mult rivnita noastră bucurie
De-a fi și fructe și culegători
In marea ta grădină, Românie I

î
Teofil BALAJ

ALE IP
AZI,
JUDEȚUL
CLUJ

LA RECOLTAREA IPORUMBULUI^
cu toafe forțele, pe un front cît mai larg!

Combinatul de

greu

Tinerețea bimilenarei cetăți transilvane
Un distins cărturar
afirma că, privit de pe
Cetățuie, in lumina
saturată de miere a
dupi-amiezii, Clujul
seamănă uimitor cu
Florența văzută de pe
colina străjuită de tinărui David al lui
Michelangelo. Asemă
narea, reală, nu se li
mitează insă la o simi
litudine de decor. Pen
tru ochiul cunoscăto
rului, dincolo de aura
soarelui, scăldind bi
milenara cetate, se
dezvăluie cealaltă lu
mină, a unei spiritua
lități românești cu ră
dăcini străvechi, îm
bogățită epocă după
epocă, atestind o altă
înrudire, de substanță,
cu „cel mai frumos

din materiile prime necesare, iar pe
de altă parte, să realizeze ample și
costisitoare investiții menite să asi
gure exploatarea unor zăcăminte cu
un conținut mai sărac de substanțe
minerale utile sau aflate în condiții
geologice mai dificile. Proporțiile
acestor eforturi materiale și finan
ciare apar la adevărata lor dimen
siune dacă avem în vedere că, nu
mai în deceniul trecut, prețurile unor
materii prime și al țițeiului au înre-

oraș din lume", cum e,
considerată Florența.
Dacă la Cluj-Napoca
n-au trăit Dante și Mi
chelangelo, o nesfirșită
galerie de nume sacre
și-au săpat definitiv
conturele pe frontis
piciul acestei adevăra
te fortărețe a spiri
tului românesc.
Pe străzile înguste
de burg medieval ce
l-au impresionat odi
nioară pe Dinicu Golescu au trecut um
brele mărețe ale învățaților Școlii Ardelene,
înnegurate de credin
ța intr-un viitor ferice
pentru neamul , lor.
Aici, sub Dealul Feleacului, înainte de
a-și începe carele tan
cului marea lor trecere

prin istorie ce nu se
va sfirși pină-n eter
nitate, Iancu însuși în
văța disciplinele drep
tului ce guvernau un
imperiu nedrept, in
timp ce sufletul său de

unității naționale. Aici
au luminat frunțile
inspirate ale lui Părvan, Sextil Pușcariu,
Bogdan Duică, Emil
Racoviță, luliu Hațieganu. Aici și-au purtat

de Vasile REBREANU
douăzeci de ani înjghe
ba planul insurecției
ce va zgudui temeliile
acelei injuste împără
ții ; năzuință ce avea
să se împlinească pestec veac prin lupta
maselor populare, con
duse de partid la
triumful libertății și

pașii Alecu Russo și
Petoffi, Coșbuc și
Goga și Ady, Lucian
Blaga, Agărbiceanu și
Gali Gâbor. Aici, in
anii noștri, s-a clădit
din granitul faptelor
adevărul istoric că
dincolo de literă și
grai patria mumă iși

îmbrățișează cu aceeași
căldură fiii, menindu-le o viață demnă,
intru unitate și frățieSpre lauda prezen
tului socialist al pa
triei, Napoca bimilena
ră, asemenea tuturor
așezărilor țării, nu iși
trăiește gloria numai
in filele cronicilor, ci
se bucură de o nouă
înflorire spirituală, po
tențată ca niciodată de
zestrea mereu sporită
a unei cetăți moderne,
industrializate, zestre
ctitorită de Partidul
Comunist Român, de
secretarul său general,
tovarășul Nicolae
Ceaușescu,
strălucit
cirmaci, care întruchi
pează prezentul și
viitorul patriei, omul

care a venit adesea tn
mijlocul clujenilor, ca
peste tot, indrumtnd
personal tot ce s-a fă
cut si se face pentru
fericirea omului.
Fericite sînt orașele
străbătute de un riu !
exclama
un
mare
scriitor. Someșul etern
coborind din Tara de
Piatră, scinteind in
noua constelație a hi
drocentralelor
din
Apuseni, nu face decit
să confirme acest ge
nial poem intr-un vers,
atunci cind duce in
Dunăre, in Mare și în
universalitate toată efervescența
inimilor
acestei vetre străbu
ne, mireasma tinereții
fără bătrînețe...
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• Pînă în seara zilei
de 17 septembrie, po
rumbul a fost cules de
pe aproape 322 000 hec
tare, ceea ce reprezintă
15 la sută din suprafața
cultivată.
® Transportul să se
desfășoare în același
ritm cu recoltarea, spre
a se evita orice pierderi.
Recoltarea porumbului se desfă
șoară acum in 33 de județe. Pină
vineri seara, porumbul a fost cules
de pe aproape 322 000 de hectare,
reprezentind 15 la sută din supra
fața cultivată. După cum rezultă
din datele furnizate de Ministerul
Agriculturii, există diferențe nejus
tificat de mari între o serie de ju
dețe. In timp ce unitățile agricole
din județul Iași au recoltat pînă la
aceeași dată -40 505 hectare — 71 la
sută din suprafață — in alte județe
situate tot in zona a doua, curn
sint Galați și Vaslui, recolta a fost
strinsă de pe numai 10 la sută din
suprafața cultivată. Stadiul recol
tării este nesatisfăcător și in unele
județe din zona intii, cum sint Con
stanța, .Giurgiu, Buzău, Timiș și
sectorul agricol Ilfov, unde, deși
porumbul ajunge mai repede la
maturitate, s-a recoltat doar intre
11 și 15 la sută din suprafață.
Zilele călduroase au grăbit mult
coacerea porumbului in întreaga
țară, ceea ce impune intensificarea
recoltării in toate unitățile agricole
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Stadiul recoltării porumbului la data de 17 septembrie
unde starea lanurilor permite aceasta. Esențial in momentul ■ de
față este ca organele județene de
partid și agricole, consiliile agro
industriale, conducerile unităților
agricole să acționeze mai energic,
cu toată răspunderea, pentru folo
sirea rațională a mijloacelor meca
nice, pentru mobilizarea tuturor
forțelor de la sate la strinsul po
rumbului, in primul rind de pe su
prafețele care vor fi însămînțate cu
cereale de toamnă. Totodată, pe
măsură ce recoltarea avansează,
este necesar ca pretutindeni să se

asigure transportul operativ, în aceeași zi, la bazele de recepție și
în pătulele cooperativelor agricole,
al întregii producții culese, spre a
se evita orice pierdere de recoltă.
Timpul se menține frumos și, de
aceea, cimpul trebuie să fie acum
locul de muncă al tuturor locuito
rilor de Ia sate. Fiecare zi, inclusiv
azi, duminică, trebuie folosită din
plin pentru ca, odată cu stringerea
altor culturi de toamnă, să se asi
gure culesul mai rapid și adăpostirea în bune condiții a recoltei de
porumb.
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„Ziua metalurgistului
în cimp, în gră

și în podgorii

MII DE OAMENI HARNICI,
RITM BUN DE RECOLTARE

C.A.P, SMEENI. Sfecla de zahăr recoltată se încarcă
operativ in autocamioane

Ogoarele huzoiene cu
nosc în aceste zile febra
campaniei de toamnă, den
sitatea lucrărilor — aflate
toate sub semnul urgenței
— reclamind un mare vo
lum de muncă, o bună or
ganizare. Odată cu încheie
rea recoltării florii-soarelui de pe cele 24 000 hecta
re, ■ forțele satelor au fost
mobilizate la recoltarea le
gumelor, strugurilor, sfe
clei de zahăr și porumbu
lui. De asemenea, se desfă
șoară în ritm intens arătu
rile și pregătirea celor 86 470
hectare care vor fi însămînțate cu cereale păioase
și plante furajere. Vremea
favorabilă permite efectua
rea acestor lucrări conform
graficelor stabilite. Ne-am
convins de acest lucru și cu
prilejul raidului efectuat la
finele acestei săptămîni in
cîteva unități agricole din
județ.
Un prim popas l-am fă
cut la ferma legumicolă a
C.A.P. Costești, unde peste
200 de cooperatori stringeau bogata recoltă de to
mate de pe cele 73 hectare,
din care 50 hectare sînt
cultivate în sistem palisat.
Președintele cooperativei.
Marin Ștefan, ne-a spus că
pină joi s-au livrat 1400
tone roșii, 271 tone de
ceapă și 420 tone cartofi.
Mai erau de recoltat car
tofii de pe încă 9 hectare.
Inginerul Aurel Tănase,
directorul I.J.L.F. Buzău, pe
care l-am întîlnit aici, ne-a
spus : „In această iarnă nu
vom mai telefona la gară
să vedem dacă ne-au sosit
vagoanele cu cartofi de la
Suceava sau Co’vasna. Din
recolta proprie vom- insiloza peste 9 000 tone de car
tofi, asigurînd astfel o bună
aprovizionare a populației".
Tot sub semnul urgenței
se află și culesul struguri
lor. La ferma viticolă a
C.A.P. Gherăseni, unde In
1981 s-au obținut 26 360 kg
de struguri la ha, 95
de cooperatoare pregăteau
1 800 de lădițe cu „Ham
burg" pentru a fk expediate.
„Și in acest an vom obține
peste 20 tone de struguri

Ia hectar" — ne spune ingi
nerul Valeriu Călin, pre
ședintele unității.
în consiliul agroindus
trial Smeeni, pentru recol
tarea celor 1 450 hectare cu
sfeclă de zahăr și 5 401 hec
tare cu porumb sînt mobi
lizați peste 3 000 de oameni.
Ritmul recoltării sfeclei de
zahăr este de 45 ha pe zi,
iar producția medie plani
ficată la hectar este cu
mult depășită. De exemplu,
la C.A.P. Brădeanu se pre
limina o producție de 40
tone la hectar, iar la C.A.P.
Smeeni — 27 tone. Că in
(

Aspecte
din județul
Buzău
acest an s-a muncit bine o
demonstrează și faptul că la
C.A.P. Maxenu, unde de
cițiva ani producția de sfe
clă de zahăr nu depășea 10
tone la hectar, s-a ajuns acum la 26 tone.
Este de relevat că în aproape
toate
consiliile
agroindustriale din jude
țul Buzău recoltarea po
rumbului se face ma
nual, iar transportul se
realizează în proporție de
30 la sută cu atelajele. Se
evită astfel orice fel de
pierderi de recoltă și se ob
țin insemnate economii de
carburanți. Totodată, s-au
asigurat condițiile necesare
pentru ca recoltarea celor
77 694 de hectare cu porumb
să se încheie pină Ia 15 oc
tombrie, primele 10 000 hec
tare fiind deja culese pină
in momentul de față.
întrucit există restanțe
mari la recoltarea furaje
lor, comandamentul jude
țean pentru agricultură a
luat măsuri de recuperare
a lor și a stabilit să se
stringă toate resturile ve
getale care pot ti folosite
in hrana animalelor. Tot la
acest capitol se cuvine să

menționăm că pină în pre
zent s-au însămînțat 6 700
hectare cu culturi furajere,
mai mult cu 800 hectare
decît era planificat.
In întregul județ s-au
organizat schimburi pre
lungite la efectuarea ară
turilor și pregătirea .tere
nului. Din cele 86 470 ha ce
vor fi însămînțate în aceasr
tă toamnă cu cereale pă
ioase și plante furajere au
fost arate 58 300 hectare și
pregătite pentru grîu 28 630
hectare. In sola 19—20 a
C.A.P. Brădeanu am sur
prins la lucru o formație
de 10 tractoare. 3 discuri
și două combinatoare care
pregăteau 80 hectare ce
vor fi insămințate cu grîu.
La C.A.P. Smeeni, unde
se recolta soia de pe ulti
mele 6 hectare, vrejii erau
încărcați în căruțe, iar
tractoarele intraseră in
brazdă, fluxul lucrărilor
neînregistrind nici un mo
ment de întrerupere.
în aceste zile, cind lucră
rile sint foarte aglomerate,
în ajutorul cooperatorilor
au venit sute de elevi, fapt
ce determină o creștere a
ritmului de lucru la recol
tarea legumelor, fructelor
și strugurilor. Se impune
însă ca această forță supli
mentară de muncă să fie
sprijinită mai mult cu
mijloace de transport.
„întărind responsabilita
tea la fiecare loc de mun
că, exercitind un riguros
control in toate unitățile
agricole, acționăm cu toate
forțele pentru a încheia Ia
timp lucrările de recoltare
și semănat din această
complexă
campanie
de
toamnă" — ne spune tova
rășul Aurel Dan, secretar al
comitetului județean de
partid. Imaginile alăturate
întăresc această afirmație și
demonstrează ambiția oa
menilor muncii de pe ogoa
rele județului Buzău de a'
se situa și in acest an pe un
loc fruntaș In întrecerea
socialistă.

Steîian CHIPER

corespondentul „Scinteii"
Foto : Sandu Cristian

C.A.P. GHERASENI. Cooperatoarele de la ferma viticolă
string de zor strugurii
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C.A.P. PADINA, Se recoltează porumbul pentru șiloz

A intrat in tradiție ca in a treia duminică a lunii
septembrie întregul popor să omagieze munca destoi
nică, plină de abnegație și răspundere a metalurgiști
lor țării — detașament de frunte al clasei noastre mun
citoare. Industria metalurgică, ramură chemată să indepllnească un rol esențial in. asigurarea progresului
necontenit al economiei naționale, a cunoscut an de
an o puternică dezvoltare. Avem in prezent o industrie
metalurgică modernă, do
tată cu utilaje de înaltă
-Orientarea
tehnicitate,
fermă dată de conducerea partidului de a se
pune accentul principal
pe valorificarea mai buni
a potențialului tehnico■ productiv, a capacității de
muncă și creație a destoi
nicilor metalurgiști, pe
modernizarea și innoirea
producției, a făcut ca ac
tivitatea in această ramu
ră importantă a industriei
să fie mereu mai eficien
tă, ca produsele metalur
gice să satisfacă in mă
sură tot mai mare nece
sitățile economiei națio
nale, concomitent cu asi
gurarea unui important
fond de marfă pentru
export.
„Ziua metalurgistului1' constituie un prilej de a re
leva importantele realizări, faptele de muncă pătrunse
de eroism ce ilustrează activitatea plină de răspundere
și competența profesională a celor cape plămădesc
\ metalul in furnale, cuptoare și convertizoare, in lami
noare — și care, prin izbinzlle lor, își aduc o contri
buție substanțială, alături de toți oamenii muncii, la
opera de edificare a societății socialiste multilateral
dezvoltate in patria noastră.
Prin munca harnicilor metalurgiști s-a ajuns ca in
România să se producă intr-un an peste 600 kg oțel pe
locuitor, ceea ce situează țara noastră in rîndul țări
lor cu o siderurgie dezvoltată. $i nu orice fel de me
tal: oțelurile slab aliate și carbon de calitate reprezintă
54 la sută, iar cele aliate 9,5 la sută din producția totală de
cțel, o pondere însemnată deținind-o oțelurile pentru
tratamente termice, pentru rulmenți, pentru scule,
^oțelurile pentru industria electrotehnică. Ne-am refe-

ilt la oțel, dar numeroase exemple de acest fel pot fi
aduse și in legătură cu-producția de metale neferoase.
Prețuirea de care se bucură metalurgiștii din tara
noastră este ilustrată și de preocuparea partidului și sta
tului nostru pentru îmbunătățirea continuă a condi
țiilor lor de muncă și de viață. în perioada construcției
socialiste șl, cu deosebire, in ultimii 17 ani, au
fost date in folosință ■ metalurgiștilor și familiilor lor
zeci de mii de aparta
mente, numeroase canti
ne și microcantine, grădi
nițe și creșe, biblioteci,
cluburi, săli de lectură.
Dind o inaltă apreciere
muncii rodnice a metalur
giștilor țării, recent, în
cuvîntarea rostită la ma
rea adunare populară
din municipiul Hunedoa
ra,
tovarășul
Nicolae
Ceaușescu a subliniat,
totodată, o serie de sar
cini de mare actualitate,
pentru îndeplinirea căro
ra oamenii muncii din această ramură . trebuie
să-și consacre toate efo'rtufile, întreaga lor com
petență profesională. „Noi
trebuie să demonstrăm
— spunea secretarul ge
neral al partidului —
capacitatea siderurgiei și metalurgiei românești de a
fi competitive, de a concura cu orice alte unități din
întreaga lume — să producem oțeluri superioare, com
petitive și să nu fim cu nimic mai prejos decit cele
lalte țări ! Ne-am propus, dragi tovarăși, să transfor
măm acest cincinal in cincinalul calității — și aceasta
presupune și oțeluri de calitate, și eficiență economică,
presupune ridicarea nivelului activității in toate domeniile. Noua calitate presupune oțeluri de bună calitatc, competitive din toate punctele de vedere".
Astăzi, de ziua lor, întregul popor înconjoară
dragoste și căldură pe metalurgiștii țării, cu convin
gerea că ei vor munci cu abnegație și elan revoluțio
nar pentru înfăptuirea exemplară a hotăririlor Con
gresului al Xll-lea al P.C.R., a orientărilor și sarcini
lor formulate de secretarul general al partidului, sporlndu-și astfel și mai mult aportul la dezvoltarea eco
nomiei naționale, la progresul necontenit al României
socialiste.

Adu nare festivă
La Casa de cultură a sindicatelor
din Tirgoviște a fost organizată, sîmbătă după-amiază, o adunare festivă
consacrată „Zilei metalurgistului".
Au luat parte reprezentanți ai orga
nelor locale de partid și de stat, ai
conducerii Ministerului Industriei
Metalurgice și Uniunii sindicatelor
din metalurgie și construcții de ma
șini, muncitori, tehnicieni și ingineri
din cadrul Combinatului de oteluri
speciale’ și întreprinderii „Oțelinox".
’ Adunarea a fost deschisă de pre
ședintele comitetului sindical al
Combinatului de oțeluri speciale,
Gheorghe Olteanu,
Din partea tovarășului Nicolae
Ceaușescu au fost adresate participanților la adunarea festivă, tuturor
metalurgiștilor tării urări de noi
succese și sănătate. Ministrul indus
triei metalurgice, Neculai Agachi, a
transmis îndemnul secretarului gene
ral al partidului adresat cu acest
prilej puternicului detașament al
metalurgiei noastre de a intensifica
eforturile pentru îndeplinirea în cele
mai bune condiții a sarcinilor ce le
revin.
Despre semnificația „Zilei meta
lurgistului", despre rolul deosebit de
important pe care acest detașament
muncitoresc ii are în dezvoltarea eco
nomică a țării a Vorbit ing. Mihu
Victor, director ăl combinatului.
într-o atmosferă entuziastă, parti
cipant» la adunarea--festivă au adop
tat o telegramă adresată tovarășului
Nicolae Ceaușescu, secretar general
al Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, in care se spune :
Oamenii muncii din Industria me
talurgică, însuflețiți de cele mai
înalte sentimente de stimă și recu
noștință, de dragoste fierbinte față
de dumneavoastră, vă adresează din
adincul inimii mulțumirile lor fier-,
binți pentru sprijinul și îndrumarea
permanentă acordată in direcția
dezvoltării și modernizării industriei
metalurgice ca ramură de bază a
economiei noastre socialiste.
Pe baza indicațiilor prețioase des
prinse din magistralele dumneavoas
tră cuvintări, din sarcinile stabilite
cu ocazia vizitelor de lucru in uni
tățile metalurgice, din activitatea
zilnică, permanentă de îndrumare.

s-a asigurat, în paralel cu creșterea
producției cantitative și îmbunătă
țirea substanțială a laturilor calita
tive ale producției, sporirea continuă
a eficientei economice a ramurii,
creșterea permanentă a gradului de
satisfacere a necesităților de metal
ale economiei în paralel cu reducerea
puternică a sortimentelor de metal
importate.. In același timp s-a acțio
nat permanent pentru creșterea gra
dului de valorificare a metalului, a
reducerii continue a consumurilor
specifice de materii prime, materia
le, de combustibil și energie, sarcini
majore puse în fața metalurgiei de
conducerea partidului, de către dum
neavoastră, mult stimate tovarășe
secretar general.
Avînd o bază puternică de dotare
tehnică. înalt nivel de calificare și
experiență, încredere totală în juste
țea politicii economice a partidului
nostru, metalurgiștii, toate colecti
vele de muncă sînt ferm hotărite să
facă totul pentru Îndeplinirea mă
rețelor sarcini trasate metalurgiei de
către Congresul al XII-lea al parti
dului. Vom depune o muncă susți
nută de valorificare a rezervelor
existente tp ramură, in așa fel ca,
în cinstea Conferinței Naționale a
•partidului, metalurgiștii să poată ra
porta realizări la ' nivelul - sarcinilor
stabilite pentru această perioadă.
Mulțumindu-vă încă o dată pentru
grija, sprijinul și îndrumarea pre
țioase pe care le acordați metalur
giei, mult stimate tovarășe secretar
general Nicolae Ceaușescu, vă asigu
răm că nu vom precupeți nici, un
efort pentru îndeplinirea indicațiilor
dumneavoastră și in mod deosebit
a celor trasate cu ocazia recentelor
vizite de la Călan, Hunedoara și
Institutul de cercetări metalurgice,
care vor contribui la progresul con
tinuu al industriei metalurgice ro
mânești.
în încheierea manifestării, formații
le artistice de amatori din cadrul
Combinatului de oțeluri speciale,
laureate ale Festivalului national
„Cintarea României", au prezentat
un bogat spectacol artistic.
Adunări festive consacrate evenimen
tului au avut loc și in celelalte centre
metalurgice din țară, urmate de pro
grame cultural-artistice. (Agerpres)

Acțiuni gospodărești, soluții tehnice
eficiente pentru valorificarea
materialelor textile refolosibile
C.A.P. COSTEȘTI. Legumele sint culese cu grijă, pentru
ca nimic să nu rămînă in cimp

MATERIALELOR
— obiectiv prioritar în economie
CE AM VĂZUT ÎN EXPOZIȚIA ÎN
TREPRINDERII ? La Buhuși, in incinta
cunoscutei întreprinderi de postav am
vizitat o expoziție care incintă ochiul
vizitatorului : aici sint circa 200 de
noi sortimente de țesături, fiecare
în zeci și zeci de poziții coloristice,
una mai frumoasă și mai reușită decit cealaltă ; toate de o calitate irepro
șabilă, cu un tușeu plăcut, durabile și
ușoare la purtat. Sînt stofe pentru pal
toane și costume realizate numai din lină
românească și care au in componența
lor un procent însemnat de materiale tex
tile refolosibile. După cum ne-a explicat
inginera Rodica Berea, director tehnic al
întreprinderii, este vorba de resturi de
fire și fibre, pale, capete de țesături re
zultate din diferite faze de fabricație. Cu
alte cuvinte, aceeași materie primă de
calitate, aceeași lină bună, dar care, in
procesul de producție, n-a putut fi uti
lizată în întregime. înainte vreme aproape toate aceste resturi erau aruncate
sau arse.

C.A.P. SMEENI. Din buncărul combinei, soia e descărcată
din mers în remorcă'

FIR CU FIR SE FACE TONA. De
vreo trei ani. din inițiativa organizației
de partid a pornit o largă acțiune de
colectare și reintroducere a acestor ma
terii prime în circuitul productiv. Din
discuția cu tovarășa Ecaterina Răgălie,
secretara comitetului de partid, am re
ținut că acțiunea a fost pregătită printr-o intensă muncă politică desfășurată de
organizațiile de bază, de conducerea if>r
treprinderii ' pentru diminuarea la maxi
mum a pierderilor tehnologice, astfel in
cit cantitatea de materiale rămase din
procesul de fabricație să fie cit mai mică.
Concomitent, in secțiile și atelierele de
producție, la rampele de tncărdare-descărcare, in depozitele de materii prime
au fost luate o serie de măsuri pentru
evitarea risipei ; propaganda vizuală de
la toate locurile de muncă concentrează
preocupările asupra valorificării tuturor
firelor și fibrelor intrate pe poarta în
treprinderii ; activitatea organizațiilor de
partid, de tineret și de sindicat a fost

orientată spre formarea unei opinii de
masă care să susțină acest deziderat.
Apoi, deosebit de acestea, au fost ini
țiate acțiuni concrete pentru colectarea
materiilor prime refolosibile. Drept ur
mare, astăzi a devenit o obișnuință pen
tru fiecare muncitor din orice secție ca
la sfirșitul schimbului să se prezinte la
magazie și să predea pe bază de cintar
materiile prime recuperabile rezultate din
procesul de fabricație. Și nu se predau
oricum : pentru a putea fi valorificate
superior, materialele refolosibile sint co-

loranțl șl diferite alte chimicale, 895 000
kWh energie electrică, 100 tone de com
bustibil . convențional și 200 000 de metri
cubi de apă industrială. Toate acestea au
contribuit la reducerea costului de fa
bricație al produselor cu aproape 9 mi
lioane lei.
Dar in afară de materiale colectate din
Întreprindere, anual aici se mai folosesc
3 000 de tone de materii prime și ma
teriale recuperate de la diferite între
prinderi din industria chimică, textilă și
de-tricotaje din țară. Studiind și expe
rimented, textiliștii din Buhuși au ajuns
la concluzia că pot obține stofe tot atit
de bune amestecind lina pură cu relonul, polistirenul și firele PNA de la Săvinești, Iași sau Brăila, cu efiloseurile
provenite din firele și scamele de la
Focșani, Bacău, Piatra Neamț. Desigur,
aceste materiale nu puteau fi utilizate ca

Din experiența colectivului întreprinderii
de postav din Buhuși
lectate și depozitate pe familii de
amestecuri și culori. La compartimentul
tehnic am găsit o evidență strictă a tu
turor acestor materii prime recuperabile
pe structuri, proveniență și sortimente.
Astfel, am aflat că de la începutul anului și pină acum au fost colectate aproape 700 tone de asemenea materiale
și predate la serviciul de aprovizionare.
— Este bine că se procedează așa —
ne spune secretara comitetului de partid.
Ne-am convins că nu vorbind la gene
ra] și desfășurînd acțiuni sporadice pu
tem asigura valorificarea’ corespunzătoa
re a materialelor refolosibile, ci intronind și in această privință o ordine șl
disciplină deosebită.

PRIN RECICLARE — IMPORTANTE
ECONOMII. „Categoric da !“. A fost răs
punsul pe care l-am primit din partea
tuturor specialiștilor cu care am discu
tat. Valoarea materiilor prime recupera
te la nivelul unui an se Indică la circa
12 milioane de lei. Colectate și sortate,
1 900 de tone de fire recuperate au fost
introduse in fabricație fără să se cheltu
iască nici un ban in plus. Dimpotrivă,
s-au economisit circa 30 de tone de co

afare șl de aceea au fost organizate ateliere speciale de prelucrare a acesto
ra. Inginerul Vasile Țîbirnac, împreună
cu maiștrii Mircea Lupașcu, Traian Rusu,
Vasile Axente, Zenovie Mihalache s-au
ocupat de modernizarea unor utilaje (carde, mașini de răsucit, urzitoare ș.a.), adaptîndu-le pentru a se putea obține din
amestecurile respective fire de calitate, cu
o rezistență sporită și o elasticitate co
respunzătoare. Problemele tehnice au fost
soluționate in cadrul unor studii efec
tuate de specialiștii întreprinderii. Prin
aplicarea acestor studii ale unui colectiv
condus de inginerul loan Irofte, între
prinderea realizează acum economii de
332 000 lei. Și totuși, recuperarea și re
introducerea materialelor in circuitul economic cer un efort in plus. Nu se răsfrînge oare aceasta asupra unor indica
tori economici ?
— Nicidecum ! — e de părere mun
citorul Constantin Brumă, din secția țesătorie-nord. Ne-am organizat astfel in
cit ne realizăm cu toții normele și ne
încadrăm în productivitatea muncii pla
nificată. Nu investim decit un plus de
spirit gospodăresc. Avem ambiția ca în

întreprinderea noastră să nu se arunce
nici un capăt de ață.
VALORIFICAREA ÎNCEPE DE LA CO
LECTIVUL DE CREAȚIE. Inginera Rodica Macri, șefa atejierulul de creație, ne
spunea că in întreprindere a fost întoc
mit un program de concepere și reali
zare a unor produse care utilizează cit
mai bine materialele recuperabile : lunar
se analizează structura producției con
tractate și se stabilesc rețetele de ames
tec. Astfel, in ultima vreme au fost rea
lizate peâte 20 de noi sor.timente de stofe
pentru paltoane, costume, sacouri, cu un
consum de 40—50 la sută fibre- de lină
și sintetice recuperate, dar cu aceleași
calități funcționale. La ora actuală, pes
te 95 la sută din materia primă folosită
in întreprindere o reprezintă linurile in
digene, materiile prime recuperabile și
refolosibile și înlocuitorii. Ca atare, in
ultimul an efortul valutar a fost redus
cu circa 25 milioane lei.
Și încă un avantaj : avînd la vreme
materiile prime necesare, colectivul de
aici a reușit să realizeze peste plan, de
la începutul anului și pină acum, 200 000
mp stofe. Aproape jumătate din această
cantitate a fost realizată din materii pri
me recuperate. Cit privește calitatea sto
felor, o dovedesc exigentele analize de
laborator și aprecierile beneficiarilor : fi
rele din lină indigenă, ca și cele din ma
teriile prime recuperate se comportă la
fel ca și cele din lina adusă din im
port. De multă vreme întreprinderea n-a
mai primit nici o reclamație.
„E bine ce s-a făcut pină acum, dar se
poate și mai mult" — este de părere secre
tara comitetului de partid. De aceea, in
prezent, specialiștii și muncitorii din ate
lierul de creație lucrează la o nouă co
lecție de stofe pentru pardesie. sacouri
și paltoane, realizate din linuri fine, fi
bre sintetice, in amestec cu diferite ma
terii prime recuperate. La secția de fi
latură cardată se concep noi mașini de
tăiat și cardat, se studiază noi tehnolo
gii1 de fabricație pentru obținerea unor
fire și țesături cu un grad sporit de pre
lucrare, cu finisare superioară celor rea
lizate pină acum. în felul acesta se va
crea posibilitatea ca mai mult de jumă
tate din materia primă folosită în reali
zarea stofelor să o reprezinte materiile
prime recuperabile și refolosibile.

Gh. BALTA

corespondentul „Scinteii"

Din faptele
răspunderii
■ muncitorești
REȘIȚA : Peste plan -

produse utile economiei
naționale
Siderurgiștii reșițeni, aflați pe
un loc fruntaș în întrecerea socia
listă, au realizat suplimentar, de
la începutul anului și pină acum,
o serie de produse deosebit de so
licitate de economia națională: 450
tone de cocs, 5 080 tone oțel aliat,
12 215 tone laminate finite pline,
peste 34 000 tone de calcar siderur
gic, 16 000 tone de minereu aglo
merat pentru furnale, 170 tone de
cărămizi refractare, 310 tone de
mașini și utilaje siderurgice.
Semnificativ este faptul că în
prezent peste 50' la sută din produc
ția de metal realizată la combina
tul reșițean o reprezintă oțelurile
aliate și carbon de calitate. In 8
luni din acest an au fost asimilate
9 mărci noi de oțel, ceea ce a fajvorizat și depășirea prevederilor ! Ia
export cu produse in valoare de
peste 6 milioane lei. (Nicolae Cătană, corespondentul „ Sein teii").

GALAȚI : Cheltuieli

materiale mai reduse
Colectivul Combinatului siderur
gic Galați raportează o serie de
rezultate importante pe 8 luni, ale
anului. Astfel, s-a obținut o producție-marfă suplimentară de 8,5
milioane lei, planul * la producția
netă a fost realizat în proporție de
101,4 la sută, iar productivitatea
muncii a fost depășită cu 1,7 la
sută. în același timp, cheltu-,
ielile materiale au fost cu 7,t
lei mai mici decît prevederile la 1
1 000 lei producție-marfă, realizîndu-se suplimentar 32 milioane lei
beneficii. între colectivele care au
merite însemnate in obținerea
succeselor amintite se află cele de
la uzina de laminate plate, bateria
nr, 7 de cocsificare și uzina de pie
se de schimb și reparații siderur
gice. (Dan Plăeșu, corespondentul
„Scînteii").

HUNEDOARA:

Importante modernizări
tehnice
La furnalul nr. 8 de 1 000 mc de
la Combinatul siderurgic din Hune
doara, in cadrul reparației capitale
ce s-a efectuat de curind, s-au exe
cutat și o serie de modernizări și
perfecționări prin care se va obți
ne in exploatare un spor de pro
ducție și de eficientă economică.
Bunăoară, prin mărirea numă
rului gurilor de vînt de la 14
la 20 se asigură creșterea pro
ducției zilnice cu 40 tone fontă,
ceea ce înseamnă un spor de pro1ducție anual de 14 500 tone fontă, in
condițiile in care consumul specific
de cocs este mai scăzut cu 0,5 kg
la tona de fontă. Funcționînd in aceste condiții, se reduce cu aproxi
mativ 240 ore pe an numărul opri
rilor accidentale din cauza arde
rii gurilor de vînt și a formelor .de
zgură. (Sabin Cerbu, coresponden
tul „Scinteii").

CÎMPIA TURZII :
Tehnologii noi, eficiente
Colectivul de oameni ai muncii
de la Combinatul metalurgic din
Cimpia Turzii se preocupă in mod
deosebit de asimilarea in fabricație
a unor oțeluri de înaltă puritate,
pe baza promovării unor tehnolo
gii noi, eficiente. In perioada care
a trecut din acest an au fost asi
milate in fabricație noi mărci de
oțeluri pentru centrale termonu
cleare, pentru autoturisme și alte
oțeluri de calitate superioară nece
sare constructorilor de mașini, care
permit reducerea efortului valutar
al țării cu mai bine de 10 milioane
lei in acest an. In același timp,
prin aplicarea unor tehnologii noi,
superioare cu productivitate și efi
ciență ridicată, s-au economisit
peste 12 milioane lei la cheltuieli
le de producție. O seamă din in
stalațiile necesare au fost realizate
prin autoutilare. (Alexandru Mureșan, corespondentul „Scinteii").

PAGINA 3

SCÎNTEIĂ — duminică 19 septembrie 1982

Azi,

județul

„Cunosc bine organizația de partid din Cluj; cunosc, de asemenea,
bine oamenii muncii din Cluj și sînt convins că vor face totul pentru a fi
la înălțimea mărețelor sarcini ce stau în fața partidului și poporului nostru".
NICOLAE CEAUȘESCU

A ȘTIINJEI Șl CULTURII
p

Multilaterală dezvoltare
social-economică
Ștefan MOCUȚA
prim-sectetar ol Comitetului județean Cluj al P.C.R.
în anii socialismului - și mai cu seamă după cel de-al IX-lea Con
gres al partidului, de cind sub conducerea științifică, clarvăzătoare a
celui mai stimat și Iubit fiu al poporului român, tovarășul Nicolae
Ceaușescu, țara a intrat în periodda celor mal fertile transformări re
voluționare, din întreaga sa istorie - județul Cluj, asemeni tuturor
celorlalte județe, s-a inscris intr-o dinamică și complexă ascensiune
social-economică. Beneficiind de o generoasă politică de investiții, de
Sprijinul șl îndrumarea permanentă a secretarului general al partidului,
care, prin vizitele sale de lucru, a marcat hotăritor etapele dezvoltării
noastre, oamenii muncii clujeni și-au materializat hărnicia și priceperea
lor in obiective de importanță majoră.
Irt prezent, Cu o Creștere de 4,8 ori față de anul 1965, industria
clujeană realizează in mai puțin de 9 zile întregul volum de produc
ție al anului de virf din perioada antebelică. Odată cu dezvoltarea sa
accelerată, industria a înregistrat Importante mutații calitative - con
strucția de mașini, metalurgia, industria chimică și electronică ocupind
in prezent o pondere importantă, alături de ramuri tradiționale ca indus
tria materialelor de construcții șl industria ușoară, ceea ce a condus la
diversificarea și modernizarea structurii economice a județului.
La rîndul ei, agricultura a cunoscut o puternică transformare cali
tativă. Creșterea continuă a parcului de mașini și utilaje, ca urmare
o grijii permanente manifestate de conducerea partidului și Statului,
extinderea mecanizării și chimizării, concomitent cu aplicarea consec
ventă a măsurilor de perfecționare în organizarea întregii activități se
reflectă in sporireo continuă a producției animale și vegetale.
Județul Cluj, municipiul Cluj-Napoca îndeosebi, sînt bine cunoscute
prin tradițiile lor in domeniul complex al vieții spirituale. Pe temeiul
acestei tradiții, politica înțeleaptă a partidului și statului nostru a ge
nerat O amplă și armonioasă dezvoltare a Invățămintului, științei și
culturii. Cu cele 30 de institute și filiale de cercetări șl 6 Institute de
Invățămint superior, cu vasta sa rețea de unități școlare, de cultură
și artă, Clujul participă activ in frontul larg al creației științifice, lite
rare și artistice, 'constituind, și el, o dovadă elocventă a modalități
lor concrete prin care socialismul pune in valoare capacitățile crea
toare ale oamenilor muncii.
Transformările ample petrecute in viața economică a județului au
determinat în ultimii ani mutații deosebit de importante în structura
socio-profesională a populației, au făcut să crească aportul județului
la realizarea avuției naționale și, pe această bază, să se asigure
ridicarea continuă a nivelului vieții materiale șl spirituale. In perioada
1965-1982, In județ au fost create peste 105 000 noi locuri de muncă,
au fost construite aproape o sută de mil de apartamente, 62 de școli
și grădinițe, spitale, policlinici și dispensare in 40 de localități.
Strins uniți in gînduri și fapte, profund atașați politicii interne și
externe a partidului și statului, cu adîncă și fierbinte recunoștință
față de eminentul conducător al partidului șl al țării, tovarășul Nicolae
Ceaușescu, ale cărui idei și orientări le Jalonează eu strălucire întregul
cîmp al activității, oamenii muncii din județul Cluj muncesc și trăiesc
cu Certitudinea că participă la cea mai măreață și durabilă operă is
torică - edificarea socialismului și comunismului pe pămîntul românesc,
făurirea unul viitor luminos pentru ei și fiii lor.

PANOU DE ONOARE
In întrecerea socialistă între județe, în industrie, construcții,
transporturi ți circulația mărfurilor, județul Cluj a ocupat de 6
ori la rind locul întîl pe tară. Pentru aceste rezultate deosebite,
organizației județene de partid i-au fost conferite :
— In anii 1975, 1976, 1977 : ORDINUL „STEAUA REPUBLICII SOCIALIS
TE ROMANIA" clasa I j
— In 1978 : TITLUL DE EROU AL MUNCII SOCIALISTE ;
— IN 1979 i „ORDINUL MUNCII" clasa I ;
— In 1980 : ORDINUL „STEUA REPUBLICII SOCIALISTE ROMANIA"
clasa I ;
— Pentru rezultatele obținute in agricultură, în 1980 - Ordinul „Steaua
Republicii Socialiste România" clasa a IV-a ;.
— In anul 1981, pentru rezultatele obținute în industrie, construcții,
transporturi și circulația mărfurilor - „ORDINUL MUNCII" clasa
a lll-a.

suprem îndemn la muncă, la creafie socialistă
prinderea noastră în 1973 și In 1980,
Ca toate meleagurile patriei, și județul Cluj s-a bucurat, din
1.965 și pină astăzi, de prezența, de analizele și indicațiile conducă
timp irt Care producția de mașini
torului iubit al partidului și statului, tovarășul Nicolae Ceaușescu. textile S-ă triplat și modernizat la
nivelul celor mai reușite pe pian
rutiniere, să vedem mai departe,
5 NOIEMBRIE 1965. L-am
mondial.
să avem curaj în cercetare, să o
fntimpinat după datina străbună
HARASZ Istvân
orientăm spre obiectivele majore
cu piine și sare, cu sufletul in
frezor la întreprinderea „Unirea"
ale economiei naționale. Orientările
sărbătoare. A stat de Vorbă Cu noi,
sale au constituit temeiul rezultate- <•
a cercetat cu amănunțime cum
16 OCTOMBRIE 1974. tm»
lor institutului nostru, rezultate pe
muncim, cum trăim. De atunci
care in aceste puține rînduri nu le
amintesc cu profundă emoție și
știm Că avem în fruntea tării un
pot detalia. Ceea ce țin însă să con
recunoștință de vizita tovarășu
fiu ales al poporului, un om minu
semnez este , faptul că., toate împli
lui Nicolae Ceaușescu, din toam
nat, un. gospodar priceput. Ne-a
na anului 1974, țzi. municipiul nostru
Îndemnat să folosim mai bine pă- . nirile noastre le datorăm clarviziumintul, să creștem roadele lui, să
înmulțim animalele, mai ales vacile
® In [anul 1981, volumul producției industriale a județu
cu lapte.
Sub conducerea să, odată cu
lui a fost DE 41 DE ORI MAI MARE decit in anul 1938 și
țara am crescut' și noi. Obținem
DE 26 DE ORI MAI MARE decit în anul 1950. Producția
producții duble față de 1965. S-a
schimbat fața satelor.
anului 1965 se realizează astăzi în 76 de zile.
® Din anul 1965 și pină astăzi au apărut si s-au dez
Iieana BOCA
cooperativa agricolă de producție
voltat NOI RAMURI Șl SUBRAMURI INDUSTRIALE • indus
din comuna Luna
tria de utilaje energetice, de mașini-unelte, electronică, a
celulozei și hîrtiei, de faianță, gresie ș.a.
11 IULIE 1969. îmi aduc
® Produsele județului se exportă în PESTE 60 DE ȚÂRI.
aminte
ca
acum ;
tovarășul
® In cincinalul 1976—1980, sporul de producție s-a rea
Nicolae Ceaușescu spunea că sîntem un Colectiv talentat, că tre
lizat ÎN PROPORȚIE DE 80 LA SUTÂ pe seama creșterii
buie să ne desăvîrșim acest
productivității muncii.
talent, să producem porțelanuri la
nivelul Celor mai bune pe plan
© în acest cincinal se realizează investiții în valoare de
mondial. A și sugerat să se con
25,6
miliarde lei - adică APROAPE JUMĂTATE DIN TO
struiască o secție, un atelier de
porțelan artistic. Așa a... făcut. Tot
TALUL INVESTIȚIILOR DIN PERIOADA 1950-1980.
la indicația secretarului general al
partidului s-a înființat o secție care
produce ceramică populară româ
— prilej cu care, tn fața a peste
nil, gindirii profund științifice, În
nească, foarte solicitată pentru Ca
demnurilor secretarului general al
100 000 de locuitori, a semnat de
litățile sale artistice.
cretul prin care Clujului i s-a adău
partidului.
Secretarul general al partidului
gat . străvechea denumire de Na
a dat o nouă viață întreprinderii
Prof. univ. dr. Gh. MARCU
poca.
noastre. .
Putem astăzi constata cu mîndrie
directorul institutului de chimie
că municipiul nostru a devenit nu
Elisabeta MtflXER
numai o citadelă a științei și cul
muncitoare la întreprinderea
30 OCTOMBRIE 1973. Marea
turii, ci și „o puternică cetate in
„Iris"
i
dustrială a clasei muncitoare din
majoritate a filaturilor din țară
Ardeal" — așa cum l-a jalonat dez
sînt azi dotate cu mașini tex
voltarea secretarul general al parti
2 OCTOMBRIE 1972. Acti
tile fabricate de noi, iar produsele
dului. Redindu-ne străvechiul nume
noastre și-au ciștigat un solid pres
vitatea de cercetare nu trebuie
Napoca, atunci, in toamna lui 1974,
tigiu la tirguri și expoziții inter
Să aibă un scop in sine, ci să
tovarășul
Nicolae Ceaușescu a scris
naționale și, mai ales, in exploa
Vizeze elaborarea de soluții so
o filă de istorie transilvană.
tare la beneficiari.
licitate de producție, obținerea de
Dacă am putut atinge asemenea
tehnologii eficiente" — ne-a spus
Constantin CRIȘAN
performanțe, aceasta se datorește
secretarul general al partidului
prim-secretor al Comitetului
îndeplinirii întocmai a indicațiilor
acum zece ani. Am înțeles că ne
municipal de partid,
tovarășului Nicolae Ceaușescu date
cheamă să gindim mai îndrăzneț,
primarul municipiului CIuj-Napoca
cu ocazia vizitelor făcute in intresă depășim o seamă de mentalități

18 IUNIE 1976. Am acasă O
fotografie Înrămată care este cea
mai scumpă amintire a vieții
mele •). La 18 iunie, acum șase
ani. am avut onoarea să pre
gătesc prima Cupă de beton pe care
iubitul nostru conducător, tovarășul
Nicolae Ceaușescu. a turnăt-o la te
melia Combinatului de utilaj greu
din Cluj-Napoca, N-am să uit nici
odată emoția care ne-a copleșit, pe
mine și pe toți Cei prezenți, zimbetul caid af tovarășului Ceaușescu,
bucuria tuturor. Cînd mi-a înapoiat
cupa, mi-a spus Că va mai veni
să vadă ce am realizat. A mai vi
zitat de atunci combinatul de două
ori. Constructorii au raportat de
fiecare dată rezultate frumoase.

Ioan COCEAN

maistru la Trustul de construcții
industriale Cluj
•) Fotografia est? reprodusă si In
această pagină. I. G. este cel in
salopetă, din stingă tovarășului
Nicolae Ceaușescu.

5 IUNIE 1980. Ca toate vizi
tele pe care tovarășul Nicolae
Ceausescu le-a făcut la combi
natul nostru — unitate mare,
modernă, și aceasta ne-a prilejuit
manifestarea dragostei adinei, a
stimei nemărginite pe care noi,
alături de întregul popor, le pur
tăm celui care întruchipează toate
speranțele, toată voința de mai
bine a națiunii. Ne-am bucurat de
o analiză atentă, exigentă a reali
zărilor noastre, de înfățișarea cu
limpezime a liniilor de dezvoltare
a combinatului.
în acest an am pus șl vom pune
In funcțiune incă 18 obiective, prin
tre care oțelăria electrică. Sînt
realizări mari, pentru care ne ex
primăm întreaga recunoștință față
de tovarășul Nicolae Ceaușescu,
ctitorul combinatului nostru.

Florin CUIBUS
strungar
la Combinatul de utilaj greu

Cină sculptorul Ion Vlasiu
ridica la Cluj-Napoca monu
mentul închinat celor trei eroi
tragici ai răscoalelor iobagilor,
David Prodan, istoricul azi oc
togenar, pregătea marea sa
lucrare despre Horea, Cloșca
fi Crișan. Eposul istoric se
întregește prin creația scriito
rilor de azi, români ți maghiari,
fii devotați ai patriei Comune,
România socialistă,
In Cluj-Napoca șl Turda, in
Dej și Huedin, orașe și loca
lități cu o însuflețită viață spi
rituală, cultura este o compo
nentă a biografiilor unor oa
meni care trăiesc sub semnul
gindirii creatoare și al știin
ței, al pasiunii și vocației fru
mosului. Sînt în Cluj-Napoca
peste 24 000 de studenți și
citeva mii de dascăli și cerce
tători. Et datorează secretaru
lui general al partidului încu
rajările și sprijinul, îndemnuri
șt pilduitoare învățăminte. Re
trăim, și cu acest prilej, întilnirile cu președintele țării, to
varășul Nicolae Ceaușescu,
dialogul fertil de lucru care a
proiectat și, mai apoi, a deter
minat ridicarea unor labora
toare și stații-pllot, a unor
amfiteatre ale practicii și ale
integrării vii, active a învă
țământului cu cerințele econo
miei naționale. Memoria noas
tră consemnează ctt emoție
înaltul sprijin al tovarășei academlcian
doctor inginer
Elena Ceaușescu, prezentă in
aceste vizite cu autoritate ști
ințifică, cu înțelegerea omului
politic.
Continuator al unor bogate
tradiții cultural-artlstice, mu
nicipiul Cluj-Napoca este as
tăzi un centru al creației știin
țifice, al institutelor și labora
toarelor de cercetare, al dez
voltării cugetării prin 'cuvîntul scris în paginile ziarelor
„Făclia". și „Igozsăg", al unor
reviste de
prestigiu
ca
„Steaua" șt „Utunk", „Tri
buna" șl „Korunk", al cărților
tipărite de editura „Dacia", al
afirmării valorilor dramatice
și muzicale, ale artelor plas
tice.
In Cluj-Napoca, pe strada
Mihail Kogălnieeanu, călătorul
se oprește in fața lucrării lui
Romul Ladea, operă ce oma
giază pe reprezentanții Scolii
Ardelene, De acolo și pină la
marile siluete ale industriei e
distanța dintre istorie și pre
zent, dintre aspirație și faptă.

Ion VIA»
rectorul Universității
„Babeș-Bolyai"

• In perioada 1950-1981,
PESTE 75 LA SUTA din popu
lația județului s-a mutat in lo
cuințe noi.
• Din anul 1965 ți pină as
tăzi, numărul medicilor a spo
rit CU 44 LA SUTA, iar al
personalului mediu sanitar cu
70 LA SUTA ; numărul paturi
lor in unitățile de asistență me
dicală a sporit cu 53 LA SUTA,
• In anul școlar 1981/1982,
invățămintul din județ a cu
prins 29 000 de copii în gră
dinițe, circa 150 000 elevi (din
care 40 000 in licee) ți peste
24 000 de studenți.

REMARCABILE REALIZĂRI
ALE OAMENILOR DE ȘTIINȚĂ
■EMi
BSSîS

B

MM

Fotomontaj de Vasilc Turos

• S-a realizat, in
cadrul programului
„Intercosmos", un aparat „nanobalanță"
destinat cercetărilor
spațiale ; a fost utili
zat cu succes fit spa
țiul cosmic de primul
cosmonaut
român,
Dumitru
PrunariU.
(INSTITUTUL PEN
TRU TEHNOLOGIE
IZOTOPICĂ ȘI MO
LECULARA).
» Au fost indus
trializate O serie de
produse realizate tn
laboratoarele proprii:
PADUDEN — antireumatic, FENOSEPT
— dezinfectant pu
ternic al căilor res
piratorii superioare,
GLUTETIMID — sedativ, precum și două
produse premiate de
către Academia Ro
mână: NORTRIPTILINA și AMITRIPTILINA,
destinate
medicațiel sistemului
nervos.
(INSTITU
TUL DE CERCETĂRI
CHIMICO - FARMA

CEUTICE, CENTRUL
® Materiale bioceCLUJ-NAPOCA).
ramice utilizate in
• S-a construit , un chirurgia ortopedică
robot industrial RO- (oase artificiale din
BOPAS 0101, cu cinci porțelan
fosfatic).
(INSTITUTUL
DE
grade de libertate ;
are la bază o concep CERCETĂRI ȘIPRO
ție originală; e do IECTĂRI CERAMI
CĂ
$1
STICLA
tat cu motoare „pas
cu păs", de concep ,,CERO“).
ție șt fabricație pro
• Pompă de apă
prie. (INSTITUTUL de 1 000 atmosfere
POLITEHNIC).
pentru curățat • nave
• Preparate Cdndiși pentru spargerea
ționate sub denumirea
gheții. Premieră pe
de „TO-STIM" și „RAplan mondial. (IN
DISTIM", testate și
STITUTUL DE CER
generalizate la mari
CETĂRI Șt PROIEC
întreprinderi de sere,
TĂRI ECHIPAMEN
care favorizează lega
rea de rod a tomate TE TERMOENERGElor de seră, mai ales
TICE).
in perioadele cu nebu
0 „Precoce de Solozitate ridicată, pre
meșeni", soi de to
tam și înrădăcinarea
mate foarte timpuriu,
rapidă și viguroasă a
răsadurilor de flori,
de calitate Superioa
ambele aduclnd spo
ră, care a atins, in
ruri de recoltă. Stimu
timpuri experimen
latorii și inhibitorii de
tale, o producție re
creștere a plantelor de
cord de 94,1 tone la
genul celor de mai
sus constituie premie hectar. (STAȚIUNEA
re naționale, iar solu
DE CERCETARE Șl
ția tehnică este cea
mai eficientă. (INSTI PRODUCȚIE POMI
COLA).
TUTUL DE CHIMIE)

Pagină realizată de Al. MURtȘAN și George-Ra\lu CHIROVICI
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Ancuța Aprod u are numai 5
ani. Pe cit' de mică, pe atit de
mare pasionată de muzică. Este
nelipsită de la cursurile Școlii
d.e muzică din Tg. Jiu. A început
să învețe să cinte la pian șl
la chitară. Foart'e repede și
foarte bine pentru virsta ei.
Motiv pentru care a reprezen
tat județul Gor) la ediția din
acest an a Festivalului „Ciprian
Porumbescu", organizat la Su
ceava. Ancuța s-a intors acasă
cu un premiu special, acordat
pentru o valoroasă interpretare
la pian. Imaginea fotoreporte
rului. Dumitru Cazan a sur
prins-o intr-un intermezzo la
chitară.

„Scărișoara"
din Valea Cheii

1 • ol

I
I
I
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Intre cele 70 de descoperiri...
subterane înregistrate in patru
ani de cind ființează cercul de
speologie din Rîmnicu Vilcea,
una întrece in frumusețe toate
peșterile din această parte a
țării. Aflată in versantul nor
dic al muntelui Buila, pe valea
Viului Cheia, „Peștera Capre
lor" — cum au botezat-o speo
logii amatori vllceni — are in
interiorul său o deschidere asemănătoarie'znMt totul cii faimo
sul ghețdr de-la Scărișoara. In
plus, sub influența unui fascicul
de lumină, stalagmitele și sta
lactitele iradiază în toate culo
rile spectrale, ceea ce-i conferă
o atracție unică.

Originalitate
si fantezie

I
I

în prim plan-dramaturgia contemporană
Conform unei vechi tradiții, la
mijlocul lunii septembrie institu
țiile teatrale își redeschid larg por
țile invitind spectatorii la o nouă
. stagiune. în teatre reîncepe șirul
intens de spectacole și atmosfera
efervescentă a pregătirii unor noi
montări ; transpunerea în fapte
artistice a unui program elaborat
din vreme. Un program de specta
cole și unul de variate acțiuni spi
rituale. care să facă din teatru o
adevărată vatră de cultură, o tri
bună de educație estetică, morală
și politică. Evenimentele politice
majore din primăvara și vara anu
lui în curs, cu deosebire Plenara
lărgită a Comitetului Central al
P.C.R. din 1—2 iunie și
i Congresul
educației politice și culturii socialiste, au scos în evidență cu
•claritate răspunderile! oamenilor
de teatru, ale instituțiilor artistice
chemate să dea o • nouă strălucire
artei românești, să imprime tuturor
manifestărilor de artă suflu uma
nist. bogăție de idei majore, să re
flecte în diverse modalități reali
tatea socialistă, chipul moral al
constructorilor socialismului. Nu
există artist autentic — așa cum
arătau directorii teatrelor bucureș
tene la o recentă conferință de
presă — care să nu se fi simțit
onorat de prețuirea acordată aces
tui domeniu și. acționind în spiri
tul chemărilor secretarului gene
ral al partidului, tovarășul Nicolae
Ceaușescu, pentru o nouă calitate:
pentru o mai largă difuziune a
activității culturale, în strinsă legătură cu creșterea eficientei ei
spirituale, colectivele artistice ale
teatrelor noastre stat acum în mă
sură să demonstreze concret, in
fața spectatorilor, calitatea nouă a
actului lor educativ.
Roadele acestei atitudini vor pu
tea fi apreciate din calitatea re
pertoriului. din ținuta spectacole
lor prezentate de-a lungul sta
giunii. din toamna acestui an pînă
la începutul verii anului 1983.
însuși debutul stagiunii actuale
conține unele din primele răspun
suri concrete ale teatrelor in acest
sens. înainte de a începe analiza
programelor repertoriale și a pre
mierelor. ne facem, așadar, o plă
cută datorie din a consemna cîteva
din inițiativele de largă răspindire ce exprimă dorința teatrelor de
a conferi o audiență mai largă
artei lor.
Mai întîi : foarte multe colective
din București și din tară își des
chid stagiunea nu Ia sală (in chip
tradițional, cu un spectacol de tip
clasic in premieră), ci în mijlocul
oamenilor muncii, pe platforme
industriale, in cluburi muncitorești,
la case de cultură și cămine cultu
rale. Toate naționalele — din Iași,
Cluj-Napoca. Timișoara. Tirgu MuCraiova — și-au trimis .soli
platformele industriale. Tea„Mihai Eminescu" din Botoșani iși deschide stagiunea la „Ejectrocontact", Teatrul tineretului
din Piatra _ Neamț evoluează la
Săvlnești, TeatnjI dramatic din
Galați — ta mijlocul oamenilor de la laminorul de tablă. Ca și ele. Teatrul Nottara .
din București, prezintă un recital
intitulat „Partidul meu iubit" la
Pipera șl un spectacol lectură la
un liceu bucureștean. Teatrul de
comedie angajează un „Dialog
deschis" la întreprinderea „1 Mai"
Ploiești. Teatrul „Giulești" se află
ta aceste zile In mijlocul construc-

I
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Mihai Piszkan din Satu Mare
este un creator original. Din
materiale refolosibile, dar „fo
losite" după o rețetă proprie, el
conferă creațiilor sale o mare
expresivitate. Cind . le vezi,
nici nu crezi că sint reali
zate cu piese dintre cele mat
neașteptate provenite din me
canismul unor ceasornice scoase

mecanice, care pot fi definite
tot atit de bine drept mași
nării cu chip de... vietăți. Așa
sint cele din ciclul „Muncile
'! conagricole", „Șantierele de
strucții", „Galerla oamenilor
de seamă'1“ și ciclul
Quijote".

Scene din „Serpentina" de Paul Everac la teatrul „Giulești" și din „Insomnie" de Adrian Dohotaru la „Nottara
torilor hidrocentralei de la Peceneaga, la Uzinele mecanice Muscel,
Ia Podul Dîmboviței ; in toate aces
te locuri va duce premiera absolu
tă pe țară a unui spectacol coupe
ce include două piese într-un act,
de Paul Everac. Naționalul din
Craiova și-a trimis o echipă la
Porțile de Fier II (recitalul „Aceas
ta este țara mea"). Dealtfel toate
teatrele și-au propus realizarea
unor asemenea spectacole mai sim
ple, mobile, deplasabile, adaptabile
la cele mai felurite spații de joc.
Mai simple, dar nu ușoare, ci pline
de conținut artistic, educativ.
Un ajt fenomen — o inițiativă va
loroasă a stagiunii trecute, și anu
me cea a turneelor de ținută și
durată, ale unor teatre de presti-

giu în diverse părți ale țării, este
reluată chiar din primele zile ale
sezonului teatral in curs. Astfel,
Naționalul bucureștean este prezent
la Suceava pentru- 12 zile, cu pre
miera unei lucrări de Cristian
Munteanu, „Inocentul", pe care
bucureștenii n-au văzut-o încă.
Nu este singurul colectiv care
și-a propus să ducă arta' scenică,
forța verbului rostit ' in lumina
rampei și de la inălțimea scenei
în județele care nu beneficiază de
o instituție profesionistă. Premiera
teatrului „Bulandra" cu „Rezerva
ția de pelicani", de D. R. Popescu,
a cărei acțiune se petrece in Deltă,
va avea loc mai întîi la Tulcea.
Continuînd o acțiune devenită deja
tradițională, actorii Teatrului de

Premierele începutului de stagiune
Să menționăm, cu Dan Tărchilă și „Ama
titlu informativ, cîte
deus" de Peter Shaf
fer ; Teatrul „Notta
va din premierele ce
vor putea fi văzute la
ra" : „Radiografie" și
începutul
actualului
„Călătorie în doi" de
sezon teatral. După
î. D. Șerban, „Insom
cum este ușor de ob
nie" de Adrian Doho
servat, ele vor propu
taru. „Calandria" de
ne atenției piese aparBibbiena și „Negru și
ținînd
dramaturgiei
Roșu" de Horia Loviclasice și contempora
nescu ; Teatrul Națio
ne, atit românești, cit nal din Craiova : „Po
și străine.
litica" de Teodor MăTeatrul Național din
nescu ; Teatrul Națio
București :
„Vlaicu
nal din Iași : „Dru
Vodă" de Alexandru
muri și răscruci" de
Davila, „Ploșnița" de
Paul Everac ; Teatrul
Maiakovski, „Timp în
Național din Timișoa
doi" de D. R. Popes
ra : „Goana" de Paul
cu și „D’ale Carnava
Ioachim, „Mary Pop
lului" de Caragiale :
pins", „Arma secretă
Teatrul Mic :
a lui Arhimede" de
frunza dudului
Dumitru
Solomon ;
rai" de D. R. Popescu
Teatrul Național din
și „Amurgul burghez"
Cluj-Napoca : „Fru
de Romulus Guga ț: moasa Fernanda" de
Teatrul ,„Bulandra" s , Vasile.Rebreanu ; Tea
trul Național din Tir
„Barbu
Văcărescu,
vînzătorul țării" . de
gu Mureș : „Căsăto
Iordache Golescu și
ria" de Gogol ; Tea
„Occisio
Gregorii",
trul dezStat din Sibiu:
..Camino Real" de T.
apoi „Rezervația de
Williams și „Seceta"
pelicani" de D. R. Po
pescu ; Teatrul
de I. Stosser ; Teatrul
Iești" : „Zidarul
Mihai Eminescu

Botoșani : „Timp ta
doi" de D. R. Popes
cu și „Titanic Vals"
de Tudor Mușatescu ; Teatrul din Satu
Mare : „Erata" de
Deak Tamas ; Teatrul
maghiar din Cluj-Na
poca : „Iosza Bella,
erou comunist" de Dehel Gabor ; Teatrul
de Stat din Reșița :
„Balconul" de D. R.
Popescu ; Teatrul „AI.
Davila" din Pitești :
„Ospățul" de Cristian
Munteanu ; Teatrul de
Stat din Petroșani :
„Gărgărițai"1
de Ion
Băieșu ; Teatrul tineretului din Piatra
Neamț : „Anotimpuri
teatrale" de Eduard
Covalli : Teatrul „Ion
Creangă" : „Cădere 11beră" de Colin Morti
mer și un spectacol
inspirat de universul
basmelor
autorului
„Amintirilor din copilârie" ; Teatrul „Țăndări că" : „Făt Frumos
din lacrimă" de Mihai
Eminescu.

în cursul războiului antihitlerist,
hărți militare privind acțiunile ar
matei române in jurul Plevnei in
anul 1877 și in Transilvania in
cursul campaniei din 1916 — au fost
achiziționate, de asemenea, in ulti
ma vreme. Au fost donate diplome,
decorații, lucrări ale unor oameni
de știință, artă și cultură din vea
cul al XX-lea.
• In perioada amintită, in colec
țiile Muzeului de istorie a muni
cipiului București au intrat noi și
bogate mărturii privind trecutul
cetății Iui Bucur. Se remarcă din
tre acestea peste 4 000 de foto
grafii și peste 500 de clișee care
prezintă imagini ale Bucureștilor
din prima jumătate a acestui veac,
edificiile sale reprezentative, ve
chile cartiere, oameni politici, de
artă și cultură. Alături de acestea,
litografii și fotografii ale unor
vechi întreprinderi bucureștene, ale
așezămintului de cultură „Elena
Cuza“, un plan al orașului Bucu
rești din anul 1852. publicații și lu
crări de la sfîrșitul veacului al
XIX-lea și începutul secolului nos
tru. albume cu personalități bucu
reștene. Patrimoniul muzeului s-a

comedie vor vizita din nou Valea
Jiului, jucind la Petroșani, Hunedoara, Deva spre bucuria mineri
lor și ta general a iubitorilor de
teatru din această zonă care i-au
primit întotdeauna cu multă cai
dură.
Sistemul stagiunilor permanente
va continua, paralel cu tendința
extinderii rețelei (lor, a creșterii
numărului de orașe care beneficia' ză de o asemenea șansă spirituală.
Ba, mai mult, se manifestă tendin
ța asumării unor spații de joc cu
titluri de noi săli ale teatrului. Așa
s-a intîmplat, recent, cu Teatrul
Mic, care va prezenta săptămînal
spectacole la clubul „23 August" —
a treia sală a teatrului. O intenție
similară are Teatrul „Bulandra"
care iși va crea, la Buzău, o a treia
sală.
Aceste tentative de realizare a
unor montări adaptate la condiții
din cele mai diferite și de diversi
ficare a spatiilor de joc, sub sem
nul apropierii de masele largi, de
locurile de producție sint sem
nele unei ieșiri salutare în întîmpinarea publicului, de amplificare
a modelării spirituale prin inter
mediul. artei scenice. Ele se cer
menținute in „repertoriul perma
nent" al planului de activitate al
teatrului ca forme consacrate și
uzuale de lucru și fructificate para
lel cu activitatea de spectacole
desfășurată proprlu-zis la sediu.
Prețuind cum se cuvine eforturile
teatrelor de a-și deschide stagiunea
in mijlocul oamenilor muncii din
întreprinderi, pe diverse platforme
industriale din București și din
țară, nu trebuie, firește, neglijate
marile îndatoriri ale teatrelor noas
tre față de programul pe care și
l-au asumat. Astfel, e neîndoielnic
faptul că publicul bucureștean, din
alte orașe se așteaptă ca, săptămînă de săptămină, teatrele să-i ofe
re spectacole noi, importante, din
dramaturgia clasică și contempora
nă, onorîndu-și — de-a lungul în
tregii stagiuni — angajamentele
luate acum, cind in fiecare sală ră
sună, seară de seară, gongul inau
gural.

Natalia STANCU

De la Ministerul
Educației
și Invățâmintului

Uleiul care
scîrțîie
A•
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I
I

îmbogățit de curînd cu un birousecretaire, un scaun și o garnitură
de birou ce au aparținut lui Mihail
Kogălniceanu, o casă de bani și
valori ce au aparținut domnitorului
regulamentar. Alexandru Ghica ; la
acestea se adaugă valoroase textile
și obiecte de interior, piese și acce
sorii de vestimentație din secolul al
XIX-lea, arme din veacul fanariot,
medalii și ordine militare,
• In anul 1981, în patrimoniul
Muzeului de istorie naturală „Grigore Antipa" au intrat peste 25 000
de piese — exemplare din diferite
specii, eșantioane de minerale, fo
sile etc, ; alte peste 17 000 de exem
plare au fost depistate prin cerce
tările de teren ale muzeografilor de
aici. S-au îmbogățit astfel colecții
le de moluște (cu peste 190 de
exemplare aduse din Brazilia și
Cuba și cu peste 200 de exemplare
din Africa). Muzeului i-au fost do
nați, de asemenea, pești abisali, ce
trăiesc la 4 000—5 000 metri adîncime, păsări și mamifere, reptile și
amfibieni.

Dovleacul
de 100 de kîle

Anul acesta, la cooperativa
agricolă din Corabia, județul
Olt, s-au cultivat, între altele,
opt hectare cu dovleci furajeri
de mare productivitate. Avind
drum prin partea locului, foto
reporterul de la gazeta „Oltul"
din Slatina, Nicu Ciorei, a
surprins-o pe această fetiță
lingă un dovleac uriaș, care
cîntărește— 100 de kilograme.
Nu e singurul dolofan. Fiecare
dintre dovlecil recoltați aici tn
această toamnă are o greutate
medie de peste 50 de kilograme !
Rubrică realizată de

Petre POPA

cu sprijinul corespondenților
„Scinteii

SĂPTĂMÎNA CRUCII ROȘII
— sub semnul unei generoase chemări

NOI PIESE IN MUZEELE BUCUREȘTENE
în anii 1981—1982 zestrea de va
lori a muzeelor bucureștene s-a îm
bogățit considerabil, ca urmare a
activității de cercetare arheologică
sau științifică proprie, prin achizi
ții, transferuri, donații și schimburi
cu alte instituții de profil din țară
și de peste hotare.
• Intre piesele intrate astfel ta
patrimoniul Muzeului național de
istorie se remarcă obiecte ce au aparținut ilustrului diplomat Nicolae
Titulescu (tablouri, un costum de
diplomat, fotografii care-1 înfăți
șează la reuniuni internaționale ori
in mijlocul familiei, scrisori trimi
se sau primite de la membrii fami
liei sale, ciorne ale unofr telegrame
redactate pe vremea cind era mi
nistru de externe al țării, caietul
de amintiri al unuia dintre secre
tarii săi particulari). Un număr de
160 de scrisori și invitații adresate
sau primite de George Enescu, pie
se de mobilier ce au aparținut ge
neralului Mânu, comandantul unui
corp al armatei române în vremea
războiului de independentă, circa
160 de fotografii cu imagini ale
unor localități eliberate de armata
română in'Ungaria si Cehoslovacia

„Sănătate-muncă -pace44

In anul 1979, I.C.R.A.L. Brașov a preluat
din grija asociațiilor de locatari exploatarea
și întreținerea tuturor centrelor și puncte
lor termice. Măsura viza, ori trebuia să vi
zeze, și gospodărirea mai chibzuită a com
bustibilului, lubrifianților. a tuturor mate. rialelor și produselor folosite. Deci prelua
rea nu trebuia să se rezume la o simplă
schimbare de firmă, la un mod de a da de
lucru funcționarilor I.C.R.A.L., ci trebuia
să se soldeze cu o reală îmbunătățire a
randamentului utilizării centralelor, cu în
tronarea unei discipline mai serioase in ac
tivitatea personalului tehnic, cu întărirea
legalității actelor de gestiune, cu eficiență
in muncă și economii de materiale.
Iată cum au înțeles funcționarii de re
sort ai I.C.R.A.L. Brașov să organizeze ges
tiunea uneia din importantele categorii de
materiale utilizate în acest domeniu — lubrifianții :
• Sub pretextul că preluarea unităților
de termoficare s-a făcut din mers și nu
există repartiție de ulei și vaselină, timp
de trei ani s-a menținut sistemul achizițio
nării de cantități mari din aceste produse
prin plată cu bani peșin, nu cu virament.
• în loc ca această abatere de la disci
plina financiară să fie. cel puțin, compen
sată printr-o legalitate absolută a actelor
de decontare, s-au acceptat nu bonuri de
livrare tipizate, autentice, ci fel de fel de
mîzgălituri pe petice de hirtie, scrise la în-

tîmplare și după libera voință a gestiona
rilor. Se renunța astfel la o garanție im
portantă în ceea ce privește caracterul real
al livrărilor.
• Acceptînd bilețele private în loc de
acte valabile, era de presupus că persona
lul răspunzător de disciplina financiar-contabilă, conducerea unității vor organiza cu
maximum de rigoare cel puțin recepția
produselor. S-a procedat exact contrar :
trecerea uleiurilor prin magazie avea loc
doar in închipuirea gestionarilor, nimeni nu
a cerut niciodată să vadă cum arată mă
car unul din bidoanele „cumpărate".
• în sfirșit, fiind vorba de un produs
deficitar, ce trebuie folosit cu toată chib
zuință. era normal ca, pentru evitarea risi
pei și realizarea de economii, resortul tehnic din conducerea I.C.R.A.L. să elaboreze
ori să asimileze un normativ de consum.
Asemenea norme nu au fost emise pînă in
anul curent, consumul tehnic de ulei și va
selină fiind lăsat la discreția fochiștilor.
Rezultatul ? Minăstire-ntr-un picior, ghici
ciupercă ce-i ! S-au constituit trei grupuri
infracționale, formate din mecanici de în
treținere. primitori-distribuitori de mate
riale și gestionari de la PECO. împreună,
au delapidat, folosind exact fisurile enun
țate mai sus. echivalentul a 8 000 litri ulei
și aproape o tonă de vaselină, produse care
n-au părăsit stațiile PECO, dar au fost de
contate pe baza fițuicilor de hirtie.
Vinovății au primit pedepse (pînă la 7
ani șt' 6 luni închisoare) și au fost obligați
să plătească paguba. Cum rămîne însă cu
dezinteresul total față de legalitatea docu
mentelor financiare manifestat de contabi
lii I.C.R.A.L. ? ! Dar cu dezinteresul, și mai
mare, față de cerința gospodăririi raționale

Silviu ACHIM

z

In perioada 27—29 septembrie a.c.
se organizează un nou concurs de
admitere pentru treapta a doua de
liceu (clasa a Xl-a seral) și pentru
școlile de' maiștri, seral, la unitățile
de invățămint care mai au locuri
neocupate, cu respectarea precizări
lor de mai jos :
— la clasa a Xl-a, învățămint se
ral, concursul de admitere se orga
nizează numai pentru profilurile :
mine, petrol, geologie, metalurgie și
construcții ;
— Ia școlile 'de maiștri,, concursul
se organizează pentru toate profilu
rile la învățămintul seral.
înscrierile se tac la secretariatele
liceelor și celorlalte unități de invățămint, pină la 25 septembrie 1982,
ora 15,00. Concursul de admitere se
desfășoară conform reglementărilor
publicate in Revista invățâmintului
liceal și tehnic profesional nr. 3/1982,
difuzată in luna martie a. c.
La concursurile de admitere ta
clasa a Xl-a de liceu, cursuri serale,
se pot înscrie persoanele care au
promovat clasa a X-a de liceu și
desfășoară o activitate social-utilă.
(Agerpres)

Printre formele de activitate Șl
Consiliul Național al Crucii Roșii a
evenimentele tradiționale ale „Cru
tipărit și difuzat gratuit cetățenilor
cii Roșii" se înscrie, la loc de frun
un număr însemnat de materiale.
te, și organizarea anuală a „SăptăNumai in perioada 1975—1981 au
minii Crucii Roșii", prilej de amplă
fost difuzate 27 titluri de manuale și
intensificare a eforturilor pentru ob
broșuri, precum și afișe și pliante
ținerea. unor realizări superioare în
într-un tiraj de aproape 10 milioane
îndeplinirea obiectivelor și sarcini
exemplare. De asemenea, au fost
realizate 18 filme documentare și
lor umanitare ale societății.. • Anul
artistice de scurt metraj, la care
acesta, manifestările organizate in
s-au adăugat 100 pelicule realizate
cadrul „Săptăminii Crucii Roșii" —
19—25 septembrie — se desfășoară
de comitetele județene , ale Crucii
Roșii. Multe din aceste materiale
în contextul muncii pline de avint
a întregului nostru popor pentru în
și-au dovedit utilitatea in ce priveș
te instruirea populației în probleme
deplinirea sarcinilor celui de-al
de prim ajutor. Această acțiune,
doilea an al actualului cincinal, a
hotăririlor Congresului al XII-lea al
care prevede instruirea, pînă la fi
partidului, a prețioaselor idei și înnele anului 1985, a întregii populații,
demnuri cuprinse în expunerea to
începind cu cea de virstă școlară,
varășului Nicolae Ceaușescu Ia Ple
s-a soldat pină în prezent cu pregă
nara lărgită a C.C. al P.C.R. din
tirea în această direcție a peste
1—2 iunie a.c. pentru ridicarea
4 milioane de cetățeni.
României socialiste pe trepte superi
îndeplinirea unei asemenea sar
oare de progres și civilizație, pentru
cini complexe, ca și a celorlalte
sporirea contribuției țării noastre la
câre ne revin, ar fi de neconceput
triumful cauzei păcii în lume.
fără participarea plină de dăruire
Societatea română de Cruce Roșie
și pasiune a celor peste 700 000 acti
se află astăzi in cel de-al 106-lea an
viști voluntari ai organizației, din
de existență, numărind în rindurile
rindul cărora se disting cele 140 000
sale aproape șapte milioane de
echipiere ale grupelor sanitare,
membri — tineri și vîrstnici, femei
peste 30 000 surori voluntare de
și bărbați, români sau aparținind
Cruce Roșie, precum și membrii co
naționalităților conlocuitoare. Conlectivelor posturilor de prim ajutor,
știenți de răspunderile ce le revin,
al căror număr se ridică la aproxi
de umanitarismul activității volun
mativ 300 000. Creșterea neîntreruptă
tare pe care o desfășoară, membrii
a acestui activ, a rolului său in ri
Crucii Roșii sint hotăriți să folo
dicarea gradului de cultură sanitară
sească manifestările prilejuite de
a populației implică, în mod firesc
săptămină consacrată organizației
și necesar, preocuparea pentru per
pentru a-și spori
fecționarea orga
contribuția Ia anizării, dotării și
viață
plicarea • in
instruirii forma
Dr. Lidia Orădean
a politicii partițiunilor sanitare
dului și statului
voluntare.
președintele Consiliului Național
nostru in dome
O atenție deo
al Societății de Cruce Roșie,
niul ocrotirii sa
sebită a acor
secretar
de
stat
în
Ministerul
Sănătății
nitare a pooudat și acor. i
lației, la dezvol
Crucea Roșie ac
tarea relațiilor de
țiunilor educativcolaborare cu alte state, la instausanitare în rindurile tineretului,
rarea unui climat de pace și inintre cele mai semnificative numărindu-se concursul pentru acor
trajutorare in lume.
darea primului ajutor „Sanitarii pritn lumina sarcinilor ce-i rexîln din
cepuți", care mobilizează in fiecare
documentele de partid și de stat, ta
an circa 3 milioane elevi, concursuprincipal din Legea privind asigu
rile de creație plastică și literară
rarea sănătății populației și din Pla
„Pentru sănătate și umanitate" și
nul unic de educație sanitară pe
„Muncă și sănătate" ; la ririflul lor,
anii 1981—1985, activitatea Crucii
cercurile „Prietenii Crucii Roșii" și
Roșii este orientată către sporirea
„Viitorii donatori onorifici de singe"
contribuției sale la organizarea ac
au menirea de a forma la copii și
țiunilor profilactice cu largă cuprin
tineri un comportament igienic co
dere de masă, pentru prevenirea
respunzător, deprinderi corecte de
cauzelor care influențează negativ
acordare a primului ajutor, de a
starea de sănătate a populației, a ti
dezvolta spiritul de solidaritate și
neretului in special, către creșterea
întrajutorare umană. Activitățile
nivelului de pregătire și cultură sa
Crucii Roșii în rindurile tinerei ge
nitară a oamenilor muncii și forma
nerații vor cunoaște o amploare
rea lor in spiritul responsabilității
deosebită in cursul următorilor ani,
față de sănătatea proprie și cea a
pentru a intimpina cu rezultate cit
colectivității in care muncesc, pen
mai semnificative „Anul internatru cunoașterea și respectarea nor
țional al tineretului", precum și
melor de viață rațională și alimen
prima Conferință europeană „Tinctație științifică, spre răspîndirea cu
re tul Crucii Roșii — factor de
noștințelor și deprinderilor de acor
Pace", care va fi organizată la
dare corectă a primului ajutor.
București in anul 1984.
Iată doar cîteva din sarcinile de
„Săptămîna Crucii Roșii" —• des
mare responsabilitate politică și so
fășurată anul acesta sub generoasa
cială pe care Crucea Roșie este
chemare „Sănătate, muncă, pace" —
chemată să le ducă la îndeplinire.
va înscrie o bogată și variată gamă
Bucurîndu-se de sprijinul perma
de acțiuni cu caracter- de masă. Ma
nent al organelor și organizațiilor
nifestările sint marcate prin deschi
de partid, al -instituțiilor de stat, și
derea, ta cursul dimineții de azi, a
îndeosebi al unităților sanitare, al
fazei republicane a concursului
celorlalte organizații de masă și ob
grupelor sanitare. Totodată. în Ca
ștești, Consiliul Național, comitetele
pitală și in toate județele vor fi
și comisiile de Cruce Roșie și-au
organizate conferințe, gale de filme,
reevaluat și perfecționat mijloacele
acțiuni de donare onorifică de singe,
și formele muncii educativ-sanitare
activități de igienizare și înfrumu
de masă, imprimind acesteia un ca
sețare a orașelor și satelor, a j locu
racter mai diversificat, mai dinamic
rilor de muncă etc. ; amintim, de
și eficient. Toate acestea în vederea
asemenea, de inaugurarea expoziției
cuprinderii unor mase cit mai largi
de oameni ai muncii în sfera infor
„Voință, muncă, sănătate", cuprinmării și instruirii cu noțiunile și de
zind cele mai valoroase lucrări rea
prinderile igienico-sanitare. între
lizate de persoane handicapate adul
acestea, simpozioanele, expunerile,
te, în cadrul concursului de ar
mesele rotunde, emisiunile stațiilor
plastică și aplicată desfășurat sub
de radioamplificare locale, cursurile
același generic.
universităților
cultural-științifice,
întîlnirile cu medicii, diferitele ge
Crucea Roșie română își intensi
nuri de concursuri cu tematică sa
fică și relațiile pe plan extern, conitară și de Cruce Roșie organizate
laborind cu peste 120 societăți na
ta întreprinderi, instituții, așeză
ționale 'de Cruce Roșie și Se” lilună
minte culturale, școli și cartiere,
Roșie, precum și cu organismele in
reușesc să cuprindă anual sute de
ternaționale ale Crucii Roșii. In ca
mii de cetățeni de diferite virste și
drul acestei colaborări, sintem pre
preocupări și să dezbată probleme
ocupați de promovarea principiilor
de sănătate de. cel mai larg interes.
politicii externe a partidului și sta
Atit Consiliul Național, cit și co
tului nostru, întruchipată cu aleasă
mitetele și comisiile de Cruce Roșie
strălucire de președintele Nicolae
acționează intens și în direcția creș
Ceaușescu, de creșterea contribuției
terii continue a calității unor acți
Crucii Roșii la menținerea și conso
uni de mai mare amploare, strins
lidarea păcii, la înfăptuirea dezar
legate de problematica de sănătate
mării, în primul rînd a dezarmării
și de specificul muncii diferitelor
nucleare, pentru crearea unei lumi
fără arme și fără războaie.
colective și ramuri industriale, de
cerințele respectării normelor de
Prin tot ceea ce întreprinde. Cru
igienă și de prevenire a imbolnăvicea Roșie română se înscrie cu
rilor. De mare ajutor în această prihotărire în efortul consecvent de inviață âu fost, de exemplu, conclufăptuire a obiectivelor stabilite de
ziile și măsurile ce s-au desprins
partid, a ' politicii sale social-umadintr-un însemnat număr de studii
nitare, de promovare a spiriși consfătuiri cu activul de Cruce
tului de solidaritate cu toate po
Roșie din sectorul minier și fores
poarele lumii, indiferent de orînduitier.
rea lor socială, a generoaselor idei
în sprijinul activității educative,
de înțelegere, colaborare și pace.

a fiecărui gram de material, dovedit. în ca - cerea contractului de muncă pentru absențe
zul produselor amintite, de conducerea
nemotivate. Complicele și consăteanul lui,
I.C.R.A.L. 1 Această intimplare cu ulei
Cocuz Mihai, suferea și ei de același tip
cam... scirțiie.
de miopie ; in trei ani s-a angajat de cinci
ori. colecționînd tot atîtea înștiințări de
desfacere a contractului de muncă.
Mai puțin tratat ne pare celălalt motiv
de disculpare : rolul incitant al păgubașu
lui. Admitem versiunea că, într-un moment
de „inimă albastră" (se judecase în acea zi
procesul său de divorț), cojocarul din Hărman a avut revelația zădărniciei frumoasei
Moș Ștefan Buzdugan, din satul Duda
sale averi ; hai să credem că a Început să
Epureni, județul Vaslui, s-a adresat, pre
împrăștie prin casă biletele albastre emise
de bancă. Nu e la fel de condamnabilă
ședintelui Tribunalului județean Brașov cu
o lungă și lacrimogenă scrisoare. Cerea cle
imprudența lui de a păstra 200 000 de lei
mență pentru fiul său, în virstă de 23 de
în casă, cu ușa și poarta descuiate ? Nu a
ani, judecat pentru furtul sumei de 198 000
fost la fel de incitantă imaginea „seifului"
de lei de la un cojocar, căruia tînărul și un
în care-și ținea cojocarul banii : o cutie de
prieten de-al său îi fuseseră oaspeți oca
lapte praf 7 I
zionali. (Au băut împreună, apoi musafirii
Dar indiferent — aruncate prin casă, li
s-au prefăcut că pleacă acasă — cojocarul
pite pe frunte ori îndesate în buzunare —
locuia in Hârman, tinerii la Brașov — s-au
acele bancnote nu trebuiau să ispitească un
înapoiat după culcarea gazdei și l-au pră
cuget tinăr, neviciat. Tot regretul pentru
dat). Argumentele scrisorii, reluate de mat
postura de tată dezamăgit a autorului scri
multe ori pe mai multele ei pagini, pot fi
sorii, dar și toată uimirea pentru modul
rezumate astfel : că păgubașul însuși i-a
chițibușeresc in care caută greșelile altora,
incitat pe hoți să fure, aruneînd beat cu
ta loc să-și caute greșelile propriei activibancnote prin casă, cum se anincă la bal
tăți educative ca părinte.
cu confeti ; că fiul inculpat ar suferi de o
gravă afecțiune oftalmologică, motiv pen
tru care „își cheltuie toți banii pe medica• mente și rețete".
Cel de-al doilea motiv pare în afara ori
cărui dubiu, cu o condiție : pe rețetele res
pective să se fi prescris lui Buzduganjunior „medicamente" ca berea și lichio
rul. Miopia pare, într-adevăr. gravă : de
cîteva ori n-a mai văzut nici poarta între
„~$i am venit spre casă, cind am ajuns
prinderii „Tractorul", atrăgîndu-și desfape la casa lor, in drum au sărit la mine
t

Hoțul,
de păgubaș?

Din caietul
grefierului

amândoi, era lună plină pe cer, se vedea
frumos ca ziua, această agresiune consti
tuie crimă de noapte pe neașteptate".
(Din reclamația depusă de H. D. din
Tîrlișua, județul Bistrița-Năsăud, la
comisia de judecată din comună)
„In dimineața zilei de. 28 februarie, în
jurul orei 16.00, am auzit gălăgie la etajul
meu inferior".
(Din declarația martorei N. M. la
procesul 3 451/81 de pe rolul Judecă
toriei sectorului I)

„Numitul F. Z. la data de 12.03.19S2 a re
cunoscut că oaia numitului V. F. a înnebu
nit și el personal a fost nevoit sa o Sacrifice, după care, împreună cu colegii, au
mincat-o".
y
(Dintr-o adresă oficială primită
,
la
dosarul nr. 797/82 al Judecătoriei Tîrgu
Secuiesc)
„Rog a se avea in vedere că aceste 15 șe
dințe in justiție ml-au afectat sănătatea,
pe lingă lipsurile de la servici. De aseme
nea, zilele consumate din concediul de odihnă (6 zile), pentru reparația celor două
camere, nu pot fi considerate zile de
odihnă; va trebui să le iau din progra
mul de muncă pentru a mă odihni cu ade
vărat".
(Din întimpinarea reclamantului in
dosarul nr. 1 637/81 al Judecătoriei sec
torului 1)

Sergiu ANDON
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Adîncă mulțumire partidului,
secretarului său general pentru grija
și preocuparea statornică față de
înflorirea invățămintului românesc
Telegrame adresate C.C. al P.C.R., tovarășului
Nicolae Ceausescu de cadre didactice, elevi și studenți
Cu prilejul deschiderii noului an
de invățămint, eveniment cu pro
funde semnificații în viața tuturor
slujitorilor școlii românești, nume
roase colective de cadre didactice,
elevi și studenti de pe întreg cuprin
sul tării au adresat telegrame Co
mitetului Central al Partidului Co
munist Român, tovarășului Nicolae
Ceaușescu.
Telegramele dau glas sentimente
lor de adîncă mulțumire pentru grija
deosebită pe care partidul și statul
nostru, personal tovarășul Nicolae
Ceaușescu o poartă tineretului stu
dios, școlii și slujitorilor ei. înflori
rii invățămintului nostru de toate
gradele, in vederea ridicării aces
tuia pe o treaptă nouă, superioară,
pe măsura exigentelor etapei actuale
de dezvoltare a României socialiste.
Vibranta cuvînfare rostită de to
varășul Nicolae Ceaușescu cu prile
jul deschiderii noului an de invățămînt, se arată în cuprinsul telegra
melor. a fost primită cu fierbinte en
tuziasm, aceasta constituind un în
dreptar prețios in activitatea instructiv-educativă a tineretului din
țara noastră, în temeinica lui pregă
tire pentru muncă și viată, exemplu
grăitor al preocupării secretarului
general al partidului pentru legarea
mai strînsă a școlii de cerințele ac
tuale și, de perspectivă ale dezvoltă
rii societății românești.
Raportind cu mindrie succesele
obținute în procesul de Invățămint,
în împletirea tot mai strînsă a invățămintului cu' cercetarea și produc
ția. semnatarii telegramelor se an
gajează să militeze fără contenire ca
minunatele îndemnuri, teze și orien
tări formulate de secretarul general
al jrlidului la Plenara lărgită a C.C.
al 'P.C.R. din 1—2 iunie a.c. și la cel
de-al doilea Congres al educației po
litice și culturii socialiste să fie
transpuse în viață, să-și găsească o
deplină corespondentă în faptele de
muncă ale tineretului studios.
Cadrele didactice, se subliniază în
telegrame, sub conducerea organiza
țiilor de partid, 6e angajează să
acționeze ' pentru a asigura asimi
larea de ~ către elevi și studenți
a celor .mai noi cuceriri ale științei
și tehnicii, a tot ceea ce a produș

mai de preț geniul uman, pentru
lărgirea permanentă a orizontului de
cultură al tinerei generații, pentru
afirmarea și punerea în valoare a
aptitudinilor și capacităților crea
toare ale acesteia.
Tineretul studios se angajează să
obțină rezultate bune la învățătură,
in activitatea de cercetare științifică
și practică productivă. Actualul stadiu
de dezvoltare economică a României,
se specifică în telegrame, implică exi
gențe sporite in munca de modela
re a omului nou. cu conștiință îna
intată și o temeinică pregătire în în
țelegerea fenomenelor din natură și
societate, capabil să aplice în viată
politica partidului, să acționeze în
toate împrejurările ca un constructor
activ, conștient și devotat socialismu
lui și comunismului în România. în
spiritul acestor înalte comandamente,
profesorii, elevii, studenții încredin
țează pe secretarul general al parti
dului că vor face totul pentru ridi
carea continuă a nivelului procesu
lui de învătămînt. pentru educarea
comunistă a elevilor și studenților
prin muncă și pentru muncă, în spi
ritul eticii și echității socialiste.
Se desprind din telegrame sen
timentele de adine respect și pro
fundă dragoste față de secretârul ge
neral al partidului, tovarășul Nicolae
Ceaușescu, cel mai iubit fiu al na
țiunii socialiste, părinte drag al în
tregului tineret studios al patriei, per
sonalitate marcantă a mișcării comu
niste și muncitorești internaționale,
a lumii contemporane.
Un loc distinct intre ideile formula
te in telegrame il ocupă cele privind
adeziunea totală a întregului corp
profesoral, a tineretului studios la
întreaga politică internă și externă a
partidului și statului nostru, al că
rei ctitor și promotor strălucit este
secretarul general al partidului, care
prin capacitatea de a pătrunde și in
terpreta, în spiritul cerințelor și legi
tăților materialismului dialectic și is
toric, fenomenele și procesele com
plexe din lumea contemporană, oferă
soluții clare, eficiente, pătrunse de
spirit revoluționar, problemelor pri
vind mersul înainte al societății noas
tre socialiste.

Programul a

tV

13,00 Concert de prînz
13,45 Teatru TV : „Intrigă și iubire* de
Friedrich Schiller. Premieră pe
țară
15.50 Clubul tineretului
16,35 Desene animate
17,00 Serată muzicală TV
19,00 Telejurnal
19,25 TSlerama
19,35-serată muzicală TV (continuare)
21,10 Din marea carte a patriei
21.30 Jaz in nocturnă
22.20 Telejurnal
22.30 cvartetul in Fa major de Ravel
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8.00
8,40
9,00
9.30

Școala în noul an de Invățămint
Omul și sănătatea
De strajă patriei
Bucuriile muzicii : Josepll Haydn
— un sfert de mileniu. ,(H) ..
19,00 Viata satului
11,45 Lumea copiilor
13,00 Album duminical, tn cuprins : Te
lex; muzică populară; serial co
mic ; Cascadorii risului: ora 14.00
— Desene animate ; Dialogul or
chestrelor ; Drumuri românești —
reportaj; Teatru scurt de dupăamiază ; Muzică șl poezie; Semnal;
Caleidoscop muzical internațional
16,00 Teatru în serial : „Mușatinll" după
trilogia lui Barbu Ștefănescu-Delavrancea. Scenariul șl regia : Sorana Coroamă-Stanca. Episodul 12 —
Bătălia
17,00 Telesport. Fotbal ; F.C. Bihor —
Universitatea Craiova. Transmisiu
ne directă. în pauză : selecțiunl
din meciurile disputate miercuri in
Cupele europene intercluburl
18,50 1001 de seri
19,00 telejurnal
19,2? Călătorie prin țara mea
19,4 i Cintarea României. De pe marea
scenă a țării pe micul ecran
20,25 Film artistic : „Hangița". Premieră
pe țară. Producție a televiziunii
italiene
22,20 Telejurnăl
22.30 Ecouri muzicale ale versului româp< >c

LUNI 20 SEPTEMBRIE 1982
PROGRAMUL 1
Telex .
Emisiune In limba maghiară
Melodii veșnic tinere
1001 de seri
Telejurnal
Panoramic economic
Cadran mondial
Film in serial : „O nouă primăva
ră". Premieră pe țară. Producție
a studiourilor japoneze. Episodul 1
21.55 Telejurnal
22,05 Din albumul celor mai frumoase
melodii populare

15,00
15,05
17.20
17.50
20,00
20.20
20.55
21,10

PROGRAMUL 2
Cenacluri ale tineretului
Din muzica și dansurile popoarelor
La început de săptămînă
Telejurnal
Treptele afirmării
Moștenire pentru viitor. Al. Phllippide
21.30 Din cartea naturii — documentar
21,55 Telejurnal
22,05 Bijuterii muzicale
15,00
15.30
16,00
20,00
20,20
21,00

Teleorman. La Casa de cuI*
tură a sindicatelor din ipunic‘Piul
Alexandria, sub genericul „Vrem
pace pe pămînt", a avut loc un
spectacol de muzică și poezie. Și-au
dat concursul membrii cenaclului
literar „Zaharia Stancu" și forma
ția de muzică ușqară „Discipolii"
din localitate. (Stan Ștefan).

Mehedinți. La Casa de cul'
tură din Vînju Mare s-a desfășurat
simpozionul cu tema: „Unitatea sociai-politică a națiunii noastre so-*
cialiste". © în comuna Vlădâia a
avut loc masa rotundă „A munci în
satul natal — datorie de onoare a
fiecărui tinăr", după care a urmat
recitalul de poezie „însoritu-i pla
iul românesc". (Virgiliu Tătaru).
Q|uj La Biblioteca centrală universitâră Cltij-Napoca a fost fi
nalizat și pregătit pentru editare un
catalog al cărților românești vechi
existente in această unitate. El în
sumează peste 750 de titluri, între
care unele de o deosebită impor
tanță pentru istoria culturii. (Al.
Mureșan).

La Galeria „Apoilo"
din Tg. Mureș a fost vernisată o
expoziție de pictură a plasticienei
amatoare Ana Maria Crișan. Lucră
rile ilustrează momente din viața
școlarilor. Este de remarcat că, de

® COȘ

SOLAR.

Manzanares, in Spania, a fost ex
perimentată, cu Rezultate promi
țătoare, o instalație originală de
folosire a energiei solare pentru
producerea de electricitate. Este
vorba de o imensă seră circula
ră, cu diametrul de 225 metri, în
care însă nu cresc plante. Ea
servește, ca orice seră, Ia acu
mularea căldurii solare, iar aerul
încălzit se ridică pe un coș înalt,
de 200 de metri, ceea ce face să
se aspire alt aer. care, la rindul
său. este încălzit în seră și urcă
pe același coș. în drumul său.
aerul cald trece prin paletele unei turbine ce pune in funcțiu
ne două generatoare, producind împreună circa 200 kW.
Goșul solar și sera formea
ză o centrală electrică.

la începutul anului și pînă acum,
membrii Asociației artiștilor plastici
amatori din județ au deschis 40 de
expoziții, în care au fost expuse
peste 1 000 lucrări de pictură,
grafică și sculptură. (Gheorghe
Giurgiu).

Tulcea
Ga'eril'e
artă
„Dacia" din Tulcea s-a deschis o
nouă expoziție de pictură. Cele
peste 50 de tablouri expuse aparțin
pictorului tulcean Gasser Gunther
Forst și înfățișează peisaje din mi
rifica Deltă a Dunării și din orașul
Tulcea. (Neculai Amihulesei).

Brăila Zestrea culturală a Mu
zeului Brăilei s-a îmbogățit cu un
important fond memorial și docu
mentar format din 153 de obiecte
care au aparținut pictorului Sorin
Manolescu. (Corneliu Ifrim).

Bacău Actor'* Teatrului „Bacovia" din Bacău au deschis noua
stagiune prezentind în premieră
piesa „Hanul de la răscruce" de
Horia Lovinescu. Spectacolul, la
care au luat parte un mare număr
de oameni ai muncii din întreprin
derile și instituțiile orașului, a fost
pregătit în regia artistică a lui I.

O UN NOU TIP DE
SEMNALIZATOR
PEN
TRU
AUTOMOBILIȘTI
este in curs de realizare într-unul din institutele de cerce
tări din Marea Biitanie. Sem
nalizatorul va permite celor de
la volan să ia cunoștință pe loc
de starea drumului în raport de
condițiile meteorologice. Este
vorba despre un reflector de
tipul „ochiului de pisică", cu
cristale lichide, instalat în as
faltul șoselei. Principiul lui de
funcționare se bazează pe re
flectarea luminii farurilor. Ast
fel. el reflectă o culoare roșie
atunci cind temperatura a scă
zut sub nivelul de înghețare a
apei, semnalizînd pericolul apariției poleiului.

Cronica zilei
La București s-au desfășurat lu
crările reuniunii consultative a re
dactorilor șefi ai publicațiilor de
Cruce Roșie din unele țări socialiste
europene. Au participat delegații ale
redacțiilor publicațiilor de Cruce
Roșie din Bulgaria, Cehoslovacia,
R. D. Germană, Polonia. România,
Ungaria, U.R.S.S., precum și repre
zentantul Ligii Societăților de Cruce
Roșie și Semilună Roșie.
Pe ordinea de zi a reuniunii au
fost înscrise probleme actuale și de
larg interes pentru Crucea Roșie,

reflectate in publicațiile respective :
„Vocația umanistă a Crucii Roșii.
Contribuția presei de Cruce Roșie Ia
sprijinirea și reflectarea activității
organizației de Cruce Roșie" și
„Contribuția presei de Cruce Roșie
la educația igienico-sanitară a popu
lației, pentru o viață rațională, să
nătoasă".
Particinanții la reuniune au pro
cedat la un schimb de opinii cu
privire la conținutul și modalitățile
publicistice ale presei de Cruce
Roșie.
(Agerpres)

În județul Argeș s-a încheiat
recoltarea florii-soarelui
Oamenii muncii din agricultura
gurarea spațiilor de depozitare și
județului Argeș au încheiat recolta
conservare a porumbului, legumelor,
cartofilor și fructelor destinate fonrea florii-soarelui de pe cele 9 230
. dului de stat și aprovizionării popu
hectare.
lației pe perioada de toamnă —
în telegrama adresată cu acest
iarnă.
prilej Comitetului Central al Parti
dului Comunist Român, tovarășului
Vă asigurăm, mult stimate și iubi
Nicolae Ceaușescu de către Comite
te tovarășe Nicolae Ceaușescu, că
tul județean Argeș al P.C.R. se avom acționa cu maximum de res
rată :
ponsabilitate pentru întărirea ordinii
în prezent acționăm cu toate for
și disciplinei, pentru strîngerea și
țele umane și mijloacele mecanice
depozitarea întregii recolte, la timp
din agricultură pentru încheierea la
și fără pierderi, adueîndu-ne astfel
timp a celorlalte lucrări din campa
contribuția la înfăptuirea in practică
nia agricolă de toamnă. De aseme
a sarcinilor stabilite de cel de-al
XII-lea Congres al partidului, pen
nea, vă raportăm că a fost termina
tru creșterea continuă a nivelului de
tă însămîntarea culturilor furajere
trai al întregului nostru popor —
pentru masă verde și am trecut
obiectiv central al politicii parti
la insâmințarea orzului și a griului.
dului nostru.
Am luat măsurile cerute pentru asi

vremea
Timpul probabil pentru intervalul 19
septembrie ora 21 — 22 septembrie, ora
21. în țară: Vremea va fi caldă și în ge
neral frumoasă, cerul va fi variabil,
rnai mult senin. Spre sfîrșitul interva
lului se vor produce unele înnorări în
vestul țării, favorabile averselor izolate
de ploaie. Vintul va sufla slab pînă la

moderat. Temperaturile maxime vor fi
cuprinse între 18 și 28 de grade, iar cele
minime din cursul nopții între 8 și 18
grade, izolat mai coborîte. Pe alocuri se
va produce ceață mai ales în primele
ore ale dimineții. în ’ București : Vre
mea va fi caldă și frumoasă, cerul mai
mult senin. Vintul va sufla în general
slab. Temperaturile maxime între 25 și
28 de grade, iar minimele din cursul
nopții între 11 și 14 grade. Dimineața
ceață slabă. (Liana Cazacioc, meteoro
log de serviciu).

• SPORT • SPORT • SPORT • SPORT
FOTBAL: Ieri, în divizia A
Etapa a 7-a a campionatului divi
ziei A de fotbal a programat simbătă șapte. partide, celelalte două urmind să se desfășoare astăzi.
Iată rezultatele tehnice : Politeh
nica Iași — Sportul studențesc
2— 1 (1—1) ; Jiul — S.G. Bacău 4—3
(3—1) ; Chimia Rîmnicu Vilcea —
Politehnica Timișoara 2—0 (1—0) ;
F.C. Constanța — F.C. Argeș Pitești
3— 0 (1—0) ; F.C. Olt — F.C.M. Bra
șov 4—0 (2—0) ; Steaua — A.S.A.
Tg. Mureș 1—0 (1—0) ; C.S. Tirgoviște — Petrolul Ploiești 0—0. Parti-

dele Corvinul Hunedoara — Dinamo
și F.C. Bihor Oradea — Universita
tea Craiova se vor disputa astăzi la
ora 17.00.
Posturile noastre de radio vor
transmite, alternativ, aspecte din re
priza secundă a ambelor meciuri.
Transmisia se va efectua pe progra
mul I, cu începere de la ora 18.00,

★
Astăzi, la ora 11, la stadionul „Re

publicii", va avea Ioc derbiul seriei
a Il-a a diviziei B de fotbal Pro
gresul Vulcan — Rapid.

BOX: Azi,, finalele \
Astăzi dimineață, cu începere de
Ia ora 10, pe ringul Palatului spor
turilor și culturii din Capitală se vor
desfășura finalele campionatelor na
ționale de box, la sfîrșitul cărora vor
fi cunoscuți cei 11 noi-deținători ai
centurilor de Ia semimuscă la grea.
;Fără„,indpi.ală, in ceptrul atenției, șe
■situează ..meciul „cocoșilor",-,.
pere (Drobeta-Turnu Severin) —
Niță Robu (Dinamo Brăila). Este in
teresant de urmărit dacă stilistul
Cipere va reuși să evite loviturile
dure ale fostului internațional brăilean. De asemenea, sint așteptate

cu interes întîlnirile G. Donici (B. C.
Galați) — P. Fedea (Dinamo Bucu
rești), la semigrea, și T. Pirjol (Di
namo- București) — Gh. Preda
(Steaua), la grea. Iată programul
celorlalte finale : semimuscă : D,
Schiopu — V. Voicilă ; muscă : C.
Titoju — .M.. Vișan ; pană : P. Stoiu
— Ci Stancu ; semiușoară : FI. Țircomnicu — V. Ioana • ușoară : M.
Fulger — I. Dragomir ; semimijlocie : C. Ghindăoanu — M. Ciubotaru ; mijlocie mică : V. Mihai — N.
Motrogan ; mijlocie : D. Senciuc —
M. Popa.

HANDBAL: Meciurile etapei a Vll-a
Campionatul masculin de handbal
continuă astăzi cu disputarea meciu
rilor din cadrul celei de-a VII-a
etape. în Capitală, cu începere de
la ora 11,30, in sala sporturilor de
la Floreasca va avea loc meciul
dintre formația Steaua și echipa Di
namo Brașov. Iată celelalte partide :

Relon Săvinești — Universitatea
Craiova ; ’ Independența Carpați —
Dinamo București ; Constructorul
C.S.U. Oradea — H. C. Minaur Baia
Mare ; Constructorul Arad — Uni
versitatea Cluj-Napoca ; Politehnica
Timișoara — C.S.M. Borzești.

HOCHEI: Primul turneu oficial
la Miercurea Ciuc
Astăzi începe o nouă ediție a cam
pionatului național de hochei pe
gheață. întilnirile se vor desfășura
pe patinoarul artificial din Miercu
rea Ciuc după cum urmează : ora 16

G. Rusu, iar scenografia este sem
nată de Mihai Tofan, de la Teatrul
Național din Capitală. (Gheorghe
Baltă).

Vîlcea în or6anizarea Secției
de propagandă a comitetului jude
țean de partid, la Rm. Vilcea a avut
Ioc o consfătuire pe tema „Gaze
tele de perete și satirice in spri
jinul realizării sarcinilor economico-sociale". Această acțiune, la
care au luat parte responsabili ai
gazetelor de perete din întreprin
deri, instituții, de pe șantiere și
din numeroase comune, s-a consti
tuit intr-un fructuos schimb de
experiență. (Ion Stanciu).
Vaslui Circumscris manifes
tării cultural-artistice „Zilele co
mediei cinematografice", organizate
de revista „Cinema" și de Comite
tul județean de cultură și educație
socialistă, la cinematograful „Mo
dern" din Vaslui a avut loc un dia
log cu publicul pe tema „Comedia
cinematografică românească față in
față cu exigențele spectatorilor".
(Petru Necula).

Olt. La clubul întreprinderii
de aluminiu din Slatina a avut Ioc

• COPILUL A FOST
SALVAT. O echipă medicală
de la un spital din Buffalo
(S.U.A.) a realizat o premieră
mondială, reușind să mențină în
viață o femeie in stare de comă
pină la nașterea copilului său.
în vîrstă de 24 de ani, femeia
ajunsese, în urma unei maladii,
să fie considerată „cerebral de
cedată".. Gratie unor tehnici de
reanimare cardiovasculară in
tensivă, ea a fost menținută in
viață o săptămină, timp necesar
ca fătul să aibă o mai mare
șansă de supraviețuire. Ulterior
s-a procedat la o operație ce
zariană, în urma căreia s-a năs
cut o fetiță care oferă toate in
diciile de dezvoltare normală.
Ziarul ;,Le Monde", pare rela
tează cazul, precizează că efor

Dinamo — Dunărea Galați și ora
18.30 S. C. Miercurea Ciuc — Steaua.
Săptămina viitoare, tot la Miercurea
Ciuc, sint programate alte partide.

o sesiune de comunicări cu tema :
„Permanența și continuitatea po
porului român pe aceste meleaguri
dovedite prin descoperirile arheo
logice de pe șantierele județului
Olt și prin creația artistică popu
lară". Muzeografi, profesori de la
Universitatea din Craiova, specia
liști etnografi au prezentat mai
multe referate și comunicări. (Emiiian Rouă).

Dîmbovița. La Tîrsov*Ște a
avut loc a VIII-a ediție a festiva
lului interjudețean al brigăzilor ar
tistice „Oameni și fapte". Au parti
cipat peste 100 de formații, care au
reprezentat întreprinderi, unități
agricole și instituții de cultură din
toate județele
țării. (Gheorghe
Manea).

Maramureș. In săIile Casel
Orășenești de cultură din Baia
Sprie. membrii cercului plasticienilor amatori au deschis o expoziție
de pictură și sculptură cu cele mai
izbutite lucrări realizate de ei în
cadrul Festivalului „Cintarea Româ
niei". Autorii exponatelor — mineri,
mecanici, pensionari etc. — pre
zintă in expoziție peisaje, portrete,
teme de muncă din subteran, ilustrînd in armonia de tonuri și culori
pasiunea lor pentru artă. (Gheorghe Susa).

Planul și angajamentele —
îndeplinite exemplar!
FRUNTAȘI ÎN ÎNTRECERE PE 8 LUNI ALE ANULUI
Continuăm să publicăm rezultatele obținute in întrecerea socialistă
de alte colective fruntașe de oameni ai muncii din întreprinderi indus
triale, de transporturi, din .unități agricole precum și din domeniul cir
culației mărfurilor.
Potrivit punctajului general, stabilit pe baza realizării indicatorilor
prăvăzuți in criteriile de organizare a întrecerii socialiste, la sfirșitul lunii
august *), pe primele locuri se situează :
ÎN DOMENIUL EXTRACȚIEI
ȚIȚEIULUI ȘI GAZULUI METAN
Locul I : Schela de foraj-extracție Marghita, județul Bihor, cu 719,9
puncte.
Principalii indicatori de plan au
fost depășiți cu 5,4 la sută la pro
ducția fizică, 9,4 la sută la produc
ția-marfă vindută și încasată; depă
șiri însemnate de plan au fost obți
nute la producția netă și productivi
tatea muncii; cheltuielile totale pla
nificate la 1 000 lei producție-marfă
au fost reduse cu 9,2 la sută, iar cele
materiale cu 7,4 la sută.
Locul II : Schela de extracție
Tirgoviște.
Locul III : întreprinderea de ex
tracție gaz metan Mediaș.

IN INDUSTRIA DE MAȘINI
ȘI UTILAJE ELECTRICE.
MOTOARE ȘI MATERIALE
ELECTROTEHNICE
Locui I : întreprinderea de mo
toare electrice Pitești, cu 496,8
puncte.
Principalii indicatori de plan au
fost depășiți cu : 4.9 la sută la
producția netă. 9,9 la sută la ex
port, 3.5 la sută la producția fizică.
2,8 la sută la producția-marfă vin
dută și încasată, 5.5 Ia sută la pro
ductivitatea muncii; depășiri în
semnate de plan au fost obținute
la beneficii : cheltuielile totale pla
nificate la 1 000 lei producție-marfă
au fost reduse cu 0,4 la sută, iar
cele materiale cu 1.1 la sută.
Locul II : întreprinderea de aparataj electric și motoare electrice
Sf. Gheorghe — județul Covasna.
Locul III : întreprinderea de fri
gidere Găești, județul Dîmbovița.
tN INDUSTRIA
CONSTRUCȚIILOR DE MAȘINI —
ALTE MINISTERE
Locul I : întreprinderea de piese
de schimb și utilaje pentru indus
tria chimică Satu Mare, cu 1 358,8
puncte.
Principalii indicatori de plan au
fost depășiți cu : 9,4 Ia sută la pro
ducția netă, 7.9 la sută la produc
ția-marfă vindută și încasată și la
livrări de mărfuri la fondul pieței.
3.3 Ia sută Ia productivitatea mun
cii ; depășiri de plan ău fost ob
ținute Ia export și beneficii ; chel
tuielile totale planificate Ia 1 000 lei
producție-marfă au fost reduse cu
2.7 la sută, iar cele materiale cu 5,1
la sută.
Locul II întreprinderea mecani
că a agriculturii și industriei ali
mentare Botoșani.
Locul III: întreprinderea de pro
ducție industrială pentru construc
ții căi ferate „Harghita" — Miercu
rea Ciuc.

IN INDUSTRIA CHIMICA —
SUBRAMURA
CHIMIE ANORGANICĂ
ȘI ÎNGRĂȘĂMINTE CHIMICE
Locul I : întreprinderea chimică
Dudești, București, cu 782,5 puncte.
Principalii indicatori de plan au
fost depășiți cu : 1,3 la sută la pro
ducția fizică, 0,5 la sută la producția
netă, 10,9 la sută la export. 6 la
sută la productivitatea muncii, 0.2
la sută Ia beneficii ; cheltuielile
totale la 1 000 lei producție-marfă
au fost reduse cu 0,8 la sută, iar
cele materiale cu 1,1 la sută.
Locul II : Combinatul chimic
Rimnicu Vîlcea.
Locul III : întreprinderea chimică
Turda, județul Cluj.

IN DOMENIUL INDUSTRIEI
MATERIALELOR NEFEROASE
ȘI RARE
Locui I : întreprinderea de alu
mină Oradea, cu 851,5 puncte.
Principalii indicatori de plan au
fost depășiți cu : 3,4 la sută la pro
ducția fizică și cu 2,8 Ia sută la
producția-marfă vindută și înca-

*) Indicatorii privind produc
ția netă, productivitatea muncii,
costurile de producție și bene
ficiile sint calculați pe șapte
luni,

Principalii indicatori de plan au
fost depășiți cu : 15.1 la sută la
producția netă. 14.5 la sută la volu
mul mărfurilor transportate. 18.4
la sută Ia productivitatea muncii,
15.2 la sută la venituri brute din
activitatea de transport ; depășiri
însemnate de plan au fost obținu
sată ; depășiri însemnate de plan ■ te la beneficii ; cheltuielile planifi
au fost obținute la producția netă, cate Ia 1 000 lei venituri, brute din
productivitatea muncii și beneficii ; transporturi au fost reduse cu 5,2
cheltuielile totale planificate la 1 000 la sută, iar consumul de carbu
lei producție-marfă au fost reduse ranți cu 3.4 la sută.
cu 3,1 la sută, iar cele materiale cu
Locul II : întreprinderea de tran
4,5 la sută.
sport specializat pentru agricultură
Locul II : întreprinderea „Laro- și industria alimentară Galați.
met“ București.
Locul III : întreprinderea de
Locul III : întreprinderea meta transporturi auto Gorj.
lurgică „Neferal" București.
ÎN DOMENIUL TURISMULUI
IN INDUSTRIA CIMENTULUI
ȘI A MATERIALELOR
Locul I ! întreprinderea econo
DE CONSTRUCȚII
mică de odihnă Snagov, cu 507,7
puncte.
Locui I : întreprinderea de ma
Principalii indicatori de plan au
terialo de construcții Brașov, cu fo&t depășiți cu : 7.8 la sută la
1 047,4 puncte.
prestări servicii pentru populație,
Principalii indicatori de plan au 13,7 la sută la desfaceri de alimen
fost depășiți cu : 4.2 la sută Ia pro tație publică. 8.1 la sută la înca
ducția netă. 7.1 la sută, la produc- sări valutare. 7.9 Ja sută la bene
tia-marfă vindută și încasată. 4.7 ficii, 9.3 la sută w încasări medii
la sută Ia productivitatea muncii ;
pe un lucrător și 7 la sută la co
denășiri de plan au fost realizate la eficientul de utilizare a capacității
exoort si beneficii : cheltuielile to de cazare : comparativ cu perioada
tale planificate la 1 000 Iei procorespunzătoare din anul anterior,
ducție-marfă au fost reduse cu 2.3 numărul de turisti-zile a fost mâi
la sută, iar cele materiale cu 2 la mare cu 12.7 la sută.
sută.
Locul II : întreprinderea balneoLocui II : Combinatul de lianți și
azbociment Fieni, județul Dîmbo climatică Slănic Moldova.
vița.
ÎN COOPERAȚIA
Locul III : întreprinderea de pre
DE PRODUCȚIE, ACHIZIȚII
fabricate din beton „Progresul"
ȘI
DESFACEREA
MĂRFURILOR
București.
. ,
— UNIUNI JUDEȚENE
IN INDUSTRIA STICLEI,
Locui I : Uniunea județeană s
CERAMICII FINE
cooperativelor de producție, achi
ȘI ARTICOLELOR CASNICE
ziții, desfacere a mărfurilor și de
credit Gorj, cu 1 350 puncte.
Lotul I : întreprinderea de por
Principalii indicatori de plan au
țelan Curtea de Argeș, cu 973,2
fost depășiți cu : 24,4 la sută la
puncte.
intrări la .fondul de stat. 28.8 la
Principalii indicatori de plan au
sută la producția industriei mici
fost depășiți cu 1.1 la sută la pro
12.4
la sută Ia prestări servicii pen
ducția fizică. 0.7 la sută la productru populație, 8.5 la sută la desfa
tia-marfă vindută și încasată." 0.6
la sută la producția netă și pro
ceri de mărfuri cu amănuntul ; de
pășiri însemnate de plan au fost
ductivitatea muncii. 6.5 la sută la
beneficii, 4.7 la sută la livrări de
obținute la export, livrări de măr
mărfuri la fondul pieței: consumu
furi la fondul nietci și beneficii-;
rile normate la materii prime și
cheltuielile de circulație planificate
materiale au fost reduse cu 4,5 la
la 1 000 lei desfacere au fost reduse
sută, iar cele de energie electrică
cu 5.3 la sută.
și combustibili cu 0,2 la sută.
Locul II : Uniunea județeană a
Locul II : întreprinderea de por
cooperativelor de producție, achizi
țelan Alba Iulia. județul Alba.
ții. desfacere a mărfurilor și de
Locul III: .întreprinderea de .cu
credit Vîlcea.
țite Ocna Sibiului, județul Sibiu.
LOcuI III : Uniunea județeană a
ÎN INDUSTRIA ALIMENTARA — cooperativelor de producție, achizi
ții. desfacere a mărfurilor și de
SUBRAMURA MORĂRIT,
credit Vrancea.
PANIFICAȚIE
ȘI PRODUSE FĂINOASE
ÎN DOMENIUL
APROVIZIONĂRII
Locul I : întreprinderea de morăTEHNICO-MATERIALE
rit. panificație și produse făinoase I
Teleorman, cu I 296,7 puncte.
i
Locul
I: Baza județeană de apro
Principalii indicatori de plan au
fost depășiți cu :"33,71a sută la pro vizionare tphnico-materială Bacău,
cu 944,2 puncte. ■ '■ '
ducția fizică. 32.5 la sută la producVolumul planificat de desfacere
ția-marfă vindută- și încasată. 24,1
la sută la livrări la fondul pieței ;
prin depozite a fost depășit cn 9.3
depășiri însemnate de plan au mai
la sută ; cheltuielile de circulație
fost obținute la producția netă,
planificate la 1 000 lei desfacere au
productivitatea muncii și beneficii:
fost reduse cu 3.2 Ia sută, iar vi
cheltuielile totale planificate la 1 000
teza de circulație a mărfurilor cu
lei produțție-marfă au fost reduse
5 9 la sută ; denășiri însemnate de
cu 5.7 la sută,, iar cele materiale
plan au fost obținute la prelucrarea
cu 6,6 la sută.
și valorificarea stocurilor disponi
bile. beneficii și mărfuri Încărcate
Locul II : întreprinderea de moși expediate paletizat și pachetizat.
rărit și panificație Covasna.
Locul II : Baza județeană de
Locul III: întreprinderea de moaprovizionare
tehnico-materială
rărit și panificație Neamț.
Satu-Mare.
ÎN ÎNTREPRINDERI
Locul III : Baza județeană de
AGRICOLE DE STAT
ăprovizionare
tehnico-materială
CU PROFIL ZOOTEHNIC—MIXT
Neamț.
Locul I : întrenrîndcrea agricolă
ÎN COOPERAȚIA
de stat Prejmer, județul Brașov, cu
MEȘTEȘUGĂREASCA
721 puncte.
Locul I : Uniunea județeană a
Principalii indicatori de plan au
cooperativelor meșteșugărești Co
fost depășiți cu : 44,1 la sută la
vasna,
cu 889,3 puncte.
producția fizică de carne. 40 Ia sută
Ia livrări de carne la fondul de stat
Principalii indicatori de plan au
și cu 1,7 la sută Ia efectivele de
fost depășiți cu : 6,5 la sută la pro
porcine la sfîrșitul perioadei ; de
ducția netă. 7.2 la sută la producpășiri de plan au mai fost obți
ția-marfă și prestările de servicii.
nute Ia producția de lapte de vacă • 7.6 la sută la prestări servicii pen
și beneficii ; cheltuielile planificate
tru populație ; depășiri de plan au
la 1 000 lei producție-marfă au fost
mai fost obținute Ia export, livrări
reduse cu 15,4 la sută.
de mărfuri către fondul pieței și
Locul II : întreprinderea agricolă beneficii ; cheltuielile totale plani
ficate la 1 000 lei producție-marfă
de stat Urziceni, județul Ialomița.
și prestări servicii au fost reduse
Locul III: întreprinderea agricolă
cu 4.1 la sută, - iar consumul de
de stat Tg. Frumos, județul Iași,
energie electrică cu 6,3 Ia sută.
Locul II : Uniunea județeană a
ÎN DOMENIUL
cooperativelor meșteșugărești Dolj.
TRANSPORTURILOR RUTIERE
Locul III : Uniunea confecții, În
Locul I : întreprinderea de tran
călțăminte, prestări-servicii Bucu
sporturi auto Vrancea, cu 743,1
rești.
puncte.
(Agerpres)

Reducerea mai substanțială a cheltuielilor materiale de producție
(Urmare din pag. I)
ță, un puternic detașament de cer
cetători și proiectanți care și-au do
vedit și iși dovedesc spiritul lor in
ventiv ; putem pentru că dispunem
de o puternică bază tehnică și ma
terială atît in institutele de cerce
tare și inginerie tehnologică, cit și
in întreprinderi ; putem pentru că
fiecare colectiv de oameni ai mun
cii este direct interesat să folosească
rațional, cu maximă eficiență, re
sursele materiale încredințate de
societate spre administrare. Și, in
calitate de proprietari, producători
și beneficiari a tot ceea ce înfăp
tuim, avem datoria să ne înrolăm

RETUT1NE3ENI
turile încununate de succes ale
medicilor au fost stimulate de
convingerea lor că mama și-a
dorit mult ca unicul copil să
supraviețuiască.

prezent piscicultorii sovietici
populează cu păstrăvi de IssikKul lacurile montane din Asia
Centrală, Transcaucazia și Kazahstan, inclusiv lacul Sevan.

• PĂSTRĂVI DE 16
KG. în urmă cu 50 de am,

® CINCI CENTIME
TRI ÎN PLUS. Actualii lo

piscicultorii sovietici au adus
din lacul Sevan, din Armenia,
păstrăvi în lacul Issik-Kul, din
Kirghizia. Trăind în acest în
tins lac alpin din munții TianȘan, păstrăvul caucazian a că
pătat calități noi, a crescut in
dimensiuni și în greutate, unele
exemplare atingind 16 kg. în

cuitori ai Belgiei sint, in me
die, cu cite cinci centimetri
mai înalți decit cei care au
trăit in anul 1920, se relevă in
tr-un studiu al prof. R. Bec
kers, de la Universitatea din
Anvers. Comparativ, subliniază
autorul studiului, belgienii din
1920 erau cu numai un mili

hotărît în acest efort general de di
minuare a consumurilor materiale,
pină la nivelul celor mai bune per
formanțe mondiale, pentru că redu
cerea cit mai substanțială a cheltu
ielilor materiale constituie o proble
mă vitală a dezvoltării actuale a
țării noastre, a creșterii eficienței
economice, a ridicării bunăstării în
tregului popor.
Fiecare om «ai muncii trebuie să
fie profund convins că de modul în
care gospodărește materiile prime,
materialele,'combustibilul și energia
electrică,, de fermitatea cu care
luptă împotriva oricăror forme de
risipă, de ingeniozitatea de care dă
dovadă în valorificarea resurselor

metru mai inalți decit cei care
au trăit la mijlocul secolului al
XIX-lea. Acest fenomen, a pre
cizat el, se datorează in primul
rind condițiilor de igienă și
descoperirilor in domeniul medicinei, care reduc numărul de
îmbolnăviri.

® CU BICICLETA PE...
ȘINE. în ultimii ani, in nu
meroase zone ale Franței au
fost închise circulației, ca ne
rentabile, o serie de linii de
cale ferată insumînd sute de
kilometri. Un locuitor al depar-;
tamentului Somme a avut ideea
ingenioasă de a folosi șinele
rămase neutilizate pentru mer
sul cu... bicicleta. în acest scop
el a construit un tandem special
cu • ajutorul căruia pot călători

materiale refolosibile depind in mă
sură decisivă sporirea producției
materiale, a valorii producției nete
și creșterea, pe această bază, a ve
nitului național. Reducerea mai ac
centuată a cheltuielilor materiale de
producție reprezintă, în actualul sta
diu de dezvoltare economico-socială
a țării, un important factor de pro
gres și civilizație. Totul este, așadar,
ca acest obiectiv esențial, patriotic,
să-l înfăptuim cu consecvență, prin
activitatea noastră de zi cu zi. Să-i
consacrâm toate forțele noastre. În
treaga noastră capacitate de muncă,
tot ce avem mai bun ca spirit inven
tiv, creator !

pe șine nu' numai oameni să
nătoși, ci și invalizi, chiar și
nevăzători.

• ROBOT CARE „Dl-,
ALOGHEAZĂ" CU OPE
RATORUL. în Suediă ■
început producția unui nou ro
bot pentru efectuarea de su
duri, capabil să „dialogheze" cu
operatorul. Aparatul iși formu
lează întrebările și le înscrie
pe un ecran, iar omul îi răs
punde apăsind pe butoanele co
respunzătoare. „Mina" robotu
lui poate fi deplasată dintr-o
poziție în alta. Noul robot este
utilizat îndeosebi în țndustria
de automobile.

Consiliul de Securitate a adoptat
in unanimitate o rezoluție de condamnare
a incursiunilor israeliene in Beirut

Tîrgul internațional de la Viena
Președintele Austriei a vizitat pavilionul României
VIENA 18 (Agerpres). — Președintele federal al Republicii Aus
tria, dr. Rudolf Kirchschlaeger, a vizitat pavilionul României la ediția
de toamnă a Tirgului international de la Viena.

® Guvernul libanez cere relraqerea imediată și necondiționată
a Israelului din Beirutul de vest o Noul președinte va fi ales,
probabil, mărfi O „Libanul poate să-și asigure singur conti
nuitatea instituțiilor sale" — subliniază o declarație oficială
franceză
NAȚIUNILE UNITE 18 (Agerpres).
DAMASC 18 (Agerpres). — Yasser
— Consiliul de Securitate al O.N.U.
Arafat,
președintele
Comitetului
a adoptat, in unanimitate, o re
Executiv al Organizației pentru Eli
zoluție în care „condamnă recentele
berarea Palestinei, a sosit ia Da
incursiuni israeliene în Beirut", apremasc venind de la Tunis, relatea
ciindu-le drept o „violare a acordu
ză agenția Reuter. Arafat va parti
rilor de încetare a focului" și a do
cipa la reuniunea de urgență a Con
cumentelor anterioare ale consiliului
siliului Central Palestinian (P.C.C.) —
in ceea ce privește rezolvarea situa- , instanța intermediară între parla
ției din Liban, informează agențiile
ment șr Comitetul Executiv. Vor fi
internaționale de presă. în document
discutate ultimele evoluții ale pro
se cere „reîntoarcerea imediată a for
blemei arabe și palestiniene după
țelor israeliene pe pozițiile pe care
invazia israeliană in Liban și rezul
acestea le ocupau înainte de 15 sep
tatele recentei reuniuni arabe la ni
tembrie 1982, ca un prim pas spre
transpunerea în viață a rezoluțiilor
vel înalt de la Fes (Maroc).
pertinente ale consiliului".
De asemenea, este condamnată
PARIS 18 (Agerpres). ■— Franța
asasinarea președintelui ales al Liba
denunță ocuparea de către forțele is
nului, Bechir Gemayel. Se subli
raeliene a sectorului de vest al Bei
niază necesitatea „respectării stric
rutului și cere retragerea lor ime
te a suveranității, integrității terito
diată din această zonă, a arătat mi
riale, unității și independenței politi
nistrul francez al relațiilor externe.
ce a Libanului, sub . singura și ex
Claude Cheysson, intr-o declarație
clusiva autoritate a guvernului liba
nez și prin intermediul armatei li
oficială, relatează agențiile France
baneze, acționînd pe întreg teritoriul
Presse și A.P. „Ofensiva israeliană
țării".
in sectorul de vest al capitalei liba
în același timp, Consiliul de Secu
neze, începută la 15 septembrie, și
ritate își reafirmă sprijinul față de
bombardamentele care au însoțit aeforturile secretarului general al Na
ceastă acțiune constituie o violare a
țiunilor Unite urmărind instalarea de
acordurilor acceptate de beligerant!,
observatori O.N.U. in și în jurul
Beirutului, în conformitate cu o re
pentru executarea cărora Franța, Sta
zoluție ■ anterioară a consiliului și
tele Unite și Italia și-au dat sprijinul.
cere tuturor părților implicate să
Libanul poate să-și asigure singur
coopereze pentru transpunerea în
continuitatea propriilor sale institu
practica a acesteia.
ții", menționează, documentul.
BEIRUT 18 (Agerpres). — Pre
ședintele Libanului, Elias Sarkis, s-a
întîlnit cu primul ministru Shafic
Al-Wazzan, in prezența ministrului
afacerilor externe, Fuad Boutros. în
centrul discuțiilor situindu-se exami
narea situației din țară in urma ocu
pării de către forțele israeliene a
Beirutului de vest, a anunțat postul
de, radio Beirut.
Potrivit postului de radio, guvernul •
libanez a subliniat necesitatea retra
gerii imediate și necondiționate a Is
raelului din Beirutul de vest, pentru
ÎNTÎLNIRE KIM IR SEN —
a putea fi reluată aplicarea planu
DENG XIAOPING. Deng Xiaoping,
lui de normalizare a situației din
membru
al Comitetului Permanent
capitala libaneză.
a! Biroului Politic al C.C. al P.C.
Chinez, președintele Comisiei Cen
Președintele Adunării Naționale a
trale Consultative a partidului, pre
Libanului, Kamel Al-Assad, a în
ședintele Comisiei Militare a C.C.
ceput consultările cu grupurile parla
al P.C.C., s-a intilnit simbătă la
mentare consacrate examinării pro
Beijing
cu Kim Ir Sen, secretar ge
blemei convocării unei sesiuni a
neral al C.C. al Partidului Muncii
parlamentului libanez pentru alege
din Coreea, președintele R.P.D. Co
rea unui succesor actualului pre
reene, aflat in vizită oficială in
ședinte, Elias Sarkis, al cărui- mandat
R.P. Chineză. Cu acest prilej — re
de șase ani expiră la 23 septembrie.
levă agenția A.C.T.C. — a avut loc
Presa din Beirut avansează ziua de
o
convorbire prietenească, desfășumarți pentru întrunirea Adunării
. rată într-o atmosferă cordială.
Naționale.

Președintele Kirchschlaeger a evo
cat cu deosebită plăcere vizita pe
care tovarășul Nicolae Ceaușescu,
președintele Republicii Socialiste
România, împreună cu tovarășa Elena
Ceaușescu, ă efectuat-o la Viena, în
iunie 1981, șl convorbirile avute cu
acea ocazie cu șeful statului român.
Oaspetele. însotit în timpul vizitei
de ambasadorul României la Viena,
Octavian Groza, de șeful agenției co
merciale, consilierul economic Marin
Ceaușescu, a avut cuvinte de apre

BONN 18 (Agerpres). — Președin
tele Partidului Liber Democrat din
R. F. Germania, Hans-Dietrich
Genscher, a confirmat, intr-un in
terviu televizat, .că este dispus să
încerce să formeze „cit de repede va
fi cu putință" un guvern de coaliție
cu actuala" opoziție creștin-democrată. El a spus însă că, în prealabil,
va trebui să se realizeze o înțele
gere in problemele de fond. Pe de
altă parte, Hans-Dietrich Genscher
a arătat că, în cazul în care nu se
va reuși să se ajungă la o asemenea
soluție, este în favoarea organizării
de noi alegeri după votarea bugetu
lui pe anul 1983 și reglementarea
marilor probleme economice și fi
nanciare actuale.
După
cum
relatează agenția
France Presse, Comitetul director al
Partidului Liber Democrat și grupul
său parlamentar s-au întrunit, ieri,
la Bonn, spre a examina perspectiva
realizării unei coaliții cu creștindemocrații. Cu o slabă majoritate
Comitetul, director s-a pronunțat, in

pe

în cea de-a treia zi a atacului lor
împotriva sectorului de vest al Beiru
tului, forțele invadatoare israeliene
au impus restricții de circulație in
capitală și în taberele de refugiați
palestinieni și au început o campanie
pe scară largă de arestări, relatează
agenția W.A.F.A. în numeroase car
tiere controlate de trupele israeliene
au loc percheziții. Sute de- bărbați și
tineri, toți cei care pot să minuiască '
arme, au fost arestați și transportați
în Jocuri necunoscute, precizează agenția. De asemenea, trupele israe
liene au distrus sediile mai multor
instituții libaneze și palestinieni.
Au fost bombardate timp de trei
zile taberelă de refugiați palestinieni
Sabra, Shatila și Bourj Al-Barajneh.
Trupele israeliene au lansat mani
feste în care cereau, bărbaților și ti
nerilor libanezi să se predea.

ÎN ULTIMA ZI A VIZITEI SALE
OFICIALE ÎN IUGOSLAVIA, PRI
MUL MINISTRU AL MALTEI,
Dom Mintoff, a fost primit de Petar
Stambplici, președintele Prezidiului
R.S.F. Iugoslavia, transmite agenția
Taniug. Cu acest prilej s-a relevat
că țările nealiniate pot să-și aducă
o contribuție importantă la schim
barea cursului periculos din rela
țiile internaționale, exprimindu-se,
totodată, dorința celor două țări de
a acționa pentru succesul reuniunii
de la Madrid consacrată securității
și cooperării în Europa.
PRIMUL MINISTRU AL MARII
BRITANII, Margaret Thatcher, aflată într-o vizită în Japonia, a În
ceput convorbirile cu premierul
țării-gazdă, Zenko Suzuki, cu care
abordează aspecte ale relațiilor
anglo-nipone, între care dezechili
brul, in defavoarea părții britanice,
din comerțul bilateral, precum și
unele probleme politice și economi
ce internaționale de interes comun.

PREȘEDINTELE PREZIDIULUI
C.C. AL UNIUNII COMUNIȘTI
LOR DIN IUGOSLAVIA, Mitia Ribicici, l-a primit simbătă pe
Michael Foot, liderul Partidului
Laburist din Marea Britanie. Au
fost abordate probleme ale coope
rării dintre cele două partide.
NOII
CĂPITANI
REGENȚI.
Parlamentul Republicii San-Marino
i-a desemnat in funcția de căpitani
regenți, pe o perioadă de șase luni,
pe Mauricio Gobbi, din partea Par
tidului Comunist Sanmarinez, și pe
Libero Barulli, din partea Partidu
lui Socialist Sanmarinez. Noii că
pitani regenți urmează să.iși preia
funcțiile la 1 octombrie a.c.
ATENTAT TERORIST. în urma
exploziei unui automobil ^părtinind
ambasadei Israelului la Paris, patru
persoane au fost grav rănite și alte
46 au suferit răni ușoare — anunță
un comunicat al serviciilor publice
pariziene.

UN NOU SATELIT DE TELEVI
ZIUNE. în conformitate cu progra
mul de dezvoltare in continuare a
sistemelor de televiziune cu ajuto
rul sateliților artificiali ai Pămintului, in Uniunea Sovietică a fost
lansat un nou satelit de televiziune
„Ecran", transmite agenția T.A.S.S.
Aparatura aflată la bordul sateli
tului asigură transmiterea progra
melor televiziunii centrale la re
țeaua de dispozitive de recepție.
LA PARIS, In cadru! unei ședințe
a grupurilor comuniste din Aduna
rea Națională și din Senatul Fran

favoarea propunerii președintelui
partidului de a se începe negocieri
cu opoziția în vederea constituirii
unui guvern, pentru această soluție
votind 18 membri ai comitetului, ih
vreme ce alți, 15 s-au pronunțat
pentru alegeri anticipate imediate.
Pe de altă parte, grupul parlamentar
s-a pronunțat în proporție de două
treimi in sprijinul poziției pe care
s-a situat președintele partidului,
Hans-Dietrich Genscher.
Purtătorul de cuvînt ăl Prezidiu
lui Partidului Social-Democrat, de
guvernămint, din R.F.G., W. Cle
ment, a anunțat că organele de con
ducere ale partidului vor examina,
duminică, situația politică creată.
Luînd cuvîntul la o conferință de
presă, președintele Partidului Uniu
nea Creștin-Democrată din R.F.G..
Helmut Kohl, a declarat, potrivit
agenției D.P.A., că forurile de con
ducere ale U.C.D. se vor reuni, la
începutul săptăminii viitoare, pentru
a analiza situația creată.

MAREA BRITANIE

LONDRA 18 (Agerpres). Liderii
sindicatelor lucrătorilor din rețeaua
sanitară din Marea Britanie au res
pins in unanimitate noile propuneri
privind salariile fixate de guvern și
anunțate prin ministrul sănătății și al
asigurărilor sociale, Norman Fow
ler, Un reprezentant al conducerii
Congresului Sindicatelor Britanice
(T.U.C.) a declarat că uniunile de
ramură au calificat ca total inaccep
tabile propunerile referitoare la limi
tarea la numai 4 la sută a creșterii
salariilor lucrătorilor din rețeaua sa
nitară în perioada 1983—1984. Liderii
uniunilor sindicale au anunțat ime
diat că apelul lor la grevă generală
de 24 de ore, anunțat pentru data de
22 septembrie, rămine valabil, el
bucurîndu-se de întregul sprijin al
T.U.C. (Trade Union Congress). Lu
crătorii din rețeaua sanitară britani
că se află încă de 21 de săptămîni
într-o grevă turnantă, care a afectat
in mai multe rînduri activitatea — cu
excepția celei de urgență — în cele
2 500 de spitale de stat din Marea
Britanie.

SEARA CULTURALA DEDICATA
__ ROMÂNIEI. In sala Consiliului
primăriei din orașul Coventry, înfrățit cu orașul Galați, a avut loc o seară
culturală dedicată României, organizată de comitetul local pentru țnfelegere internațională, tn cuvîntările rostite, Joe Thompson, președintele co
mitetului și adjunct al primarului din Coventry, precum și alți vorbitori
au reliefat prețuirea de care se bucură peste hotare politica externă de
pace și independentă a României, preocupările ei constante pentru întă
rirea prieteniei și înțelegerii intre popoare. Au fost prezentate un film
și o expoziție documentară de fotografii. •
ței, a fost examinată situația din
țară în ajunul deschiderii sesiunii
parlamentare. în declarația adop
tată se relevă hotărîrea deputaților
și a senatorilor comuniști de a da
o ripostă încercărilor forțelor de
dreapta și ale marelui capital de a
obține o schimbare a politicii gu
vernului -in lupta împotriva infla
ției și șomajului.
I

„CONCORDE*. Zborurile compa
niei „Air France* cu aparate de tip
„Concorde* pe linia Paris—Wa
shington—Ciudad de Mexico vor fi
întrerupte de acum pînă la sfirșitul anului, a anunțat ministrul
francez al transporturilor, Charles
Fiterman. Suprimarea acestor curse
și concentrarea zborurilor cu avioa
nele „Concorde* pe linia ParisNew York vor permite economisirea
a 32,5 milioane franci in 1983.

COMBATEREA POLUĂRII CU DE
ȘEURI RADIOACTIVE. Intr-o rezolu
ție adoptată in cadrul lucrărilor se
siunii sale de toamnă, care se des
fășoară la Strasbourg, Parlamentul
vest-gertnan a cerut Olandei,
Belgiei și Marii Britanii „să pună ca
păt imediat stocării deșeurilor lor
nucleare in Oceanul Atlantic" - in
formează agenția France Presse. Re
zoluția Invită Comisia Pieței comune
„să elaboreze directive vizind împie
dicarea poluării în viitor a apelor
mării cu deșeuri radioactive din țări
le C.E.E., indiferent in ce zone ar fi
deversate acestea".

cialismului în cele două țări, al cau
zei generale a socialismului, colabo
rării și păcii in lume.
Voința reciprocă de a extinde și
adinei și mai mult cadrul colaborării
in anii actualului cincinal și-a găsit
reflectarea fidelă in caracterul pro
nunțat de lucru pe care l-au avut
convorbirile oficiale, decurgind din
însuși obiectivul propus : efectuarea
unei largi informări reciproce in le
gătură cu rezultatele obținute de po
poarele cețor două țări in îndepli
nirea hotăririlor Congresului al
XII-Iea al Partidului Comunist Ro
mân și, respectiv, ale Congresului al
XVI-lea al Partidului Comunist din
Cehoslovacia, cit și analiza stadiului
actual și a perspectivelor dezvoltării
în continuare a relațiilor de colabo
rare româno-cehoslovace în toate
domeniile — politic, economic și cul
tural.
Tocmai această evaluare riguroasă,
detaliată a stadiului raporturilor de
conlucrare româno-cehoslovacâ a de
gajat, . pe lingă satisfacția că hotărîrile și înțelegerile convenite la nivel
înalt se îndeplinesc cu succes în toa
te domeniile, și concluzia că există
încă mari posibilități pentru ampli
ficarea lor în continuare, pe multi
ple planuri. Concluzie întemeiată pe
adevărul că potențialul industrial și
tehnologic, baza de cercetare științi
fică ale celor două țări au sporit
considerabil în anii din urmă, fiind
în continuu progres ; în plus, la
aceasta se adaugă, ca un factor favo
rizam al intensificării colaborării re
ciproc avantajoase, apropierea geo
grafică dintre România și Ceho. slovacia.
Din această perspectivă a fost
abordat fondul consultărilor intre
cei doi premieri, cit și al discuțiilor
bilaterale dintre membrii delegațiilor
oficiale. Un accent deosebit a fost
pus în această privință pe creșterea,
în volumul total al colaborării eco
nomice, cu precădere a ponderii coo
perării și specializării în producție,
pentru a,se atinge obiectivul stabilit
prin Acordul-program semnat la
Praga la 21 mai 1981 de tovarășii
Nicolae Ceaușescu și Gustav Husak,
și anume ca livrările pe bază de coo

perare in producție să reprezinte
aproape jumătate din volumul schim
burilor comerciale, ceea ce conferă
acesteia rolul de factor dinamic al
relațiilor noastre economice. In an
samblul cooperării în producție o
contribuție simțitor mai mare decît
pină in prezent trebuie să aibă —
așa cum se subliniază și în Comuni
catul vizitei oficiale — colaborarea
tehnlco-științifică. Constituie premi
se încurajatoare in acest sens faptul
că in intervalul de timp care a tre
cut din actualul cincinal au fost în
cheiate 16 acțiuni bilaterale de coo
perare și specializare in producție,
ele vizind domenii importante de in
teres reciproc din construcția de
mașini, industria electrotehnică și
electronică sau industria chimică.
Actualul dfalog de la Praga a re
levat. de asemenea, noi posibilități
de extindere a colaborării și coope
rării in domeniile materiilor prime și
combustibililor, construcțiilor de ma
șini, electrotehnicii și, electronicii,
metalurgiei, chimiei și în alte ramuri.
In acest sens s-a cerut organelor
centrale de planificare din cele două
țări ca, împreună cu ministerele de
comerț exterior și ministerele econo
mice, să desfășoare in continuare,
inclusiv Ia nivelul centralelor și în
treprinderilor industriale, largi con
sultări în cadrul cărora să se con
cretizeze, de comun acord, noi ac
țiuni de cooperare și colaborare eco
nomică, de specializare în producție.
In acest context, s-a evidențiat
hotărîrea României și Cehoslovaciei
de a âcționa energic tn vederea dez
voltării colaborării in cadrul C.A.E.R.
pentru
Îndeplinirea
Programului
complex și a programelor speciale
de colaborare pe termen lung.
In cadrul actualului dialog româno-cehoslovac s-a evidențiat puter
nic interesul ambelor țări pentru ri
dicarea nivelului calitativ al colabo
rării economice bilaterale. prin
practicarea unor forme superioare
de cooperare in producție, bazate pe
relații juridice și economice stabil
constituite, prin realizarea de ope
rațiuni comerciale și proiecte in
terțe țări.
Dialogul rodnic dintre cei doi pre

încheierea lucrărilor sesiunii Comitetului de dezarmare
GENEVA 18 (Agerpres). — La Pa
latul Națiunilor din Geneva s-au în
cheiat lucrările sesiunii Comitetului
de dezarmare, care au început la 3
august. Comitetul a avut pe agenda
sa examinarea unei game largi de
probleme, între care elaborarea unei
versiuni revizuite a programului glo
bal de dezarmare, interzicerea tota
lă a experiențelor cu arme nucleare,
încetarea cursei înarmărior și, înfăp
tuirea dezarmării nucleare, elabora
rea unor aranjamente internaționale
efective care să garanteze-securitatea

Muncitoresc Spaniol
încheierea unui pact electoral între P.S.M.S. și Partidul Acțiunea
Democratică
MADRID 18 (Agerpres). — La
Madrid a fost dat publicității pro
gramul electoral al Partidului Socia
list Muncitoresc Spaniol (P.S.M.S.)
în vederea scrutinului' parlamentar
de la 28 octombrie, informează
agenția France Presse.
In ce privește politica internă,
programul acordă prioritate comba
terii șomajului, preconizind crearea,
în interval de patru ani, a circa
800 000 noi locuri de muncă. Se au
în vedere acțiuni pentru redresarea
economiei, reducerea inegalităților
sociale, apărarea autorității statului,
eradicarea terorismului. Programul
electoral al P.S.M.S. prevede, de
asemenea, „reforme progresive" in
cadrul forțelor armate.
în domeniul politicii externe, pro
gramul iși propune in primul rind
înghețarea negocierilor privind inte
grarea Spaniei in N.A.T.O., iar apoi
organizarea unui referendum națio
nal in care populația să se pronunțe
dacă țara va rămine sau nu în ca
drul Alianței atlantice. Pe de altă
parte se menționează că Europa va
continua să constituie axul principal
al politicii externe a Spaniei, dar că,
totodată, vor fi întărite relațiile cu

'Anul acesta, cheltuielile militare
la scară mondială vor atinge cel
puțin 600 miliarde de dolari, ceea
ce depășește totalul investițiilor de
capital in ansamblul țărilor în curs
de dezvoltare. De la sfirșitul celui
de-al doilea război mondial s-au
irosit pentru arme circa 8 000 mi
liarde de dolari, sumă echivalentă
cu valoarea tuturor bunurilor produ
se intr-un ah in întreaga lume. In
același timp, aproximativ 600 de mi
lioane de oameni trăiesc în prezent

mieri și-a găsit finalitate In adop
tarea unor importante documente
semnate la încheierea convorbirilor
oficiale : Protocolul intilnirii pri
mului ministru al Guvernului Repu
blicii Socialiste România și pre
ședintelui Guvernului Republicii So
cialiste Cehoslovace, înțelegerea de
colaborare tehnico-științifică intre
Ministerul Transporturilor și Tele
comunicațiilor din România și Mi
nisterul Federal al Transporturilor
din Cehoslovacia, Protocolul, intre
ministerele de comerț exterior din
cele două țări cu privire la colabo
rarea pe terțe piețe. Acordul privind
principiile colaborării in domeniul
transporturilor internaționale.
Interes și dorință de extindere a
colaborării s-au vădit in timpul ac
tualelor convorbiri de la Praga și in
ce privește invățămintul, știința,
cultura, artele, ocrotirea sănătății,
presa, radioteleviziunea. sportul și
turismul.
în sfera de interes a dialogului de
la Praga s-au aflat deopotrivă și o
serie de probleme ale vieții interna
ționale. Analiza lor a pus in eviden
tă dorința României și Ceho
slovaciei de a contribui Ia soluționa
rea gravelor probleme care confrun
tă azi comunitatea mondială, de a în
tări conlucrarea in cadrul C.A.E.R.,
al Tratatului de la Varșovia, la
O.N.U., precum și In alte organe și
organisme internaționale, pentru afirmarea unei politici de pace, des
tindere, independență și colaborare
intre popoare, pentru înfăptuirea
dezarmării generale, și in primul
rind a dezarmării nucleare, pentru o
Europă eliberată definitiv de spec
trul războiului atomic.
tnscriindu-se ca un nou și impor
tant moment in ansamblul întîlniri
lor și contactelor dintre reprezen
tanții celor două țări socialiste fră
țești. recentele convorbiri românocehoslovace de Ia Praga, măsurile
convenite de comun acord vor mar
ca, fără îndoială, o contribuție de
seâmă la dezvoltarea prieteniei și
colaborării frățești. Ia. cauza socia
lismului și păcii in lume.

Ioan ERHAN

BOGOTA 18 (Agerpres). — In ca
drul unei reuniuni la care au luat
parte ministrul de interne colum
bian, Rodrigo Escobar Navia, și li
derii principalelor forțe politice co
lumbiene, Ramiro Lucio Escobar,
purtătorul de cuvînt al „Mișcării
19 aprilie" ’(M-19) — organizație
care luptă in clandestinitate împo
triva autorităților guvernamenta
le — a exprimat hotărîreă acesteia
de a participa la negocieri cu repre
zentanții guvernului columbian, in
vederea creării unui climat de pace
pe întreg teritoriul național —
transmit agențiile Prensa Latina și
E.F.E. „Dacă vom găsi la actualul
guvern o atitudine pozitivă sîntem
dispuși să-i acordăm colaborarea
noastră și să ne angajăm ferm să-1
sprijinim în realizarea programului
de deschidere politică și democratică
pe care I-a anunțat președintele Co
lumbiei, Belisario Betancour", a de
clarat Ramiro Lucio Escobar.

Spre un guvern civil
în Bolivia
LA PAZ 18 (Agerpres). — Forțele
armate boliviene vor preda puterea
in stat Congresului Național (parla
mentul) ales în 1980, pentru ca
acesta să desemneze un președinte
civil în fruntea țării. Această hotărîre a fost luată de comandanții de
garnizoane din Bolivia reuniți, pe
parcursul a trei zile in La Paz, pen
tru a analiza, evoluția situației in
terne. Hotărîrea a fost confirmată
ulterior și de către șeful statului,
generalul Guido Vildoso, intr-o
scurtă alocuțiune radiotelevizată.
Centrala Muncitorească Boliviană
(C.O.B.), cea mai amplă organizație
din țară, alte forțe politice și sindi
cale boliviene au anunțat că anali
zează in prezent hotărîrea luată de
militari și măsurile care decurg din
aceasta, inclusiv posibilitatea de a
se pune capăt grevei generale de
clanșate pe termen nelimitat și al
cărei obiectiv central era obținerea
transferului puterii de stat către un
guvern civil și reluarea vieții, poli
tice parlamentare in Bolivia.

și

cu

MADRID 18 (Agerpres). — Parti
dul Socialist Muncitoresc Spaniol și
Partidul Acțiunea Democratică au
anunțat oficial încheierea unui pact
electoral in vederea alegerilor parla
mentare de la 28 octombrie — infor
mează agenția spaniolă de presă
E.F.E. Partidul Acțiunea Democratică
(P.A.D.), condus de Francisco Fer
nandez Ordonez (social-democrat), a
fost creat cu cîteva luni in urmă de
un grup de militant! care au părăsit
Uniunea Centrului Democratic, de
guvernămint.
Prezentind opiniei publice acordul
dintre cele două formațiuni politice,
Felipe Gonzalez, secretar general al
P.S.M.S., a declarat că el urmărește
crearea unei noi majorități, menite
să contribuie la transformări progre
siste in cadrul politicii spaniol?..
La rindul său. Francisco Fern.rndez Ordonez a explicat alianța dintre
cele două partide prin necesitatea
formării unui guvern democratic pu
ternic. capabil să înfăptuiască refor
mele necesare mersului înainte al
țării.

in stare de subalimentație sistemati
că, iar 55 de milioane mor din
cauza foametei sau a maladiilor ge
nerate de o nutriție deficientă. Pe
nuria de alimente resimțită pe plan
internațional ar putea fi lichidată
prin reorientarea sumelor cheltuite
in numai zece zile pentr,u înarmări
- arată un raport al O.N.U. Trei
miliarde și jumătate de dolari ar fi
suficienți pentru sporirea eficienței
agriculturii țărilor „lumii a treia".

f^țDesen reprodus din ziarul vest-german „FRANKFURTER RUNDSCHAU*)^
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Pentru un climat de pace
in Columbia

continentul latino-american
țările mediteraneene.

SUB POVARA ÎNARMĂRILOR^

FLAGELUL FOAMETEI. Luînd
cuvîntul în cadrul dezbaterilor ce
lei de-a 69-a conferințe a Uniunii
interparlamentare, directorul gene
ral al F.Â.O., Edouard Saouma, a
lansat un apel stringent de spriji
nire a campaniei de combatere a
gravului flagel al foametei, care
poate să pună în joc echilibrul lu
mii. Vorbitorul a relevat că. în .pre
zent, aproximativ un miliard de
oameni trăiesc in condiții de mize
rie absolută, in timp ce in lume se
cheltuiesc anual 500—600 miliarde
dolari pentru cursa nesăbuită a în
armărilor.

POLIȚIA ITALIANA a arestat 84
de persoane și a declarat vinovate
alte 87. care au reușit să se sustra
gă urmăririi, in cadrul unei ample
operațiuni desfășurate în mai multe
zone din centrul și sudul țării in
lupta împotriva criminalității orga
nizate. în cursul aceleiași opera
țiuni au fost sechestrate stupefian
te, arme și alte corpuri delicte.

statelor neposesoare de arme nuclea
re, prohibirea armelor chimice Și radiologice. interzicerea cursei înarmă
rilor în spațiul cosmic și altele.
Din păcate, deși s-a procedat la
examinarea unora din aceste proble
me, dezbaterile comitetului nu s-au
soldat nici în acest an cu rezultate
de substanță, astfel Incit acest orga
nism de negocieri se va prezenta cu
un bilanț foarte modest Ia viitoarea
sesiune ordinară a Adunării Gene
rale a O.N.U.,

Programul electoral al Partidului Socialist

LANSAREA UNEI NAVE COS
MICE AUTOMATE DE TRANS
PORT. Agenția T.A.S.S. informează
că, in conformitate cu programul
de asigurare a funcționării in con
tinuare a stafiei științifice orbitale
„Saliut-7", in Uniunea Sovietică a
fost lansată, simbătă, nava auto
mată de transport „Progress-15".
Scopul lansării navei este de a
transporta la bordul stației orbitale
materiale necesare continuării zbo
rului și aprovizionării echipajului
stației „Saliut-7".
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Rezultate rodnice, menite să contribuie la aprofundarea
relațiilor de prietenie și colaborare româno-cehoslovace
Evoluția continuu ascendentă a le
găturilor, cu bogate tradiții, de prie
tenie și solidaritate dintre poporul
român și cehoslovac, a colaborării
rodnice, pe multiple planuri, dintre
cele două țări socialiste s-au evi
dențiat expresiv și convingător, incă
o dată, prin amplul dialog desfășu
rat in această săpțămină la Praga
intre prim-miniștrii guvernelor Re
publicii Socialiste România și Repu
blicii Socialiste Cehoslovace.
Desfășurată intr-o ambianță de
caldă prietenie, caracteristică ansam
blului relațiilor româno-cehoslovace.
vizita efectuată de primul ministru
al guvernului român, tovarășul
Constantin Dăscălescu, la invitația
președintelui Guvernului Republicii
Socialiste Cehoslovace, tovarășul
Lubomir Strougal. s-a înscris, prin
consistența rezultatelor sale, ca un
moment marcant în dezvoltarea ții
adîncirea conlucrării multilaterale
dintre cele două țări și popoare.
Schimbul de mesaje dintre condu
cătorii de partid și de stat ai Româ
niei și Cehoslovaciei, prilejuit de
primirea de către tovarășul Gustav
Husak. secretar general al Comite
tului Central al Partidului Comunist
din Cehoslovacia, președintele Re
publicii Socialiste Cehoslovace, a
primului ministru al guvernului ro
mân evidențiază puternic hotărîrea
ambelor țări de a conferi noi dimen
siuni colaborării reciproc avantajoa
se. bazate pe noile principii de ra
porturi internaționale, in conformi
tate cu Tratatul de prietenie, colabo
rare și asistentă mutuală, in spiritul
documentelor și înțelegerilor la ni
vel înalt de la București, din luna
iunie 1977, și de la Praga, din mai
1981.
Atit cu ocazia acestei primiri, cit
și in timpul convorbirilor oficiale
dintre șefii celor două guverne a
fost subliniată importanța deosebită
a întîlnirilor dintre tovarășii Nicolae
Ceaușescu și Gustav Husak. a înțe
legerilor convenite, care au avut un
rol dinamizator în evoluția legătu
rilor dintre Partidul Comunist Ro
mân și Partidul Comunist din Ceho
slovacia, între România și Ceho
slovacia, in interesul construcției so

VARȘOVIA 18 (Agerpres). — La
Varșovia s-au desfășurat lucrările
Seimului R. P. Polone, în cursul că
rora au fost adoptate o serie de legi,
anunță agenția P.A.P. Printre aces
tea se află legea privind „dreptul
cooperatist", care stipulează condi
țiile de creare a organizațiilor coo
peratiste și principiile de bază ale
activității lor, legea privind mica
industrie, legea privind lucrătorii
din instituțiile de stat

GENEVA

Conflictul de muncă
din rețeaua sanitară

R.F.G. După retragerea miniștrilor liber-democrați
din coaliția guvernamentală 1

AGENȚIILE DE PRESĂ

Consiliul Politic Superior al Parti
dului Național Liberal din Liban a
hotărît vineri să prezinte candidatura
liderului său, Camille Chamoun, in
alegerile prezidențiale.

ciere cu privire la organizarea pavi
lionului românesc și la produsele ex
puse, manifestînd un deosebit interes
față de produsele industriilor con
structoare de mașini, electrotehnică,
chimică, farmaceutică, de mobilă,
confecții, textile, încălțăminte, de
artizanat.
Președintele Kirchschlaeger a for
mulat, aprecieri elogioase la adresa
standului de cărți românești, conținind lucrări ale președintelui Nicolae
Ceaușescu.

Legi adoptate
de Seimul polonez
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Jocul de-a jucăriile
Ufff, gata, s-a terminat cu ele! Toate au fost interzise. Și rachetele,
Și bombardierele, și puștile, și tunurile, și crucișătoarele,, și mitralierele.
Dezarmarea generală și totală a fost realizată deocamdată în Țara
piticilor, nu de Guliver, ci de Parlamentul vest european de la Strasbourg,
organ consultativ al Pieței comune. Zilele trecute, la sesiunea sa de
toamnă, acesta a adoptat o lege - pe care urmează s-o ratifice instan
țele naționale - privind interzicerea producerii și desfacerii jucăriilor de
război. Intrucît acestea dezvoltă la copii pasiuni militare, ii predispun la
cultul armelor, alterindu-le educația.
Așa că - adio tănculețelor de tinichea cu șenile de cauciuc, adio
avioanelor de tablă și tunurilor de plastic, rachetelor de carton și
panopliilor de pistoale - cu capse, cu dopuri sau cu apă. Doar din
basme copiii vor mai afla cum fiul lui Verde-lmpărat purta pe umeri o
stinghie de lemn cu o țeavă de fier deasupra și care se numea pușcă...
Incontestabil, decizia Parlamentului de la Strasbourg este gerierodsă și plină de umanism - deși ar avea nevoie, totuși, de unele
completări sau amendamente. Căci, dacă e lăudabilă ■ grija ca pri
chindeii să nu se zgirie cu săbiuțele de mucava ar fi necesară și
o prevedere prin care dragostea pentru ei să meargă ceva mai de
parte - respectiv să se îndepărteze de peste căpșoarele lor bucălate
jucăriile celor mari, adică rachetele și bombardierele, nu de pînză
și carton, ci de oțel și titaniu. (Mai ales că respectivul for, ocupat cu
războiul contra soldaților de plumb, n-a avut incă timp să voteze și
vreo lege împotriva amplasării eurorachetelor - cele umplute cu
uraniu, nu cu vată de zahăr).
La fel, pentru ca educația copiilor să nu mai fie viciată, la legea
excomunicării jucăriilor de război ar trebui să se mai adauge cîteva
interdicții - pentru că degeaba s-ar juca prichindeii cu tractorașe de
lemn și cuburi constructiv-educative dacă in ziare, reviste, filme, tele
viziune nu vor intilni decît superfaptele supermanilor de pe superbombardiere, iar in locul simpaticului balaur cu șapte capete vor fi omni
prezente rachetele decacefale.
Deosebit de util ar.fi și un amendament care să excludă accesul
copiilor nu numai la armele de tinichea, ci și la acelea de oțel interdicție foarte necesară în vremuri ca azi, cind se pot vedea, pe
alocuri, băiețași cate tîrăsc puști-mitralieră sau lansatoare de grenade
mai mari decit ei, in loc să alerge cu cercul...
Ar trebui, de asemenea, ca legea să evite unele confuzii — incit să
nu se cieadă că de vină pentru cursa înarmărilor ar fi copiii. Pe care
jocul, de mici, cu armele i-ar predispune ca atunci cind ajung maturi
să voteze bugetele de miliarde pentru înarmări. Sau că Teller ori Cohen
au ajuns să fie părinții bombei cu hidrogen și, respectiv, cu neutroni din
cauză că atunci cind purtau pantaloni scurți se jucau de-a protonul
și electionul, in loc de-a hoții și vardiștii.

Se spune, adeseori, că oamenii, chiar vîrstnici, rămin niște copii
mari. Ca urmare, un ultim amendament ar trebui să extindă aria de
aplicare a legii - și la copiii cu barbă sau mustăți.
Incit și aceștia să se bucure de basmele copilăriei — din care să se
afle cum fiul lui Verde-lmpărat purta, odinioară, pe umeri o stinghie
de lemn cu țeavă de fier deasupra și care se numea pușcă...

*
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