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Sub președinția tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Parti
dului Comunist Român, joi, 7 octom
brie, au început lucrările plenarei Co
mitetului Central al Partidului Comu
nist Român.

Participanții au păstrat un moment 
de reculegere in memoria tovarășei 
Aurelia Dănilă, membru al C.C. al 
P.C.R., care a încetat din viață în pe
rioada ce a trecut de la ultima ple
nară.

La propunerea Comitetului Politic 
Executiv al C.C. al P.C.R., plenara a 
adoptat în unanimitate următoarea 
ordine de zi:

măsurilor de autoconducere și auto- 
aprovizionare în vederea asigurării 
unei bune aprovizionări a populației 
cu produse agroalimentare și bunuri 
industriale de consum pe trimestrul IV 
1982 și semestrul I 1983.

4. Programul unitar privind realiza
rea in complex a lucrărilor de îmbună
tățiri funciare.

5. Proiectul de Lege privind parti
ciparea, cu părți sociale, a oamenilor 
muncii din unitățile economice de 
stat la constituirea fondului de dez
voltare economică.

nu sînt membri ai C.C

1. Proiectul Planului național unic 
de dezvoltare economico-socială a 
Republicii Socialiste România pe anul 
1983.

6. Propuneri privind convocarea 
Conferinței Naționale a Partidului 
Comunist Român.

2. Proiectul Planului de dezvoltare 
s agriculturii și industriei alimentare 
pe țintii 1983.

7. Propuneri privind reorganizarea 
Consiliului Suprem al Dezvoltării Eco
nomice și Sociale a României.

3. Programul privind înfăptuirea

8. Unele probleme organizatorice. 

La lucrările plenarei participă, ca 
invitați, primi-secretari ai comitetelor

județene de partid, miniștri și condu
cători ai unor instituții centrale, șefi 
și adjuncți de șefi de secție la C.C. al 
P.C.R., vicepreședinți ai Comitetului 
de Stat al Planificării, adjuncți ai mi
nistrului agriculturii și industriei ali
mentare, precum și cadre de condu
cere ale organizațiilor de masă și 
obștești, redactori-șefi ai presei cen
trale care 
al P.C.R.

In cadrul dezbaterilor din prima zi 
a lucrărilor 
tul tovarășii : Paraschiv Benescu, 
Ion Stoian, Ferdinand Nagy, Ion 
Lăzărescu, Vasile Carolică, Radu 
Bălan, Gheorghe Vlad, Gheorghe 
Tănase, Neculai Agachi, Haralambie 
Alexa, Zamfir Stancu, Constantin 
Savu, Ion Albulețu, Gheorghe Caranfil, 
Alexandru Czege, Cornel Pacoste, 
Gheorghe Dinu, Diamanta Laudoniu, 
Ion Teșu, Maria Ghițulică.

plenarei au luat cuvin-

Lucrările plenarei continuă

ANCHETĂ ECONOMICĂ 7'

Potrivit orientării consecvente a partidului privind ex
tinderea continuă, in toate domeniile, a formelor de acți
une democratice și în cadrul preocupărilor pentru dezvol
tarea și diversificarea formelor de dialog ale ziarului cu 
cititorii, începem publicarea rubricii intitulate : AUDIEN
ȚA PUBLICĂ A „SCÎNTEII“.

O rubrică în care ne propunem să purtăm un dialog 
viu cu cititorii, să urmărim cum sînt soluționate propune
rile, sugestiile și sesizările lor, cum se desfășoară relația 
dintre cetățeni și instituțiile publice, să răspundem între
bărilor adresate de cititori — îndeosebi celor referitoare la 
probleme de cît mai larg interes public, cetățenesc — prin 
scrisori, telefon sau direct în cadrul audiențelor de la re
dacție. De asemenea, întrebările cititorilor pot fi adresate 
direct pentru rubrica pe care o inaugurăm azi, precum și 
prin intermediul corespondenților județeni ai „Scînteii“.
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VRANCEA

Livrări
Pe ansamblul indus

triei județului Vran- 
cea, valoarea livrări
lor suplimentare la ex
port realizate în tim
pul parcuțs se ridi
că la 15,7 milioane 
lei. Ca răspuns la soli-

suplimentare la
citările partenerilor 
externi, au fost expe
diate în plus însemna
te cantități de produse 
de mecanică fină, mo
bilă într-o gamă di
versă de tipuri, covoa
re și alte bunuri. In

export
rîndul unităților frun
tașe cu sarcini la ex
port s-au situat între
prinderea de scule și 
elemente hidraulice și 
Combinatul de prelu
crare a lemnului. (Dan 
Drăgulescu).

Prin muncă tenace, bine organizată, lucrindu-se zi și noapte

Să fie grabnic recuperate rămînerile

Perioada optimă pentru lnsămîn- 
țarea griului se apropie de sfîrșit. 
Totuși, stadiul actual al lucrărilor 
este departe de a fi socotit cores
punzător, întrucît din datele cen
tralizate în seara zilei de 6 octom
brie rezultă că mai sînt de semă
nat cu grîu încă 1 164 300 hectare, 
adică 50 la sută din suprafața pre
văzută.

Există mari diferențe intre jude
țele aflate în aceeași zonă în ce pri
vește suprafețele însămînțate. In 
zona a IlI-a, unde semănatul tre
buia încheiat pînă la 1 octombrie, 
mult rămase in urmă sînt județele 
Alba, Mureș, Sălaj, Brașov, Sucea
va, Hunedoara. Cu totul necores
punzătoare este situația și într-o 
serie de județe din zona a Il-a — 
Mehedinți, Caraș-Severin și Bihor 
— unde s-au îrisămînțat numai 30—40 
la sută din suprafețele prevăzute. 
Mult, întîrziat este semănatul și in
tr-un și,r ; de județe din zona I — 
Dolj, Teleorman și Olt — unde să- 
mînța a fost pusă sub brazdă , doar 
pe 19—32 la sută din suprafața pla
nificată.

Sub nici un motiv întîrzierile nu 
pot fi justificate! Spunem aceasta 
întrucit din controalele efectuate de 
organele de specialitate, precum și 
din relatările corespondenților „Scin- 
teii“ rezultă că în multe unități 
agricole tractoarele și mașinile a- 
gricole nu sînt folosite la intreaga 
capacitate, se pierd multe ore bune 
de lucru în cîmp. Aceasta explică, 
dealtfel, de ce nu se realizează vi
tezele zilnice prevăzute la semăna
tul griului, viteze stabilite cu des
tulă larghețe . de organele Ministe
rului Agriculturii și Industriei Ali
mentare; Astfel, în ziua de 1 oc
tombrie, viteza zilnică planificată a 
fost realizată in proporție de nu
mai 63 la sută ; 2 octombrie 
la sută ; 3 octombrie — 63 la 
4 octombrie — 60 la sută ; 
tombrie — 80 la sută, iar la 
tombrie 92 la sută.

Așadar, în nici una din zilele so
cotite drept zile „de vîrf“ la semă
natul griului, nu s-a realizat viteza 
zilnică prevăzută. Ritmul necores
punzător în care se desfășoară a- 
ceastă lucrare se datorește, înainte 
de toate, neajunsurilor de ordin 
organizatoric, din cauza cărora 
tractoarele și semănătorile nu sînt 
folosite la întreaga capacitate, lip
sei de răspundere manifestate de 
organele de specialitate, începind cu 
Ministerul Agriculturii și Industriei 
Alimentare, ca și de numeroși spe
cialiști din unitățile agricole — care 
au încălcat in mod nepermis regle
mentările legale în vigoare, ce 
prevăd termene precise pentru e- 
fectuarea însămînțărilor, precum și 
propriile programe de lucru întoc
mite pentru respectarea acestor ter
mene.

Timpul este înaintat și nu mai în
găduie . nici un fel de amînare a 
semănatului! Totodată, meteorologii 

.prevăd ...o. vreme instabilă și scăde-. 
rea temperaturii. Ca 
încheierea grabnică 
griului este absolut 
toate județele și, cu 
în cele rămase în urmă, organele 
și organizațiile de partid, consiliile 
populare, organele agricole și con
ducerile unităților să acționeze 
energic, prin măsuri hotărîte, pen
tru ca vitezele zilnice de lucru să 
fie mult depășite. în acest scop, 
este necesar ca în timpul nopții să 
se lucreze cu mai multe tractoare
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HARGHITA:

Producție fizică
Oamenii muncii români și 

maghiari din industria județului 
Harghita Intîmpină Conferința 
Națională a partidului cu noi și 
importante succese în muncă. 
De la începutul anului și pînă 
în prezent, ei au reușit să rea
lizeze, peste prevederile planu
lui, la producția fizică, 2 474 
tone fontă, 3 075 tone pirită, a- 
parataj electric de joasă tensiu
ne, produse ale mecanicii fine și 
mașini pentru prelucrare prin 
așchiere în valoare de peste 15 
milioane lei, 591 tone utilaj me
talurgic și chimic, 1 900 tone
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Manti ritmul la semanat!»

Situația în 10 județe unde lucrările sînt mult întîrziate

Județul

Suprafața ră
masă de însă- 
mînțat în seara 
zilei de 6 oc

tombrie
- în ha -

Viteza atinsă 
in ziua de 
6 octombrie

Dacă 
se va menține 
această viteză 
semănatul se 

va încheia în:in ha In %

Dolj 102 000 2 289 27 40 zile

Teleorman 80 000 8650 112 9 zile

Călărași 50 000 6150 100 8 zile

Mehedinți 39 000 2431 64 16 zile

Caraș-
Severin 15 500 2910 145 5 zile

Galați 43 600 5190 94 8 zile

Botoșani 41 500 3120 55 13 zile

Alba 12 500 2715 109 4 zile

Mureș 18 000 3 658 89 5 zile

Sălaj 9 000 2215 99 4 zile

la arat și pregătirea terenului, iar 
ziua să se insămințeze l’ără între
rupere. din zori și pină seara tîrziu. 
Totodată, este nevoie să se mobili
zeze un număr mai mare de oa
meni la recoltarea cu prioritate și 
eliberarea de resturi vegetale a te
renurilor destinate îhsămînțării 
griului, astfel ca mecanizatorii să 
lucreze pe un front larg la pregă
tirea solului și semănat.

Fiecare oră din zi și din noapte 
este acum hotăritoare pentru înche
ierea în citeva zile a însămînțării

griului! Și eforturile pentru acce- 
' Ihrarea la maxifiîum ă insămință- 
rilot; folosindu-se din plin toate! 
mijloacele tehnice, trebuie să se 
împletească cu preocuparea plină de 
răspundere a specialiștilor și me
canizatorilor pentru executarea u- 
nor lucrări de cea mai bună cali
tate, pentru asigurarea cu maxi
mum de răspundere a densității 
optime prevăzute, de care depinde 
în mod hotărîtor realizarea de re
colte mari de grîu în anul viitor.

Lumina
peste prevederi

caolin preparat, 3 150 mc prefa
bricate din beton, 6 000 mc che
restea, 55 000 mp uși-ferestre și 
alte produse solicitate de bene
ficiarii interni și partenerii ex
terni. Cele mai bune rezultate 
au fost obținute de colectivele 
de la întreprinderea de fier 
Vlâhița, întreprinderea minieră 
Bălan, întreprinderea mecanică 
Gheorgheni, întreprinderea de 
matrițe și piese din fontă Odor- 
heiu Secuiesc și Combinatul de 
exploatare și prelucrare a lem
nului Toplița. (I.D. Kiss).

de comori

O investigafie după 9 luni

PE DRUMUL OTELURILOR
într-o suită de anchete publicate in luna decembrie a. anului, trecut, 

ziarul nostru a analizat felul cum se acționează pentru recuperarea și 
valorificarea resurselor refolosibile din oteluri aliate in 22 de. întreprin
deri' constructoare de mașini. Reamintim citeva din concluziile investi
gației efectuate: în majoritatea întreprinderilor analizate nu existau pro
grame speciale care să urmărească distinct — de la proiectarea produ
selor și pină la recuperarea resturilor metalice — gospodărirea judicioasa 
a oțelurilor aliate; acțiunea de sortare și valorificare a acestor oțeluri 
in vederea recuperării elementelor de aliere nu era organizată corespun
zător intr-un mare număr de unități; sarcinile de predare 
de oțeluri aliate se stabileau, de regulă, in mod global, sub 
reale, nefiind fundamentate pe o evidență precisă, pe datele 
rile materiale, care trebuie obligatoriu întocmite în fiecare 
nomică.

Au trecut, așadar, mai bine de nouă luni de la ancheta Întreprinsă și, 
în mod firesc, se pune întrebarea: s-au luat măsurile necesare pentru 
eliminarea neajunsurilor semnalate, astfel ca, in interesul economiei na
ționale, al fiecăruia dintre noi, toate resursele refolosibile de oteluri 
aliate 
aliaje, 
fi ca te

a resturilor 
posibilitățile 
din bilanțu- 
unitate eco-

(deosebit de scumpe și care conțin importante cantități de fero- 
multe dintre ele aduse din import) să fie recuperate și valori- 

în conformitate cu spiritul și litera prevederilor legale?
prim punct de vedere citIată un

se poate de autorizat al tovarășului 
Sorin Buligescu, director tehnic al 
Centralei pentru recuperarea și valo
rificarea materialelor refolosibile:

— Din păcate, concluziile desprinse 
din ancheta întreprinsă anul trecut 
de ziarul „Scinteia“ sint valabile și 
astăzi, ne spune interlocutorul. în 
multe unități sarcinile de predare a 
deșeurilor de oțeluri aliate nu sint 
stabilite în mod real, pe bază de bi
lanțuri materiale; apoi, oțelurile alia
te nu numai că nu sînt sortate și 
predate pe mărci, în funcție de con
ținutul in elemente de aliere. dar 
sint amestecate cu celelalte deșeuri 
de oțeluri nealiate și, uneori, ceea ce 
este cu 
resturi de metale neferoase. Ca atare,

mult mai grav, cu diferite

In multe unități acțiunea de valori
ficare a oțelurilor aliate se desfășoa
ră mai mult la voia întîmplării, re- 
cuperîndu-se separat numai o parte 
din deșeurile rezultate din procesele 
de fabricație. In acest an, după ..opt 
luni s-au recuperat și valorificat nu
mai 117 647 tone de oțeluri aliate, 
ceea ce reprezintă circa 38 la sută din 
sarcina de plan.

Prin urmare, !n 
prea multe unități 
ne de recuperare 
deșeurilor din oțeluri aliate nu a fost 
înțeleasă și nu s-au luat măsurile 
necesare pentru desfășurarea ei în 
cele mai bune condiții, rezultatul 
fiind cel menționat de interlocutorul 
nostru. Care sînt cauzele acestei 
stări de lucruri ? Să fie oare vorba

multe, in mult 
importanta acțiu- 
și valorificare a

numai de neglijență ? Punem aceas
tă întrebare pentru că din sondajul 
făcut de această dată în patru între
prinderi (,.Unio“-Satu Mare, între
prinderea de ventilatoare și de me
canică de utilaj chimic din Capitală 
și cea de utilaj tehnologic din Bistri
ța), precum și in două centrale in
dustriale (naVală din Galați și de 
utilaj tehnologic, chimie și rafinării 
din București) rezultă că neglijența 
unor muncitori, maiștri, ingineri său 
alți conducători ai locurilor de muri
ră nu este singura cauză care gene
rează neajunsurile manifestate in 
acțiunea de recuperare și valorifica
re a deșeurilor din oțeluri aliate. Să 
concretizăm.

Nu mică ne-a fost mirarea cînd 
tovarășul Virgil Enaru, șeful birou
lui depozite de la întreprinderea me
canică de utilaj chimic din Capitală, 
ne-a spus că nici nu are sarcină de 
plan pentru recuperarea deșeurilor 
din oțeluri aliate. Inițial, aceeași afir
mație a fost făcută și de tovarășul 
Ion Nedelea, tehnician principal la 
întreprinderea de ventilatoare. A 
trebuit să insistăm destul de mult 
pentru a se căuta și apoi... descoperi 
filele de plan cu sarcini ale celor 
două întreprinderi. Să fie chiar atit 
de puțin importante aceste sarcini 
incit nici să nu se mai țină minte că 
ele sint stabilite prin planuri fer
me ? Nicidecum. Cifrele de plan nu 
s-au reținut insă din alte motive. în 
primul rind pentru că Centrala in
dustrială de utilaj tehnologic, chimic 
și rafinării, din care fac parte cele 
două întreprinderi, a transmis cifre
le de plan pe acest an privind re-

ALIATE
cuperarea și valorificarea deșeurilor 
din oțeluri aliate cu o operativitate 
simptomatică pentru importanța a- 
cordată acestei acțiuni: pe data de... 
20 aprilie. Și în al doilea rind, pen
tru'că sarcinile de plan transmise de 
centrala industrială unităților din 
subordine nu au nici un fel de fun
damentare. Adică sint nerealiste, ar
bitrare și atunci nici nu pot fi luate 
în discuție pentru aprecierea rezul
tatelor obținute. Evident, sarcinile de 
plan trebuie să fie mobilizatoare. 
Dar de aici și pînă la stabilirea unor 
cifre de plan exagerate, fără nici un 
fel de temei este un drum mult prea 
lung. La întreprinderea mecanică de 
utilaj chimic, de pildă, potrivit pla
nului de producție, in acest an ur
mează să se consume circa 2 600 tone 
de oțeluri aliate (tablă, țevi, profile). 
Față de acest consum, întreprinderea 
a primit sarcina să valorifice 877 
tone deșeuri din oțeluri aliate, adică 
aproape 34 la sută .din cantitatea in
trodusă in procesul de fabricație.

— Ar însemna să ne batem joc 
de munca noastră, de avuția poporu
lui dacă am trimite la retopit atîta 

tovarășul 
comer- 

calculele
oțel aliat, ne spune 
Gheorghe Cotar, directorul 
cial al întreprinderii. Din 
făcute rezultă că, potrivit normelor 
de consum și ca urmare a măsurilor 
luate pentru folosirea cit mai rațio
nală a materialelor, in acest an vom 
obține maximum 120 tone deșeuri 
din oțeluri aliate.

Ion TEODOR
(Continuare în pag. a V-a)

X

LIMBA ROMANA ! Toți su
gera din butucul limbii române, 
cum spune Fănuș Neagu. Cine 
a stropit acest grai și cu ce miro
denii, ce riuri reci l-au hrănit ? 
Ce zefiruri l-au dezmierdat 
pierderea . timpurilor? Un 
mestec de cuvinte rănite 
singe, ceară muiată, curgind 
grai, fiorduri, stinci, limbă 
dezmierdări și șoaptă de vînt, 
uragan, vorbă muiată in toate 
parfumele orientale, silabe muș
cătoare, nelegiuite, învechite, 
trecute, roase, pagini peste care 
au curs rîurile de untdelemn ale 
credinței, limbă moartă, uitată 
și reînviată, cotropită de miluri 
streine și mereu ieșind de sub 
aluviuni ca aurul curat, cu toa-

Eugen BARBU

In 
a- 
cu 
in 
de

te sunetele ei inimitabile, ames
tec de hrană duhovnicească și 
chiot .ciobănesc sub munte sau 
in transhumantă ; ea e o lumi
nă veșnică, cu ea am plins, cu 
ea am chiuit, cu ea am indu
rat, cu ea am blestemat; cuvintul 
e fihtina sfintă a bucuriei. Să 
nu-l fardăm, să nu-l ruinăm, 
să nu-l pierdem in rătăcirile al
tor graiuri, in gunoaiele și cari
caturile altor idiomuri. Limba 
noastră are belșug, zburdări; e 
făclia neadormită a conștiinței 
românești., In. ea s-au săpat că
lătorind spre adevăr actele fun
damentale ale istoriei noastre Și 
s-au scris poemele eminesciene. 
In finutul mirific al vorbelor ei 
au hălăduit, roși de tristețe, Ba- 
covia și Blaga, in gheața limbii 
noastre au fost înmormântați 
după canoanele dantești trădă
torii de țară și de grai, cei ce 
au sluțit divinul covor al Semi- 
ramisului lingvistic de la poa
lele Carpaților și din văzduhul 
Pontului Euxin, pînă in nordul 
îngindurat al Bucovinei. Cu bo
lovanii ei. Arghezi, precum Am- 
fion, a chemat pietrele cu flau
tul și și-a prăvălit ocările sale 
peste răi și fameni. Atleții cu- 
vintului românesc au făcut din 
luminișurile ei fulgere și uraga
ne dărimind cetăți perfide șt vi
cioase. Limbă ce lasă să te 
audă cum se sbat caii nebuni 
ai celor ce umblă cu lemnul iu
birii și foșnetele stofelor de 
amurg ale unor veacuri revolu
te ; lumină de comori peste care 
cel vechi în zile a turnat mir, 
iată tot ce avem mai scump, 
mai păzitor și veșnic.
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Monument 
arheologic

O descoperire arheologică de 
o valoare inestimabilă in zona 
municipiului Sighișoara : săpă
turile efectuate pe malul drept 
al Tirnavei Mari (pe locul așe
zării prefeudale de la „Dealul 
Viilor") au scos la iveală, ală
turi de alte vestigii, un cuptor 
pentru prelucrarea ceramicii de 
tradiție romană. . In urma cer
cetării minuțioase, autorii săpă
turilor — arheologii dr. Radu 
Harhoiu și George Baltag și 
muzeograful Mihai Petică — 
Z-au datat în a doua parte a se
colului IV al erei noastre. Spe
cialiștii subliniază că descoperi
rea se constituie intr-o nouă 
mărturie care atestă faptul că 
la peste 200 de ani de la retra
gerea administrației romane 
din Dacia locuia aici o populație 
autohtonă care continua mește
șugul olăritului in cuptoare de 
tradiție romană.

Alo? Felicitări!
Seara tîrziu se efectuează o 

convorbire interurbană și... abo
natul bucureștean rămine cu 
telefonul blocat. Defecțiune teh
nică in centrală. Simplă, dar 
greu de rezolvat la ora aceea 
prin serviciul 021. Abonatul aș
tepta insă o convorbire impor
tantă și urgentă. De la 021 i 
s-a sugerat să semnaleze cazul 
la numărul 40 24 72. „Sint ser
viciul de reclamații interurbane 
— răspunde telefonista de ser
viciu. Vă pot ajuta dacă n-ați 
fost servit bine sau la timp, in
tr-o convorbire cu altă locali
tate. In acest caz insă, să văd 
ce pot face pentru dumnea
voastră..."

Și nu s-a i 
minute in șir 
la capătul celălalt al firului, nu ' 
a auzit confirmarea : 
nul in cauză va j" 
blocat".

Mai mult decit un gest de bu
năvoință : un mod • responsabil I 
de înțelegere a menirii unui | 
serviciu pus în slujba cetățeni
lor. I

I

I

I

I
I
I
I
I

lăsat — minute și I
■ — pînă cind, de

.rea : „Telefo- . 
fi imediat de-
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Avînd poftă de o saramurică 
(tulburelul îl consumaseră mai 
devreme), Neculai Marcu și 
Constantin Acatrinei din Bacău 
au plecat cu alți trei prieteni 
pe Valea Bistriței, mai exact la 
lacul de la Lilieci, să facă fost 
de pește. Dar nu ziua și nici cu 
undița, ci la miez de noapte cu 
setei și alte ustensile neper- 
mise.

Braconaj curat. Patru trăgeau ’ 
plasele, iar unul transporta de 
zor peștele cu autoturismul la 
Bacău. Pină la urmă au căzut 
toți... în plasă, urmînd să dea 
seamă și in fața legii.

Șoferul 
de sub prelată

„Ce tot «meșterește» oare . 
ferul, la adăpostul prelatei care 
acoperă autocamionul, aflat 
dupâ-amiaza in curtea depozite
lor UJCOOP. Șațu Mare ?“ UI 
tîndu-se mai atent, un lucrător 
de miliție avea să-l surprindă 
pe șoferul Gheorghe Medișan 
„înarmat" cu ' ~
apă și cu un 
plină acțiune 
multor sticle 
rafinat și cu 
care urma să le . ...
magazine. In locul unor astfel 
de mărfuri falsificate a fost 
„transportat" șoferul pentru de
clarații adevărate. Și totul s-a 
petrecut la numai cîțiva pași de 
paznicul Iosif Gozner, căruia nu
mai de paza avutului obștesc 
nu-i ardea la ora aceea.
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IWedișdn
două, canistre cu 

furtun. Se afla in 
de diluare a mai 
cu alcool dublu 
spirt sanitar . pe 

transporte la I

I
ci-

I

I
I
I
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I Aveți cuvîntul!
Reproducem din scrisoarea 

titorului nostru Gheorghe Lupu:
„De la început trebuie să vă 

spun că noi, microbiștii fotba
lului din Țicleni, ne-am bucu
rat nespus de mult că anul a- 
cesta echipa noastră locală și 
favorită „Petrolul" a promovat 
in divizia C. De cite ori avem 
timp liber, sintem nelipsiți de 
la stadion, ba chiar ne însoțim 
echipa și in deplasare. Așa cum 
am făcut-o, cîțiva dintre noi, la 
meciul pe care l-a susținut cu 
I.P.C. Slatina. Totul a mers 
bine pînă in repriza a doua. La 
scorul de 2—1 pentru noi, peste 
portarul nostru s-a abătut un 
roi de viespi. Să-l fi văzut pe 
bietul portar in ce situație dis
perată sc afla : trebuia să apere 
și poarta, dar să-și apere și pie
lea de înțepături. Si in tot acest 
timp, „copiii de mingi" — care 
stirniseră viesparul — se tăvă
leau pe jos de rîs. Numai noi 
aveam inima cit un purice.. No
roc că bravul nostru portar a 
făcut ca scorul să ne rămină 
pînă la urmă favorabil. Dar 
măcar una din înțepăturile 
pe care le-a suferit el s-ar cu
veni și organizatorilor, că, vir
gulă, cu viespile nu te joci".
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I

I

win ți, vi ,
gulă, cu viespile nu te
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Ospătari 
„deranjați"

Restaurantul „Poștă'
local cu tradiție din . .... 
căruia in decursul anilor i s-au 
făcut tot felul de modernizări și 
reprofilări. Numai modul de 
servire a rămas in suferință. 
Zilele trecute, barmanul Dorel 
Constantin se cinstea împreună 
cu alți ospătari și n-aveau cnef, 
pur și simplu, să se deranjeze 
și pentru clienți. Unii dintre ei 
au vrut să servească masa și au 
insistat. Supărați că au fost 
„deranjați", ospătarii le-au în
cărcat nota de plată, la fiecare, 
cu cite 10 lei, după care i-au 
poftit afară. Fără discuție ! Insă 
numai pentru moment!

I

I

I
I

Rubrică realizată de 
Petre POPA 
și corespondenții „Scînteii"

I

DIN VIATA 
DE PARTID
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AUDIENȚA PUBLICĂ A

Comuniștii la datorie și pe frontul 
recoltei

Pe baza măsurilor luate 
de comitetul municipal de 
partid, organizațiile de 
partid din întreprinderile 
și instituțiile din Slobozia 
au hotărît să mobilizeze un 
număr mare de comuniști, 
de alți oameni ai muncii, 
pentru a participa la strin- 
gerea cit mai grabnică a 
roadelor acestei toamne. în 
fiecare zi, pe tarlalele 
I.A.S. șl C.A.P. Slobozia, 
alături de cooperatorii din 
Amara și Perieti, sint pre- 
zenți la culesul porumbu
lui, la transportul la ba
zele de recepție, tăiatul co
cenilor și eliberatul supra
fețelor peste 1 000 de oa
meni ai muncii, In frunte 
cu comuniștii, iar sîmbăta 
și duminica numărul aces
tora se triplează.

O susținută activitate 
desfășoară organizațiile de 
partid din întreprinderile și 
instituțiile municipiului și 
la strîngerea legumelor. 
Pină acum au fost recolta

De la dezbatere teoretică 
în documentare practică

Problema perfecționării în- 
vățămîntului politico-ideo
logic în noul an de în- 
vățămînt se situează în 
centrul atenției Cabinetului 
municipal pentru activita
tea ideologică și politico-e- 
ducativă din Sighișoara. în 
acest scop, pregătirea pro
pagandiștilor a debutat 
prin organizarea unei se
siuni de comunicări-dez- 
batere. Autori ai comuni
cărilor au fost primul se
cretar, ceilalți secretari ai 
comitetului municipal de 
partid, precum și alți ac
tiviști cu munci de răspun
dere. Temele abordate, de 
stringentă actualitate, au 
vizat, între altele, „Proble
matica stadiului actual al 
edificării Societății socia
liste în țara noastră", „Ro
lul cercetării științifice în 
utilizarea rațională și eco
nomicoasă a energiei și

Intervenții prompte
în ultimele zile se bucu

ră de un tot mai larg in
teres și popularitate o lău
dabilă inițiativă a secției 
de propagandă a comitetu
lui județean de partid Satu 
Mare care constă în orga

Pe cele mai diferite 
trasee turistice, în 
locuri de o frumusețe 
aparte, în apropierea 
unor interesante mo
numente istorice sau 
de artă, în stațiuni 
balneoclimaterice, nu
meroase hanuri, hote
luri, cabane oferă po
sibilități de reconfor- 
tare, de odihnă activă, 
de petrecere, într-o 
ambianță plăcută, . a 
concediului de odihnă 
sau a unui sfirșit de 
săptămînă.

Prin Agenția de tu
rism „COOP," din 
București, str. 13 De
cembrie nr. 26 (în ho
lul casei de bilete nr.Cît de gospodari sint lucrătorii întreprinderilor de gospodărie comunală ?

Odată cu dezvoltarea sa economică, 
cu adevărat vertiginoasă, municipiul 
Botoșani a înregistrat și un impre
sionant salt pe calea urbanizării. Cele 
aproape 20 000 apartamente, zecile de 
edificii social-culturale, echipamen
tele edilitar-gospodărești — care în
sumează peste 100 km străzi asfal
tate, aproape 60 ha spații și zone 
verzi și altele — conturează profilul 
unui oraș modern, locuit de peste 
100 000 de oameni.

Această impresionantă zestre urba
nistică impune un deosebit spirit 
gospodăresc, de responsabilitate, din 
partea tuturor cetățenilor și edililor, 
ca și din partea oamenilor muncii 
direct angajați în activitatea de în
treținere și înfrumusețare a locali
tății. Desigur, sub acest aspect, multe 
înfăptuiri pot fi realizate de cetățeni, 
în conlucrare cu consiliul popular, 
așa cum prevăd și reglementările 
proiectului de Lege privind gospodă
rirea localităților și păstrarea ordinii 
publice, supus in această perioadă 
dezbaterii de către oamenii muncii.

Deși unitatea a evoluat în același 
ritm cu ritmul întregului oraș, 
promptitudinea și calitatea serviciilor 
prestate, ba chiar modul de înțele
gere a misiunii de „principal gospo
dar al municipiului" au 'fost, la un 
moment dat, sub nivelul dotării teh- 
nico-materiale, sub posibilitățile nu
mărului și gradului de specializare 
ale personalului muncitor de care 
aceasta dispune. Notăm doar cîteva 
dintre aspectele ce au condus la 
această concluzie.

în repetate rînduri, inclusiv în 
prima parte a anului curent, botoșă- 
nenii s-au văzut nevoiți să-și pro
cure apa potabilă fie la stația de 
pompare, fie pe traseul aducțiunii de 
apă a orașului. „Nu-i vina noastră — 
motivau, in cazul defectării stației 
de pompare, persoanele sesizate din 
conducerea întreprinderii. E a secției 
de distribuție a energiei electrice, 
care nu ne-a asigurat electropompe 
corespunzătoare". Justificări neînte
meiate, constatările la fața locului 
dovedind slaba preocupare pentru 
întreținerea și buna funcționare a 
utilajelor. Numeroase alte reclamații 
ale cetățenilor, dintre care o parte 
adresate „Scînteii", sesizau că subso
lurile unor blocuri (îndeosebi din an
samblurile de locuințe „Primăverii" 
și „Păcii") deveniseră adevărate „ba
zine cu apă menajeră".

Cum reacționa personalul I.J.G.C.L.7 
Iată două exemple :

într-una din zile. în jurul orei 14, 
locatarii blocului nr. 10z din strada

te, sortate și transportate, 
atît pentru consum, cit și 
pentru industrializare, pes
te 700 tone legume, din 
care ponderea o au tomate
le (500 tone). „Este un a- 
jutor pe care ni-1 dăm 
nouă înșine — ne spune 
secretarul comitetului de 
partid de la combinatul 
chimic. Cu cît recolta va fi 
strînsă mai repede, cu 
atît aprovizionarea noastră 
va fi mai bună atît în a- 
ceastă toamnă, cît și pe 
timpul iernii. Comuniștii 
din industrie au înțeles a- 
ceastă necesitate șl au 
răspuns prezent la chema
rea comitetului municipal 
de partid". Datorită aces
tui ajutor se apreciază că 
unitățile sprijinite de or
ganizațiile de partid din 
municipiul Slobozia vor 
încheia recoltarea întregii 
producții de porumb pînă 
la 10 octombrie a.c. (Mihai 
Vișoiu).

sivă a întregii suflări a 
satelor la recoltatul roade
lor cîmpului, folosirea la 
maximum a timpului de 
lucru al mecanizatorilor la 
arat, semănat etc. Aceste 
acțiuni, cuprinse sub gene
ricul „Caravana muncii po
litico-educative in sprijinul 
executării la timp a lu
crărilor agricole", vizează, 
între altele, editarea foii 
volante, cu texte dactilo
grafiate, destinate fiecărei 
comune în parte, afișarea 
de panouri ale fruntașilor 
sub titlul. „Mîndria satului", 
organizarea unor expoziții 
cu fotografii critice și ca
ricaturi însoțite de epigra
me și alte texte satirice, 
prezentarea în comună, 
seara, în jurul orei 20, din- 
tr-un autovehicul echipat 
cu stații de amplificare, a 
unor interviuri cu coopera
tori și mecanizatori frun
tași, dialoguri cu codașii 
(care scot la iveală într-un 
mod hazliu și convingător,

combustibililor în întreprin
derile sighișorene", „Pro
bleme actuale ale activită
ții politico-ideologice con
sacrate îndeplinirii sarci
nilor economice" și altele.

Două remarci : în pri
mul rînd, problematica a- 
bordată în referate a fost 
însoțită de un bogat mate
rial didactic-ilustrativ — 
planșe, grafice, diapoziti
ve ; în al doilea rînd, după 
„vizionarea" materialului 
didactic, propagandiștii și 
secretarii adjuncți cu pro
bleme de propagandă au 
fost invitați să urmăreas
că la fața locului, in cîte- 
va întreprinderi, modul in 
care colectivele de oameni 
ai muncii acționează, zi de 
zi, pentru transpunerea în 
viață a propunerilor judi
cioase cuprinse în referate
le prezentate. (Gheorghe 
Giurgiu).

nizarea simultană și inte
grată a unor acțiuni politi
co-educative în sprijinul 
executării la timp și de 
calitate a lucrărilor agrico
le de sezon. Ea vizează 
îndeosebi participarea ma

Plenara Comitetului mu
nicipal de partid Tg. Jiu la 
care ne referim avea la or
dinea de zi, intre altele, o 
temă deosebit de importan
tă : Activitatea desfășurată 
de organizațiile de par
tid, de masă și obștești 
pentru realizarea sarcini
lor de plan". Raportul 
prezentat a înfățișat. în 
spirit critic și autocritic — 
am remarca, ca un lucru 
pozitiv, în mod special au
tocritic — situația existentă 
la acea dată în municipiu. 
Dezbaterile, în mod firesc, 
ar fi trebuit să urmeze a- 
celași curs. Și poate îl și 
urmau dacă... Dacă aceeași 
plenară nu avea în prolog 
un alt punct : alegerea 
unui nou prim-secretar al 
comitetului municipal de 
partid. Or, acest fapt i-a 
determinat pe majoritatea 
participanților la plenară — 
și de aceea stăruim asupra 
lui — să adopte o menta
litate festivistă : „Vă asi
gurăm că vom face și 
vom drege ; vom lua 
măsuri ca situațiile cri
tice să fie eliminate în cel 
mai scurt timp; eficiența 
muncii de partid se va mă
sura prin noi rezultate po
zitive în unitățile noastre".

Noul prim-secretar a in
tervenit și a făcut preciza
rea : „Tovarăși, nu avem 
nevoie de declarații festi- 
viste. Avem nevoie de pro

• Atrăgătoare
2 a Sălii Palatului) — 
telefon 14 52 09 — se 
asigură rezervarea de 
spații de cazare și 
locuri la mese pentru 
serii complete sau nu
mai de citeva zile.

Agenția organizează 
acțiuni de vizitare in
dividuală sau in grup 
(cu autocare, microbu
ze, C.F.R.) pentru se
jururi la numeroase 
unități turistice din în
treaga țară. Aceleași 
servicii le oferă și U- 
niunile cooperativelor 
de producție, achiziții 
și desfacere a mărfu
rilor (UJCOOP) din 
fiecare județ, prin a- 
gențiile proprii. Hanul turistic „Sucevița"

Primăverii comunicau dispeceratului 
unității (telefon 023) o defecțiune la 
conducta de apă caldă. Cum răspun
sul primit a fost mai mult decît jig
nitor, cetățenii s-au adresat condu
cerii întreprinderii. Dar nici aici, la 
lucrătorul de serviciu (era într-o 
simbătă) nu s-au ales decît cu pro
misiuni de... „luni dimineața". Loca
tarii telefonează, în cele din urmă, la 
comitetul județean de partid. Abia 
la intervenția acestui for, dispecerul 
I.J.G.C.L. a luat măsuri. Defecțiunea 
reclamată necesita o reparație de 
numai 8—10 minute, efectuată de un 
singur lucrător. Dar demersul a du-

Un control urmat de măsuri 
eficiente la unitatea de 
profil din județul Botoșani

rat aproape 4 ore. Cît ar fi durat 
așteptările, la cît ar fi ajuns pagu
bele dacă nu se apela la sprijinul 
comitetului județean de partid ?

Al doilea exemplu : pe autostrada 
Cătămărăști—Botoșani, în fața între
prinderii „Electrocontact", s-a produs 
o prăbușire a carosabilului, im- 
piedicind fluența circulației rutiere. 
Pină nu s-a intervenit, din partea 
aceluiași organ de partid, nici una 
din zecile de sesizări făcute n-a fost 
luată în considerare.

Biroul comitetului județean de 
partid a dispus efectuarea unui con
trol complex, constatîndu-se nereguli 
în aplicarea hotărîrilor de partid și 
a legislației în vigoare.

Astfel, directorul întreprinderii, 
ing. Lucian Feodorov, a deținut pină 
de curînd și calitatea de președinte 
al consiliului oamenilor muncii. Prin 
această concentrare nelegaîă a res
ponsabilităților, deciziile ce se adop
tau in cadrul consiliului reprezentau, 
în cele mai multe cazuri, părerea 
directorului, neexprimînd și neanga- 
jînd puterea de gindire colectivă a 
comitetului de partid, a tuturor mem
brilor consiliului oamenilor muncii. 
Și, astfel, se înrădăcina o scuză co
modă, șablon, pentru toate situațiile 
în care s-ar fi impus o intervenție 
mai laborioasă din partea unității ; 
conducerea acesteia răspundea aproa
pe invariabil : „Nu dispunem de fon
durile bănești necesare, nu avem ma
teriale cu care să lucrăm...".
' Era un adevăr ? Nu sumele bănești, 

nici cantitățile de materiale erau 

atitudinea de chiul, de sus
tragere a unor cetățeni de 
la muncile din campanie) 
etc, însoțind această cara
vană în cîteva din comune
le în care s-au organizat a- 
semenea acțiuni — Doba, 
Vetiș, Păulești și altele — 
am constatat că ele au o 
reală eficiență educativă, 
prin intervențiile lor 
prompte contribuind la mo
bilizarea mai puternică a 
tuturor forțelor satelor la 
executarea lucrărilor agri
cole de sezon.

în încheierea acestor rîn- 
duri vom consemna că la 
reușita acțiunilor amintite 
își aduc contribuția, alături 
de activiști de partid, zi
ariști, fotoreporteri și ar
tiștii plastici (care execută 
portrete de fruntași și ca
ricaturi), membri ai cena
clului umoristic „Săgeata", 
precum și alte cadre din 
activul obștesc al muncii 
de propagandă. (Octav 
Grumeza).

Mentalitate festivistă Cum și unde pot fi recondiționate autoturismele uzate?
puneri și măsuri concrete 
pentru îndreptarea lucruri
lor".

Unii vorbitori au urmat 
această cerință, alții au 
continuat să-i dea. înainte 
cu angajamentele.

...De atunci au trecut 
cîteva luni și viața a con
firmat că aceia care au dat 
asigurări prin fapte, prin 
propuneri și soluții au și 
obținut rezultate pozitive. 
Pe cind „festiviștii", cei 
care au abuzat de declara
ții generale, abstracte — 
secretari de comitete de 
partid și directori de la 
întreprinderea județeană 
de construcții și montaj. 
Fabrica de confecții, Com
binatul de lianți și azboci
ment ș.a. — așteaptă, pro
babil, un nou moment pen
tru a-și lua angajamente 
frumoase.

Mai mult decît sigur că 
din această situație comite
tul municipal de partid va 
trage concluzia fireas
că : mentalitatea festivistă 
n-are ce căuta in activita
tea de partid. Pentru că 
— fapt știut și verificat, 
chiar și în cazul la care ne 
referim — în loc de mobi
lizare reală a forțelor ea 
duce la obținerea unui efect 
invers.
Grupaj realizat de 
Constantin PRIESCU

neîndestulătoare, ci risipa și lipsa de 
interes in gospodărirea fondurilor 
puse la dispoziție, a veniturilor re
zultate din activitatea unității. Ele erau 
cele care afectau puterea economică 
a întreprinderii. Cum altfel s-ar ex
plica faptul că serviciului de resort 
din cadrul întreprinderii i-au „scă
pat printre degete" 215 deținători de 
apartamente care nu și-au achitat 
taxele pentru chirie de doi sau chiar 
de trei ani de zile ?■ Că debitul neîn
casat totalizează 218 000 lei ? Cum 
altcumva s-ar putea califica neimpu- 
nerea la taxe pentru apă, canal și 
salubrizare a nu mai puțin de 1 142 
persoane și a 26 unități bugetare, pe 
durate tot -atît de îndelungate ?

Pe lingă toate acestea, un alt canal 
al risipei l-a constituit și gestionarea 
materialelor provenite din demolări. 
Asta în timp ce, pe șantierele pro
prii ale întreprinderii, toate cărămi
zile rezultate din demolări, precum 
și multe alte sortimente de mate
riale ar fi fost cît se poate de bine
venite.

Cum era și firesc, multe dintre de
ficiențele constatate au fost înlătu
rate sau soluționate chiar în timpul 
controlului. Acțiunea nu s-a încheiat 
însă aici, concluziile brigăzii fiind 
prelucrate într-o ședință comună a 
biroului comitetului județean de 
partid cu comitetul executiv al con
siliului popular județean. S-au apli
cat sancțiuni cadrelor din conducerea 
unității, au fost stabilite căile de ac
țiune pentru îmbunătățirea, sub toate 
aspectele, a activității întreprinderii. 
De asemenea, s-a hotărît implicarea, 
în mai mare măsură, în activitatea 
gospodărească, în controlul muncii 
I.J.G.C.L., a consiliilor populare ju
dețean și municipal, 'a altor organis
me de îndrumare și control.

Proiectul I.cgii cu privire la obli
gațiile consiliilor populare, unităților 
socialiste și ale cetățenilor pentru 
buna gospodărire, întreținere și cu
rățenie a localităților urbane și ru
rale, păstrarea ordinii și disciplinei 
publice cuprinde reglementări care, 
după adoptarea lor, vor constitui 
cadrul corespunzător de conlucrare 
intre consiliul popular, unitățile sale 
de specialitate, alți factori și cetă
țeni pentru îngrijirea exemplară și 
înfrumusețarea continuă a modernu
lui și mult îmbogățitului municipiu 
Botoșani, ca și a oricărei alte loca
lități,

Silvestri AILENE1
corespondentul „Scînteii"

Cititorii întreabă — redacția răspunde
Ce prevăd convențiile de creștere a animalelor la domiciliu

Mai mulți cititori - printre care 
Constantin Munteanu din comuna 
Cîmpineanca, județul Vrancea, 
Sandu Antohi din comuna Gănești, 
județul Galați, și loan Pop din Sîn- 
giorz, județul Bistrița-Năsăud - 
ne-au solicitat precizări în legătu
ră cu reglementările legale privind 
încheierea convențiilor de creștere 
la domiciliul cetățenilor a anima
lelor cu blană, valorificate prin 
cooperația meșteșugărească. Adre- 
sîndu-ne tovarășului Corneliu Neațu, 
director adjunct în UCECOM, a- 
cesta ne-a declarat:

- Recent, printr-o hotărlre a Co
mitetului executiv al UCECOM, s-au 
stabilit condițiile în care uni
tățile noastre pot organiza crește
rea animalelor pentru blană, fie în 
unități proprii ale cooperației meș
teșugărești, fie la domiciliul crescă

Ing. Cornel Chelemen din Bucu
rești, bloc C4, ap. 17 — Drumul 
Taberei, ne-a solicitat informații in 
le ;ătură cu extinderea activității 
unităților autoservice. Ne-am adre
sat în acest scop directorului Di
recției tehnice-producție din UCE
COM, tovarășul Constantin Mur- 
gescu, care ne-a comunicat urmă
toarele :

— Cooperația meșteșugărească, cu 
cele 240 de unități service, deține 
ponderea principală — de circa 40 
la sută — din volumul total al o- 
fertei de servicii auto din econo
mie, diferența revenind rețelei 
„Dacia-service", cooperației de pro
ducție și achiziții, unităților consi
liilor populare. Ca urmare a spori
rii continue a parcului auto deținut 
de cetățeni cooperația meșteșugă
rească și-a prevăzut înființarea

• Indemnizația de concediu. Pentru perioada 
concediului de odihnă se plătește anticipat o indem
nizație ce se calculează pe baza retribuției medii 
zilnice pe ultimele 12 luni, in cazul transferului, 
dacă concediul n-a fost efectuat anterior, acesta 
va fi acordat de unitatea la care s-a efectuat trans
ferarea, în astfel de situații indemnizația de con
cediu fiind suportată - potrivit art. 18, alin. 2 din 
Legea nr. 26/1967 - de către cele două unități, 
proporțional cu timpul lucrat la fiecare din ele in 
cursul anului calendaristic respectiv. (Răspuns la 
întrebarea adresată de Gheorghe Ștefănică din 
Bîrlad).

® Condițiile de cotizare la Casa de pensii. Po
trivit Legii nr. 13/1968, meșteșugarii cu ateliere pro
prii beneficiază de dreptul, de asigurare la siste
mul de asigurări sociale al cooperației meșteșugă

rești, plătind o cotizație '■alculată diferențiat, in 
funcție de ven'tul profesional impozabil. Pentru meș- 
teșugarii-pensionari cu ate ;re proprii, cotizația este 
stabilită -~ începînd cu 1.1.1981 — sub formă de cotă 
unică de 15 la sută din venitul profesional impo
zabil, calculat lunar.

De asemenea, membrii de familie prevăzuți no
minal în autorizația meșteșugarului, în vîrstă de pes
te 18 ani, care ajută efectiv pe meșteșugar în exer
citarea meseriei pentru care s-a eliberat autoriza
ția, pot fi cuprinși, la cerere, în asigurările socia-, 
le din cooperația meșteșugărească, in condițiile 
prevăzute de Regulamentul privind pensiile de asi
gurări sociale și asistență socială pentru meșteșu
garii cu ateliere proprii. (Răspunsul este dat de 
tovarășul Ion Fulga, președintele CASCOM, la în
trebarea adresată de I. Mircea din București).

SCRISORI
SCRISORI

Exigențe
Intr-o sesizare adresată redac

ției se semnala că la sectorul 
„silozuri de depozitare" din cadrul 
întreprinderii de aluminiu Slatina, 
activitatea nu este bine organizată, 
personalul de întreținere (lăcătuși, 
electricieni și sudori) nu folosește 
integral și cu eficiență timpul de 
lucru etc.

CONSILIUL JUDEȚEAN AL 
SINDICATELOR OLT, care a ana
lizat această sesizare, ne-a răs

ti DIRECȚIA JUDEȚEANĂ DE 
DRUMURI ȘI PODURI MEHE
DINȚI : Pentru a asigura circula
ția corespunzătoare a autovehicu
lelor care transportă cărbune s-a 
aprobat consolidarea tronsonului 
de drum Cerneți — Husnicioara. 
Lucrările de consolidare au și 
început.

9 ÎNTREPRINDEREA JUDE
ȚEANĂ DE TRANSPORT LOCAL 
B-IAȘOV : Propunerea semnatari
lor scrisorii adresată „Scînteii" de 
a se înființa puncte suplimentare 
de desfacere a legitimațiilor de 
călătorie în zona gării C.F.R. este 
justificată. In consecință, s-a dis
pus organizarea unei noi unități cu 
două posturi, care va satisface ce
rințele publicului călător. Pînă la 
punerea acesteia în funcțiune, s-a

Dumitru Bloju, director al între
prinderii de producție prestări ser
vicii Craiova, a adresat „Scînteii" o 
scrisoare referitoare la unele pro
bleme cu care se confruntă unita
tea pe care o conduce, la abateri 
săvirșite a'e unele cadre din dife
rite compartimente ale acesteia, la 
sprijinul mai eficient pe care-l aș
teaptă din partea organelor de 
partid locale pentțjj înlăturarea 
neajunsurilor respective și instaura
rea unui climat sănătos de muncă.

Fiind vorba de probleme de im
portanță deosebită, care trebuiau 
clarificate de un organ de partid 
competent, redacția a îndrumat me
moriul respectiv, la 4 iunie a.c., Co
mitetului județean Dolj al P.C.R, 
Deși, de atunci și pînă în prezent, 

Ne scrie Gheorghe Bozu, cores
pondent voluntar din Constanța.

„in aceste zile de toamnă, fruc
tele miilor de nuci plantați de-a 
lungul șoselelor litoralului nostru 
sint culese de te miri cine. Sint cu
lese, este un fel de-a spune, pen
tru că pomii sint pur și simplu «bă
tuți» — cu pietre, cu bețe, li se rup 
crengile. Oare pomii fructiferi plan
tați pe marginea șoselelor sint chiar 
ai nimănui și nu pot fi apărați de 
asemenea dăunători ?“

— Dar de asemenea dăunători cum apărăm pomii, tovarășe profesor? 
Desen de ADRIAN ANDRONIC

torilor. Este vorba de iepuri, nutrii, 
nurci, oi și capre.

In privința cetățenilor care do
resc să crească la domiciliul lor 
animale de blană pentru coopera
ția meșteșugărească, aceștia pot 
opta pentru una din următoarele 
trei forme de lucru : a) ca membrii 
cooperatori cu muncă la domiciliu 
(beneficiind de drepturile depline 
ale tuturor membrilor cooperației 
meșteșugărești) ; b) în calitate de 
încadrați pe bază de contract pe 
durată determinată sau nedetermi
nată pentru prestarea de muncă la 
domiciliu ; c) în calitate de crescă
tori de animale pe bază de con
venție civilă, încheiată pe durata 
unui an sau a mai multor ani.

— De ce avantaje beneficiază 
crescătorii de animale cu muncă la 
domiciliu ?

unui număr de 43 noi unități ser
vice, pe baza proiectehor-tip elabo
rate de UCECOM. In plus, la ® 
parte din actualele unități se va 
realiza extinderea capacității de 
servire. Totodată, se va dubla nu
mărul meseriașilor care stau la 
dispoziția automobiliștilor în ate
liere.

— Unde vor fi amplasate noile 
unități ?

— în acest an se vor deschide 
unitățile autoservice de la Sebiș — 
Arad, Beiuș — Bihor, Medgidia — 
Constanța, Șimleu Silvaniei — Să
laj și Sînnicolau Mare — Timiș. In 
1983 vor fi deschise unitățile de la 
Piatra Neamț, Sebeș — Alba, Să- 
cele — Brașov, Cîmpia Turzii — 
Cluj și Buziaș — Timiș, urmînd ca 
în 1984 să fie puse in funcțiune 
21 unități, iar in 1985 — alte 12.

PE SCURT

CARE AU FOST SOLUȚIONATE,
CARE ÎSI AȘTEAPTĂ REZOLVAREA
necesare pentru întărirea disciplinei

puns că, intr-adevăr, la sectorul 
respectiv al Întreprinderii de alu
miniu din Slatina s-au constatat 
unele abateri de la disciplina mun
cii. Conducerea unității și a secto
rului au acționat cu exigență, tră- 
gind la răspundere pe cei vinovați. 
Astfel, mai mulți lucrători, inclusiv 
responsabilul sectorului, Ion Neac- 
șu, au fost sancționați disciplinar, 
in funcție de gravitatea abaterilor 
săvîrșite (nerespectarea progra-

Spicuiri din răspunsuri
deschis în orele de vîrf o casierie 
provizorie la dispeceratul de taxi
metre din apropiere.

O COMITETUL MUNICIPAL 
DEJ AL P.C.R., județul Cluj : Ve
rificările întreprinse au scos la 
iveală că, intr-adevăr, educatoarea 
Rozalia Uță, directoare la căminul 
nr. 4 din municipiu, a pretins și 
acceptat diferite cadouri de la pă
rinți, a folosit în interes personal 
mijloacele audiovizuale ale unită
ții, a bruscat copiii etc. Pentru a- 
baterile săvîrșite, ea a fost înlo
cuită din funcție.

© COMITETUL EXECUTIV AL 
CONSILIULUI POPULAR AL MU
NICIPIULUI BUCUREȘTI : Pentru 
construirea fără forme legale a 
unui garaj s-a întocmit proces- 
verbal de contravenție cetățeanu- 

Tăcerea nu-i întotdeauna de aur...
au trecut 4 luni - perioadă în care 
au fost făcute încă două reveniri 
scrise — la această scrisoare nu am 
primit nici un răspuns.

Să înțelegem, oare, că pentru 
cel care a primit scrisoarea, de la 
Comitetul județean de partid Dolj, 
termenele în care trebuie soluționate 
propunerile și sesizările oamenilor 
muncii, prevăzute în hotărîri de 
partid și legi ale statului, sint con
siderate facultative?

*
întrebarea de mai sus este 

valabilă și pentru alte foruri care, de 
asemenea, n-au răspuns în termen 
legal la scrisorile adresate de re
dacție: Consiliul popular al județu
lui Teleorman (scrisoarea nr. 21 378); 
Consiliul popular al municipiului A-

— Indiferent de forma de lucru, 
crescătorii cu muncă la domiciliu 
pot beneficia de următoarele drep
turi : primesc animale-matcă, cuști, 
adăposturi și alte utilaje și obiecte 
de inventar (care rămîn însă in pro
prietatea cooperativei) ; hrană pen
tru animale ; recompense bănești 
pentru rezultatele obținute.

în cazul în care crescătorii au 
cuști, adăposturi și alte dotări pro
prietate personală, cooperativa 
meșteșugărească va acorda pose
sorilor compensații sau chirie pen
tru utilizarea lor. Cooperativele 
care nu asigură hrana necesară 
animalelor vor suporta costul aces
teia. Sumele prevăzute pentru o- 
biectele de inventar, pentru hrană, 
consum de energie etc. se vor a- 
chita de cooperativă odată cu a- 
cordarea retribuției pentru lucrările 
executate.

Mai menționăm un aspect nu în
totdeauna suficient de cunoscut. In 
toate județele avem unități specia
lizate ale cooperației meșteșugă
rești care se ocupă și cu achizițio
narea de autoturisme uzate, jnrCJe- 
derea recondiționării și valorifică
rii. Dealtfel, anual, prin unitățile 
noastre sint valorificate, pe calea 
achizițiilor și recondiționării, au
toturisme și motociclete in valoare 
de -este 50 milioane lei. In Capi
tală, asemenea achiziționări se efec
tuează prin unitățile cooperativei 
„Automecanica" — str. Olteni nr. 
36, tel. 20 36 35. In județe, adresele 
unităților se pot afla de la centre
le de informare ale cooperației 
meșteșugărești locale.

Mihai IONESCU

mulul, întîrzieri, părăsirea instala
ției, executarea unor lucrării de 
slabă calitate etc.). Pe lingă ase
menea măsuri, s-a intervenit și 
pentru mai buna organizare a acti
vității în toate sectoarele între
prinderii, pentru creșterea calității 
produselor. In acest sens, s-a (Sta
bilit ca de fiecare sector să răs
pundă in mod direct un membru 
al consiliului oamenilor muncii din 
întreprindere, împreună cu pre
ședintele sindicatului.

lui C. Popescu din strada Vasile 
Gherghel nr. 31, din sectorul 1. 
S-a stabilit ca acest caz să fie pre
zentat Comitetului executiv al Con
siliului popular al sectorului 1 
pentru emiterea deciziei de demo
lare a garajului respectiv și a unei 
magazii construite tot ilegal la 
aceeași adresă de către locatarul 
M. Tânase..

9 DEPARTAMENTUL CAI FE
RATE din M.T.Tc. : Sesizarea adre-. 
sată „Scînteii" de loan Eacherf 
s-a confirmat : coletul predat ț- 
el la gara „16 Februarie" a suțtAîn 
magazia stației în mod nejustificat 
28 zile. Cazul a fost prelucrat cu 
întregul colectiv al Regionalei 
C. F. București, iar cei vinovați 
de neglijență au fost trași la răs
pundere.

lexandria, județul Teleorman (scri
soarea nr. 22 122); Uniunea jude
țeană a cooperativelor agricole de 
producție și Uniunea județeană a 
cooperativelor de producție, achi
ziții și desfacerea mărfurilor din 
același județ (scrisoarea nr. 23 152 
și, respectiv, nr. 23 704); Consiliul 
popular al comunei Mihăiești, ju
dețul Vîlcea (scrisorile nr. 22 715 și 
23 269); Comitetul județean Argeș al 
P.C.R. (scrisoarea nr. 22 833); Con
siliul popular al județului Dîmbovi
ța (scrisoarea nr. 7 660); Uniunea 
județeană a cooperativelor de pro
ducție, achiziții și desfacerea mărfu
rilor din același județ,(scrisoarea nr. 
8 071) ; Trustul S.M.A. Brăila (scri
sorile nr. 7 734 și nr. 8 060).

Gheorghe PÎRVAN
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TIMPUL ESTE ÎNAINTAT, NU MAI PERMITE NICI O AMÎNAREr

S. CristianInsămințarea griului la C.A.P. Oinacu, județul

TELEORMAN:

u

INTENSIFICAREA SEMĂNATULUI?

CAMPANIA
AGRICOLĂ

DE
TOAMNĂ

Cum se acționează in două județe intîrziate pentru

ALBA: Mai bine decît 
anterioare, dar nu la 

posibilităților

în zilele 
nivelul

Pină la 1 octombrie, in județul 
Alba se însămînțaseră numai 27 la 
sută din suprafețele prevăzute a se 
cultiva cu grîu. Ca atare, Alba se 
afla pe ultimul loc. între ju
dețele din zona a IlI-a. 
adresat atunci tovarășului 
hăilă Drăghici, secretar al Comi
tetului județean Alba al P.C.R., în
trebarea : de co a întîrziat semăna
tul griului ? I v'~"locutorul nostru 
ne-a spus că ..îinerea în urmă 
la semănat a f< it cauzată, în prin
cipal, de dificultățile întîmpinate 
în aprovizionarea cu carburanți a 
tractoarelor în luna septembrie, 
astfel încît pregătirea pentru se
mănat a suprafețelor arate nu s-a 
executat în ritmul stabilit. S-au 
manifestat, de asemenea, deficien
te în organizarea activității în mul
te unități : insuficienta utilizare a 
timpului de lucru, întîrzieri în eli
berarea terenului. Secretarul co
mitetului județean de partid ne-a 
spus, totodată, că au fost stabilite • 
măsuri pentru intensificarea ritmu
lui de pregătire a suprafețelor ara
te, astfel încît semănătorile să lu
creze din plin. A fost introdus 
schimbul doi pe tractoare la ară
turi, format din mecanici din sec-

Am 
Mi-

cooperatori și alte ca-țiile S.M.A.,
dre din agricultură pregătite In a- 
cest scop, mecanizatori din între
prinderile industriale. Pentru ca 
arăturile să se desfășoare în ritmul 
stabilit au fost mobilizate impor
tante forțe la recoltarea porumbu
lui și eliberarea terenului care ur
mează să fie însămînțat cu grîu. 
La transport se folosesc aproape 
1 000 de atelaje.

Măsurile stabilite au dat rezulta
te, ritmul însămînțărilor intensifi- 
cîndu-se 
au fost 
stabilite
— 83 la 
la sută ;
4 octombrie — 87 la sută ; 5 oc
tombrie — 108 la sută ; 6 octom
brie — 109 la sută ; 7 octombrie
— 110 Ia sută. __ '
de lucru în unele zile constituie 
o dovadă că se poate lucra repede 
și bine. Totuși întîrzierile la se
mănatul griului nu au fost recu
perate, județul situîndu-se tot pe 
ultimul loc. între județele din zona 
a IlI-a. De ce tocmai Alba să fie 
„oaia neagră" a zonei ?

Ștefan DINÎCA
corespondentul „Scinteii”

de la o zi la alta. Iată cum 
realizate vitezele zilnice 
la semănat : 1 octombrie 
sută ; 2 octombrie — 101 
3 octombrie — 84 la sută ;

Depășirea vitezei

BIHOR: Cu forțe sporite - 
ziua la însămînțări, iar noaptea 

la pregătirea terenului
Miercuri, 6 octombrie, am adre

sat întrebarea : Cum acționați pen
tru recuperarea restanțelor la se
mănatul griului în județul Bihor ? 
Ne-a răspuns Dumitru Restanția, 
director al direcției agricole jude
țene : „Pînă în seara zilei de marți, 
5 octombrie, însămînțasem doar 
23 300 hectare cu grîu din cele 
73 300 hectare planificate. Această 
stare de lucruri își găsește explica
ția în faptul că, zilele trecute, for
țele mecanice au fost concentrate 
cu precădere la semănatul orzului 
(16 930 hectare) și orzoaicei (1 600 
hectare), lucrare încheiată dumini-

că. Rămînerile în urmă însă se da
torează, trebuie să recunoaștem, și 
neajunsurilor semnalate în organi
zarea muncii, mai cu seamă în 
consiliile agroindustriale Ciume- 
ghiu, Cefa și Săcuieni. Totodată, 
lipsa de carburanți, timp de aproa
pe o săptămină în luna precedentă, 
a pricinuit dereglări în utilizarea 
parcului de tractoare. Printr-o mai 
bună folosire a mijloacelor meca
nice, în această săptămînă viteza 
ziliiică realizată este de 5 800 hec
tare la grîu, urmînd ca în zilele 
«următoare să crească pînă la 6 000— 
6 500 hectare. în acest scop, coman-

damentul agricol județean a anali
zat cu exigență desfășurarea lucră
rilor în fiecare consiliu, stabilind 
măsuri ferme care să determine 
recuperarea întîrzierilor la semăna
tul griului; acționîndu-se în ritm 
susținut noaptea la pregătirea solu
lui, iar ziua la însămînțat, avem 
garanția că griul va fi pus sub 
brazdă în perioada optimă. în 
același timp, mii de oameni ai 
muncii din unitățile economice bi- 
horene au venit în sprijinul coope
ratorilor, dîndu-le acum o mînă de 
ajutor la recoltarea porumbului și 
eliberarea suprafețelor prevăzute a 
fi însămînțate cu grîu".

Sîntem la mijlocul săptăminii- 
record în desfășurarea lucrărilor 
campaniei de toamnă. In Bihor, 
vremea este bună. De aceea, fie
care oră din zi și din noapte tre
buie folosită din plin pentru în
cheierea grabnică a însămînțării 
griului.

loan LAZA
corespondentul „Scinteii

Drumurile risipei
Centrul de reparații al S.M.A. 

Bărcănești județul Prahova. Un 
du-te-vino continuu de tractoare. 
Jean Pavel, de la secția 1 a coope
rativei agricole din Bărcănești, tra
ge pe dreapta tractorul și cele două 
remorci. „Vin din cîmp — spune el. 
Am trecut să iau cîteva șuruburi". 
La fel — Gheorghe Ion, de la coo
perativa agricolă Tîrgșorul Vechi. 
Plecase tot din cîmp și făcuse circa 
10 km. Urma să facă alți 10 la îna
poiere. Deci 20 km pentru o... bucșă, 
în curte,, un tractor de la Blejoi, cu 
plug cu tot, duduia de mama focu
lui. Tractoristul Gheorghe Pătăr- 
lăgeanu, de la secția Blejoi, ne-a 
explicat că merge ca să se încarce 
bateria. Alături era însă stația de 
încărcat acumulatoare. Tot de la 
Blejoi sosise- o mașină de recoltat 
furaje, pentru a i se suda două 
prezoane. Treaba asta se putea face 
tot la secție sau la un atelier mobil.

Și, uite așa, am numărat peste o 
duzină de tractoare și mașini sosite 
în cîteva ore la centrul de reparații 
fără știrea șefilor, fără forme și cu 
justificări destul de relative. Fără 
justificare stăteau însă degeaba, în

strîns în cîmp 
mai repede, cu

Concomitent cu semănatul griu
lui, în județul Teleorman, forțele 
umane și mecanice de la sate au 
fost concentrate la recoltarea po
rumbului, sfeclei de zahăr, soiei, le
gumelor, strugurilor și furajelor. 
Ziua se lucrează la strîngerea recol
tei și eliberarea terenului, iar noap
tea la executarea arăturilor. La 
chemarea comandamentului jude
țean pentru agricultură au venit în 
ajutorul cooperatorilor și mecani
zatorilor, la culesul porumbului, mii 
de oameni ai muncii din unitățile 
economice și din instituțiile orașe
lor Alexandria, Tr. Măgurele, Ro
șiori de Vede, Zimnicea și Videle, 
Ca urmare, ritmul de lucru a cres
cut, porumbul fiind strîns pînă joi 
dimineața de pe 72 000 hectare, ceea 
ce înseamnă 65 la sută din supra
fețele cultivate.

Ampla desfășurare de forte, buna 
organizare a muncii din multe uni
tăți agricole exprimă hotărîrea lu
crătorilor din Cîmpiâ Teleormanului 
de a strînge în timp scurt întreaga 
producție de porumb. La C.A.P. 
Crîngeni, unitate unde recoltarea 
se situează peste media județului, 
din cele 530 ha se string mecanic

de motorină
atelierul centrului de reparații, me
canicii Petre Vlad, Vasile Șerban 
și lăcătușul Ion Cristea. Maistrul 
Ion Bucur n-avea cum să-i vadă : 
era în birou, rezolva hirtii. Aceeași 
„activitate".și in birourile -stațiunii- 
pentru mecanizarea agriculturii, a- 
flate în aceeași curte. în „biroul" 
producție se aflau inginerul Marin 
Neagoe. repartizat pe teren intr-o 
zonă anume, inginerul Petre Iri- 
mia, încă vreo cîțiva. Toți aveau 
sarcini precise de rezolvat pe teren. 
Ei zoreau însă pe... terenul hîrtii- 
lor.

De bună seamă, cînd specialiștii 
își pierd timpul prin birouri în loc 
să se afle acum, în plină campa
nie, în cîmp, cînd mecanicii se fac 
că lucrează, nu e de mirare că trac
toriștii o iau razna cu tractoarele. 
Și asta nu înseamnă altceva decît 
risipă de motorină. O risipă inad
misibilă, căreia trebuie să-i pună 
de îndată capăt conducerea S.M.A. 
Bărcănești !

Constantin CĂPRARU 
corespondentul „Scinteii"

Porumbul 
— transportat 
toate mijloacele 
numai 60 ha. Alături de cooperatorii 
din fermele de cîmp în număr de 
290, la cules participă și oameni ai 
muncii din alte sectoare. Primarul 
comunei, Maria Bernea, care se 
află mai tot timpul în cîmp, prin
tre culegători, ne-a spus că aici 
s-a strins mai mult de 75 la sută 
din recolta de porumb, întreaga 
cantitate fiind transportată, în a- 
ceași zi, cu autocamioanele și re
morcile, la baza de recepție și cu 
atelajele în hambarele cooperativei.

O formație de cinci combine re
colta porumbul pe solele cooperati
vei agricole „Scînteia" din comuna 
Călmățuiu. în urma lor, echipe de 
cooperatori strîngeau știuleții ră
mași pe jos. Pe o solă vecină, peste 
100 de pensionari, alătupi de per
sonalul administrativ ăl unității, 
culegeau porumbul manual. Dealt
fel, aici producția a mai rămas de 
strîns doar de pe 140 hectare.

Peste tot unde munca e bine or
ganizată se înregistrează un coefi
cient ridicat de utilizare a mijloace
lor de transport. La cooperativele 
agricole din Băcălești și Călmățuiu 
sînt folosite 70 atelaje care fac 
zilnic, din cîmp spre hambare, două 
și chiar trei curse. Importante can
tități de porumb se aflau însă în 
cîmp, la C.A.P. Nieolae Bălcescu — 
unitate agricolă, e drept, cu cea 
mai mare producție medie la hec
tar, din același consiliu agroindus
trial Crîngeni. „Avem așezate pe 
paturi de coceni circa 1 500 tone — 
ne spune președintele cooperativei, 
Dumitru Iordache. Lipsa, în anumi
te perioade;' a carburanților, ca și 
neasigurarea cu autocamioane de 
către I.T.A., la nivelul necesarului, 
au creat decalaje între recoltare și 
transportul porumbului în bazele de 
recepție". în ziua documentării 
noastre lucrau la strînsul porumbu
lui 18 combine, iar la depănușat 
se aflau peste 200 cooperatori. Dar 
cele 60 tone capacitate de transport 
asigurate în prezent nu pot face 
față ritmului recoltării.

Porumb se află strîns pe cîmp și 
în alte unități agricole din județ, 
în cantități ce depășesc 22 000 tone. 

, Ca urmare, comandamentul jude
țean a stabilit măsuri corespunză
toare pentru creșterea coeficientului 
de utilizare a mijloacelor de trans
port. astfel încît porumbul depozitat 
în cîmp să fie livrat cu maximum 
de operativitate la fondul de stat.

Stan ȘTEFAN 
corespondentul „Scinteii"
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Spre bucuria tractoriștilor. In comuna Lunca, Botoșani, 
numeroși săteni au asamblat și reparat niște căruțe care nu mai fu
seseră folosite de multă vreme. Cooperatorul Costache Duman ne 
spune : „Ne-ain sfătuit noi. pe cimp, că, dacă am folosi atelajele la 
eliberarea de coceni a terenului, am putea incheia această lucrare cu 
cel puțin o săptămină mai devreme'. In ziua următoare, numărul 
atelajelor folosite la eliberarea terenului a sporit cu aproape.20. Fap
tul a bucurat pe mecanizatori, care au intrat mult mai repede la arat. 
Inițiative care fac să meargă treburile ca pe roate, atit la eliberarea 
terenului, cit și la semănat. (Silvestri Ailenei)

De Capul lor. La C,A-P- Greabănu. județul Buzău. Ora 7,30. Ca
mionul 21-BZ-1067 adusese 62 de saci cu sămînță de grîu, dar lipseau... 
semănătorii. La 8,35 apare șeful fermei nr. 3, E. Dumitru. Il întreabă 
pe șofer dacă nu i-a văzut. Acesta ridică din umeri și... împreună se 
pun pe așteptat. După ora 9 sosesc și semănătorii și se apucă să... 
servească micul dejun. Abia la ora 9,30 semănătorile intră in brazdă. 
Unde erau la acea oră președintele cooperativei, inginerul-șef, direc
torul S.M.A. ? Tot la micul dejun? (Stelian Chiper).

Fructele discordiei, Ferma nr- 2 Lupșa a i.a.s. corcova 
(județul Mehedinți). Rodul livezilor este mai bogat ca orieînd. Numai 
că ceea ce string culegătorii rămîne netransportat. Notăm : 40 tone 
prune, recoltate de trei săptămîni, s-au transformat în borhot, tot de 
3 săptămîni stau nepreluate 250 tone de mere. Delegații I.L.F. vor cu 
orice preț să preia fructe de extra numai la categorii inferioare. în 
timp ce discuțiile continuă, fructele se depreciază. Ca găina în grăunțe. 
Cine-i pune la plată? (Virgiliu Tătaru).

Generos CU risipa. zilele trecute, pe una din parcelele 
cooperativei agricole Măciuca (Vîlcea), trei combine strîngeau porum
bul pentru siloz. în loc să-1 taie de la suprafața solului, mecanizatorii 
lucrau cum le tăia capul și, bineînțeles, combina. Multă masă verde 
ramînea pe jos. „Nu-i nici un necaz — spunea nepăsător președintele 
cooperativei, Petre Matei. Avem în baza furajeră destul siloz". Ba e, 
tovarășe președinte, că e vorba de muncă, de averea cooperativei. 
Iar cine nu ține la ea... se știe ce pățește. (Ion Stanciu).

Nu CU VOrbe dulci... La Fabr’ca <le zahăr din Giurgiu, stocu
rile de sfeclă au scăzut foarte mult. Chiar există pericolul ca, din 
lipsă de materie primă, fabrica să fie oprită. De ce această situație ? 
Cooperativele agricole Oinacu, Daia, Cetatea, Frățești, Slobozia și Gău- 
jani. întreprinderile agricole de stat Prundu, Vedea și Giurgiu livrează 
cantități de sfeclă cu mult sub posibilități și mai ales sub obligațiile 
asumate.. Cine le impulsionează ? (Petre Cristea).

Mașini... de vînturat bani. De ce vin la Piata cartofi ne
sortați ? Și din cauza unor asemenea mașini ca cea din fotografie, de
numită pe scurt, „ISIC". Cu trei ani în urmă, celor 7 unități produ- 
cătoa.'-e de cartofi din județul Sibiu — cooperativele agricole Arpașu 
de Jos, Avrig, Cîrța, Cirțișoara, Porumbacu de Jos. Racovița și ferma 
nr. 6 Avrig a I.A.S. Dealul Ocnei — le-a'u fost repartizate asemenea 
mașini. Sînt ditamai utilaje grele care au costat cite 800 000 de lei 
bucata și care de cînd au fost aduse în județ stau nefolosite sub ce
rul liber și năpădite de buruieni, cum se vede și în fotografia de mai 
jos, făcută la C.A.P. Porumbacu de Jos. Ca să funcționeze, au ne
voie de 18 oameni. Ar fi de ajuns unul singur să le găsească leacul. 
(Nieolae Brujan).
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„Electroaparataj" - o marcă
o calității și competitivității

0 TEHW010GIE NOUA, EFICIENTĂ ill DOMENIUL CELULOZEI
...și cîteva obstacole mai vechi care trebuie înlăturate

"Fără produsele întreprinderii „Elec- 
troațîarataj “-București, cea mai im
portantă unitate industrială cu acest 
profil din țară, n-ar fi posibilă nici 
un fel de acționare electrică, nici o 
automatizare a proceselor de pro
ducție din industrie, nici un fel de 
tracțiune electrică. Aici se produc în
trerupătoare automate de la 6 amperi 
pînă la 4 000 de amperi, o întreagă 
gamă de contactoare, aparataj pen
tru troleibuze, locomotive electrice și 
diesel-electrice, locomotive diesel și 
pentru metrou, manipulatoare, selec
toare, lămpi și butoane pentru auto
matizări și multe altele. Aici au fost 
concepute, cu forțele creatoare pro
prii sau cu ajutorul unor institute de 
proiectări și cercetări din țară, toate 
reperele aflate în producție și tehno
logiile pentru producerea lor, ca și o 
mare parte din instalațiile necesare 
controlului aparaturii.

La întrebarea noastră referitoare la 
îndeplinirea planului de producție pe 
opt luni din anul în curs, directorul 
unității, tovarășul Panaite Drăguș, ne 
răspunde strict matematic: 102,8 la 
sută la producția marfă și 120,7 la 
sută la producția destinată exportului. 
Produse .purtînd marca întreprinderii 
se exportă în numeroase țări, printre 
care U.R.S.S., Republica Democrată 
Germană, Cehoslovacia, Bulgaria, Po
lonia, Grecia, Turcia, Iran, Irak. Este 
vorba de exportul direct, ține să pre
cizeze directorul, pentru că există și 
un export indirect, în sensul că în 
toate instalațiile complexe și în nu
meroase fabrici întregi pe care le con- 

t, struiește țara noastră peste hotare, în 
toate mașinile-unelte, mijloacele de 
transport etc. pe care le exportă alte 
întreprinderi din țară, sint prezente și 
produsele fabricate la „Electroapa
rataj".

Totodată, întreprinderea și-a redus 
simțitor importurile. Dacă înainte se 
aduceau de peste graniță, pe lîngă 
materiale, și o serie de repere și sub- 
ansamble, în prezent acestea au fost 
eliminate complet. în același timp 
„Electroaparataj" își aduce contribu
ția la reducerea importurilor benefi
ciarilor săi, în prezent fiind în măsu
ră să le livreze o serie de produse 
care pînă mai ieri trebuiau cumpă
rate pe valută : întrerupătoare auto
mate ultrarapide, întrerupătoare auto
mate monopolare de curent continuu,

serie de contactoare speciale, di-o
verse tipuri de microîntrerupătoare, 
electromagneți pentru distribuitoare 
hidraulice și altele.

— Dacă doriți să vedeți cum s-a 
întruchipat concret gîndirea creatoare 
a oamenilor noștri — mi-a spus Ion 
Filip, secretarul comitetului de partid, 
mergeți în secția de proiectare și au- 
toutilaire.

într-adevăr, ceea ce ne-au arătat 
și ne-au spus Florin Aldea, șeful 
secției, și inginerul Sorin Cornea, 
șeful atelierului de proiectare-auto- 
utilare, demonstrează cit se poate de

Ș1
Rezultatele inițiativei 
angajării muncitorești 
pentru îndeplinirea 

și depășirea planului 
la export

V 
convingător faptul că la „Electro
aparataj" nu numai că se muncește 
spornic, ci se și creează și inovează 
cu spirit, cu pasiune și dăruire, în- 
tr-o strînsă colaborare între ingineri 
și muncitorii de înaltă calificare care 
lucrează aici. Să consemnăm, mai 
întîi, că anul acesta ponderea produ
selor noi și reproiectate în valoarea 
totală a producției marfă din între
prindere este de 23,9 la sută.

Activitatea sectorului de concepție 
se desfășoară pe mai multe planuri. 
Este vorba, în primul rînd, de proiec
tarea și introducerea în fabricație a 
produselor noi, de soluțiile menite să 
ducă la economisirea de energie și 
combustibili, de materiale, apoi de 
asigurarea creșterii productivității 
muncii, de reducerea importurilor 
proprii și ale beneficiarilor. Anul 
acesta se preconizează o economie de 
materiale de peste 50 de tone și de 
energie electrică de circa 400 MWh. 
Inginerul Sorin Cornea ne-a arătat 
cîteva din roadele concrete ale acti
vității lor creatoare.'A început cu un 
generator de sudură de înaltă frec
vență realizat în colaborare cu Insti
tutul de cercetări și proiectări pen
tru industria electrotehnică. înainte, 
un astfel de utilaj se importa din

de înalta frec- 
reduce la 12—13
aceste explicații 
unei instalații

Vest, pe valută. Funcționarea lui în
seamnă un consum mai redus de 
energie și, totodată, o calitate supe
rioară a subansamblelor realizate cu 
ajutorul lui, o creștere a producti
vității muncii. Dacă, de exemplu, la 
o sudură oxiacetilenică timpul de 
lucru este de circa 30 de secunde, la 
sudura prin curenți 
vență acest timp se 
secunde.

Pînă să ni se dea 
am și ajuns în fața 
semiautomate pentru sudura prin re
zistență a contactelor mici. Punerea 
ei în funcțiune a însemnat triplarea 
productivității muncii, concomitent cu 
reducerea efortului valutar. Cu justi
ficată mîndrie, inginerul Sorin Cornea 
face precizarea că în Europa există 
numai trei firme care fabrică astfel 
de instalații. într-o secție alăturată 
ni se arată o instalație automată 
pentru asamblarea camerelor de stin
gere pentru întreruptoarele automa
te de 10 A, destinate, cu precădere, 
exportului, care asigură o creștere a 
productivității cu 400 la sută, iar pu
țin mai departe un agregat cu 9 ca
pete de prelucrare prin așchiere 
(găurire, frezare, filetare), la care ali
mentarea cu piese se face cu ajuto
rul unui disc rotativ. Realizarea ei a 
însemnat, pe lingă o precizie superi
oară a executării operațiilor, o creș
tere a productivității cu 500 la sută. 
Ne oprim în fața unei mașini de su
dat de medie frecvență, realizată în 
colaborare cu Institutul politehnic din 
București. Mașina are un generator 
static de frecvență care nu se exe
cută nicăieri în Europa și care are 
un randament cu 20 la sută mai 
mare decît generatoarele clasice ro
tative.

în cursul anului trecut, ca urmare 
a activității de autoutilare, s-a reali
zat o reducere a efortului valutar es
timată la circa 9 milioane lei, iar in 
8 luni ale acestui an — la aproxi
mativ 7 milioane lei.

Se mai cuvine relevat încă un fapt : 
„Electroaparataj" este și o „întreprin- 
dere-mamă" care are trei „fiice" : în
treprinderea de aparatură electrică 
pentru instalații din Titu, întreprin
derea de contactoare și relee termice 
din Buzău și întreprinderea de apa- 
rataj antiexploziv și antigrizutos 
pentru industriile minieră și chimică

Aspect din secția montaj de 
la întreprinderea bucureșteană

„Electroaparataj"
Foto : E. Dichiseanu

din Botoșani. Ca orice mamă, a ve
gheat cu dragoste la creșterea și pu
nerea pe picioare proprii a fiicelor, 
le-a ajutat (și le mai ajută încă și 
acum) ori de cîte ori au nevoie pen
tru a se alinia la nivelul celor mai 
înalte performanțe tehnice.

Deși „Electroaparataj" produce 
aparatură electrică de joasă tensiune 
(in sens fizic), după o vizită făcută la 
această binecunoscută întreprindere 
bucureșteană ajungi la concluzia că 
harnicul ei colectiv „este branșat" la 
tensiunea înaltă (în sens moral) a 
muncii socialiste și a creației tehnice 
moderne, asigurînd realizarea ritmică 
a planului la export și contribuind 
sistematic la reducerea importurilor.

Silviu PODINĂ

Nu e greu de găsit un numitor 
comun pentru marea diversitate de 
produse purtînd centenara marcă 
„Letea", respectiv pentru cele peste 
40 de sortimente — de la hîrtie 
de ambalaj, de scris, tipar, velină, 
la hîrtii speciale de valori, tehnice 
etc. Edificatoare pentru faptul că 
acest numitor comun poartă numele 
„calitate" este aprecierea de care se 
bucură pe piața externă hîrtia de 
Letea: peste 65 la sută din producția 
combinatului de celuloză și hîrtie 
băcăuan este destinată exportului în 
25 de țări ale lumii. Iar dacă înajta 
calitate se însoțește la tot mai multe 
produse cu o valorificare superioară 
a masei lemnoase, aceasta se explică 
prin faptul că specialiștii combinatu
lui dezvoltă o strînsă colaborare cu 
colegii lor de la institutul de cerce
tări și proiectări de profil din Brăila. 
Este vorba. în primul rînd. de o în
treagă gamă de hirtii speciale asimi
late în ultimii ani. printre care 
hîrtii absorbante pentru industria 
mobilei, termorezistente etc., permi- 
țînd eliminarea importului unor astfel 
de produse.

Colaborarea cu efecte economice de 
cea mai mare anvergură asupra pro
ducției întregului combinat, aflăm de 
la specialiștii băcăuani, o reprezintă 
însă modernizarea instalației lor de 
fabricare a celulozei (care asigură 
mai bine de două treimi din nece
sarul de celuloză al combinatului) 
prin aplicarea — în premieră na
țională — a unei noi tehnologii pe 
bază de bisulfit de sodiu (in locul 
bisulfitului de calciu, la tehnologia 
clasică).

Ce efecte economice generează 
schimbarea tehnologiei la această in
stalație?

Mai întîi, un plus de 4 900 de tone 
de celuloză din aceeași cantitate de 
masă lemnoasă. Deci crește randa
mentul în obținerea celulozei și, im
plicit, gradul de valorificare a lem
nului. în al doilea rînd. se îmbună
tățesc simțitor caracteristicile fizico- 
mecanice ale celulozei, întrucît noul 
procedeu protejează mai bine fibra 

celulozică. Cu alte cuvinte, hîrtia 
obținută în final prezintă o rezis
tență sporită. în al treilea rînd. se 
creează condiții pentru valorificarea 
lignosulfonaților — buni combustibili 
— din cele circa 70 000 de tone de 
borhot, rezultate anual în procesul de 
fabricare a celulozei (cei sodici puțind 
fi concentrați, spre deosebire de cei 
de calciu care obturează instalațiile, 
prin depuneri). Recuperarea acestor 
săruri nu numai că reprezintă o 
sursă suplimentară de venituri pen
tru combinat (o tonă de săruri so-

în confruntare 
creatoare cu 

cerințele economiei,

dice=390 lei), dar. în plus, pune 
capăt deversării leșiilor reziduale în 
riul Bistrița și, implicit, poluării (da
torită concentrației lor ridicate în 
substanțe organice, stația de epurare 
biologică existentă nu reușește să e- 
limine complet poluarea). în sfirșit. 
procedeul de obținere a bisulfitului 
de sodiu prin arderea sulfului per
mite recuperarea căldurii din gazele 
de ardere, ceea ce poate aduce com
binatului importante economii de 
combustibil convențional.

Iată doar cîteva din avantajele noii 
tehnologii ce justifică nerăbdarea spe
cialiștilor de la „Letea" de a o trans
pune cit mai rapid în practică.

Din păcate însă, „nerăbdarea" fur
nizorilor de utilaje nu este tot atit de 
mare ca a beneficiarilor. întîrzierile 
înregistrate în livrarea utilajelor ne
cesare modernizării importantei in
stalații de fabricare a celulozei fac, 
practic, imposibilă aplicarea noii teh
nologii, deosebit de eficiente. S-au 
fixat noi termene, s-au luat angaja

mente, dar pași concreți înainte nu 
s-au înregistrat. Așa că din nou se 
conturează o... nouă amînare. din 
trimestrul IV a.c. — termenul ultimei 
reprogramări a instalației — pentru 
trimestrul I anul viitor. Va fi acesta 
și ultimul termen? Deocamdată, de
cisiv este cuvîntul furnizorilor:

• întreprinderea „Grivița roșie" 
— București, care mai are de livrat 
două rezervoare a 500 metri cubi 
fiecare:

• întreprinderea de utilaj chimic- 
Făgăraș, în mare restanță cu o serie 
de repere ale unui cazan recuperator 
de' căldură:

• Uzina de elemente de automa
tizare Bîrlad, în urmă cu livrările de 
aparatură de control și comandă.

— Lansăm un apel la operativitate 
nu numai pe adresa furnizorilor de 
utilaje, ține să precizeze directorul 
tehnic al combinatului, ing. Lucian 
Dellecase. Amintim pe această cale 
și constructorilor obligația de a recu
pera întîrzierile în montarea utilaje
lor aflate în stoc. Este vorba de 
Trustul de construcții industriale din 
municipiul Gheorghe Gheorghiu-Dej 
(respectiv grupul său de șantiere 
Bacău), cit și de Trustul de instalații 
și montaj Iași, care au realizat abia 
in proporție de 60 la sută planul pe 
nouă luni ale anului. Nu știm ce ecou 
va avea în rîndul furnizorilor de uti
laje sau al constructorilor' faptul că, 
in ultimă instanță, doar de ei mai 
depinde aplicarea noii tehnologii. 
Oricum, trebuie să spunem că. acum, 
îmbunătățirea calitativă a hîrtie! de 
Letea. consolidarea renumelui de 
care se bucură această marcă pe 
piața internă și internațională depind 
in măsură hotărîtoare și de ei.

Apelul lansat de combinatul băcă
uan trebuie înțeles de către parte
nerii săi restanțieri ca un apel la 
respectarea legii și la promovarea 
noului. Sîntem gata să consemnăm 
revirimentul mult așteptat.

Ioana DABU
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CUNOAȘTEREA CRONICA PLASTICĂ^

Șl RESPECTAREA LEGILOR
—obiectiv permanent ai muncii politico-educative

In expunerea rostită de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu la Plenara lărgită 
a C.C. al P.C.R. din 1—2 iunie a.c. 
s-a reafirmat cerința sporirii preocu
pării pentru cunoașterea, respectarea 
și aplicarea neabătută a hotărîrilor 
de partid și de stat, a legilor țării, 
pentru dezvoltarea unei puternice o- 
pinii de masă împotriva oricăror acte 
de indisciplină și de nesocotire a le
galității socialiste. în lumina acestor 
exigențe, Comitetul județean Alba 
al P.C.R. a organizat recent o dez
batere privind conținutul și eficien
ța propagandei juridice, dezbatere 
care și-a propus să analizeze și să 
facă larg cunoscute experiența valo
roasă acumulată în acest domeniu și, 
in același timp, să impulsioneze cău
tarea unor forme și mijloace de in- 
riurire a conștiințelor, apte să con
tribuie la sporirea forței de convin
gere a propagandei juridice. I-am 
solicitat tovarășului loan Moceanu, 
secretar al comitetului județean de 
partid, să prezinte cîteva dintre idei
le și învățămintele care s-au contu
rat în cadrul acestei dezbateri.

— O primă concluzie care s-a des
prins a fost aceea că activitatea de 
popularizare a legilor are un puter
nic ecou în conștiințe atunci cînd ea 
este înțeleasă și realizată nu ca o 
simplă lectură a paragrafelor legii, 
a altor acte normative, ci ca o expli
care a rațiunilor care au determinat 
adoptarea lor, a raporturilor social- 
economice pe care le reglementează, 
a scopurilor majore pe care le vizea
ză aplicarea lor. Concepută astfel, 
propaganda juridică contribuie intr-o 
măsură sporită la înțelegerea faptu
lui că legea este în folosul tuturor, 
servește binelui general și al fiecă
ruia in parte, evidențiază însemnăta
tea respectării legii în litera și în 
spiritul său, ajută efectiv la crearea 
și întreținerea unei opinii publice să
nătoase in vederea aplicării neabătu
te a fiecărui act normativ.

O altă cerință reliefată de dezbate
rea amintită se referă Ia atragerea 
tuturor factorilor educaționali în rea
lizarea propagandei juridice, la coor
donarea eforturilor lor în vederea e- 
liminării oricăror paralelisme și su
prapuneri. în acest sens, sub îndru
marea comitetului județean de par
tid, a fost alcătuit in acest an un am
plu program de acțiune unitară în 
domeniul propagandei juridice, pro
gram ce conține sarcini precise atît 
pentru organizația județeană a Aso
ciației juriștilor, cit și pentru consi
liul județean al sindicatelor, comite
tul județean al culturii și educației 
socialiste, inspectoratul școlar jude
țean, consiliile populare etc. Tocmai 
pe această bază s-a putut realiza o 
serioasă lărgire a formelor și mijloa
celor politico-educative destinate să 
contribuie la cunoașterea legilor, la 
crearea unor convingeri morale pu
ternice. la întărirea adeziunii față de 
valorile și normele dreptului socia
list.

— Vă propunem să precizați cîte
va dintre aceste 'forme și mijloace.

— Drept urmare a colaborării fac
torilor amintiți, a avut loc in ultima 
vreme o importantă sporire a bazei 
documentare a propagandei juridice. 
Și mă refer nu numai la crearea 
unor tematici în biblioteci; a unor 
colțuri juridice în întreprinderi, a

România-film prezintă
în ziua de 8 octombrie a. c. la cinematograful „Studio" din Capitală

GALA FILMULUI DIN R. P. POLONA
cu filmul

VRACIUL
Regia : Jerzy Hoffman

t V
Programul 1

15.00 Telex
15,05 .Profesiunile cincinalului

Cind povestesc minerii...
15,35 La volan — emisiune pentru con

ducătorii auto
15.45 Emisiune in limba germană
17,40 Tragerea Loto
17,50 1001 de seri
20,00 Telejurnal
20,25 Memoria documentelor

Unitatea în conștiința națională a 
românilor

20.45 Anii noștri de lumină — emisiune 
muzical-coregraflcă

cinema 
■ Vraciul (gala filmului polonez) : 
STUDIO (59 53 15) — 19.
B Femela din Ursa Mare : GLORIA 
(47 46 75) — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 15,45 ; 18 ; 
20,15 ; MODERN (23 71 01) — 9 ; 11,15 ; 
13,30 ; 15,45 ; 18 ; 20,15, FEROVIAR
(50 51 40) — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 15,45 ; 18 ; 
20,15.
B Cine iubește și lasă : UNION 
(13 49 04) — 9.30 ; >11,30 ; 13,30 ; 15,45 ; 
18 ; 20, DACIA (50 35 94) — 9 ; 11.15 ; 
13,30 ; 15,45 ; 18 ; 20.
■ întîlnirea : DRUMUL SĂRII
(31 28 13) — 16 ; 18 ; 20, POPULAR
(35 15 17) — 15 ; 17,15 ; 19,30.
B Un saltimbanc la Polul Nord î 
CULTURAL (83 50 13) — 9 ; 11,15 ;
13,30 ; 15,45 ; 18 ; 20,15 GIULEȘTI

unor cabinete de consultații juridice 
pe lingă casele de cultură — dotate 
cu literatură și publicistică de spe
cialitate. Am in vedere mai ales fap
tul că organizația județeană a Aso
ciației juriștilor și comitetul jude
țean U.T.C. au elaborat broșura 
„Tribuna educației juridice pentru 
tineret", cuprinzînd extrase din le
gislație de cert interes și utilitate 
pentru tineri, privind munca, apăra
rea avutului obștesc, familia, com
portamentul social. în același sens, 
secția de propagandă a comitetului 
județean de partid, împreună cu or
ganele procuraturii au elaborat pli
ante cu tematica „Să cunoaștem și să 
respectăm legile țării", in care s-au 
publicat extrase din diferite legi și 
acte normative privind legislația

Din experiența 
Comitetului județean 

Alba al P.C.R.

muncii, retribuția, alocația de stat 
pentru copii etc. Sub egida organelor 
sindicale s-au editat mai multe foi 
volante ce cuprind extrase din legi, 
calcule economice etc. Aș aminti tot 
aici și faptul că au fost realizate și 
două filme în care au fost înregis
trate pe peliculă aspecte negative și 
pozitive dintr-o serie de unități agri
cole și obiective de investiții, prilej 
de a accentua și stărui asupra preve
derilor legilor ce reglementează acti
vitatea din aceste două domenii.

Revenind la întrebarea dumnea
voastră, aș vrea să precizez că unul 
din mijloacele cele mai eficiente îl 
constituie munca celor 8 brigăzi ști
ințifice specializate in educația juri
dică ; acțiunile sistematice pe care le 
organizează acestea își au întotdea
una punctul de plecare în întrebările 
oamenilor ; cu prilejul întilnirilor cu 
cetățenii se popularizează cu opera
tivitate, totodată, și noile reglemen
tări legale apărute într-un domeniu 
sau altul.. în emisiunile stațiilor de 
radioficare de la întreprinderea mi
nieră Baia de Arieș, întreprinderea 
mecanică Cugir, întreprinderea ..Re
fractara" din Alba Iulia, Combinatul 
de prelucrare a lemnului Blaj, Com
binatul de produse sodice Ocna Mu
reș sînt cuprinse rubrici juridice cu 
caracter permanent, în cadrul căro
ra se explică prevederile legilor, se 
dau răspunsuri la întrebările oame
nilor, se prezintă cazuri de încălcare 
a unor legi și 'acte normative, stă- 
ruindu-se asupra microclimatului 
care a făcut posibilă săvirșirea lor; 
asupra consecințelor acestora.

Tot un caracter concret se asigură 
propagandei juridice prin dezbaterea 
la fața locului a unor abateri de la 
disciplina muncii și calitatea produc- 

. ției, a raporturilor dintre oameni in 
procesul de producție. Aceasta — în' 
cadrul ciclurilor de activități „Tinerii 
se adresează juriștilor" sau „Sfatul 
juristului" organizate de organele și 
organizațiile U.T.C. din întreprin
deri. Prin colaborarea între organele 

«U.T.C. și întreprinderea cinemato
grafică județeană, în școli, în tabere-, 
le tineretului sau in căminele de ne- 
familiști a avut loc vizionarea unor

21,00 Film artistic „Muntele alb". 
Producție a Studioului de film TV 
Regia Dan Necșulea.

22.20 Telejurnal
Programul 2

15,00 Telex
15.05 Varietăți... varietăți
15,40 O viață pentru o idee : prof. dr. 

N. C. Paulescu — descoperitorul 
insulinei

16,10 Telerecital Amza Pellea
17.20 Viața economică a Capitalei
17,50 1001 de seri
20,00 Telejurnal
20,25 Concertul orchestrei simfonice a 

Filarmonicii „G. Enescu"
22,00 Generația deceniului IX 

Timp liber — timp activ. Repor
taj

22.20 Telejurnal

(17 55 46) — 9 ; 11,15 : 13,30 ; 15,45 ; 18 ; 
20, FLOREASCA (33 29 71) — 9 ; 11 ; 
13 ; 15,30 ; 17,45 ; 20.
■ Nea Mărin miliardar : VICTORIA 
(16 28 79) — 9 ; 11,15 ; 13,30 J 15,45 ; 18 ;
20,15.
B Drumul oaselor : BUZEȘTI (50 43 58)
— 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 15,45 ; 18 ; 20,15.
B Așteptînd un tren : PACEA 
(60 30 85) — 15,30 ; 17,30 ; 19,30.
B Expresul colonelului Von Ryaii : 
SALA MICA A PALATULUI — 17,15 ; 
20.
B Curcubeul celor șapte speranțe : 
FESTIVAL (15 63 84) — 9,30 ; 11,30 ;
13,30 ; 15,30 ; 17,30 ; 19,30.
B Salutări profesorului : BUCUREȘTI 
(15 61 54) — 9.15 ; 11,45 ; 14,15 ; 17 ;
19,30, EXCELSIOR (65 49 45) — 9 ;
11,45 ; 14,30 ; 17,15 ; 20, FLAMURA
(85 77 12) — 9 ; 11,30 ; 14 ; 17 ; 19,30.
B Cavalerii teutoni : PATRIA (11 86 25)
— 9 ; 12,15 ; 15.45 ; 19, FAVORIT
(45 31 70) — 9 ; 12 ; 16,30 ; 19,30. 

filme documentare sau artistice cu 
tematică adecvată, urmate de dez
bateri în cursul - cărora s-au putut 
desprinde utile învățăminte privind 
comportamentul la locul de produc
ție.' în familie și societate.

Aș mai aminti aici și eforturile ce 
se întreprind pentru a folosi mai sis
tematic în activitatea de popularizare 
a legilor pe cei 1 550 deputați ai con
siliilor populare, cele 1 450 comitete 
de cetățeni, cele 70 de asociații de lo
catari și cele 76 de comisii locale de 
sistematizare, care, în domeniul lor, 
contribuie la o mai bună cunoaștere 
și înțelegere a reglementărilor lega-, 
ie. De un real folos s-au dovedit și 
miile de acțiuni inițiate în acest an 
de juriști, procurori, judecători, 
notari de stat, jurisconsulți, lucrători 
ai Inspectoratului județean al Mi
nisterului de Interne, avocați din 
județul nostru ; principala preocu
pare a fost ca aceste acțiuni să fie 
cit mai convingătoare, să aibă forță 
sporită de înriurire. Pot spune cu de
plin temei că muncii politico-educa
tive, propagandei juridice desfășura
te i se datorează, alături de alți fac
tori, faptul că în acest an a scăzut 
numărul celor trimiși în judecată, al 
infracțiunilor și prejudiciilor în anu
mite sectoare economice, că datorită 
vigilenței cetățenilor, ca și participă
rii lor active în sprijinul organelor 
de resort au fost descoperite și sanc
ționate o seamă de fapte penale. 
După cum socotesc că dacă nu in 
toate cazurile opinia publică se ma
nifestă activ în combaterea unor acte 
antisociale, aceasta se explică și prin- 
tr-o serie de neajunsuri ale muncii 
de propagandă juridică, ale muncii 
politice în general. Tocmai unele din
tre acestea au fost nominalizate în 
cadrul dezbaterii amintite. Ele se re
feră la formalismul unor manifestări 
educative, la caracterul lor general, 
la lipsa elementelor concrete, cît și 
la desfășurarea lor sporadică. In enu
merarea neajunsurilor aș adăuga și 
faptul că o seamă întreagă de catego
rii de oameni ai muncii — mă gîn- 
desc îndeosebi la locuitorii.satelor 
aparținătoare unor comune, la tinerii 
de pe unele șantiere de construcții — 
sint încă ocolite de programele edu
cative. Toate aceste deficiențe, evi
dențiate in dezbaterea noastră, se 
află în atenția comitetului județean 
de partid pentru a fi înlăturate, ast
fel incit această importantă sarcină 
de partid, care este popularizarea le
gilor, mobilizarea oamenilor la res
pectarea și aplicarea lor. să fie în
deplinită în cele mai bune condiții.

Convorbire realizată de 
Silviu ACHIM 
Șteian D1NICĂ

Elogiul
Prins pe vasul pe care unii matrozi- 

critici „oficiază" în numele unui su
biectivism excesiv, Poetul mai are 
uneori soarta Albatrosului băudelai- ■ 
rian. El e constrîns uneori- de cite un 
„comentariu" neatent la mesajul ope
rei, să meargă pe jos, ca o pasăre 
domestică, împiedieîndu-se in mari- 
le-i aripi. Așa e posibil ca un poet 
care „împrumută" o pagină dintr-un 
roman străin și o proclamă poem ori
ginal,. nepunînd-o ' în ghilimele.- să 
apară într-un comentariu critic mai 
onest decît unul care în Avertismen
tul de la recentul său volum de ver
suri, Zjcere Ia zicere, indica sursa 
inspirației. Firește, filologic vorbind, 
unele surse puteau fi — cum s-a 
cerut — și mai riguros indicate grafic, 
fiindcă sub raportul conținutului ele 
apar în ochii oricărui cititor avizat. 
Și-apoi, filozofia ca sursă de inspira
ție pentru poezie are un regim-aparte, 
așa cum au arătat la noi Tudor Via- 
nu, Lucian Blaga și G. Călinescu și 
alți mari gînditori și critici. Nu e 
însă rostul acestei cronici de a îm
părți, părtinitor-arogant sau ințelept- 
solomonic, dreptatea, care, dealtfel, în 
domeniul criticii literare nu se com
portă nici pe departe ca in justiție, 
unde poate fi încadrabilă în articole 
și paragrafe de legi. Tot ce se poate 
cere este ca gusturile și judecățile de 
valoare să fie argumentate, să se 
refere concret la operă, să nu implice 
prejudecăți, simpatii și antipatii fată 
de un autor sau altul, să rețină ideile 
mari ale operei. Dar ce să facem ? ! 
Vorba lui Brunetiăre, „Noi, oamenii, 
avem întotdeauna înclinare pentru i- 
deile care se apropie de ale noastre, 
aricit de slabă le-ar fi expresia". Din 
varii motive, subiective și obiec
tive, Ion Gheorghe, cu talentul -său 
robust, cu energiile lui chtonice, cu 
gîndurile lui originale și nu închiria
te, s-a văzut cîteodată în situația sim
bolicului Albatros ; dar a știut să 
rămînă mereu el însuși, să nu se me
tamorfozeze în „canar de colivie". Te
nacitatea, consecventa sînt atribute 
definitorii ale personalității sale poe
tice, uneori dînd roade bogate, alte
ori maij sărace. Un exemplu tipic este 
și volumul Zicere la zicere, o operă, 
în esență, antonpanescă, o Poveste a 
vorbii, realizată într-o perspecti
vă modernă, un sympozion al ideilor 
filozofice și al principiilor etice esen
țiale pentru umanism, transfigurate 
cel mai adesea în veritabilă poezie, 
dar și datoare uneori uscăciunii di
dactice și sfătoșeniei. Cuprinzînd 
peste o sută zece poezii, dezvoltate 
din principii filozofice și etice, me
nite să inițieze și să pregătească „un 
tînăr erou pentru o cauză publică", 
volumul Zicere la zicere e o carte 
valoroasă, originală, cu un profil 
distinct în peisajul liricii românești, o 
carte care se impune și se reține si 
prin calitățile, dar și prin scăderile

în sălile Muzeului de artă al

- SOLIA PĂCIINicolae Hiloni

bunul cel 
mai de preț 
al omenirii"

Sub acest generic, 
ampla retrospectivă de 
grafică contemporană 
românească, deschisă 
în sălile Muzeului de 
artă al Republicii So
cialiste România, re
unește lucrări reali
zate jn răstimpul a 
două decenii, lucrări 
menite să sublinieze o 
dată mai mult aspira
ția artiștilor, alături 
de întregul nostru po
por, spre o existență 
liberă și pașnică, spre 
pace.

Lucrările expuse a- 
cum, desene și gravuri 
care aparțin patrimo
niului Muzeului de 
artă, demonstrează un 
adevăr fundamental — 
acela că arta poate fi 
un element integrator,

că în imensa varietate 
a modalităților de re
prezentare și de for
mare a mediului civi
lizației noastre dez
voltarea multilaterală 
a persohalității con
crete capătă răspun
suri variate în imagi
nile artei plastice, ra
portată, firește, la sco
puri și idealuri sociale 
concrete, la cerințele 
istoricește determinate 
ale umanismului so
cialist. Din acest punct 
de vedere, eficiența u- 
nei manifestări ca a- 
ceea la care ne refe
rim înseamnă și core
larea felului în care 
lucrări concepute pen
tru oameni răspund u- 
nor autentice frâmîn- 
tări creatoare, căutări

virtuților umane*)

*) Ion Gheorghe ; Zicere la zicere.

B Waterloo : TIMPURI NOI (15 6110)
— 9 ; 11,30 ; 14,15 ; 17,15 ; 20.
fl Valentina : COTROCENI (49 48 48)
— 15,30 ; 17,45 ; 20.
B AH Baba și cei 40 de hoți : ARTA 
(21 31 86) — 9 ; 12 ; 16 ; 19.
B Adio, dar rămîn cu tine : SCALA 
(11 03 72) — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 15,45 ; 18 ;
20,15.
B Infernul din zgîrie nori î LUCEA
FĂRUL (15 87 67) — 8,45 ; 11,30 ;
14,15 ; 17 ; 19,45.
S Babette pleacă Ia război : CAPI
TOL (16 29 17) — 9 ; 11,15 ; 13,30 ;
15,45 î 18 ; 20.
Q New York, New York ; CENTRAL 
(14 12 24) — 9 ; 12 ; 16 ; 19.
B Program de desene animate — 9 ;
10,4o ; 14,30 ; 16,15 ; Vîrsta ingrată —
12.30 ; 17,45 ; 19,45 : DOINA (16 35 93).
B O fată fericită : GRIVIȚA (17 08 53)
— 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 15,45 ; 18 ; 20,15.
B Contrabandiștii din Santa Lucia : 
LIRA (31 71 71) — 15,30 ; 18 ; 20.

ei. Avea dreptate Ion Gheorghe să 
scrie in același Avertisment : „Cu- 
vintul este o cultură, așezarea Iui in 
frază, b civilizație". Uneori, trebuie 
șă recunoaștem, așezarea în frază a 
(cuvintelor — respectiv creația pro- 
priu-zisă — e prea uniformă, toate 
poeziile avind aceeași structură pro
zodică, deși nu e vorba de o epopee 
epică, realizată din cînturi unitare 
care să solicite obligatoriu acest 
lucru. Unele poezii rămin în stadiul 
de sfaturi pedagogice, le lipsește vi
brația interioară, patosul participării, 
senzația de autenticitate și viziunea 
luminoasă, dinamică și dialectică a 
devenirilor din natura umană și din 
lume. Nimic percutant, nimic tulbu
rător în versuri precum acestea : 
„Că toate sînt 7 Perfide curse, / Un 
fals deznodămint / Al celor curse — 
// Atunci, atunci / Mă voi uita 7 
într-ale tale toate-adînci 7 Ca împo
triva ta“ (Voi presupune).

Dominantă e. însă. în volumul lui

CRONICA LITERAL

Ion Gheorghe poezia bună, autentică, 
originală și valoroasă. Mai intii 
sintem datori să înțelegem bine cel 
puțin titlul. E vorba de o Zicere la 
zicere, de un comentariu liric al 
unor înțelepciuni străvechi, divulgate 
de poet, dar ar fi putut nici să nu 
fie căci întinsă parte din ele sint 
bunuri ale întregii umanități. La el 
zicere e ceea ce numea Coșbuc : 
„vorba ăluia", proverb, maximă, sen
tință morală, aforism sau vorbă în
țeleaptă. E o parte integrantă a lite
raturii paremiologice. Or. se știe, e o 
caracteristică a literaturii paremiolo
gice de a nu avea un singur autor, 
de a fi mereu deschisă la noi și noi 
intervenții pe toate spațiile geogra
fice și în toate timpurile istorice. Or, 
Ion Gheorghe, realizînd ou mijloace 
poetice o dezbatere etică despre om, 
despre virtuțile lui intelectuale și mo
rale, țintește să-l restituie adevăratei 
sale meniri constructive, demne și 
creatoare. Poetul știe să dezvolte 
poetic gînduri care izbesc inerția, 
care vrăjesc și captivează prin adevă
rul ce-1 conțin, prin farmecul rostirii 
poetice. Poezia lui din Zicere la 
zicere evocă indirect un trecut în
țelept ca un bătrîn ginditor, reușind 
să ne descopere invizibile fațete ale 
conștiinței de azi, să ne lumineze 
cărări spre viitorul moral al umani
tății. sprijinit, pe o paremiologie di
versă și bogată, multiseculară și 
mereu proaspătă, structurată în mi
turi și legende, în vorbe cu tîlc. în 
formule consacrate. în proverbe sau 
ziceri — cum le spune Ion Gheorghe. 
sugerîndu-ne româneasca zicală. în 
Zicere la zicere, poetul cultivă ome

B Sphinx : FERENTARI (80 49 85) —
15.30 ; 17,30 ; 19,30, PROGRESUL
(23 94 10) — 15,30 ; 17,45 ; 20,B Cursa infernală : MELODIA
(12 06 88) — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 15,45 ; 18 ;
20,15, AURORA (35 04 66) — 9 ; 11,15 ;
13.30 ; 15.45 ; 18 ; 20.
B Noi aventuri pe vasul Poseidon : 
VOLGA (79 71 26) — 9 ; 11,15 ; 13,30
15,45 ; 18 ; 20,15.
B în arșița nopții ; VIITORUL 
(11 48 03) — 9,30 ; 11,30 ; 13,30 ; 15,30 ;
17.30 ; 19,30.
B I se spunea „Buldozerul" : MIO
RIȚA (14 27 14) — 9 ; 11,15 ; 13,30 ;
15,45 ; 18 ; 20, TOMIS (21 49 46) — 9 ; 
11,15 ; 13,30 ; 15,45 ; 18 ; 20,15.
H Acel blestemat tren blindat j 
MUNCA (21 50 97) — 15 ; 17,15 ; 19,30.
B Atac împotriva lui Rommel • COS
MOS (27 54 95) — 9 ; 11,15 ; 13,30 ;
15,45 ; 18 ; 20.
0 Colosul din Rhodos : FLACARA 
(20 33 40) — 15,30 ; 18,30. 

lor artiștilor care, prin 
aceasta, implicit sau 
explicit, se integrează 
colectivității umane 
din care fac parte.

Ororile războiului, 
dezvăluirea lucidă, res
ponsabilă a dezastre
lor materiale și mora
le pe care le provoacă 
marchează, de pildă, 
in lucrări semnate de 
Florica Cordescu. Li- 
gia Macovei. Marcel 
Chirnoagă, Simion 
Iuca, Adrian Dumitra- 
che. Done Stan, Teo
dora Moisescu Stendl 
ș.a. preocuparea de a 
exprima o conștiință 
civică trează, expresie 
a voinței unanime de 
a trăi in conformitate 
cu idealurile și aspira
țiile pașnice, construc

nia românească, deschiderea noastră 
spre lume, vocația universalității, mă
sura, bunul, simț, respectul, pentru om 
și popor, pentru identitatea lor na
țională. Gii o. energie stilistă deose-, 
bită, care pare uneori a fi un exer
cițiu de atletism spiritual, el glorifi
că virtuțile sufletești ale ființei uma
ne, solidaritatea dintre indivizi și 
popoare, înțelepciunea, cumpătarea, 
echilibrul clasic, armonia din dialec
tica devenirii, perfecțiunea morală. 
Zicere la zicere — e un fel de her
meneutică lirică, o artă subtilă a in
terpretării vechilor texte și înțelep
ciuni, reușind să declanșeze în cititor 
„șocul estetic" al frumuseții Adevă
rului. Pentru Ion Gheorghe — ca 
pentru poetul popular — ceea ce e 
moral e și frumos. Ca și acesta, el 
are un simț viguros al realului, reu
șind să vadă lucrurile abstracte, va
lorile morale, cu un ochi proaspăt, 
inocent, cu o remarcabilă intuiție in
ventivă. Farmecul poeziei sale îl dă 
însă și probitatea morală, desăvîrșitâ 
puritate a umanismului. Prin silabele 
versurilor sale sînt evocate și elogiate 
actele etice, atitudinile morale supe
rioare, izvoarele înțelepciunii și ale 
raționalității simple. Firește, textul 
său poetic se oferă comentariului 
critic din orizontul mai multor stra
turi din care semnalăm pe cel al 
enunțului unei ipoteze, al comenta
riului aparent neutru, al replicii cu 
luare de atitudine și cu zvîcniri po
lemice care se orientează spre satiră 
și pamflet.

Marea valoare a poeziei lui Ipn 
Gheorghe constă în faptul că e' o 
creație trăită, dinlăuntrul ideii care 
descătușează adevăruri morale, socia
le, politice, ideologice. Iată, de pildă, 
ceva tulburător enigmatic, de mit și 
de legendă, dă farmec și originalitate 
unei po'ezii antologice precum „Ju
nele .vinează", prin a cărei factură 
modernă trece, parcă, un duh arhaic, 
de colindă pagină, evocînd dinamic 
și sugestiv scene cinegetice cu feciori 
de împărați care fugăresc misterioa
se jivine : „Era-ntr-o miercure / 
Cind s-a luat după / Un iepure / 
Către rîpă // Dete prima / Săgeată — 
/ Și-a fast lungimea / Neadevărată 
// Dete și a doua / Săgeată / Și-a 
căzut in rouă / Nescuturată H Dete și 
a treia / Săgeată / Dar aceea / A 
rămas ca nedată // Supărat / Se luă 
după jivină, / Astfel junele împărat 
/ începu să vină — // Din noțiune / 
în senzorial. / Ispitit de o spurcăciu
ne de animal / Mai trase / Și-a 
patra, / Jivina rămase / Ca piatra". 
Așa cum se remarca, prin strofele 
următoare, poezia decade. Dar prin 
simpla lor eliminare am avea de-a 
face cu o poezie antologică. Ca și 
altele din cuprinsul acestui nou vo
lum al poetului, rod al unor căutări 
originale ce. nu o dată, duc la poe
me memorabile.

Ion DODU BĂLAN

B Provocarea dragonului : GRĂDINA 
PARC HOTEL (17 08 58) — 19.

teatre
S Teatrul Național (14 7171, (sala 
mică) : Vlaicu Vodă — 19,30 ; (sala
Atelier) : Așteptîndu-1 pe Godot — 19. 
EJ Filarmonica „George Enescu“ 
(16 00 60, Ateneul Român) : Concert 
simfonic. Dirijor : Stanislaw Wislo- 
cki ; solistă : Barbara Gorzynska 
(R.P. Polonă) — 19,30.
B Opera Română (13 18 57) : Seară 
vieneză — 19.
B Teatrul Mic (14 70 81) : Un pahar cu 
sifon — 19,30.
S3 Teatrul Foarte Mic (14 09 05) : Ne
cunoscuta și funcționarul — 20.
S Teatrul „Lucia Sturdza-Bulandra" 

• • •

tive ale poporului, ale 
întregii umanități. Ba- 
zindu-se pe o bogată 
tradiție militantă, care 
s-a manifestat atît de 
vizibil in lucrările ce
lor mai de seamă re
prezentanți ai artei 
moderne și contempo
rane românești, multe 
din lucrările prezen
tate acum în sălile 
Muzeului de artă s-au 
oprit asupra semnifi
cațiilor majore ale 
luptei pentru pace 
duse de poporul nos
tru. Remarcabile prin 
bogăția ideilor și a so
luțiilor plastice folosi
te pentru transpunerea 
lor. gravurile și dese
nele realizate de Ma
riana Petrașcu, Ala 
Jalea Popa, Silviu 
Bâiaș, Hortensia Ma- 
sichievici. Silviu Balaș, 
Ana Iliuț, Cornelia 
Daneț, Gheorghe Adoc, 
Constantin Costa, Co
rina Beiu Angheluță 
ș.a. sint lucrări în care 
se face auzit ecoul 
simbolic al aspirațiilor 
contemporane de pace 
pe întreaga planetă 
Pămînt. Graficienii au 
readus în atenția pu
blicului bucureștean 
lucrări remarcabile nu 
numai prin calități ex
presive proprii, dar și 
prin conținuturi varia
te. capabile să pună in 
lumină semnificații 
contemporane, lucrări 
inspirate din actualita
tea zilelor noastre.

Orientarea spre in
vestigarea sensibilă a 
lumii, ancorarea în a- 
cest generos umanism 
au dus la prezența pe

simezele muzeului de 
artă a unor imagini de 
o simplitate intens e- 
vocatoare alături de 
figurații alegorice, cu 
accent pe claritatea 
rostirii, dar și pe ca
dența ei solemnă. Sint 
lucrări în care obiecti-, 
vitatea redării se îm
bină cu puterea aso
ciativă pentru a relie
fa mai pregnant sen
surile simbolice, sem
nificațiile de vitală 
importanță ale luptei 
pentru pace. O atestă 
pe deplin lucrări sem
nate de Vasile Kazar, 
Viorel Mărginean, Paul 
Erdos, Vasile Dobrian, 
Eugen Popa. Gy Șzabo 
Bela, Iulian Olariu, 
Tiberiu Nicorescu. Mir
cea Dumitrescu. Elena

VĂ INFORMĂM

CONDIȚIILE DE ÎNVĂȚĂTURĂ 
In actualul an școlar

® Peste 4 milioane de preșcolari și elevi în învățămîntul primar 
și gimnazial © Acțiuni vizînd îmbunătățirea conținutului învăță- 
mintului, îmbogățirea procesului de educație patriotică, revolu
ționară a tineretului școlar • Noi programe, manuale, lucrări 
orientative pentru cadrele didactice © Bareme minime de 
cunoștințe și deprinderi ale elevilor la disciplinele de învățămint

Cind s-au deschis cursurile anului 
școlar 1932—1983 și-au ocupat locu
rile, în băncile claselor I—VIII, 
3 208 000 elevi. Promoția „bobocilor" 
din clasa I numără circa 407 000 co
pii. în grădinițe sînt cuprinși 9'13 000 
copii în virstă de 3—6 ani, cu peste 
12 000 mai mulți decît în anul școlar 
precedent, o atenție deosebită acor- 
dindu-se, in continuare, cuprinderii 
integrale a copiilor în virstă de 5 
ani, in vederea pregătirii lor pentru 
școală. în fiecare județ au fost în
treprinse măsuri in vederea mai 
bunei amplasări teritoriale a rețelei 
școlare, pentru crearea condițiilor ca 
în fiecare oraș și comună să funcțio
neze cel puțin o școală cu clasele 
I—X. Baza didactică materială — 
săli de clasă, cabinete și laboratoare, 
ateliere — a fost amenajată și îm
bogățită pentru a răspunde cerințelor 
procesului instructiv-educativ. Pen
tru stimularea și cultivarea unor 
aptitudini deosebite, în unitățile de 
învățămint primar și gimnazial s-au 
organizat, și in acest an școlar, 
clase și grupe cu program suplimen
tar de muzică, arte plastice și core
grafie.

Transpunerea în viață a hotărîrilor 
Congresului al XII-lea al partidului 
privind ridicarea calității procesului 
instructiv-educativ în întregul învă- 
țămînt, a orientărilor secretarului 
general al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, de intensificare 
a activității de educație patriotică, 
revoluționară a tineretului școlar, se 
concretizează într-o serie de acțiuni 
ale forurilor centrale și locale de 
învățămint.

Astfel, pentru acest an școlar. 
Ministerul Educației și învățământu
lui a pregătit 114 programe pentru 
clasele I—VIII, din care programele 
pentru limba și literatura română 
(clasele V—VIII) și cele pentru limbi 
moderne — engleză, franceză, ger
mană, rusă, spaniolă (anii I și II de 
studiu) — sînt noi. Pentru învăță
mîntul cu predare în limbile națio
nalităților conlocuitoare au fost ela
borate, de asemenea, programe noi 
pentru limba și literatura română 
(clasele I—IV și VII—VIII), limba 
și literatura maghiară (clasele VI— 
VII), limba și literatura germană 
(clasele I și V) etc. Noile programe

(sala Schitu Măgureanu, 14 75 46) : 
Amintiri — 19,30 ; (sala Grădina Icoa
nei, 12 44 16) : Furtuna — 19,30
S Teatrul de operetă (13 98 48) : 
Mam ’zelle Nitouche — 19,30.
B Teatrul „Nottara" (59 3-1 03, sala 
Magheru) : Mîța în sac — 19,30 ; (sala 
Studio) : Cinci romane de amor — 19. 
B Teatrul Giulești (sala Majestic, 
14 72 34) : Zidarul (premieră) — 19,30. 
B Teatrul satiric-muzical ,,C Tănase“ 
(sala Savoy, 15 56 78) Vorba lui Tă- 
nase — 19,30 : (sala Victoria 50 58 65): 
Funcționarul de la Domenii — 19,30.
□ Teatrul „Ion Vasilescu“ (12 27 45) î 
Bunica se mărită — 20,30.
13 Teatrul „Ion Creangă" (50 26 55) : 
Băiatul cu floarea — 19,30.
0 Circul București (11 01 20) : Zoo- 
circ — 19,30.
B Teatrul „Țăndărică" (15 23 77) : 
Făt-Frumos din lacrimă — 17 ; (sala 
Teatrului „Ion Vasilescu") ; Legenda 
cîntărețului — 17.

România, expoziția:

Geta Biătescu - MANIFESTAȚIE PENTRU PACE

Boariu, loan Donca, 
Vasile Celmare ș.a.

Pacea, lupta pentru 
ciștigarea și menține
rea acestui bun atît de 
prețios omenirii a /fost 
și continuă să fie, așa 
cum o demonstrează o 
dată mai mult ampla 
manifestare din sălile 
Muzeului de artă al 
Republicii Socialiste 
România, prilejul des
fășurării unor ale
se energii creatoare 
care aduc publicului 
bucureștean, și de a- 
ceastă dată, mesajul 
participării artiștilor, 
alături de întregul 
nostru popor, la lupta 
pentru o lume fără 
arme și fără războaie.

Marina PREUTU

de limba și literatura română ur
măresc îmbinarea mai judicioasă a 
studiului textului literar cu cunoș
tințele de gramatică, teorie literară 
și compunere. In această concepție 
se va realiza un singur manual de 
limba română pentru fiecare clasă, 
renunțindu-se la practica de studiere 
a textului literar și a gramaticii 
după manuale distincte.

Din setul de 182 titluri de manuale 
pentru clasele I—VIII, 10 sînt noi, 36 
revizuite. Manualele au ținut seama, 
in conținutul lor, de progresele înre
gistrate în știință, tehnică și pedago
gie, fiind adaptate în mai mare măsu
ră exigențelor procesului instructiv- 
educativ. Pentru activitățile de educa
ție moral-politică și patriotică des
fășurate cu copiii din grădinițe și 
cu elevii din clasa I s-a tipărit vo
lumul I din „Povestiri istorice pentru 
copii și școlari — șoimi ai patriei și 
pionieri", de D. Almaș, însoțit de <Ț1 
set de 48 planșe ; a apărut , și 7lu
crarea „Elevi, să ne cunoaștem 
patria !“ destinată acțiunilor! eȚluca- 
tiv-patriotice. A fost refăcută bi
bliografia pentru' orientarea lecturii 
suplimentare a elevilor din ciclul 
primar, vizînd opere literare cu con
ținut patriotic-revoluționar și moral- 
civic ale scriitorilor noștri clasici șl 
contemporani, accesibile elevilor de 
vîrstă școlară mică. S-au editat, de 
asemenea, culegeri de probleme 
pentru fizică și pentru chimie (cla
sele VII—VIII) și se află în curs de 
definitivare culegerea de probleme 
de matematică pentru clasele V— 
VIII.

Pe baza prevederilor Legii educa
ției și învățămîntului și în scopul 
îmbunătățirii calității procesului in
structiv-educativ, au fost elaborate 
„Bareme minime de cunoștințe și 
deprinderi" la limba română și ma
tematică (clasele I—IV) ; pentru 
clasa a VIII-a au fost elaborate 
asemenea bareme la disciplinele : 
limba română, matematică, fizică, 
chimie, biologie, care se . vor aplica 
experimental începînd cu acest an 
școlar. Ele reprezintă cerințe minimi 
obligatorii în contextul obiectivelor 
instructiv-educative ale programelor 
școlare și dau posibilitate învățăto
rilor și profesorilor să aprecieze rit
mic nivelul de pregătire al elevilor, 
să ia măsuri pentru prevenirea ră- 
mînerilor în urmă la învățătură.

Pentru perfecționarea procesului 
de învățămint au fost pregătite și _o 
serie de metodici și lucrări în spri
jinul personalului didactic, între 
care : „Recomandări metodice pen
tru organizarea procesului de învă- 
țămînt și aplicarea programelor șco
lare pentru clasele I—IV în condi
țiile activității simultane" (acestea 
vor orienta invățătorii care conduc 
două, trei sau patru clase simultan), 
„Metodica organizării și desfășurării 
lecțiilor de expunere-compunere la 
clasele I—IV" — vizînd formarea și 
dezvoltarea capacității de exprimare 
corectă, orală și scrisă, a elevilor din 
ciclul primar.

...Cînd tradiționalul clopoțel a vestit 
începerea cursurilor noului an șco
lar, toți copiii țării s-au aflat In 
bănci, avind asigurate condițiile ne
cesare învățăturii, pregătirii pentru 
muncă și viață.

Florica DINULESCU
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Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România
Cronica

Survolînd frumoasa dumneavoastră țară, îmi face plăcere să vă adresez, 
In numele Comitetului Central al Partidului Democratic al Poporului din 
Afganistan, al Consiliului Revoluționar și al poporului Republicii Democratice 
Afganistan, precum și în numele meu personal, salutări sincere dumnea
voastră și, prin dumneavoastră, poporului prieten român.

Exprim speranța că relațiile strînse dintre țările și partidele noastre vor 
continua să se dezvolte în interesul celor două popoare ale noastre și al 
păcii în lume.

Cu cele mai bune urări șl Înaltă considerație,

BABRAK KARMAL
Secretar general al Comitetului Central 

al Partidului Democratic al Poporului din Afganistan, 
Președintele Consiliului Revoluționar 

al Republicii Democratice Afganistan

COTIDIAN.

Cu prilejul Zilei armatei populare 
cehoslovace, general-locotenent ingi
ner Stepan Romocusky, atașat mili
tar și aero al Republicii Socialiste 
Cehoslovace la București, a oferit o 
cupă de șampanie.

Au participat general-locotenent 
Gheorghe Gomoiu, adjunct al minis
trului apărării naționale și secretar 
al Consiliului Politic Superior al 
Armatei, Constantin Oancea,. adjunct 
al ministrului afacerilor externe, ge
nerali și ofițeri, alte persoane ofi
ciale.

Au luat parte șefi de misiuni di
plomatice, atașați militari, membri 
ai corpului diplomatic.

★
în perioada 5—7 octombrie a.c., 

Elliot Abrams, asistentul secretarului 
de stat al S.U.A., a efectuat o vizită 
în țara noastră.

Elliot Abrams a fost primit de Au
rel Duma, ministru secretar de stat la 
Ministerul Afacerilor Externe, a avut 
convorbiri cu Maria Groza, adjunct

al ministrului afacerilor externe, cu 
privire la unele aspecte ale dezvol
tării in continuare a relațiilor de co
laborare .dintre România și S.U.A. La 
primire și convorbiri a participat am
basadorul S.U.A. la București, David 
Funderburk.

Elliot Abrams s-a Intîlnlt. de ase
menea, la A.D.I.R.I.. în cadrul unei 
mese rotunde, cu cadre universitare, 
cercetători, ziariști români.

în cursul vizitei, asistentul secre
tarului de stat a fost primit de pa
triarhul Bisericii ortodoxe române, 
Justin Moisescu, și s-a intîlnit cu 
alți șefi și reprezentanți ai cultelor 
din România.

★
Joi a avut loc semnarea Acordului 

de colaborare pe anul 1983 între U- 
niunea compozitorilor din România șl 
Uniunea, compozitorilor din U.R.S.S. 
Documentul stabilește măsuri pentru 
lărgirea colaborării dintre cele două 
uniuni în domeniul muzicii.

(Agerpres)

DIN AGENDA TIRGULUI INTERNAȚIONAL 
BUCUREȘTI -1982

Bogată ofertă de produse în premieră

relatări alereporterilorși corespondenților „Scînteii“

■ în municipiul Bistrița și-a des
chis porțile modernul cinematograf 
„Dacia". El dispune de trei săli de 
spectacole, destinate, fiecare in par
te, adulților, adolescenților și copii
lor.

gazolină pe zi. Totodată, in raza 
de activitate a Schelei de extracție 
Suplacu de Barcău, unitate fruntașă 
pe țară in întrecerea socialistă, uu 
fost date în exploatare încă 7 noi 
sonde.

Sesiupe de comunicări științifice 
în domeniul chimiei

de comuni-

H Colectivul Grupului de șantie
re Brașov al Trustului de construc
ții industriale a predat beneficiaru
lui, >Quj. 100 de zile mai devreme, o 
nouy 'Opacitate de 6,5 hectare sere. 
Totymai devreme vor ajunge și le
gumele pe piață.

® A 85-a motonavă de 5 000 tone 
destinată exportului a fost realiza
tă la Șantierul naval din Oltenița. 
Vint bun din pupa I

H Colectivul întreprinderii de uti
laj greu Craiova a livrat 
subansamble destinate 
bateriei de cocs nr. 8 de la Com
binatul siderurgic Galați. Acestea, 
în greutate de 1 200 tone, au fost 
executate intr-un timp record.

ultimele 
echipării

S De la începutul anului’și pînă 
în prezent, în județul Hunedoara 
s-au executat lucrări prin muncă 
voluntar-patriotică de mai bună gos
podărire și înfrumusețare a locali
tăților în valoare de peste 433 mi
lioane lei. La mai multe I

O importantă sesiune 
cări științifice cu caracter național, 
aflată în acest an la cea de-a 8-a e- 
diție, a început ieri, 7 octombrie, la 
Rîmnicu Vîlcea, ea urmind să se des
fășoare pe parcursul a trei zile. La 
această reuniune de lucru, organizată 
de Institutul Central de Chimie 
București și Centrala industrială de 
produse anorganice Rîmnicu Vîlcea, 
și-au dat întîlnire aproape 200 cer
cetători in domeniul chimiei, cadre 
universitare, proiectanți și reprezen
tanți ai beneficiarilor de produse chi
mice din întreaga țară. Cele 80 de 
comunicări științifice și referate care 
vor fi prezentate vizează, printre al
tele, utilizarea superioară a materii
lor prime din țară, reducerea impor
turilor de materiale pentru industria

chimică, dezvoltarea prioritară a sec
toarelor producătoare de sortimente 
cu grad ridicat de prelucrare și re
ducerea consumurilor de energie și 
combustibil.

Tematica acestei manifestări cu
prinde atît probleme de cercetare 
fundamentală, cit și de cercetare a- 
plicativă din diferite domenii, cum 
sint : polimerii și copolimerii vini- 
lici, tehnologia organică si anorgani
că, ingineria chimică, noile perspec
tive în sinteze și condiționarea pesti- 
cideior în conformitate cu prevederi
le proiectului de. lege privind protec
ția plantelor cultivate și a pădurilor 
și regimul pesticidelor, care se află in 
prezent in dezbatere publică. (Ion 
Stanciu).

Inaugurat oficial de secretarul ge
neral al partidului, președintele re
publicii, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, Tîrgul Internațional 
București — 1982 și-a deschis ieri 
porțile. Interesul deosebit față de 
această manifestare economică in
ternațională, la care participă peste 
1 150 de firme din România și din 
alte 36 de țări, este ilustrat de nu
mărul mare al oaspeților de peste 
hotare, de afluxul zecilor de mii 
de vizitatori din prima zi spre Com
plexul 
Scînteii.

Vastul 
național . ______
debut polii de atracție. în pavilio
nul A, atenția este reținută de ofer
ta românească în domeniile mași- 
nilor-unelte și electronicii, care dau 
o imagine elocventă a potențialului 
industriei noastre în aceste ramuri 
de vîrf ale progresului tehnic. Insti
tutul de cercetare și inginerie teh
nologică din București prezintă în 
premieră o largă gamă de roboți in
dustriali, cu acționare electrică sau 
hidraulică. Pe platformele exteri
oare sînt analizate cu interes justi
ficat noile modele de autoturisme 
„Dacia", „Oltcit" și „ARO" sau 
autobasculantele gigant — de 110 
tone, fabricate la Mîrșa. în pavilio
nul V, vizitatorul pătrunde in uni
versul chimiei, ramură cu o dezvol
tare impetuoasă in ultimele cinci
nale, care prezintă la actuala ediție 
a tirgului numeroase noutăți, din
tre care rețin atenția anvelopele gi-

expozițional din Piața

teritoriu al tlrgulul inter- 
și-a evidențiat chiar de la

gant pentru utilaje terasiere și auto
basculanta de mare tonaj, materia
lele fotosensibile, diferitele sorti
mente de fire și fibre sintetice, me
dicamentele 
terapeutică.

Standurile 
prezintă, de 
gă de produse, din care se detașează, 
și în acest caz, numeroase noutăți. 
Iată cîteva dintre ele : „Aviaexport" 
(U.R.S.S.) oferă aparatul IL-76 — 
un gigant destinat transportului de 
mărfuri, care poate decola și ateri
za pe aerodromuri fără pistă de 
beton ; firma „KRUPP Widia" 
(R.F.G.) demonstrează că așchierea 
metalelor se poate face și cu plăcu
țe ceramice WIDALOX ; măiestria 
artizanilor' din China este de
monstrată, intre altele, de brode
riile duble sau de sculpturile figu
rative in piatră; cintarele METTLER 
Instrumente (Elveția) au o precizie 
la a cincea zecimală a gramului ; 
„Balcâncar" din Bulgaria prezintă 
produsele care i-au adus o bineme
ritată faimă în lume — mașini de 
ridicat ; macaralele firmei „Coles" 
(Anglia) concurează prin înălțime 
turlele instalațiilor de foraj ; spe
cialiștii în tehnica nucleară ai fir
mei „CANDU" (Canada) prezintă 
parametrii tehnici ai reactoarelor 
atomoelectrice.

Iată doar cîteva din miile și miile 
de produse care sint reunite in 
standurile expozanților care parti
cipă la ediția din acest an a Tirgu
lui Internațional București.

noi, cu mare valoare

expozanților străini 
asemenea, o gamă lar-

varășulul Nicolae Ceaușescu, de 
activitatea căruia se leagă prietenia 
trainică dintre popoarele român și 
chinez, dintre țările și partidele 
noastre. Participarea Chinei la 
T.I.B. ’82 este o expresie vie a pro
cesului de întărire și dezvoltare 
continuă a prieteniei care animă po
poarele noastre, dovedind interesul 
pentru lărgirea colaborării în nu
meroase domenii ale industriei și 
științei. Prezentăm cu această 
ocazie specialiștilor români șl pu
blicului larg o serie de produse ale 
industriei ușoare și electronicii, cit 
și exponate ale artei tradiționale 
chinezești. Deși expoziția noastră 
nu are o suprafață mare, sperăm 
să prezinte prietenilor noștri din 
România produsele realizate In ul
timii ani de industria noastră, re
flectate și în creșterea nivelului de 
trai al poporului chinez.

Vizitind o parte din standurile în
treprinderilor românești de comerț 
exterior, am fost puternic impresio
nat de nivelul tehnic al exponate
lor, de diversitatea produselor pre
zentate, ceea ce oferă largi posibili
tăți pentru creșterea în continuare 
a schimburilor reciproce. în înche
iere. doresc să exprim convingerea 
că T.I.B. '82 va contribui, prin re
zultatele sale, la consolidarea pres
tigiului de care se bucură în lume 
această manifestare economică".

Opinii ale unor participant de peste hotare
Zavodnov,
U.R.S.S. :

BULETIN RUTIER

■ In cadrul bazei comerciale 
„Azur" din municipiul Slobozia e- 
xistă și o unitate de desfacere a 
legumelor și fructelor. Dar cînd so
sesc autocamioanele cu legume și 
fructe, magazinul trage obloanele. 
Zeci de cetățeni așteaptă pină cînd 
produsele sint descărcate, cîntărite 
și se fac actele. Și asta încă n-ar 
fi nimic. Dar seara, după program, 
lucrătorii unității continuă să 
dă cunoștințelor și prietenilor tot 
marfă pe „sprinceană", în timp ce... 
muritorii de rînd rămîn doar cu „ce 
pică". Pe cînd „pică" și un con
trol ?

■ Vitrina magazinului alimenta
ra cu autoservire din Călărași, de 
pe strada București, este o mostră 
de cum nu trebuie să arate o... vi
trină. Mărfurile, deteriorate din cau
za unei îndelungi expuneri la soa
re, ca și praful care acoperă din 
belșug etichetele sînt semn că mai 
marii comerțului local, al căror se
diu se află chiar peste drum, nu 
se aprovizionează de acolo.

vîn-

H La Abrămuț, județul Bihor, a 
fost pusă în funcțiune cea,de-a 
doua etapă de dezvoltare a sta
ției de degazolinare. Ea are o ca-

ci ta te de producție de 70 tone

E Pe noua platformă industria
lă din nordul municipiului Rîmnicu 
Vîlcea a fost dată în exploatare, cu 
două luni mai devreme, o moară de 
grîu cu capacitatea de 240 tone 
pe zi. De subliniat că procesul teh
nologic este în întregime mecanizat 
și, automatizat.

S La Slatina, in piața Casei de 
cultură a sindicatelor, au fost date 
în folosință Galeriile de artă.

Iniormații de Ia Inspectoratul general al Miliției — 
circulație

datorită nesemnalizării corespunză
toare a căruțelor, s-au produs mai 
multe accidente. în comuna Recea, 
județul Argeș, în jurul orei 19,30, 
autobena 31-AG-4823. condusă de 
Iordache Vașile, a lovit o căruță care 
n-avea nici o semnalizare. Persoana 
care conducea căruța a fost grav ac
cidentată. Un caz similar s-a petre
cut și in comuna Cobadin, din jude
țul Constanta. Cele două accidente 
puteau fi evitate dacă și cei doi con
ducători auto erau atenți la circula
ția căruțelor în condiții de întuneric. 
Semnalizarea corectă a căruțelor este 
însă cea mai bună măsurji de pre
venire a accidentelor.

Direcția
Atenție la prezența căruțelor 

pe șosele
în această perioadă, cînd recolta 

din cimp trebuie grabnic transporta
tă și pusă la adăpost, pe șosele se 
intiinesc un număr mare de vehicule 
cu tracțiune animală, Prezența căru
țelor pe drumurile publice, de dimi
neața pînă seara tîrziu, reclamă in 
mod firesc toată protecția din partea 
conducătorilor auto, care au datoria 
să le ofere acestora condiții de de
plasare în deplină siguranță. La rin- 
dul lor, conducătorii de atelaje au 
obligația ca ne timp de noapte să 
circule cu felinar aprins și „ochi de 
pisică" montat la partea din spate a 
vehiculului.

Recent s-au adus unele îmbunătă
țiri semnalizării căruțelor. Pentru a 
fi mai bine observate de conducăto
rii auto, Ia vehiculele cu tracțiune 
animală s-a dispus vopsirea părții 
din spate cu dungi albe și roșii- și 
montarea a doi „ochi de pisica" în 
partea din spate. în ultimul timp.

Un mare pericol pentru 
siguranța traficului rutier: 

alcoolul la volan

I
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Exemplul baschetului
în cîteva rînduri

directorul 
„Relațiile 

rodnică 
și Româ- 
multilate- 
dintre to- 

Și

Vladimir 
pavilionului 
tradiționale de prietenie 
dintre Uniunea Sovietică 
nia. la a căror dezvoltare 
rală contribuie intîlnirile
varășii Leonid Ilici Brejnev 
Nicolae Ceaușescu, sint marcate și 
în actualul cincinal de o puternică 
creștere și diversificare. în cadrul 
acestei colaborări, un loc deosebit 
revine schimburilor economice și 
tehnico-științifice ; în actualul cinci
nal, conform înțelegerilor stabilite, 
volumul acestor schimburi urmează 
să se dubleze față de perioada pre
cedentă. Faptul că am fost onorați 
la deschiderea T.I.B. ’82 de vizita în 
pavilionul sovietic a tovarășului , 
Nicolae Ceaușescu, a tovarășei 
Elena Ceaușescu dovedește impor
tanța acestei manifestări economice 
internaționale, dorința reciprocă de 
amplificare a relațiilor de prietenie 
pe multiple planuri dintre popoare
le Uniunii Sovietice și României.

Expoziția noastră la T.I.B. ’82 pre-

zintă circa 2 000 de exponate reali
zate de peste o sută de Întreprin
deri, caracterizîndu-se printr-o 
mare varietate tematică și un nivel 
ridicat al produselor dintr-o serie 
de ramuri, cum sînt energetica, 
construcțiile de mașini-unelte, elec
tronica, aeronautica, precum și din 
sectorul bunurilor de larg consum. 
Sintem siguri că in zilele de des
fășurare a tirgului vom găsi îm
preună cu partenerii români noi 
posibilități concrete în vederea lăr
girii schimburilor comerciale și co
laborării tehnico-științifice. vom 
cunoaște mai bine marile realizări 
ale poporului român prieten. Repet, 
participarea noastră la T.I.B. ’82 o 
dorim rodnică, reciproc avantajoasă, 
ceea c™corespunde intereselor fun
damentale ale Uniunii Sovietice și 
României".

VVang Yonghui, directorul pavilio
nului Republicii Populare Chineze : 
„Am fost profund impresionați de 
vizita in pavilionul nostru a to-

Hans Georg Cordes, directorul 
pavilionului R.F. Germania : „Peste 
80 de firme din R.F. Germania sint 
prezente la ediția din acest an a 
Tirgului Internațional București, 
manifestare economică la care în
treprinderile vest-germane se nu
mără printre participanții tradițio
nali. Deși economia mondială trece 
printr-o perioadă de recesiune, sîn- 
tem convinși că doar prin eforturile 
comune ale tuturor țărilor, printr-o 
strategie globală, greutățile pot fi 
depășite. Din acest punct de vedere, 
relațiile de cooperare stabilite între 
unele firme vest-germane cu parte
nerii români pot fi apreciate ca deo
sebit de pozitive, demonstrînd că 
prin căutări comune, printr-o bună 
cunoaștere a posibilităților econo
miilor celor două țări schimburile 
comerciale pot să se dezvolte în 
continuare. Expunem cu prioritate 
la T.I.B, ’82 produse, mașini și uti
laje din domeniul construcțiilor de 
mașini și chimiei, ramuri în care 
România are realizări remarcabile, 
ceea ce oferă o bază solidă coope
rării și colaborării în producție cu 
firmele vest-germane. Cuvinte calde 
de apreciere avem pentru organiza
torii tirgului, care nu-și precupețesc 
eforturile în vederea asigurării unor 
condiții propice de activitate fiecă
rui participant".

Dan CONSTANTIN

Oameni de specialitate din sportul 
nostru, cit și o seamă de cunoscă
tori din alte țări au apreciat, nu o 
dată, că sistemul competițional din 
baschetul românesc este bine inspi
rat și eficient subordonat interese
lor acestei discipline. De aceea, nu 
puțini au recomandat și altor 
sporturi să se inspire de la baschet 
din acest punct de vedere.

Totuși, în anul care a trecut unii 
tehnicieni și jucători au sugerat noi 
îmbunătățiri ale sistemului competi- 
țional la baschet, în ideea de a-1 
apropia și mai mult de perfecțiune. 
Receptivă, fede
rația respectivă a 
aplecat urechea și 
a acționat. Așa se 
face că, iată, în 
7 octombrie s-a 
deschis un nou 
campionat națio
nal de baschet 
masculin cu cîteva 
bir )yenite retușuri in formula de 
tyțytare: tururile I și II se desfă- 
/Z iu'3 formă de turnee, la sfîrși- 
fu1. 'ra se va face departajarea pe 
două „ upe valorice (pină acum, se 
ajungea la acest moment numai 
după un singur tur) ; tururile III 
șl IV se vor disputa sub forma eta
pelor săptămînale, cu meciuri sim
ple (nu duble, ca înainte) numai 
sîmbătă după-amiază ; ultimele tu
ruri (V, VI, și VII) vor avea loc din 
nou sub formă de turnee. Mențio
năm că și echipele feminine - 
au și început întrecerea — 
după același sistem.

Avantajele acestei formule 
pet.iționale sînt evidente ; se 
un . mare număr de meciuri (47 pen
tru fiecare echipă) ; se asigură spor
tivilor o perioadă activă îndelungată 
(băieții vor încheia campionatul la 
18 mai, fetele la 5 iunie — cu o 
pauză de iarnă convenabilă) ; rămî- 
ne timp suficient pentru pregătirea 
loturilor naționale și pentru susți
nerea examenelor profesionale (știut 
fiind că echipele de baschet cuprind 
numeroși studenți și studente) ; se 
face o repartizare în grupele valo-

maRCUl:
bir >e

rice mai echitabilă (după două me
ciuri ale fiecărei echipe cu fiecare 
din celelalte) ; sînt satisfăcute și do
rințele spectatorilor de a-și vedea 
echipa ce-i reprezintă jucînd pe te
ren propriu ; se ajunge la clasamen
tul final după destule confruntări 
directe, astfel incit într-adevâr să se 
cearnă mai bine valoarea (spre 
exemplu derbiul Steaua — Dinamo 
va fi programat de 7 ori). Ce-i drept, 
sistemul incă mai e perfectibil. Dacă 
acum nu se mai 
mic în program 
in situația ca in

OPINII DIN ARENĂ
ȘI DIN AFARA EI

- care 
joacă

com- 
joacă

poate îndrepta ni- 
(unele echipe sînt 
două sau trei tur
nee' să intilnească 
pe gazde, iar al
tele deloc), meciu
rile de sîmbătă 
după-amiază ar 
putea fi mutate 
duminica dimi
neața. spre a evi
ta absențele de 
sîmbătă dimineața 

de la treburile profesionale ale ju
cătorilor și arbitrilor 
trebui să ia drumul 
sînt programați.

Lăudind totuși 
constructivă de la Federația de bas
chet, să subliniem și fermitatea sa 
în respectarea regulamentului și a 
spiritului de corectitudine. Cum a 
fost cazul cu Mariana Bădinici, care 
a încercat și anul acesta să „zboare" 
spre alt club, pentru a obține noi 
avantaje materiale. După ce in nu
mai cîțiva ani a părăsit Voința pen
tru-Rapid, apoi Rapidul pentru Poli
tehnica, anul acesta a vrut să pără
sească și pe Politehnica pentru 
Olimpia. Pentru ca, probabil, la 
anul să părăsească și clubul Olim
pia... Nu i s-a mai permis. Neavind 
dezlegare, nu s-a încălcat regu
lamentul de dragul ei (chiar dacă e 
componentă a echipei naționăle, ca
litate pe care ea miza foarte mult) 
și a fost trimisă înapoi la clubul 
Politehnica, unde-i este locul. înțe
leaptă rezolvare !

— cînd ei ar 
orașelor unde

receptivitatea

Gheorghe M1TRO1

© în Sala Floreasca din Capitală, 
în prezența a peste 2 000 de specta
tori, s-a disputat joi tradiționalul 
derby dintre echipele bucureștene 
Steaua și Dinamo, contînd pentru 
etapa a 11-a a campionatului națio
nal masculin de handbal. Victoria a 
revenit handbaliștilor de la Steaua, 
cu scorul de 23—22 (13—16). Princi
palii realizatori ai învingătorilor au 
fost Stingă — 8 goluri și Dumitru —
5 goluri. în timp ce de la Dinamo 
cele mai multe puncte le-au înscris 
Roșea — 6 și Bedivan — 5.

• La Paris 
rea la sorți a 
anul viitor a 
nale de tenis 
zentativa României, care va evolua 
în prima grupă valorică, va juca în 
primul tur în compania selecționatei 
Chile, meciul urmind să se dispute 
în țara noastră, în zilele de 4, 5 și
6 martie.

Iată celelalte întîlniri din această 
grupă valorică : (meciurile se desfă
șoară pe terenul primelor echipe, la 
aceleași date : U.R.S.S. — Franța ; 
Paraguay — Cehoslovacia ; Austra
lia — Marea Britanie ; Suedia — 
Indonezia ; Noua Zeelandă — Dane
marca ; Italia — Irlanda ; Argentina 
— S.U.A.

Turul doi va avea loc în perioada 
8—10 iulie, semifinalele și meciurile 
de baraj — 30 septembrie — 2 oc
tombrie, datele finalei urmind să se 
stabilească ulterior.

® în localitatea Merignac (sudul 
Franței) au continuat Întrecerile 
competiției internaționale de tir 
pentru „Cupa țărilor latine" și Gre
ciei. în proba feminină de pistol 
standard, țintașa româncă Ana Cioba
nii a obținut medalia dc argint cu 
581 puncte. Victoria a revenit sporti
vei belgiene Goffin cu 584 puncte. Pe 
echipe a ciștigat Elveția. — 1723
puncte, urmată de România ,-r- 1 717 
puncte și Belgia — 1 709 puncte.
• Comitetul Executiv al Uniunii 

europene de fotbal a desemnat mem
brii diferitelor comisii permanente și 
de studiu pentru perioada din 
1982—1984, din care fac parte perso
nalități și activiști din lumea fotba
lului, între care și doi din România. 
Astfel, Andrei Radulescu face parte 
din Comisia de organizare a com
petițiilor intercluburi a U.E.F.A., iar 
Ion Balaș este membru al Comisiei 
financiare.

a avut loc ieri trage- 
meciurilor ediției de 
competiției internațio- 
„Cupa Davis". Repre-

Toată lumea știe că o cantitate cit 
de mică de alcool consumată de un 
conducător auto diminuează reflexele 
celui de la volan. Din păcate, nu toți 
participanții la traficul rutier res
pectă. această interdicție. Nu sint pu
ține nici cazurile in care unii înver
zesc'fiola. deși declară că nu au con
sumat nici un strop înainte de a 
pleca la drum. în schimb, au petrecut 
pină noaptea tîrziu, iar alcoolul se 
elimină greu din organism, in pro
porție de numai 0,12—0,15 la mie in
tr-o oră. Cu ■ alte cuvinte, alcoolul 
rămine cel mai perfid dușman al 
conducătorului auto, chiar dacă a fost 
consumat cu citeva ore înainte ca 
acesta să se urce la volan. La Arad, 
în intersecția străzilor Brumărel cu 
Remus, autoturismul 2-AR-9068 a in
trat intr-un imobil, Cel de la volan, 
Gheorghe Jiva, se afla sub influen
ța băuturilor alcoolice și, din cauza 
diminuării reflexelor, n-a mai putut 
controla mașinar'în viraj.

Este bine ca orice conducător auto 
să nu uite prevederile articolului 45, 
punctul 3. din Regulamentul de cir
culație, care interzice cu desăvîrșire 
conducerea unui autovehicul pe dru
murile \>ublice sub influența băutu
rilor alcoolice.

propus o idee in- 
im potriva 

ecologice : 
rîuri. mări 
interdicții- 
Mediterană

luptă 
plăgi 
de pe

• „MORILE DE VÎNT"
redivivus.
slovaci au
curenților
prin țară, 
în trei

• LASERUL SI PETELE 
DE ȚIȚEI. Un grup de cercetă
tori sovietici a 
genioasă de 
unei cumplite 
petele de țiței
și oceane. în pofida 
lor, numai în Marea 
se varsă circa 300 000 de tone de 
țiței pe an. Stratul de carburant 
nu poate fi nici îndepărtat, nici 
ars. pentru că e răcit de jos de 
apă. S-a demonstrat insă că o 
rază de laser poate rezolva pro
blema. Presiunea luminii poate 
„să răzuie" țițeiul de pe apă, 
adunîndu-1 intr-un loc. O radia
ție laser infraroșie. încălzind un 
strat subțire de apă. poate „să 
aprindă" marea.

Specialiști ceho- 
întocmit o hartă a 

de aer care circulă 
precum și viteza lor 

„coridoare de altitudi
ne". S-a stabilit, astfel, că in 
Slovacia de sud vîntul poate Ii 
utilizat in permanență, deoarece 
dezvoltă tot timpul anului forța 
necesară. Energia eoliană va 
putea astfel fi folosită în agri
cultură. in stațiunile de odihnă 
mai mici, sere etc. Sarcina cea 
mai importantă in momentul de 
față este aceea de a se organiza 
producerea unor agregate 
putere de 6—8 și 30—40 
wați și, în felul acesta, nu 
multă vreme, peisajul 
slovac va fi presărat de sute 
de „mori de vînt", care vor a- 
sigura energie electrică ieftină.

cu o 
kilo- 
peste 
ceho-

• LIMBA JAPONEZĂ 
LA ORDINATOR. c°m‘ 
putere speciale, fabricate in 
R.F.G., stăpinesc în prezent și 
limba japoneză. După ani de 
cercetări, specialiștii de la Nix- 
dorf au reușit să programeze 
semnele limbii Kanji. Rezerva 
de semne cuprinde, totodată, 
fraze și semne specifice din 
limbile latină, greacă și slavo
nă. Prima stație pilot a intrat 
de curind în funcțiune in Ja
ponia.

© ROBINET IDEAL. 
Tehnica instalațiilor sanitare a 
fost îmbogățită cu un nou tip 
de robinet care reglează foarte 
repede debitul de apă fără să

Foto : E. Dichiscanu
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Pe drumul oțelurilor
(Urmare din pag. I) /

Faptul că în opt luni întreprinde
rea a- recuperat și valorificat 76,2 
tone deșeuri din oțeluri aliate nu .în
seamnă desigur că la acest capitol 
au fost epuizate toate rezervele exis
tente. Și vom vedea de ce. Oricum 
am privi lucrurile, sarcina de plan 
a fost primită însă de întreprindere 
cu o întirziere inadmisibilă și fără 
nici un fel de fundamentare. De ce ?

— Cifrele de plan le-am transmis 
unităților atunci cind le-am primit 
și noi de la minister, ne spune tova
rășul Traian . Antofie, șeful servi
ciului aprovizionare din centrala in
dustrială. Necazul cel mare este insă 
altul. în anul 1981. 'întreprinderile 
din centrala noastră au recuperat și 
valorificat 492 tone deșeuri din oțe
luri aliate. Nu susțin că s-a făcut .tot 
ce era posibil in această privință. 
Dar în acest an am primit o sarci
nă de 38 de ori mai mare, adică un 
plan de 18 600 tone, deșeuri din oțe
luri aliate. Toate unitățile din sub- 
ordinea centralei noastre au făcut 
contestații. La ultima ședință de la 
minister au ridicat această problemă 
și reprezentanții altor centrale in
dustriale. Răspunsul dat a fost că 
acestea sint cifrele care s-au primit 
de la Ministerul Aprovizionării și cu 
aceasta s-a încheiat orice discuție. 
După opt luni, întreprinderile din 
centrala noastră au recuperat și va-

lorificat 143 tone deșeuri din oțeluri 
aliate. Putem compara acest rezultat 
cu sarcina de plan ?

La această întrebare evident că nu 
noi sintem cei care putem și trebuie 
să răspundem. Un lucru este insă 
limpede : stabilirea cifrelor de plan 
pentru recuperarea și valorificarea 
deșeurilor de oțeluri aliate nu se 
face in mod realist, pe bază de bilan
țuri materiale, potrivit prevederilor 
legale, ceea ce nu este de natură să 
stimuleze această activitate. în plus, 
arbitrariul se manifestă și in defal- 
carea sarcinilor de plan de către 
unele centrale industriale pe între
prinderile din subordine. în acest an, 
Centrala industrială navală din Ga
lați, de exemplu, are sarcina să re
cupereze 1 000 tone deșeuri de oțe
luri aliate. O primă ciudățenie o 
constituie faptul că unitățile din sub
ordine au primit sarcina să valori
fice deșeuri de oțeluri aliate numai 
în trimestrele III și IV. Ca și cum 
timp de jumătate de an nu s-ar con
suma oțeluri aliate în procesul de, 
producție. Dincolo insă de acest „a- 
rnănunt", din cele 10 unități subor
donate numai patru au primit 
pentru valorificarea deșeurilor 
oțeluri aliate. De ce 7

— Sarcinile de recuperare a 
șeurilor din oțeluri aliate au fost 
pârțite astfel deoarece patru unități 
consumă cantități mari de oțeluri 
aliate, ne spune tovarășul Radu Zota,

plan 
de

de- 
îm-

aliate
la serviciul contractare-desfacere 
centralei. Din cele circa 4 000 tone

fie nevoie de efectuarea unor 
manevre repetate. Dispozitivul, 
realizat de o firmă franceză de 
specialitate, se compune din 
două mici discuri din ceramică 
suorapuse perfect unul pe celă
lalt. Orificii diametral opuse 
sint astfel dispuse, incit pentru 
a obține un debit maxim sau 
pentru a închide apa este sufi
cient un sfert de rotație a robi
netului ; după cum poziția in
termediară asigură un debit 
mediu. Alte avantaje decurg din 
durata îndelungată de folosire 
și mai ales din suprimarea scur
gerilor de apă atît de dese și de

J2

supărătoare la robinetele cla
sice.

• ARIPI PERFORATE. 
Cercetări recente de aerodina
mică au demonstrat că dacă a- 
ripile avionului au o mulțime 
de orificii capilare, rezistența 
aerului scade cu mult. Compa
nia aeriană americană „Dou
glas" intenționează să utilizeze 
acest efect. Conform unor apre
cieri preliminare, rezistenta ae
rodinamică a unui mare aparat 
de zbor cu aripi perforate se va 
reduce intr-atit incit se va pu
tea obține o economie de com-

de
al __________ ________ ____ ____
oțeluri aliate aprovizionate în acest 
an de centrală, întreprinderile meca
nice navale din Galați șl Constanța, 
precum și INETOF-Galați au primit 
fiecare cote intre 650 tone și 1 220 
tone, pe cînd restul unităților au pla
nuri de aprovizionare foarte mici, în
tre 20—120 tone sau nu consumă deloc 
oțeluri aliate, cum e cazul Șantieru
lui naval din Mangalia ori al uni
tății din Oltenița.

Ce concluzii se desprind de aici ? 
Pe de o parte, rezultă că organele de 
planificare, ministerul și centralele 
industriale de resort sint indife
rente față de felul cum se stabi
lesc sarcinile de recuperare a deșeu
rilor din oțeluri aliate. Altfel nu se 
explică transmiterea cifrelor de plan 
după aproape patru luni de la în
ceperea anului. Apoi, nefundamenta- 
rea sarcinilor de plan pe bilanțurile 
materiale ale întreprinderilor creează 
o situație echivocă, o anumită confu
zie, ceea ce nu este de natură să 
stimuleze eforturile pentru recupe
rarea și valorificarea tuturor deșeu
rilor de oțeluri aliate. Ia(ă, așadar, 
că pe drumul valorificării otelurilor 
aliate primul pas și primul obstacol 
il reprezintă chiar... planificarea. La 
felul cum se desfășoară acțiuneg, 
propriu-zisă de recuperare a deșeu
rilor de oțeluri aliate ne vom referi 
în următoarea anchetă.

Lozul toamnei
De la agențiile Loto-Prono- 

sport și vinzătorii volanți din 
întreaga țară se poate procura 
în aceste zile Lozul toamnei — 
emisiune specială limitată, cu 
cîștiguri suplimentare acordate 
de Administrația de Stat Loto-. 
Pronosport din fond special'. 
Participanților li se oferă posi
bilități multiple de a obține au
toturisme ,.Skoda 120 L“ și 
„Trabant 601", precum și cîști
guri in bani de 50 000. 10 000, 

. 5 000 lei etc. Așadar, o plăcută 
surpriză de sezon, de care poa
te beneficia oricine, bineînțeles 
cu condiția de a juca...

vremea
Timpul probabil pentru intervalul 8 

octombrie, ora 20 — 11 octombrie, ora 
20. In țară : vremea va fi in general 
instabilă, cu cer temporar noros. Vor 
cădea ploi locale care vor avea și ca
racter de averse și burniță, mai frec
vente în vestul țării. Vîntul va sufla 
slab pînă la moderat, cu intensificări 
locale predominînd din sectorul sud- 
vestic. Temperaturile minime vor fi 
cuprinse între 5 șl 15 grade, iar cele 
maxime între 14 și 22 grade. Dimineața 
pe alocuri se va produce ceață. In 
București : vreme ușor instabilă, cu cer 
variabil, favorabil ploii de scurtă du
rată. Vîntul va sufla slab pînă la mo
derat. Temperaturile minime vor fi cu
prinse între 7 și 10 grade, iar maximele 
între 17 șl 20 grade. (Liana Cazacioc, 
meteorolog de serviciu).

bustibil de pină la 40 Ia sută. 
Diametrul fiecărui orificiu tre
buie să fie egal cu grosimea 
unui fir de păr, iar distanța din
tre 
tri.
pă 
rul

găuri să fie de 0.64 milime- 
în timpul zborului, o pom- 

instalată in arioă aspiră ae- 
prin aceste orificii.

© VIATĂ „CONSER
VATĂ" TIMP DE 12 000 
DE ANI. Forajele efectuate de 
cercetători sovietici pină la a- 
dincimea de 315 metri în stratul 
de gheață din Antarctida au fă
cut posibilă extragerea 
mostre de gheață a căror 
este de 12 000 de ani. în 
probe au fost descoperite 
ciuperci inferioare aduse
după eum consideră savanții, de

unor 
virstă 
aceste 
cîteva 

aici.

pe celelalte continente, de către 
curenții de aer. Semănate pe un 
mediu nutritiv, aceste microor
ganisme. care s-au aflat în sta
re de anabioză 12 000 de an.i, 
și-au reluat activitatea vitală 
normală.

me. Rolul Viojetteî a fost în
credințat cintăreței Teresa Stra- 
tas. celelalte „voci" principale 
ale filmului aparținînd lui Pla
cido Domingo și Cornel MacNeil. 
Coloana sonoră va fi înregistra
tă' cu ajutorul orchestrei de la 
„Metropolitan Opera"

© „TRAVIATA" PE PE
LICULĂ. Cunoscutul regizor 
italian Franco Zeffirelli a hotă- 
rit să îmbine din nou muzica cu 
cea de-a șaptea artă. începînd 
turnarea unui nou film.avindla 
bază opera Traviata. Viitorul 
film al lui Zeffirelli va fi o su
perproducție nu numai prin cos
tul său. estimat inițial la 6 mi
lioane dolari, ci și prin nume
roasa figurație, decorurile somp
tuoase, precum și prin costu-

© RAVAGII PROVO
CATE DE SIROCCO. vîn- 
tul periodic ce afectează în fie
care sezon autumnal diferite re
giuni ale Italiei a transformat 
mai multe piețe ale Veneției în 
adevărate lacuri, centrul istoric 
al orașului fiind acoperit de 
apele mării împinse de curentul 
puternic de aer. Numeroase pa
late. magazine, biserici și alte 
clădiri din centrul Veneției sint 
inundate.

v



„Sînt necesare măsuri eficiente 

pentru accelerarea progresului țărilor 

în curs de dezvoltare”
Cuvîntul ministrului afacerilor externe al României 
la reuniunea ministerialâ a „Grupului celor 77“

NAȚIUNILE UNITE 7 (Agerpres). 
— La sediul Națiunilor Unite din 
New York a început reuniunea mi
niștrilor de externe ai țărilor in curs 
de dezvoltare membre ale „Grupului 
celor 77".

în cadrul reuniunii a luat cuvîntul 
tovarășul Ștefan Andrei, ministrul a- 
facerilor externe, șeful delegației 
române la cea de-a 37-a sesiune a 
Adunării Generale a O.N.U., care a 
subliniat interesul și importanța pe 
care țara noastră le acordă acestei 
reuniuni, menită să răspundă exi
gentelor tot mai pregnante de întări
re a solidarității și unității de ac
țiune a țărilor în curs de dezvoltare. 
Vorbitorul a arătat că. ținind seama 
de perioada deosebit de critică pe 
care o traversează economia mon
dială — ale cărei consecințe apasă, 
cu cea mai mare greutate, asupra 
țărilor în curs de dezvoltare — este 
imperios necesar să se acționeze cu 
hotărîre pentru convenirea, prin ne
gocieri Internationale, a unor măsuri 
eficiente pentru accelerarea progresu
lui economic și social al țărilor in curs 
de dezvoltare, pentru reluarea acti
vității economice pe scară mon
dială, Instaurarea unor relații noi 
între state bazate pe echitate. Româ
nia este ferm hotărîtă să contribuie, 
în strînsă conlucrare cu celelalte țări 
din „Grupul celor 77“. la angajarea 
fără întîrziere a negocierilor globale 
asupra problemelor fundamentale ale 
cooperării, economice internaționale, a 
căror organizare și desfășurare s-ar 

.putea inspira din elementele pozitive 
reieșite din experiența conferinței 
asupra dreptului mării.

Arătînd că politica generală econo
mică a țărilor dezvoltate nu a ținut 
și nu tine seama de interesele ță
rilor In curs de dezvoltare — așa 
cum o dovedesc practica dobînzilor 
înalte, intensificarea și amplificarea 
măsurilor protecționiste. Împiedicarea 
și blocarea transferului de tehnologie, 
diminuarea preturilor materiilor pri
me. simultan cu creșterea celor ale 
produselor industrializate — șeful de
legației române a apreciat că proble
ma dobînzilor înalte trebuie să con
stituie una din temele majore ale 
dialogului economic cu țările dezvol
tate, fiind necesare măsuri hotărîte 
de reducere a dobînzilor, realizarea

NAȚIUNILE UNITE

întîlnire a ministrului român de externe 
cu ministrul de externe al ER.S.S.

NAȚIUNILE UNITE 7 (Agerpres). 
— Tovarășul Ștefan Andrei, minis
trul afacerilor externe al României, 
s-a întîlnit cu tovarășul Andrei 
Gromiko, ministrul afacerilor exter
ne al U.R.S.S.

în cursul convorbirilor au fost 
abordate unele aspecte ale vieții in
ternaționale și unele probleme aflate 
în preocupările actualei sesiuni a 
Adunării Generale a O.N.U. S-a sta

unei înțelegeri internaționale care să 
stabilească un plafon maxim al a- 
cestora și plafoane mai scăzute 
pentru țările în curs de dezvoltare.

Ministrul român s-a referit, de a- 
semenea, la intensificarea. în ultimii 
ani, a practicilor țărilor capitaliste 
dezvoltate de a racola cadre calificate 
din țările în curs de dezvoltare. 
Ținînd seama de importanța excep
țională pe care această problemă o 
prezintă pentru numeroase țări în 
curs de dezvoltare, care depun e- 
forturi deosebite pentru a-și forma 
cadre calificate, el a subliniat nece
sitatea intensificării preocupărilor în 
cadrul O.N.U. pentru inițierea unei 
cooperări internaționale concrete, care 
să -contribuie Ia soluționarea acestei 
probleme, luîndu-se pe deplin în 
considerare interesele țărilor în curs 
de dezvoltare.

în continuare, vorbitorul s-a referit 
la problemele dezvoltării cooperării 
economice între tarile în curs de 
dezvoltare, evidențiind contribuția 
României la realizarea acestui im
portant obiectiv, ilustrată. între alte
le, și de găzduirea, la București, în 
acest an, a reuniunii înalților func
ționari din țările „Grupului celor 77“ 
responsabili cu formarea de cadre 
pentru industrie. Măsurile convenite 
în cadrul reuniunii — „Recomandă
rile de la București" — creează un 
cadru propice de acțiune pentru 
dezvoltarea cooperării lntr-un sector 
deosebit de important pentru țările 
în curs de dezvoltare — formarea de 
cadre naționale. în condițiile în care 
situația țărilor în curs de dezvolta
re a continuat să se înrăutățească — 
a arătat ministrul de externe român 
— este mai necesar ca oricînd ca 
țările în curs de dezvoltare să gă
sească și să convină împreună cele 
mai eficiente căi de impulsionare a 
cooperării comerciale, economice, 
tchnico-știlnțifice și tn alte domenii 
dintre țările în curs de dezvoltare și 
să elaboreze o platformă fiamună de 
acțiune cuprinzătoare, unWă și ac
tuală, în negocierile cu țările dezvol
tate pentru edificarea noii ordini e- 
conomice internaționale.

Lucrările reuniunii ministeriale a 
„Grupului celor 77" se vor încheia 
la 8 octombrie.

bilit ca delegațiile celor două țări să 
conlucreze pentru promovarea iniția
tivelor privind salvgardarea și întă
rirea păcii, prevenirea unui conflict 
nuclear, realizarea dezarmării și, în 
primul rînd, a dezarmării nucleare, 
solutionarea politică a stărilor de 
război și confruntare, pentru relua
rea politicii de destindere șl colabo
rare.

Cu prilejul celei de-a 33-a aniversări 
a întemeierii R. D. G.

Parada militară de la Berlin
BERLIN 7 (Agerpres). — Cu prile

jul celei de-a 33-a aniversări a înte
meierii Republicii Democrate Germa
ne. la Berlin a avut loc joi o paradă 
militară. în tribuna oficială se aflau

ORIENTUL MIJLOCIU
® Declarațiile președintelui Egiptului • O nouă condiție avan-

• sată de Israel pentru retragerea trupelor din Liban
CAIRO. — într-o declarație făcu

tă presei, președintele Hosni Mu
barak a afirmat că Egiptul este dis
pus să reia negocierile privind au
tonomia palestiniană dacă și alte 
părți interesate participă — transmi
te agenția M.E.N. Aceste convorbiri 
sînt blocate în prezent prin distan
ta care separă pozițiile Egiptului de 
cele ale Israelului — a adăugat el.

Pe de altă parte, președintele Hosni 
Mubarak s-a declarat de acord cu a- 
precierile noului șef al statului li
banez, Amin Gemayel, potrivit căro
ra un acord cu Israelul nu se poa
te realiza decit în cadrul unei so
luționări globale a situației din O- 
rientul Mijlociu — menționează agen
ția.

BEIRUT — Armata lsraeliană a 
instalat o poziție în interiorul tabe
rei de refugiați palestinieni de la 
Rachidieh, în apropiere de Es Sour 
(Tyr), relevă agenția France 
Presse. Potrivit unui purtător de cu- 
vînt al armatei israeliene, căruia i 
s-a cerut să dea explicații în legă
tură cu această informație, hotărîrea 
a fost luată pentru „a asigura secu
ritatea populației civile din tabără".

Agențiile internaționale de presă 
reamintesc că aceeași justificare a 
fost oferită și atunci cînd forțele ar

Demers al țărilor nealiniate 
pe lingă guvernele Iranului și Irakului
NAȚIUNILE UNITE 7 (Agerpres). 

— Conferința ministerială a țărilor 
nealiniate, care se desfășoară la se
diul din New York al O.N.U., a cerut 
guvernelor Iranului și Irakului, pre
cum și altor state, să se abțină de 
la orice acțiune care ar putea duce 
la escaladarea conflictului dintre cele

O hotărîre a reuniunii miniștrilor din țările nealiniate
O reuniune''ministerială extraordi

nară a Biroalui de coordonare al ță
rilor nealiniate va avea loc in capi
tala Republicii Nicaragua, Managua, 
între 10—14 ianuarie anul viitor, 
pentru a discuta situația din Ameri
ca Centrală. Hotărîrea în acest sens 
a fost adoptată în cadrul reuniunii 
miniștrilor din țările nealiniate, pre-

învestirea noului
STOCKHOLM 7 (Agerpres). — 

Președintele Partidului Muncitoresc 
Social-Democrat Suedez, Olof Palme, 
a fost învestit joi, oficial, de parla
ment In calitate de nou prim-minis- 
tru al Suediei.

Funcția de vlcepremier a fost în
credințată lui Ingvar Carlsson, iar 

Erich Honecker, secretar general al 
C.C. al P.S.U.G., președintele Consi
liului de Stat al R.D. Germane, alti 
conducători de partid și de stat.

mate Israeliene au invadat Beirutul 
de vest, act care, după cum se știe, 
s-a soldat cu masacrele din taberele 
de refugiați palestinieni din sudul 
capitalei libaneze.

TEL AVIV — Guvernul Israelului 
a Comunicat lui Morris Draper, ad
junctul trimisului special american 
în Orientul Mijlociu, hotărîrea de a 
nu-și retrage trupele din Liban pînă 
cînd Siria nu va elibera toți prizo
nierii de război sau va oferi infor
mații despre ei — a anunțat postul 
de radio israelian, citat de agenția 
M.E.N. Aceasta — relevă agenția 
M.E.N. — este o nouă condiție for
mulată de Israel pentru a-și retrage 
trupele din Liban.

Un tînăr palestinian din Djenine, 
Cisiordania, teritoriu ocupat de 
Israel, a fost ucis de o patrulă a po
liției israeliene, informează agenția 
France Presse. Autoritățile israelie
ne au instituit restricții de circulație 
în Djenine. Postul de radio Israel a 
semnalat, pe de altă parte, că 
restricții de circulație au fost intro
duse și în tabăra de refugiați pales
tinieni de la Balata, din apropiere 
de Nablus, Cisiordania, după o ma
nifestație de protest, adaugă agenția.

două țări. Un comunicat ,cu acest 
conținut a- fost trimis guvernelor ce
lor două țări. Miniștrii de externe ai 
țărilor nealiniate și-au exprimat, 
totodată, profunda Îngrijorare in le
gătură cu știrile privind intensifi
carea ostilităților și a conflictului 
armat dintre cele două țări.

zenți Ia lucrările sesiunii Adunării 
Generale a O.N.U. După cum trans
mite agenția Press Trust of India, 
participanții la reuniune și-au expri
mat profunda preocupare față de 
creșterea continuă a încordării în 
America Centrală, zona caraibiană și 
sudul Atlanticului.

premier suedez
cea de ministru de externe lui Len
nart Bodstroem.

Reamintim că, în urma alegerilor 
generale de la 19 septembrie, Parti
dul Muncitoresc Social-Democrat și 
Partidul de Stînga-Comuniștii din 
Suedia dețin în Riksdag 186 de man
date, iar opoziția dispune de 163 de 
mandate.

BOLIVIA

Formarea unui guvern 
de uniune națională

- anunțată de noul președinte 
ales

LA PAZ 7 (Agerpres). — Președin
tele ales al Boliviei, Hernan Siles 
Zuazo, a declarat că va forma un 
guvern de uniune națională însărci
nat cu aplicarea unui program de 
redresare și aducere a tării pe calea 
dezvoltării.

în cadrul unei conferințe de presă 
organizate la Lima, unde se află in 
exil de la lovitura de stat militară din 
1980, președintele ales a afirmat că 
a cerut tuturor formațiunilor politice 
care alcătuiesc coaliția Unitatea De
mocratică și Populară (U.D.P.) să 
facă parte din viitorul guvern. Este 
vorba de propriul său partid, Mișca
rea Naționalistă Revoluționară de 
Stingă (M.N.R.I.), Mișcarea Stîngii 
Revoluționare (M.I.R.) și Partidul 
Comunist din Bolivia. El a precizat, 
totodată, că puternica centrală sindi
cală Confederația Muncitorească Bo
liviana (C.O.B.) va dispune de mai 
mulți membri în guvern, iar Partidul 
Democrat-Creștin, de centru-stînga, 
a acceptat să coopereze cu cabinetul 
ce va fi format.

Siles Zuazo a afirmat, de aseme
nea, că forțele armate nu trebuie să 
se substituie statului, trebuind să 
elimine ele însele elementele care 
le-au afectat prestigiul.

VIZITA IN ALGERIA. Algeria și 
Ruanda și-au exprimat hotărîrea de 
a întări Organizația Unității Afri
cane și de a menține unitatea con
tinentului african, se relevă în co
municatul dat publicității la înche
ierea vizitei șefului statului ruan- 
dez, Juvenal Habyarimana. Cele 
două părți și-au reafirmat sprijinul 
față de lupta popoarelor din sudul 
Africii împotriva regimului rasist 
de la Pretoria și față de lupta 
dreaptă a popoarelor palestinian și 
libanez. Ele au condamnat politica 
promovată de Israel in regiune, 
afirmă comunicatul.

I IN ORAȘUL AUSTRIAC SALZ
BURG a avut loc vernisajul expo
ziției „Pictori contemporani din 
România". Cuvîntul inaugural a fost 
rostit de ambasadorul României in

■ ’ Austria, Octavian Groza.

NEGOCIERILE SOVIETO-AME- 
RICANE. La Geneva a avut loc, 
joi, o ședință plenară a delegații
lor U.R.S.S. și S.U.A. la convorbi
rile cu privire la limitarea și re
ducerea armamentelor strategice — 
informează agenția T.A.S.S,

BANCA CENTRALA A FINLANDEI 
a anunțat devalorizarea cu 4 la 
sută a monedei naționale, in pa
ritatea acesteia cu cinci devize 
străine : dolarul american, lira ster-

„Apărarea păcii impune acțiunea colectivă i 
a tuturor statelor"

Răspunsul Iui L. Brejnev la apelul unor personalități politice 
venezuelene

MOSCOVA 7 (Agerpres). — Perso
nalități politice venezuelene au adre
sat lui Leonid Brejnev, președintele 
Prezidiului Sovietului Suprem al 
U.R.S.S., un apel în care, exprimîn- 
du-se profunda preocupare față de 
primejdia crescîndă a unui nou răz
boi mondial, se subliniază necesita
tea unor acțiuni grabnice și hdtărîte 
pentru preîntâmpinarea pericolului 
unui nou război mondial și pentru 
asigurarea unor perspective care să 
excludă încordarea și să permită să 
se pășească pe calea păcii și pro
gresului social — relatează agenția
T. A.S.S.

în răspunsul său, Leonid Brejnev 
reamintește inițiativele de pace ale
U. R.S.S., recenta propunere ca

BUDAPESTA

Convorbiri ungaro-afgane
BUDAPESTA 7 (Agerpres). — La 

^Budapesta s-au încheiat convorbiri
le dintre delegațiile de partid și de 
stat ungară și afgană, conduse de 
Janos Kadar, prim-secretar al C.C. 
al P.M.S.U., și, respectiv, Babrak 
Karmal, secretar general al C.C. al 
Partidului Democratic al Poporului, 
președintele Consiliului Revoluționar

GENTIILE DE PRESA

marca vest-germană, coroana 
suedeză și rubla. In urma acestei 
măsuri, pentru un dolar S.U.A. se 
vor plăti 5,079 mărci finlandeze.

VASTA ACȚIUNE ÎMPOTRIVA 
TRAFICANȚILOR DE DROGURI. 
Poliția italiană a descoperit într-un 
cartier din Roma o adevărată ra
finărie unde se prelucra cocaină. 
Au fost arestate patru persoane și 
au fost confiscate 2,5 kilograme de 
stupefiante. Cu prilejul percheziției 
au fost descoperite, de asemenea, 
documente privind rețeaua de tra- 
ficanti și „sursele" lor de aprovi
zionare.

PRIMUL MINISTRU AL IRLAN
DEI. Charles Haughey, a fost re
confirmat în funcțiile de șef al ca
binetului și lider al partidului 
Fianna Fail, de guvemămînt, de 
către grupul parlamentar al acestei 
formațiuni politice, care a respins 
o moțiune de neîncredere depusă 
de adversarii săi, relatează agenția 
Reuter.

LA DELHI s-a anunțat oficial că 
vicepreședintele Indiei, Mohammad 
Hidayatullah, a preluat temporar 
prerogativele prezidențiale, con
form prevederilor constituționale, 
în urma îmbolnăvirii actualului șef 
al statului, Zail Singh.

N.A.T.O. șl Tratatul de la Varșovia 
să facă declarații cu privire la neex- 
tinderea sferei de acțiune a acestor 
alianțe asupra Asiei, Africii, Ame
rica Latine și altele. Subliniind că 
numai prin eforturi unilaterale nu 
se poate preîntîmpina pericolul unui 
nou război mondial și nu se poate 
asigura consolidarea destinderii și 
extinderea acesteia asupra tuturor 
continentelor, L, I. Brejnev a arătat 
că „pentru apărarea păcii sînt nece
sare, mai mult ca oricînd, acțiuni co
lective ale tuturor statelor, mari sau 
mici, ale tuturor forțelor iubitoare 
de pace, independent de concepțiile 
lor ideologice sau de convingerile 
lor politice".

al Republicii Democratice Afganis
tan, care, la invitația C.C. al 
P.M.S.U. și a Consiliului Preziden
țial al R.P.U., a efectuat o vizită ofi
cială de prietenie în capitala unga
ră. Părțile — relatează agenția M.T.I. 
— au semnat, la încheierea convor
birilor, Tratatul de prietenii și cola
borare dintre cele două țăai. >

PREȘEDINTELE GUYANEI, For
bes Burnham, aflat într-o vizită în 
Brazilia, a declarat că tara sa este 
favorabilă unei reglementări pașni
ce a disputei de frontieră cu Vene
zuela. Dacă va fi atacată — a spus 
el — Guyana va accepta orice aju
tor militar sau de altă natură din 
partea oricărei țări care dorește să 
i-1 ofere, relatează agenția Associa
ted Press.

POLIȚIA ITALIANA a arestat in 
ultimele zile circa 30 de persoane 
acuzate de activități neofasciste. La 
domiciliul celor arestați au fost des
coperite arme și manifeste.

INTR-UN INTERVIU acordat pu
blicației economice „Wirtschafts
woche", noul ministru vest-german 
al muncii, Norbert Bluem, a propus 
înghețarea tuturor veniturilor (sala
rii și pensii) timp de șase luni, re
latează agenția France Presse. El a 
relevat că, astfel, „ar putea fi eco
nomisite miliarde de mărci", ce ar 
urma să fie învestite pentru crearea 
de noi locuri de muncă. Conduce
rile sindicatelor vest-germane au 
respins vehement acest proiect, care 
s-a aflat miercuri în centrul discu
ției lor cu noul cancelar, Helmut 
Kohl.

Mărturii de prietenie pe meleagurile
înfloritoare ale Plevnei

In fiecare minut, în lume se cheltuiesc 
peste un milion de dolari în scopuri militare

experiență practicate 
domenii între cele 

cetățenii români re- 
plăcuta urare a gazde- 
poposesc la Plevna. Și 

care

„Bine ați venit tn orașul priete
niei bulgaro-române !“. Sosiți ca 
turiști sau poate în cadrul schim
burilor de 
în diferite 
două țări, 
cepționează 
lor de cum 
indiferent de motivul pentru 
se află aici, vor fi invitați să urce 
panta colinei de la marginea orașu
lui pentru a vizita acolo complexul 
memorial care, prin intermediul 
unei suite de picturi murale pano
ramice și ingenioase efecte optice, 
înfățișează, parcă aevea, desfășura
rea, pe mari întinderi, a luptelor 
pentru dobîndirea independenței 
Bulgariei. Captate încă de la intra
re, privirile se opresc asupra tu
multului ce răzbate chiar din prima 
imagine, reprezentînd răscoala din 
aprilie 1876 a populației Plevnei, 
pregătită de revoluționari și pa- 
trioți bulgari pe teritoriul țării 
noastre — unde s-au bucurat, este 
știut, de caldă ospitalitate — și al 
cărei mesaj de libertate anunța a- 
propierea bătăliilor hotărîtoare pen
tru înlăturarea jugului străin. Pă
truns de dramatismul încleștărilor 
pe au cuprins pînă la orizont cim- 
piile din împrejurimi, urmărești de
rularea celui de-al treilea atac îm
potriva otomanilor, în timpul căruia 
38 000 de ostași, conduși de genera
lul Alexandru Cernat — mulți din- 
tpe ei imortalizați, pentru faptele lor 
de vitejie, în conștiința poporului 
nostru, ca și a celui bulgar — ocu
pă reduta cea mai puternică : Gri- 
vița.

„Bine ați venit In orașul priete
niei bulgaro-române !“... S-au scurs 
aproape unsprezece decenii de la 
acele tulburătoare manifestări ale 
solidarității dintre popoarele noas
tre, iar generațiile de azi duc mai 
departe și îmbogățesc, pe terenul 
fertil al socialismului, tradițiile fău
rite de înaintași. Chiar aici, pe me
leagurile Plevnei, județ a cărui li
mită nordică este scăldată de apele 
Dunării, întîlnești numeroase măr
turii ale conlucrării. între acestea, 
gazdele citează pe prim loc șantie
rul bulgar din cadrul marelui com
plex hidroenergetic Turnu Măgu- 
rele-Nicopole, a cărui construire, 
prin eforturile comune ale Româ
niei și Bulgariei, materializează una 
din multiplele și importantele hotă- 
rîri adoptate în ultimii ani de tova
rășii Nicolae Ceaușescu și Todor 
Jivkov.

Locuitorii de pe meleagurile Plev
nei, altădată „colț sărac dintr-o 
țară săracă" — cum se exprima în 
convorbirea avută Zdravko Ilario- 

secretar al comitetului ju

dețean de partid — își măsoară azi 
activitatea prin prisma unora din
tre indicatorii cei mai exigenți ai 
progresului. în cadrul celor 12 com
plexe agroindustriale specializate, 
munca manuală nu mai este folosi
tă decit în viticultură și la culesul 
roșiilor. Zootehnia concentrează o 
asemenea varietate de soluții și mij
loace tehnice. încît, la complexul 
de la Trăstenic, de pildă, o singu
ră persoană reușește să’îngrijească 
trei mii de capete de vite. Recol
tele înalte obținute în județ la 
grîu, porumb, sfeclă de zahăr con
comitent cu creșterea an de an a 
productivității muncii au constituit 
un factor stimulator pentru agricul
tura întregii țări — ramură în care

ÎNSEMNĂRI 
DE CĂLĂTORIE 

DIN R. P. BULGARIA

sînt sintetizate rodnicia pămîntulul 
și forța transformatoare a științei 
și tehnicii. „Ceea ce s-a realizat — 
ne spune Zdravko Ilarionov — este 
rezultatul- unor mari eforturi, al 
pasiunii pentru aplicarea programe
lor partidului nostru. Îndeplinirea 
sarcinilor elaborate de Congresul al 
XII-lea pentru actualul cincinal so
licită nu numai menținerea acelei 
incandescente a muncii fără de care 
nu e posibil progresul, dar și un 
plus de spirit creator, de inițiativă 
din partea fiecăruia". Sînt cerințe 
ce decurg din obiectivele funda
mentale ale actualului cincinal pri
vind restructurarea și moderniza
rea „din mers" a principalelor ra
muri ale economiei bulgare și creș
terea, pe această bază, a venitului 
național cu 25—30 la sută, iar a pro
ductivității muncii cu 30—35 la sută.

Inginerul Eftim Petkov, directorul 
general al uzinei constructoare de 
mașini „Vapțarov" din Plevna — 
concepută și creată cu cîțiva ani tn 
urmă prin contopirea a cinci uni
tăți productive și a unui institut de 
cercetări, tocmai ca 
pilot de promovare a progresului 
tehnic — ne prezintă orientările 
principale ale preocupărilor pentru 
reînnoirea din temelii a întreprin
derii. De prioritate se bucură acum 
asimilarea a nu mai puțin de 81 
procedee tehnologice noi, menite să 
asigure un randament sporit, con
sumuri mai reduse de energie și 
materiale, indici superiori pentru 
produsele realizate. La sfîrșitul 

un centru-

cincinalului, peste 60 la sută din 
producție urmează să fie realizată 
prin mijloace automatizate sau cu 
un înalt grad de mecanizare. Și. 
ținînd seama de bunul renume de 
care se bucură, în țară și peste ho
tare, produsele întreprinderii — 
prese de mare putere și utilaje e- 
nergetice, compresoare automate 
pentru producția de șuruburi, tur
bine și pompe hidraulice, linii teh
nologice pentru prelucrarea mase
lor plastice, precum și unele insta
lații destinate centralelor atomo- 
electrice — uzina își va mări pro
ducția cu 80 la sută, adică de circa 
trei ori mai mult decit media creș
terii economice pe plan national.

La Plevna, ca și la Ruse, la So
fia, Pernik, Burgas ori Veliko-Tîr- 
novo, peste tot întîlnești aceeași 
susținută preocupare a oamenilor 
muncii pentru sporirea avuției na
ționale, în primul rînd prin asimi
larea realizărilor științei și tehnicii 
moderne. După cum ni s-a relatat 
la Sofia, oamenii de știință lucrea
ză pentru a putea avansa peste 130 
de soluții fundamentale, destinate 
ridicării la un nou nivel calitativ a 
principalelor ramuri ale economiei. 
Preocuparea pentru cultivarea ini
țiativei, a spiritului inventiv și ac
celerarea aplicării rezultatelor cer
cetării in producție este ilustrată și 
de crearea în întreprinderi a fon
dului special „Stimularea progresu
lui tehnic", destinat muncitorilor, 
specialiștilor, tuturor celor care își 
aduc contribuția, prin inovații și 
invenții, prin perfecționări ale uti
lajelor și tehnologiilor, la înfăptui
rea obiectivului modernizării.

Presa bulgară se face zi de zi e- 
coul progreselor în această adevă
rată „cursă pentru eficientă". De 
la complexul energetic „Marita-Est" 
se semnalează succesul experienței 
în vederea folosirii Ia termocen
trale a cărbunilor cu valoare calo
rică redusă, ceea ce va permite rea
lizarea de importante economii. 
Intră acum în producția de serie 
un minimotor electric produs ex
perimental la uzinele „Dinamo" din 
Sliven și care, destinat mașinilor 
electronice de calcul, poate schim
ba regimul de lucru al acestora în
tr-o fracțiune de timp reprezentînd 
a mia parte dintr-o secundă. O 
metodă ce asigură extragerea în 
proporție de 99 la sută a plumbu
lui, cuprului și altor metale din 
apele reziduale industriale a fost 
elaborată într-un laborator al Aca
demiei de științe, în ritmul în care 
îsi îndeplinește sarcinile, combina
tul de autocare „Dunav" din orașul 
Lom va asimila, pînă la sfîrșitul 
cincinalului, 35 noi tipuri de mașini,

x

Uzina „Electronica" din Sofia

mai economicoase și cu un randa
ment superior. Pe ansamblul tțării, 
numai în prima jumătate a anului 
au fost aplicate 2161 de realizări 
ale științei și tehnicii,

Sînt spicuiri din realizările și 
preocupările poporului vecin, ani
mat de voința de a-și făuri un vii
tor tot mai bun. Prietenii bulgari 
cunosc bine și apreciază, la rindul 
lor, marile înfăptuiri ale poporului 
nostru în anii socialismului. Tocmai 
creșterea continuă a potențialului 
economic și tehnic al celor două 
țări creează premise tot mai favo
rabile extinderii conlucrării rodnice 
dintre ele, conlucrare puternic sti
mulată de relațiile de strînsă prie
tenie dintre partidele noastre co
muniste.

în discuțiile avute la Sofia 
evidențiat cu satisfacție că 
burile româno-bulgare de 
materiale se dublează în 
perioadă de cinci ani, iar in 
lui cincinal se prevede să crească și 
mai mult, România aflindu-se pe 
unul din primele locuri în ansam
blul relațiilor economice ale Bul
gariei. Cooperarea cuprinde aproape 
toate sectoarele economice, cunos- 
cînd o continuă creștere îndeosebi 
în domeniul construcției de mașini 

s-a 
schim- 
bunuri 
fiecare 
actua-

și energeticii, metalurgiei si elec
tronicii, electrotehnicii și agricultu
rii. Ea cunoaște forme dintre cele 
mai variate, de la coordonarea pla
nurilor de dezvoltare economico-so- 
cială pînă la construcția în comun a 
unor mari obiective industriale. Sem
nificativă pentru stadiul de dezvol
tare în care se află țările noastre, 
cooperarea științifică și tehnică se 
dezvoltă, de asemenea, in linie as
cendentă — oamenii de știință din 
România și Bulgaria elaborînd în 
prezent peste 60 de teme concepute 
în comun in vederea perfecționării 
producției realizate prin cooperare.

Legăturile româno-bulgare au un 
trecut bogat, un prezent dinamic 
și, fără îndoială, un mare viitor. 
Este certitudinea pe care o oferă 
popoarelor noastre rodnicia înțele
gerilor dintre conducătorii de par
tid și de stat ai celor două țări. Si 
nu încape îndoială că apropiatele 
întîlniri și convorbiri dintre tova
rășii Nicolae Ceaușescu și Todor 
Jivkov vor conferi dimensiuni și 
mai ample acestor legături, care se 
reliefează ca adevărate jaloane ale 
în'săși istoriei contemporane a celor 
două' popoare.

AL CAMPEANU

WASHINGTON 7 (Agerpres). - 
Asociația partizanilor controlului a- 
supra înarmărilor din Washington a 
dat publicității un raport în care 
se arată că în fiecare minut în lume 
se cheltuiesc peste un milion de 
dolari în scopuri militare. In pre
zent - relevă autorii raportului — 
valoarea globală a cheltuielilor mi
litare mondiale depășește 600 mi
liarde de dolari.

In ce privește volumul cheltuieli

Reuniune consacrată programelor enertf ce 
latino-americane

CARACAS 7 (Agerpres). — în ca
pitala Venezuelei se desfășoară lu
crările reuniunii Comitetului ministe
rial al Organizației Latino-America- 
ne a Energiei (O.L.A.D.E.). Partici- 
panții vor dezbate 20 de proiecte in
cluse in Programul latino-american 
pentru dezvoltarea și valorificarea

BELGIA

În preajma,, alegerilor municipale
BRUXELLES 7 (Agerpres). în 

Belgia vor avea loc duminică 
alegeri municipale, care vor repre
zenta. potrivit observatorilor poli
tici din Bruxelles, primul test im
portant privind politică economică 
a actualului guvern după consulta
rea electorală din noiembrie anul 
trecut.

După cum remarcă agenția Reu
ter, șomajul și inflația s-au agravat 
în Belgia de la preluarea mandatu
lui de către cabinetul Martens. în 
context, agenția menționează că par
tidele de opoziție. în primul rind 
socialiștii, și-au axat campania elec
torală pe criticile la adresa măsuri
lor economice luate de guvern, care

Represiuni în Salvador
SAN SALVADOR 7 (Agerpres). — 

Executarea fără judecată a 3 059 de 
persoane civile necombatante din 
Salvador. în primele șase luni ale 
acestui an, a fost comisă în cea mai 
mare parte de agenți ai actualului 
regim, se afirmă în buletinul orga
nizației ecumenice „Ajutorul juridic 
creștin" din această tară, reluat de 
agenția France Presse.

Potrivit sursei citate, membrii for
țelor armate, ai Gărzii naționale și 
politiei din Salvador sînt autorii a- 
cestor acțiuni împotriva unei „popu

lor militare - arată autorii docu
mentului — pe primul loc se află 
Statele Unite, urmate de Marea Bri
tanic, Franța și R.F.G. După cum 
se știe, pentru anul financiar 1983 
Administrația americană propune ca 
în bugetul militar al țării să fie în
scrisă suma de 263 miliarde de do
lari. Imensele cheltuieli militare - 
se subliniază în raport - reprezin
tă o povară grea pentru economie 
și agravează fenomenele de criză.

superioară a resurselor energetice 
nationale (P.L.A.C.E.), care ar nece
sita, numai în anul curent, pentru 
punerea lor în aplicare, investiții de 
aproximativ 4 000 000 dolari.

Comitetul ministerial are. de ase
menea. sarcina de a aproba bugetul 
și proiectele de programe energetice 
ale O.L.A.D.E. pentru anul 1983.

au afectat nivelul de viață al unor 
largi categorii sociale.

Blocarea creșterii salariilor impu
să de guvernul belgian și suprimarea 
indexării automate a . salariilor cu 
indicele prețurilor au provocat o sui
tă de acțiuni sindicale, informează 
agenția France Presse. federația 
Generală a Muncii (F.G.T.B.) și 
Conferința Sindicatelor .Creștine 
(C.S.C.), care împreună formează 
Frontul comun sindical din Belgia, 
au declanșat o grevă de 24 de ore în 
întreprinderea ACEC de material 
electric, electronic și nuclear, cu 
5 250 de salariați, din Charleroi, 
menționează agenția citată.

lații civile lipsite de apărare". In spe
cial țărani, acuzați de forțele arma
te guvernamentale de a fi „colabo
ratori sau simpatizant! ai opoziției". 
Acest bilanț nu ia in considerare u- 
ciderea a aproape 300 de țărani, fe
mei și copii in localitățile Los Ama- 
tes și Santa Anita, în apropierea 
frontierei cu Hondurasul, in vreme 
ce încercau să se refugieze In Hon
duras. Cele 300 de persoane au fost 
urmărite de armată și executate, «e 
arată în buletinul amintit.
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