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în ultimul timp, colectivul întreprinderii de prelucrare a aluminiului din Slatina a acumulat o experiență pozitivă 
in domeniul reducerii substanțiale a consumurilor materiale și energetice. Prezentăm, in pagina a lll-a, cîteva acțiuni 
și inițiative gospodărești ale acestui colectiv, in imagine, la instalațiile modernului laminor de benzi la cald, maistrul 

Dumitru Ștefăn supraveghează atent desfășurarea procesului de producție
Foto : Eugen DichiseanuSECERIȘUL -inchaat cit mai repede la orz, 

intensificat la maximum la griul
® Stadiul recoltării orzului: pînă în seara zilei de 21 iunie producția a fost 

strînsă de pe 417 675 hectare, ceea ce reprezintă 65 la sută din suprafața 
cultivată. Se impune o maximă concentrare a forțelor pentru încheierea 
acestei lucrări în cel mai scurt timp.

® Coacerea lanurilor de grîu face necesar să se treacă la recoltarea pe un 
front larg a acestei culturi în toate județele din sudul și vestul țării.

® Mijloacele mecanice și forțele umane să fie dirijate operativ, în funcție de 
stadiul coacerii lanurilor și evoluția vremii, de necesitatea scurtării la 
maximum a perioadei de recoltare șt a evitării oricăror pierderi.

SEMĂNATUL CULTIIRILOR DUBIf - in ritm susținut, 
pe male suprafețele prevăzute!

© Condițiile prielnice din acest an pentru obținerea celei de-a doua recolte Ia 
porumb boabe, legume și furaje trebuie bine valorificate, prin însămînțarea 
neîntîrziată a tuturor terenurilor de pe care a fost strînsă producția.

© Cerința practică imediată : după seceriș să fie adunate mai repede restu
rile vegetale, spre a se putea lucra fără întrerupere la pregătirea terenului 
și semănat.

© Fiecare zi cîștigată acum Ia semănat este hotărîtoare pentru ca aceste 
cuituri să ajungă la maturitate și să dea recolte sporite la toamnă.

înaltă răspundere muncitorească
pentru ridicarea nivelului tehnic 

și calitativ al produselor
„Avem o dotare modernă, în multe ramuri, la ni

velul tehnicii celei mai avansate. Am cheltuit mult 
pentru crearea acestei industrii moderne. Acum este 
necesar să realizăm producție de înaltă calitate, de 
nivel tehnic ridicat - produse care să fie competitive 
și comparative cu cele mai bune produse existente pe 
plan mondial".

NICOLAE CEAUȘESCU

INIREIIHA CUllUU - efectuată
calitate, peste tot unde este necesar!

© Mai ales după ploile din ultima perioadă, prașilele mecanice și manuale să 
fie executate neîntîrziat, pentru menținerea umidității în sol, distrugerea 
buruienilor și asigurarea condițiilor necesare dezvoltării viguroase a cul
turilor.

® Specialiștii trebuie să urmărească pretutindeni ca lucrările să fie efec
tuate la un înalt nivel calitativ, să manifeste răspundere și exigență pentru 
menținerea densității optime de plante la hectar.

® De modul în care se muncește acum la întreținerea culturilor prășitoare, de 
participarea largă la aceste lucrări a oamenilor muncii de la sate depinde, 
în măsură hotărîtoare, realizarea recoltelor mari prevăzute îni acest an.

După cum se știe, unul din factorii esențiali ai modernizării și dezvoltării intensive a economiei naționale în actuala etapă îl reprezintă ridicarea continuă a nivelului tehnic și calitativ al produselor — sarcină de mare însemnătate economică și socială, subliniată cu deosebită claritate de tovarășul Nicolae Ceaușescu la Consfătuirea de lucru de la C.C. al P.C.R. și la ședința comună a forumurilor democratice ale oamenilor muncii din industrie și agricultură care au avut loc la sfîrși- tul lur.ii mai. în spiritul înaltelor exigențe formulate de conducerea partidului cu aceste prilejuri și in lumina sarcinilor stabilite la recenta ședință a Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., problema calității trebuie să constituie una din cele mai importante preocupări de zi cu zi, de ceas eu ceas a tuturor întreprinderilor, a oamenilor muncii, a tuturor organelor și organizațiilor de partid.Este pozitiv faptul că. acționin- du-se cu inițiativă, pricepere și răspundere, sarcinile în domeniul înnoirii și modernizării producției se înfăptuiesc cu succes în multe întreprinderi. în acest sens, desigur, ar putea fi prezentate numeroase exemple din toate ramurile producției materiale. Ne oprim însă la unul singur. Este vorba de întreprinderea de ma- șini-unelte din Bacău, unde trei sferturi din producția acestui an o reprezintă produsele noi și modernizate. Dar iată cîteva din realizările sale mai recente. Nu de mult, de pe banda de montaj a întreprinderii a ieșit un nou lot de mașini de alezat și frezat din generația a 3-a. Sînt mașini automatizate, echipate cu comenzi electronice, la care gradul de valori

ficare a metalului a crescut de 4,5 ori față de mașinile standard. Moderne și competitive, ele au și fost expediate partenerului extern. Tot in această unitate economică au fost introduse recent în fabricația de serie primele mașini de frezat longitudinal cu portal, acționate cu curent continuu. Concepute de specialiștii și muncitorii băcăuani, noile mașini, cunoscute sub denumirea de F.L.P.- 1 000, se realizează cu un consum de metal mai mic cu 20 la sută față de cele ce se fabricau pină acum, eco- nomisindu-se circa 5—6 tone de metal la fiecare mașină. în plus, ele vor funcționa la beneficiar cu un consum de energie electrică cu 40 la sută mai redus.Iată, așadar, un exemplu care evidențiază pregnant rațiunile obiective care stau la baza exigențelor mereu sporite ce se pun in acest domeniu. A realiza produse de înaltă tehnicitate și calitate înseamnă a asigura noi posibilități de satisfacere pe un plan superior a cerințelor economiei naționale, aflată într-un proces continuu de dezvoltare și modernizare, în cadrul căruia factorii intensivi au în prezent un rol preponderent. A fabrica produse cu parametri calitativi și tehnici ridicați înseamnă competitivitate, participarea mai activă și mai eficientă a economiei românești la schimbul mondial de valori materiale ; înseamnă valorificarea superioară atît a resurselor materiale existente in țară, cît și a celor aduse din import, care, în condițiile actualei crize economice mondiale, se procură tot mai greu și la prețuri tot mai ridicate. Sinteti- zind, realizarea unor produse de înalt nivel calitativ, cu parametri teh-

nico-economici ridicați, conferă muncii depuse de Întreaga societate o eficiență sporită, ceea ce se regăsește, in final, în creșterea mai rapidă a avuției naționale, a venitului național — sursa trainică a dezvoltării economiei noastre, a prosperității materiale și, spirituale a întregului popor.Judecate lucrurile prin prisma unor asemenea cerințe, putem spune <jă. la ora actuală, întreprinderile noastre dispun de o puternică și modernă bază tehnică și materială! de oameni competenți, in măsură să realizeze produse de înaltă calitate, competitive pe piața mondială. în același timp, așa cum se prevede in proiectul Programului de aplicare a hotărîrilor Conferinței Naționale in domeniul retribuirii muncii și repartiției veniturilor oamenilor muncii, realizarea unor produse cu parametri tehnici și calitativi ridicați este puternic stimulată de sistemul de retribuție, de premiere și de participare la beneficii. Important este, deci, ca toate aceste condiții favorabile ridicării nivelului tehnic și calitativ al produselor să fie pretutindeni valorificate din plin, cu maximă operativitate și eficiență.Nici un moment nu trebuie pierdut din vedere că noțiunea de calitate este o noțiune dinamică, în continuă schimbare : ceea ce astăzi este un produs modern, de bună calitate, peste un an-doi poate fi un produs „îmbătrînit". depățit de alte produse cu parametri calitativi superiori/Un produs nou creat nu este niciodată ultimul, ci pur și simplu un produs
___ ___________________ Ilie ȘTEFAN 
(Continuare în pag. a IlI-a)

I Argumentul pasiunii |
— Alo, Gîrla ? Raportați producția, de cărbune de 

ieri.
— Sintem sub plan. Banda T 6 C s-a rupt iarăși. 

IAm avut o oprire la transport de 8 ore...
Dialogul de mai sus, purtat intre dispecerul Între

prinderii miniere Rovinari și conducerea carierei 
Gîrla, s-a repetat de atitea ori, în decursul timpului, 

I incit devenise o obișnuință. O obișnuință generată de 
o situație ce părea imposibil de rezolvat. De ce ? 
Banda T 6 C este una din cele mai lungi benzi trans- 

s portoare din carierele I.M. Rovinari. Are o lungime 
| de aproape 2 km. Intre cauzele ruperilor repetate ale 

covorului de cauciuc, specialiștii au ajuns la conclu- 
, zia că banda nu rezistă suprasolicitării și datorită 

lungimii. Evitarea ruperilor ar fi posibilă, s-a apreciat, 
' numai prin secționarea benzii.

Doi oameni, doi comuniști, frații Ion și Aurel Gîr- 
jabu, au spus atunci că „imposibilul este..., posibil de 

I rezolvat". Cum 1 „Noi putem executa această lucrare
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prin refolosiri și recondiționări de materiale. Deși 
sintem electricieni, vom executa și partea mecanică. 
Și pentru a nu ne neglija sarcinile curente de servi
ciu, vom efectua această lucrare după orele de pro
gram".— Și veți putea dv. executa o asemenea lucrare 
complexă

— Da ! — au răspuns cei doi comuniști.
— Imposibil ! — s-au auzit repede mai multe voci 

neîncrezătoare.
Și n-au intirziat să apară nici obișnuitele argumen

te. Că o astfel de lucrare trebuie executată pe baza 
unui proiect întocmit de un institut. Că ea necesită de
vize și fonduri. Că, după calcule aproximative, va
loarea ei s-ar ridica la circa 8 milioane lei. Frații 
Girjabu n-au avut timp să-i asculte pe sceptici. Nici 
să-și plece urechea la asemenea „argumente". S-au 
apucat de treabă. Au urmat două luni in care, pentru 
cei doi comuniști și frați, zilele și nopțile aveau ca 
punct de plecare și de oprire rezolvarea „imposibi
lului". Iar pentru ei aceasta a însemnat redescope
rirea, mai intîi, la fierul vechi, a materialelor nece
sare. Apoi conceperea proiectului. Apoi executarea 
pieselor ,și efectuarea la. scară redusă, pe benzi mici, 
a unor probe de simulare a instalației. Intr-un cu- 
vint, o muncă de concepție și execuție fără întreru
pere. Pentru că ei au fost și proiectanți, și ingineri, 
și economiști, și executanți. Iar cind totul a fost gata, 
s-a constatat, ca și cind acest lucru s-ar fi iniimplat 
de cind lumea, că imposibilul a devenit... posibil. 
Banda secționată nu se mai rupe. Producția zilnică 
de cărbune a crescut cu aproape 500 de tone. Iar cei 
8 milioane lei, cit ar fi costat proiectul, devizul și 
manopera pentru execuția lucrării, au luat altă des
tinație. Fiindcă aici, la Rovinari, au fost economisiți. 
Prin inteligența și pasiunea a doi oameni, a doi comu
niști. Cu idei de milioane.

Constantin PRIESCU
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Ai crede că pe Olt e, liniște. Că, după treisprezece ani de rodnice eforturi, constructorii își încheie nobila lor misiune legată de bătrînul Alutus. Buchetul de 19 hidrocentrale, cite lasă ei aici, este o performanță. La una dintre hidrocentrale, recent terminată, la Călimănești, am avut prilejul să-i cunoaștem pe cei care, treptat, au luat locul constructorilor. Electricianul Dumitru Mitra- na, șef de tură în uzina electrică, ne explică. in fața panoului , de comandă — de concepție și fabricație românească — care este, la secundă, situația pe frontul energiei. Cît consumă, in acel moment, întreaga țară. Cît din această foame energetică este potolită de... Olt. Cît din puterea Oltului smulge hidrocentrala de la Călimănești. Ce inseamnă a- ceasta pentru industrie,— Azi, hidrocentrala a depășit din nou planul. E drept, numai cu 20 de me- gawați-oră. în alte zile, tot luna aceasta, am dat peste plan și 70 de megatvați- oră. Atît cît ar da, singură, o hidrocentrală de putere mai mică. Cu cităenergie pulsează Călimă- neștiul într-o zi, practic, se

asigură funcționarea pe timp de 18 ore a electrolizei 3 de la Combinatul chimic Rimnicu Vilcea, unul dintre cei mai mari consumatori de energie ai țării.— Mai aveți de lucru, mai aveți ? — îl întrebasem, cu o zi înainte, pe direc-

de 100 W pe timp de o secundă...Așa sînt ei, energeticie- nii. Cind vor să te convingă, repede găsesc exemple sugestive, care să-i scutească de cuvinte mari.Au dat Oltului aproape un deceniu și jumătate din

vă faceți bagajele, tovarășe director ? insistăm.Ne privește lung, parcă să ne spună, parcă nu. Nu se poate stăpîni :— Numele grupului nu vă spune nimic ? Păi de ce ne-am schimbat numele din-„Olt-Defileu“ în „Olt-
Pe Olt, în sus, spre noi 

izvoare de lumină
torul Grupului de șantiere Olt — Superior, inginerul Constantin Mengher.— Sigur că avem. La Lotru se mai fac captări, să crească debitul apei. Și fiindcă veni vorba, știți că, la această dată, numai puterea Lotrului este egală cu întreaga putere hidroelectrică a țării in 1933 ? Dar noi vrem să fie mai mare. Chiar și un pahar de apă în plus într-un lac de acumulare contează. Uh pahar de apă în lacul de la Vidra produce necesarul de energie pentru un bec

viața lor ; aproape s-au impămintenit aici ! Au prins Oltul în chingi de beton și l-au învățat să-și etaleze întreaga lui forță și s-o pună în slujba oamenilor.„Oltule, riu blestemat, / Ce vii așa tulburat?", suna un cîntec de pe vremuri. Acum, cind Oltul vine tulburat, e semn bun. Plouă la munte și puhoaiele de apă ce se adună în lacurile de acumulare de pe Olt devin cascade în cădere, iluminînd țara...— Ați început totuși să

Superior ?“ Aflați că numai aparent e liniște pe Olt. Am „atacat" Oltul in amonte. Mai avem de construit încă zece hidrocentrale. Zece 1 Urcăm impo- triva Oltului pină la Veneția. dincolo de Brașov.Așadar, pe Olt liniștea e înșelătoare. Pe Olt, relieful continuă să se modifice, încă 10 baraje vor stăvili drumul sincopat ■ al apei, începînd de la confluenta cu Lotrul și pînă sus. la Veneția. încă 10 lacuri de acumulare își vor așterne luciul, luîndu-și nume și

dind nume și viață hidrocentralelor : Gura Lotrului, Cornetu, Turnu Roșu, Avrig, Scoreiu, Arpașu, Voila, Viștea, Făgăraș. Veneția...— Și astăzi, acum, ce putem vedea din noua „Carte a Oltului" ? il întrebăm pe tovarășul Ion Bolnavu, secretarul comitetului de partid al grupului de șantiere.— Doar o pagină : Gura Lotrului. îi găsim acolo pe constructori. Mergem ?Ion Bolnavu are o veche și statornică pasiune. Ține un fel de jurnal intim al Oltului. Al Oltului, al lui, al șantierului, ce importanță mai are ? Caiete mari, tip dictando, unele legate în copertă roșie, altele aș- teptindu-și coperta, s-au înșiruit, de-a lungul timpului, in ordine cronologică, pe un raft ascuns privirilor. Nu pentru că ar fi ceva de ■ ascuns.-Ni le dă să le, răsfoim și timpul ne inundă cu amintiri din toate părțile. Notăm, aproape reflex : „Azi, 21 octombrie 1970, am inceput lucrările de amenajare a sistemului hidroenergetic pe Olt. De
Anica FLORESCU 
Ion STANCIU

(Continuare în pag. a V-a)

Recent am fost la 
Topolovățu Mare din 
județul Timiș. Ingine
rul agronom, președin
tele C.A.P.-ului, și 
directorul S.M.A.-ului. 
Ion Josu, ne spunea : 
„Tovarășe dragă, de 
aici și cit vedeți cu 
ochii se întinde avutul 
obștii noastre, pămân
turile înfrățite de mult 
ale Topolovățului. De 
aici începe pentru noi 
de fapt și de drept To
polovățu Mare, mare 
cit o lume...". „Cu toa
te condițiile vitrege de 
umiditate din această 
iarnă și primăvară, 
am promis să dăm la 
hectar cel puțin 4 200 
kg de boabe de grîu și 
peste 10 000 kg boabe 
de porumb. Și ne vom 
ține de cuvînt, așa să 
știți. Dealtfel, la toam
nă, cind vom număra 
«bobocii» de boabe, vă 
invit să poposiți din 
nou pe la noi, să ve
deți că noi, cei ce for
măm cele peste 1 100 
de familii de coopera
tori, sintem oameni de 
cuvint".

Colindăm ogoarele, 
livezile cu pomi fruc
tiferi care aici ocupă 
circa 450 de ha, iar te
renul agricol 7 200 ha, 
din care teren arabil 
6 380 ha, ne oprim la 
fermele de taurine, cu 
5 130 de capete, de ovi
ne cu 3 000, de păsări 
ouătoare cu 10 000 și 
de pui de serie cu 
45 000 capete. Admirăm 
„plaja" minunatului 
lac de crescătorie de 
pește, amenajat cu te
renuri de sport de tot 
felul și cu dotările 
unui adevărat loc de 
agrement, trecem prin
tre butucii de viță de

> vie ce se întind pe 73

da hectare și care de 
pe acum promit un rod 
bogat de struguri de 
masă.

„în probleme de pro
ducție nu lucrăm decit 
cu milioanele. Vrem 
în permanență să ne 
respectăm pe noi și să 
respectăm marea cin
ste de a fi „Eroi ai 
Muncii Socialiste", pre
cum și recentul însemn 
înalt pe care l-am pri
mit pentru rezultatele 
muncii noastre: „Or
dinul Muncii" clasa I. 
Estimăm încă de pe 
acum o importantă 
producție peste preve
deri".

„Dorim, bineînțeles, 
cu acordul organelor 
de drept, să realizăm 
citeva linii tehnologice 
ale unei fabrici de 
sucuri din fructe. Va
lorificarea superioară a 
acestei bogății nu 
mimai că va permite 
o aprovizionare bună 
și conform cerințelor 
oamenilor muncii cu 
astfel de produse, dar, 
pe lingă veniturile 
mari din vînzarea lor 
pc piața internă, prin 
valorificarea surplusu
lui pe piața externă, 
vom aduce țarii un 
venit suplimentar de 
valută forte. Acesta 
este unul din visele 
noastre și sper că il 
vom realiza în viitorul 
apropiat".

Oamenii de atei 
muncesc cu cinste, tră
iesc demn prin demni
tatea muncii lor și vi
sează. Visează per
petuu la ceva mai bun, 
la ceva mai mult, 
la o contribuție și mai 
de seamă la bogăția 
avutului lor obștesc și 
la îmbogățirea marii 
obști a țării.
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DIVERS I
I

I
Casele Abrudului

I

!

Știați că Abrudul este conside
rat cel mai vechi oraș din țară 
și că el a fost un important cen
tru economic, 
in timpul lui 
cebal ?

Abrudul de 
în cea mai aleasă cinstire case 
și locuri de adîncă rezonanță 
istorică. Intre acestea se află 
casa in care s-au întilnit, în pri
măvara anului 1849, revoluțio
narii din Țara Românească și 
Moldova, aflați in exil, în frunte 
cu Nicolae Bălcescu, și casa 
unde Avram Iancu și-a redactat 
raportul privind luptele româ
nilor în Revoluția de la 
1848—1849.

Și pentru că vorbim de Avram 
Iancu, este locul să spunem că 
trecerea lui prin viață, prin lup
tă și prin inimile noastre păs
trează la Abrud mărturii impre
sionante. Aici, la Abrud, s-a cîn- 
tat, pentru prima dată, in zilele 
premergătoare Marii adunări 
la Blaj din 1848, „Marșul 
Iancu".

politic și cultural 
Burebista și De-

astăzi păstrează

de 
lui

I
Cu tolba plină

laFestivitate emoționantă 
Casa de copii școlari din Cora
bia, județul Olt : după un sfert 
de veac cit a fost aici directoa
re, Marcela Gheorghe a ieșit la 
pensie. Considerind-o și îndră
gind-o ca pe o mamă, copiii au 
sărbătorit-o cu cîntece, cu flori.

In timpul festivității, poștărița 
din sectorul respectiv al orașului 
a adus o tolbă plină cu scrisori 
și telegrame sosite de la foștii 
elevi ai inimoasei educatoare și 
directoare, astăzi oameni de nă
dejde, ei înșiși cu copii. Ca și 
poștărița, care i-a fost și ea 
cindva elevă la casa de copii...

Serviabilul... 
servit

I
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De la o vreme, barmanul Se
ver Jerdea de la restaurantul 
„Minerul" din Motru începuse 
să se cinstească tot mai des. 
Așa se face că, intr-o noap
te, după închiderea restau
rantului, a plecat deasă pe trei 
cărări. Cărări care s-au împle
ticit și s-au încurcat în așa fel, 

■incit una din ele l-a adus îna
poi de unde a plecat. Adică a 
redeschis restaurantul, a intrat 
înăuntru, a sustras 25 000 de lei 
șl niște țigări, a închis la loc, a 
plecat și s-a culcat. A fost trezit 
din somn de oamenii legii șl a 
fdst, la rindu-i, închis pentru 
trei ani de zile.

I

I

Nu chiar ca frații I
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Doi frați, Nuțu și Dumitru, 
s-au dus deunăzi la al treilea 
frate al lor, Vasile, domiciliat 
în Sătmărel (Satir Mare). După 
ce au stat ei cit au stat la unul, 
două, nouă pahare de vorbă, cei 
doi frați oaspeți, înfierbîntați 
peste măsură, s-au luat la bă
taie. „Spectacolul" pe care l-au 
repetat și pe stradă s-a soldat și 
cu un certificat medical pe 8 
zile, eliberat pe numele lui Nuțu 
pentru vindecarea „mîngîierilor" 
frățești . ale lui Dumitru. In 
plus, ambii frați s-au ales și cu 
cite patru luni închisoare con
travențională cu executare la 
locurile de muncă. Cei doi frați 
sint și tați cu mulți copii. Dar 
copiii lor, veri buni, se înțeleg 
de minune și se au... ca frații.

Salt acrobatic
sat 

zi
_____ a

„inspector de la elec- 
----- con-

I

I

SCRISORI A1E OAMENILOR MUNCII ADRESATE CONDUCERII PARTIDULUI
analizate și soluționate 

eticii și echității 
Sprijin eficient

O amplă scrisoare adresată tovarășului Nicolae Ceaușescu relata despre unele aspecte ale activității întreprinderii „Automecanica" Mo- reni, județul Dîmbovița, subliniind că există apreciabile rezerve pentru creșterea producției și. în general. a eficienței economice a unității prin întărirea ordinii în planificarea și organizarea . muncii. Totodată, se relata că nevalorifi- earea acestor posibilități este strins legată de deficiențele activității sindicale în întreprindere — neancorată in problemele concrete ale producției, în preocupările oamenilor muncii. în consecință, se solicita ca „un colectiv de tovarăși de la nivel central" să controleze si să ia măsuri pentru îndreptarea situației.Fiind repartizată spre rezolvare secretarului de resort al C.C. al P.C.R. și președintelui Consiliului Central al U.G.S.R., scrisoarea a fost cercetată de activiști ai Comi- tețului Central, ai U.G.S.R. și organelor locale de partid. A rezultat că. intr-adevăr, comitetul sindical neglijează probleme esențiale — de pildă, nu a urmărit modul cum se aplică și se respectă criteriile de organizare a întrecerii socialiste, stabilirea fruntașilor în producție și extinderea inițiativelor muncitorești ; președintele comitetului sindicatului. Tudor Va

în concordanță cu legile țării, cu principiile 
socialiste, în spiritul grijii față de om 
pentru îmbunătățire® activității

întreprinderiisile, are un stil de muncă defectuos și nu antrenează pe toți membrii comitetului în rezolvarea sarcinilor ce stau în fața unității. Totodată, s-a constatat că în căminele de nefamiliști condițiile nu sint corespunzătoare : președintele comitetului sindicatului, conducerea administrativă din întreprindere, organizația de partid, ca și organizația U.T.C. nu au controlat și ajutat comitetele de cămine în activitatea de gospodărire și întreținere a acestora.în legătură cu primul aspect din scrisoare. în raportul de cercetare se precizează că, deși în 1982 întreprinderea a îndeplinit și depășit unii indicatori de plan (la producția netă, export, beneficii, producția globală etc.), în activitatea economică s-au înregistrat totuși o serie de neajunsuri. Astfel, timpul de lucru al personalului muncitor este folosit numai în proporție de 94.4 la sută, menținîndu-se ridicat nivelul absențelor nemotivate, ca și al învoirilor, iar indicele de folosire a mașinilor nu a fost realizat ; la fel, s-au constatat neajunsuri și in ce privește îndeplinirea normelor de muncă de către întregul colectiv, cu alte cuvinte, există nu puține probleme la a căror rezolvare comitetul sindicatului trebuia și trebuie să-și aducă o contribuție substan-

Această cerință se oglindește și în măsurile adoptate, dintre care redăm : urmărirea zilnică, pe bază de grafic, de către organizația de partid și de sindicat, a modului de realizare a tuturor indicatorilor de plan pentru a se lua măsuri operative la locurile de muncă unde se manifestă stagnări ; constituirea unui colectiv al consiliului județean al sindicatelor care să controleze și să îndrume o perioadă mai îndelungată activitatea comitetului sindicatului din întreprindere, pentru a-1 ajuta să-și îmbunătățească stilul și metodele de muncă, organizarea întrecerii socialiste. întărirea ordinii și disciplinei etc. — concluziile și. măsurile rezultate ur- mînd să fie dezbătute cu întregul activ de sindicat.S-au luat măsuri pentru întărirea controlului de partid asupra activității organizațiilor de sindicat și a conducerii administrative, atît în această întreprindere, cit și in celelalte unități economice din județ.Se precizează că pentru neajunsurile manifestate, președintele sindicatului. Tudor Vasile, a fost sancționat de către biroul Comitetului orășenesc de partid Moreni cu mustrare, fiind, totodată, atenționat și biroul comitetului de partid din întreprindere pentru lipsa unei îndrumări permanente a comitetului de sindicat.țială.
Alegerea cooperatorilor s-a dovedit întemeiatăPurtînd semnătura „unui grup de membri cooperatori din comuna Românași, județul Sălaj", o scrisoare adresată Comitetului Central al partidului susținea că în cooperativă ar exista nemulțumiri fată de președintele nou ales al acesteia, care, chipurile, ar fi fost impus de organele județene fără consimțămintul cooperatorilor.Tovarășul Nicolae Ceaușescu a dispus ca scrisoarea să fie verificată la fața locului- sub îndrumarea secretarului cu probleme agrare al C.C. al P.C.R. A rezultat că la sfîr- șitul anului trecut colegiul județean de partid Sălaj a efectuat o anchetă asupra activității fostului președinte al C.A.P., Mastan Ruviu. S-a constatat că acesta săvîrșise numeroase încălcări ale normelor democrației cooperatiste, ale eticii

și echității socialiste, manifestînd, in ultima perioadă, tendințe de înavuțire și neglijînd conducerea concretă a treburilor cooperativei. Ca urmare, comitetul județean de partid și plenara comitetului comunal de partid au hotărît sancționarea sa cu mustrare, iar adunarea generală a cooperatorilor l-a eliberat din funcție. în aceste împrejurări a fost propus și ales ca președinte Noje Dumitru, medicul veterinar de circumscripție din localitate. Părerea unanimă a fost că noul președinte, care locuiește și lucrează în comună de 12 ani, a dovedit competență și hărnicie, iar în viața personală comportare corespunzătoare. Este un cadru tînăr. cu multă voință de muncă, care in perioada scurtă de la alegerea sa în funcție a întreprins o serie de ac

țiuni în vederea redresării cooperativei.In aceste condiții, s-a hotărît să se organizeze o adunare generală a cooperatorilor, spre a se aduce la cunoștința generală conținutul scrisorii respective, care încerca denigrarea noului președinte. Toți cooperatorii și-au manifestat dezaprobarea și indignarea față de falsele acuzații cuprinse in scrisoare — incit încercarea de a-i îndepărta pe cooperatori de noul președinte s-a intors împotriva autorilor ei. Se subliniază că atmosfera in care s-a desfășurat adunarea generală, caracterul concret și combativ al dezbaterilor arată că în C.A.P. Românași există condiții pentru îmbunătățirea radicală a activității, pentru obținerea unor rezultate in producție la nivelul 'posibilităților reale.
în ințereșid economie^ naționale, 

utilajele - folosite la întreaga capacitate
Consiliul Central de Control Muncitoresc al Activității Economice și Sociale, împreună cu Comitetul municipal de partid București și specialiștii de la MATMCGFF, M.I.C.M. și de la institute de specialitate au analizat, la indicația tovarășului Nicolae Ceaușescu, conținutul unei scrisori privind folosirea utilajelor la fabrica de piese grele a întreprinderii de mașini grele din Capitală.Pe baza cercetărilor întreprinse, s-a confirmat că intr-adevăr anumite utilaje (ca dispozitivul de stri- pare a lingourilor, utilaj importat) nu sint folosite corespunzător. Aceasta și datorită transferării fabricației lingourilor pentru roți monobloc — pentru care era folosit dispozitivul — la întreprinderea de osii și boghiuri Balș. Referitor la instalația de epurare a gazelor

de la cuptoarele electrice de 50 de tone, executată în regim de prototip, se precizează că aceasta nu a funcționat de multă vreme, datorită atît unor deficiențe, cit și consumului mare de energie electrică. La forja mijlocie mai sint de pus în funcțiune 6 cuptoare, aferente presei de .630 tone forță aflate in faza de montaj.După ce sint clarificate si alte afirmații din scrisoare, dintre care unele s-au dovedit a fi neîntemeiate, în raportul de cercetare se subliniază că. împreună cu conducerea ministerului, a centralei, a întreprinderii și a institutului de proiectare, s-au stabilit o seamă de măsuri vizînd folosirea corespunzătoare a utilajelor. De pildă, dispozitivul de stripare a lingourilor va fi utilizat la Combinatul de uti

laj greu Iași ; instalația de epurare a gazelor se va înlocui cu o altă instalație, mai modernă, subansam- blele rezultate din dezafectări vor ' fi folosite la alte instalații, ce urmează a fi proiectate de IPROMET București.Conducerea întreprinderii a fost atenționată pentru insuficienta preocupare privind gradul de folosire a utilajelor. în legătură cu problemele rezultate din cercetarea scrisorii a fost informat Ministerul Industriei Construcțiilor de Mașini, iar concluziile și măsurile stabilite au fost prezentate birourilor executive ale G.O.M. de la întreprinderea de mașini grele București și Centrala industrială de utilaj , energetic, metalurgic și mașini de ridicat București.
Neculal ROȘCA ? 

________________________ >

Oneaga este numele unui 
din județul Botoșani. Intr-o 
s-a dat sfoară-n sat că, 
sosit un . 
tricitate", care inspector 
trolează instalațiile și dă amenzi 
cu nemiluita.

Tocmai cînd musafirul mai a- 
vea de „inspectat" citeva case, 
crezindu-se intr-un sat fără 
clini, a fost oprit și întrebat de 
sănătate și... legitimat de doi să
teni mai atenți, care l-au 
dus la sediul cooperativei agri
cole, spre a-i verifica identita
tea. Aici, nici una, nici două, 
văzind că pe ușă n-are cum să 
mai lasă, „inspectorul" s-a urcat 
pe fereastră, a făcut un salt a- 
crobatic și a rupt-o la fugă. A 
fost ajuns din urmă de săteni și 
dat pe mina miliției. Era un oa
recare Dumitru Smadici, 
vid fără ocupație. Acum 
„ocupă" legea de el.

Prea tîrziu

indi- 
se

La vederea acestuia, u- 
trecători le-a spus celor 
că e beat. I-au aruncat 
dezaprobatoare și au

au
să

I
I
II

I

I

Un caz mai puțin obișnuit re
latează gazeta „Tribuna Ialomi- 
ței“. In forfota obișnuită a unei 
dimineți, oamenii se îndreptau 
grăbiți spre locurile lor de mun
că. Rezemat de un gard se afla 
un om. 
nul din 
din jur 
priviri
plecat mai departe.

Așa au crezut și alții, așa 
trecut și ei pe lingă el, fără 
vadă despre ce e vorba.

Intr-un tîrziu, omul a ajuns la 
spital.

Dar a fost prea tîrziu. Cu toa
tă intervenția medicilor, n-a mai 
putut fi salvat. Era un om in 
virstă de 40 de ani din Slobozia, 
căruia i se făcuse rău, pe fondul 
unei suferințe mai vechi, șl că
ruia i s-a găsit in singe alcoole
mie... zero.

O viață de om care — după 
cum spun medicii — ar fi putut 
să fie salvată.

Rubrică realizată de 
Petre POPA 
cu sprijinul 
corespondenților „Scînteii" I

Invitație la 
„Hanul Conachi£‘ între Galati și Tecuci, la kilometrul 47, în decorul unei mari păduri de salcîmi, declarată rezervație naturală, se află atrăgătorul popas turistic „Hanul Conachi". Turiștii găsesc,aici, in orice anotimp al anului, condiții bune de odihnă și recreare : camere cu confort modern și încălzire centrală, căsuțe de vacanță, un restaurant spațios care servește specialități și preparate culinare moldovenești.Informații și rezervări de spații de cazare pentru serii complete sau numai pentru citeva zile se pot obține de la Agenția de turism „COOP" care funcționează în holul casei de bilete a Sălii Palatului din București (str. 13 Decembrie nr. 26, telefon 14 52 09).

Dezvoltarea spiritului civic — în pas cu procesul urbanizării

„AGASA, ADICA ORIUNDE 
IN ORAȘUL NOSTRU"Știați că vechea Slobozie veche își avea un... imn ? Cane se voia și „patetic" ! Fosta urbe din lut 6e definea. descriindu-se : ..... o stradă principală / Mai multe laterale / Chiar și o gară / Și-un cinema". Nu e o parodie, ci un cîntec pe care-1 fredonau cu adevărat în urmă cu citeva decenii oamenii acestui orășel pierdut în praful Bărăganului. Amintin- du-și-1, tovarășul Nicolae Ionescu, prim-vicepreședinte al Comitetului executiv al Consiliului popular municipal Slobozia, nu-și poate stăpini un zîmbet condescendent : „Ce putea spune mai mult textierul? Nimic. Ei, de aici am pornit. Dacă n-ar exista asemenea „relicve", dacă n-ar exista martori oculari, cu amintiri, cu greu ti-ar veni să crezi că am străbătut asemenea distanță".într-adevăr. trecutul modernei citadele urbane din inima Bărăganului este atît. de apropiat, incit „îi simți răsuflarea". Rememorăm pe scurt : de la zero apartamente în 1952, la 220 în 1968. pînă la peste zece mii în prezent. Care. înmulțite doar cu cifra trei (media unei familii) ne spun că peste două treimi din populația municipiului locuiește în modernele blocuri construite în ultimul deceniu și jumătate. Ialomițeni de baștină, sau veniți din alte colțuri ale tării, muncitori și specialiști în marile întreprinderi, ei sînt beneficiarii măreței opere de industrializare armonioasă a tuturor zonelor țării, bucu- rindu-se de numeroasele condiții ale civilizației socialiste.De bună seamă, acest drum al urbanizării a generat experiențe valoroase ale constructorilor și edililor Slobiziei de azi. Pornim cU... începutul : cu constructorul.Veste bună de la inginerul Adrian Bazar, ..șeful șantierului nr;- I al T.C.M. Ialomița : cei 670 de constructori au făcut saltul de la două milioane lei pierderi anul trecut la e- conomli de două milioane lei anul a- cesta. Cum ? Aparent simplu. S-a renunțat la citeva buldozere cu care șantierul era înzestrat doar aSa... ca să fie. Care, adică stăteau. S-a. demonstrat că lucrările pot fi făcute de unul singur. în al doilea rind. ș-a redus numărul... mapelor. Numeroși oameni „cu hîrtia" au luat mistria. Iar acum. încadrați în lotul maistrului Vărdianu, pot spune noilor locatari în apartamentele finisate de ei, cu fruntea sus ; „Bine ați venit". Iar la sfirșitul anului trecut s-a recurs chiar la o măsură ce poate părea ciudată într-un sector cu" mare nevoie de forță de muncă : s-a renunțat la serviciile unei întregi echipe de... constructori din cei certați cu disciplina și cu etica muncitorească. „Cu mîinile pătate de necinste nu se poate construi, ne spune sec șeful șantierului. Iar noi construim pentru oameni clădiri care să dureze suta de ani". Drastice măsuri, intr-adevăr. Dar necesare.— Și încă un factor, foarte important : participarea pe tot par

cursul construcției a viitorilor locatari — ne spune tot tovarășul Nicolae Ionescu. Participare care nu înseamnă brațe încrucișate, ci zeci .de mii. sute de mii de ore de muncă patriotică. La sugestia deputaților. am programat astfel participarea cetățenilor incit viitorii locatari să lucreze chiar la blocurile unde se vor muia. Și pe cine-1 lasă inima să absenteze ori să lucreze neglijent sau să tacă atunci cînd vede că la viitorul său bloc se face treabă de .mîntuială ?Vizităm viitorul apartament al ceferistului Constantin Lascu, din blocul J. 1. strada Matei Basarab. Peisaj obișnuit, mobila — la scară, in cele cinci camere trebăluiesc membrii numeroasei familii.— îmi cunosc blocul de la prima cupă de excavator la fundament, ne spune locatarul, arătîndu-ne palme-
însemnări 

din municipiul 
Slobozia

le bătătorite. Constructorii și-au făcut datoria, merită chiar cinstiți. Dar... Neplăcută, însă necesară paranteză. Marginile de la ușile debaralelor sînt țepoase, nedate la rindea, așa cum au ieșit din ferăstrău. Un mărunțiș s-ar putea spune. Poate că chiar așa e. față de restul lucrărilor. Dar nu e păcat ? — se întreabă și ne întreabă proaspătul locatar. Tehnicianul de la I.G.O. Nicolae Roșoiu recunoaște că a recepționat apartamentul ca „finisat", că asta e vina constructorului. Constructorul recunoaște și el. dar ușile sint primite așa de la I.M.C. ■ Călărași. De ce au fost recepționate astfel ? Răspunsul ni se pare ciudat : „Dacă nu le primim, nu ne mai dau altele și nu ne facem planul". Așa să fie, tovarăși de la I.M.C. Călărași ? Repetăm, lucrul e „mărunt", dar nu e păcat ?— Odăiță cu edificarea blocurilor noi. care au schimbat și continuă sâ schimbe fața municipiului, trebuie edificat și... simțul de locatar — continuă omul primăriei. Or, simțul acesta nu se formează numai prin numărul de cărămizi strămutate in cadrul orelor de muncă patriotică. Dacă te oprești la asta, atunci......Atunci, se întîmplă ca în blocurile din strada Iaiomiței. Ce anume ? în urmă cu vreun an și jumătate, la consiliul popular, ba chiar în presa locală începuseră să apară cu o frecvență neobișnuită cereri și anunțuri ale locatarilor acestei străzi. Despre schimburi de locuință. Chiar pentru spații mai restrînse. Care să fi fost misterul ? Ni-1 dezvăluie locatarul Drăgulin Sîrbu, din blocul 13—26, a- partamentul 31.— Necunoașterea între ei a vecinilor, viața doar între pereții apartamentului. Or, dacă tie nu-ți pasă de

mine, mie de altul, încep să se producă tot felul de neînțelegeri, care devin subiecte de ceartă. Adică — folosirea incorectă a grupului sanitar se transformă în inundație pentru cel de jos, acesta, la rîndul lui, îi face o boacănă celui de sus. I.G.O. nu mai prididește, se infiltrează în om nepăsarea, „de ce să repar eu ca sâ strice altul ?“ — și uite-așa ajungi de te simți străin între atîția oameni. De unde și dorința de a pleca, de a te muta intre vecini... mai buni. Noi insă ne-am convins că toți . vecinii sint buni. Oameni ai muncii, ca și noi.Cum s-a petrecut totuși /această schimbare a unghiului de vedere ?— Am pornit în primujkjtftd de la adevărul clar că omul poate fi schimbat numai de om. că orice decizie a autorităților, oricit de drastică ar fi. rămine neputincioasă fără acțiunea tuturor locatarilor. Am pornit deci de la cazuri concrete : uitarea unui robinet deschis, aruncarea pe canalul grupului sanitar a unor obiecte ce pot provoca înfundarea acestuia, o petrecere prelungită spre zori care tulbură liniștea celorlalți. Atenționați concentric, adică nu numai de locatarii scării sau palierului respectiv, ci și de alții, prin activiștii organizațiilor de masă, prin asociațiile de locatari. vinovății s-au corijat. Pentru consolidarea rezultatului am apelat si la o altă metodă. Am convocat la consiliul popular reprezentanți ai conducerii și comitetelor de partid din întreprinderile unde lucrează beneficiarii apartamentelor, cu care am stabilit o strînsă colaborare. Nu se poate să fii bun în producție și turbulent acasă, cu vecinii, ori pe stradă.Omul prin om se schimbă, ajunge la condiția de comportare pe măsura confortului și gradului de civilizații: pe care, singur le creează, beneficiind de ele. Cu tendința de a le înmulți, de a le perfecționa adăugîndu-le ceva din neastîmpărul lui creator, din frumoasele tradiții moștenite. Iar aceste Însemne sînt numeroase în Slobozia.La primărie am asistat ore în șir la dezbaterile edililor, uneori aprinse, dar mereu la obiect, despre viitorul chip al orașului. Dezbateri atît de dense. îneît fiecare punct îngloba interesul fiecărui cetățean: despre modernizarea fostelor „garsoniere a-ntîia“, construite cu ani în urmă, dar care astăzi nu mai copaspund cerințelor. despre termofica.municipiului, lucrare ce îngloțx-r.iză multe ore de muncă patriotică, la copil la barbă albă", despre echipele de uteciști sau femei care 6e îngrijesc de comportarea demnă a cetățenilor municipiului... Un perfect triunghi echilateral : constructor — edil — cetățean, cu laturi egale, cu unghiuri egale. Și fiecare unghi invitind în egală măsură : „Mai poftiți pe la noi, veți vedea 1“
Laurențiu DUȚĂ 
Mihai V1ȘO1U
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„Pacienți de ocazie" la servicii medicale de urgență
,,Asistența medicală de urgența ocupa un Ioc special în 

îngrijirea medicală, trebuind să rezolve, prompt și com
petent, toate cazurile de îmbolnăvire care pun în pericol 
imediat viața bolnavului".

(Din Normele generale de organizare 
și funcționare a unităților sanitare)

Poșta ne aduce mereu la redacție numeroase scrisori prin care oameni 
ai muncii din diferite colțuri ale țării ne solicită să transmitem cuvinte 
de recunoștință medicilor și altor cadre sanitare care au vegheat la sănă
tatea lor în cazul a diferite maladii,, accidente etc. Nu o dată ne este 
dat să citim în aceste scrisori cuvinte ca „este o mare bucurie că avem 
asemenea cadre medicale, competente și devotate".

Primim însă, din păcate, și scrisori prin care ni se aduc la cunoștință 
cazuri mai puțin plăcute, de bolnavi purtați pe drumuri, tratați superficial 
etc. Intrucit o parte din aceste sesizări se referă mai ales la asistența medicală de urgență, ne-am propus să cercetăm mai direct realitatea, 
efectuind un test in mai multe unități sanitare. Ne-am sfătuit, în preala
bil, cu cadre de specialitate, alegind un diagnostic de indiscutabilă urgență, care să implice asistență imediată, decisă și necondiționată. Am ales ast
fel citeva simptome clasice ale infarctului de miocard — afecțiune acută, 
care necesită intervenții extrem de rapide, adeseori de ordinul minutelor 
— jucind rolul unor pacienți în plină criză.

In legătură cu aceasta, am solicitat tovarășului dr. Florin Alexe, 
director adjunct al Direcției sanitare a municipiului București, să ne pre
cizeze cerințele ce revin personalului medical de gardă in asemenea îm
prejurări :

— îndrumările metodologice sint foarte clare în această privință : indiferent de domiciliul pacientului, indiferent de profilul unității sanitare, atît spitalele, cit și policlinicile sînt obligate să acorde asistentă medicală de urgență. în funcție de posibilitățile de tratare și de afecțiunea pacientului, medicul de urgentă este obligat fie să rezolve pe loc cazul, fie. dacă urgență depășește competența și posibilitățile de tratare ale unității respective, să se îngrijească de transportul celui în cauză la o altă unitate sanitară care dispune de condiții specifice cazului respectiv. Bineînțeles, după ce a examinat pacientul și i-a acordat primul ajutor.
Dacă pretutindeni s-ar 

proceda la fel. DuPă ce am n0* tat în carnetul de reporter precizările de mai sus am început testul. Primul popas : dispensând medical din incinta peronului Gării de Nord din Capitală.— Tovarășe doctor, sint în trecere prin București și colegului meu de serviciu i s-a făcut rău. Acuză dureri in coșul pieptului.— Poftiți, intrați în cabinet — ne invită medicul de serviciu, dr. Sanda Șișman, după care poftește persoana care se afla în cabinet pentru o consultație obișnuită să mai aștepte pu

țin. Imediat, colegului „bolnav" i se ia tensiunea, i se aplică primele măsuri de urgență.Repetăm testul la dispensarul C.F.R. din Gara Ploiești-Sud. Și aici, fără să piardă timpul, doctorița de serviciu, dr. Aurelia Cătănescu, a efectuat primele investigații medicale, după care a chemat „Salvarea", între timp, ne-a întocmit, cu viteza cu care numai medicii știu să scrie, certificatul de internare nr. 1 487. După exact 19 minute „bolnavul" era pe targa, sub supraveghere atentă, iar în alte șapte minute ne aflam la spitalul de urgență. Aici, deși era lume mai multă în lata ușii de la camera de gardă, medicul de serviciu — dr. Elena Hîrjoabă — a cerut să intre mai întîi „bolnavul adus de mașina Salvării". L-a găsit... sănătos, iar noi ne-am declinat calitatea și am mulțumit pentru solicitudine.Cu aceeași promptitudine și operativitate am fost primiți și în alte unități sanitare pe unde am trecut : Spitalul C.F.R. nr. 2, Policlinica Titan, Spitalul „Cantacuzino", toate din Capitală. Nu găsim acum suficiente cuvinte de laudă pentru acești oameni inimoși, care știu să-și respecte meseria, halatul, alb. simbol al curățeniei lor sufletești, oameni aflați zi și noapte de strajă sănătății noastre. Și nu găsim nici cele mai potrivite cuvinte de scuză pentru faptul

că am răpit fiecăruia citeva minute din timpul lor prețios. N-am făcut-o fără rost, ci pentru a contribui, cu mijloacele noastre, pentru ca pretutindeni să se întîmple la fel. Pentru că...
...în căutarea camerei de 

gardă... care nu exista. Pe parcursul testului am fost și la Spitalul județean nr. II din Ploiești. Aceeași boală, aceeași stare „dramatică" a pacientului. Dăm să intrăm în unitate, susținînd cu greu „bolnavul" „leșinat" in stradă, dar ne oprește portarul. Marin Iordache, de serviciu in acea zi și la acea oră — 25 V 1983, ora 16,15.— Nu, nu se poate! Duceți-vă la „Urgență". Acolo e doctori de inimă. Noi n-avem aci secție de inimi!„Istovit", „bolnavul" se prăbușește ostentativ pe o bancă din apropierea cabinei portarului, iar însoțitorul îl roagă pe cerber. în toate felurile posibile, să-i lase să discute cu un medic. Pînă la „Urgență" cine știe cite se pot întîmplă. Portarul specializat în anticardiologie... nu și nu.Ne-am sfătuit în șoaptă, am cumpănit lucrurile, și l-am luat pe cerber cu binișorul și... cu cîteva piese de cinci lei. La zornăitul banilor, a devenit deodată parcă altul, mult mai receptiv la infarcturi ;

— Duceți-vă la doctorul Niță și spuneți-i că v-am trimis EU !Realizaserăm două lucruri. „Bolnavului de infarct", cu viața atimînd de un fir de păir, i se deschisese în sfîrșit poarta — ceea ce pînă mai adineauri părea doar un vis — și aflaserăm o „parolă" despre care nu cunoșteam nimic din studiul instrucțiunilor sanitare clasice.Secția de cardiologie a spitalului județean (deci nu exista „secție de inimi", dar există... serviciu de cardiologie!) nu e departe de poartă, într-un loc larg, umbros, cu mult spațiu verde. Cînd am ajuns acolo, ni se părea că am nimerit la o serbare cimpenească. Lume ca la tirg. Deși nu era zi de vizită. în curte se aflau mulți vizitatori, chiar mai mulți decît bolnavii. (Ne-a fugit o clipă gîndul la „venitul" realizat de portar — noi am dat doar 10 lei — și am înțeles cum se face că la unele spitale mari portarii vin la serviciu cu autoturismul personal!).Am intrat în spital. Căutăm camera de gardă, dar n-o găsim. Pentru că nu găsim nici vreun indicator in acest sens. Pe culoare — nici țipenie. Bolnavii erau afară, doctorii — nicăieri. După vreo 15 minute o asistentă medicală. îi spunem că e un caz grav, probabil infarct, că e urgent nevoie de ajutor. Asistenta, uitindu-se la noi ca la niște făpturi

neînsuflețite, ne strigă din colțul gurii : „Dacă l-oi vedea pe domnu’ doctor, ii spun", după care dispare. După alte 20 de minute (adăugate la cele 15 minute pierdute la poartă, la cele 15 minute rătăcite prin spital se făceau 50 de minute de așteptare, care în cazul unei boli de inimă pot fi fatale), întilnim o altă asistentă care se plimba cu un ibric mare de cafea. Repetăm .cele spuse primei asistente. în fine, mai trec 6 minute și apare. în sfîrșit, medicul.Aflăm cu această ocazie că spitalul nici nu are cameră de gardă — cum prevăd îndrumările metodologice .în vigoare — unde să se afle permanent un cadru medical. Nu are. pentru noapte, cînd ușa mare a spitalului e încuiată, nici măcar o sonerie ca. la un caz grav, să poată fi alarmați cei dinăuntru.— Ce fac atunci pacienții cărora Ii s-a întîmplat un accident în apropiere, veniți la spital în stare gravă și în toiul nopții? Fluieră, dau cu pietricele în geamuri? — îl întrebăm pe doctorul Eugen Niță, de serviciu la secția de cardiologie în ziua testului.— Nu lucrez de multă vreme la acest spital. Totuși, cunosc și am sesizat situația respectivă. Dar fără nici un ecou.La plecarea din Spitalul județean l-am invitat pe tovarășul doctor Niță să ne însoțească pînă la ieșire și. de față cu dînsul, i-am cerut portarului mita înapoi. Ne-a răspuns senin : „Cum vreți dumneavoastră..." și, în fața medicului de gardă — martor ocular 1 — ne-a restituit .cei 10 lei primiți.
De data aceasta despre 

o urgență reală — și tărăgă
nată trei zile ! Iata-ne la spitalul municipal nr. 2. tot din Ploiești. „Bolnavul închipuit" intră la medicul de gardă și e consultat in cîteva clipe. Ne aflam cam demult în raid prin Ploiești. Zărim însă în sala de așteptare un bolnav adevărat. în stare gravă, aflat de trei zile cu temperatură de 40°. N-am putut vorbi cu el — era la limita puterii de rezistență, între realitate și delir. Am vorbit, în schimb, cu mama lui (Georgeta Floarea — str. Diana nr. 2), care, cu lacrimi în ochi, ne-a spus :— Cînd am văzut că are temperatură, m-am dus cu el la dispensarul întreprinderii (Combinatul petrochimic Brazi). De acolo ne-au trimis

să-i facă radiografie cei de la policlinica centrală a petrolului. Aici, asistenta de serviciu ne-a spus că medicul e la reciclare și ne-a trimis la Spitalul municipal nr. 2. Tovarășii de la spital au chemat ,-,Salvarea", pentru a fi transportat la o secție de specialitate, dar uite, a trecut o grămadă de timp și nu mai vine. (Asistenta de la Spitalul nr. 2 chemase „Salvarea" de două ori, dar n-a venit nimeni, incit a trebuit să intervină energic medicul de gardă — n.n.).Am continuat testul la Spitalul din Domnești, județul Giurgiu. Intrăm in camera de gardă, unde lucrau nu una, ci două asistente medicale. Medic de serviciu — dr. Silvia Samoilă. Consultă bolnavul și — surpriză : are tensiune arterială 23 cu 15. (Precizăm : reală). Tratamentul : o injecție și invitația : „Duceți-vă acasă!". Nu apelează la „Salvare" (o avea în curte), nu efectuează o electrocardiogramă, nu oferă măcar un pat pentru a putea urmări personal o oră, două evoluția bolii. Am fi acceptat, bineînțeles, chiar dacă în camera de gardă abia te puteai privi în ochi de muște, iar holul a început să fie spălat... după ce. ne-am legitimat.Pe drum spre Alexandria am avut curiozitatea să intrăm și în curtea cîtorva dispensare comunale, care — așa cum scrie pe programul de lucru afișat vizibil la fereastră — personalul medical lucrează duminica „prin rotație". Comuna Bragadiru: țipenie. Comuna Cornetu : țipenie. Mihăilești : așijderea.întrebăm pe un sătean din vecinătatea dispensarului comunei Bragadiru ; „Nu vin duminica la serviciu asistenții, medicii comunali?".— Pleacă, zice, simbăta la 12 și vin tocmai luni cu ocazia curselor I.T.A. Nu știu de ce e așa, că oamenii pot avea o durere, un accident chiar dacă e duminică.
★Acestea ar fi faptele. în locul oricărui alt comentariu ne rezervăm obligația de a informa despre măsurile pe care le vor adopta factorii in drept.

Gh. GRAURE 
Mihai IONESCUN. red. : O curiozitate ce ni se întîmplă mai rar : am început să primim scrisori înainte de apariția articolului. Auzind de raidul întreprins, pacienți (și nu numai pacienți) din Ploiești se grăbesc să ne dezvăluie și alte aspecte criticabile. Mai așteptăm opinii.
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giurgiu ■ Nu face vremea ce face 
hărnicia oamenilor

In Cimpia Teleormanului, - secerișul orzului s-a terminat. Dar adevărata bătălie desfășurată pe frontul larg al recoltei „83“ continuă la strîngerea griului. Angajamentul ferm este de a strînge — în cel mult opt zile bune de lucru — griul pînă la ultimul bob, de pe cele 96 000 hectare.întrerupt din cauza ploilor, secerișul in Cimpia Teleormanului a fost reluat luni după-amiază, cînd combinele au lucrat practic in peste 30 la sută din unitățile agricole ale județului Teleorman. S-a acționat, ce-i drept, cu multă grijă și prudență, cu mașinile adaptate condițiilor impuse de umiditatea atmosferică ridicată. Acolo unde specialiștii, toți cei cu răspunderi concrete în desfășurarea secerișului au urmărit îndeaproape starea lanurilor și, în funcție de aceasta, au dispus dirijarea mașinilor, pină seara au recoltat cite 2—3 hectare cu fiecare combină. In cooperativele agricole Smîrdioasa, Buzescu, Nenciulești, Furculești, Olteni, Traian și Dobro- tcști, in întreprinderile agricole de stat din Zimnicele, Piatra și Alexandria, bunăoară, s-au recoltat in dupâ-amiaza zilei respective între 25 și 60 hectare. Marți s-a lucrat mult mai intens la recoltare, de dimineața pină seara tirziu fiind in brazdă, practic, toate combinele aflate in stare de funcționare. Cu viteze mult peste media județului s-a lucrat in consiliile agroindustriale Nanov, Slobozia Mîndra, Furculești și Salcia. Potrivit datelor centralizate la organele județene, în cursul zilei de marți au fost recoltate aproape 5 000 hectare. Nu s-a atins insă viteza zilnică stabilită.
£>e ce este necesară scurtarea 

perioadei de recoltare ?Seceta îndelungată, care a afectat practic întreaga suprafață a județului, a determinat creșterea neuniformă a lanurilor, mai ales în zonele aflate in afara perimetrelor amenajate pentru irigații. Ploile din săp- tâmina trecută au determinat, pur și simplu, o explozie a buruienilor. Peste 10—12 zile, în multe locuri, acestea ar putea chiar să înăbușe culturile de grîu, ceea ce ar crea greutăți la recoltare și, cu deosebire, pierderi de boabe. Singura posibilitate de a crește ritmul de recoltare rămine prelungirea duratei de funcționare a combinelor in lanuri. Aceasta presupune, mai ales acum, la începutul recoltării griului, concentrarea operativă a combinelor pe acele porțiuni din lanurile de grîu unde mașinile pot lucra repede 'și bine. Luni după-amiază, bunăoară, in prima jumătate de zi bună de lucru, la C.A.P. Smîrdioasa combinele s-au aflat in brazdă pînă seara, după ora 21. Marți au reluat secerișul la ora 8,15 și au lucrat fără întrerupere tot pînă seara, recoltind 54 de hectare, adică atît cit reprezintă viteza de lucru planificată! După un program lung, de cel puțin 13 ore electiv in brazdă, s-a lucrat marți și în cooperativele agricole din Nenciulești. Purani, Drăgănești-Vlașca, . Contești, Buzescu, la l.A.S. Zimnicele și in multe alte unități agricole din județ. Dar așa cum arătam, pe ansamblu viteza zilnică planificată nu s-a atins, cu toate că a fost o zi ideală pentru recoltare. Cauzele țin atit de mo

dul necorespunzător în care este organizată munca în unele unități, cît și de defecțiunile numeroase ce apar la combine.Era trecut de ora 10,3(1 cînd am ajuns la sola în care trebuia să se recolteze grîu la C.A.P. Brînceni. Combinele se aflau încă în tabăra de parcare. Pentru moment, inginerul- șef al cooperativei, tovarășul Mircea Dumitru,motivează această intîrzie- re pe seama umidității lanului. Dar după ce facem o primă probă cu combina și ne convingem că se poate recolta în condiții foarte bune, tova
O RECOLTĂ SE STRÎNGE, 

ALTA SE PREGĂTEȘTE
— Zile de campanie în Cîmpia Teleormanului —
rășul inginer recunoaște că stagnarea este determinată de faptul, că abia la ora 9 a început alimentarea combinelor cu carburanți. De ce se face alimentarea in plină zi, cînd instrucțiunile prevăd clar ca aceasta să se facă seara,. după ieșirea combinelor din lan ? Inginerul-șef arată cu degetul spre alții, așa cum de fapt arăta și atunci cînd i-am pus în l'ață numeroasele spice și boabe rămase pe miriște după recoltare, Ciudată mentalitate !Principala cauză a nerealizăriî vitezei zilnice de lucru stabilite constă, totuși, în defecțiunile numeroase ce apar Ia combine. Prin unitățile prin care am trecut, am văzut multe combine trase la capătul lanului pentru a li se face remedieri mai mari sau mai mici. La C.A.P. Măl- dăeni se aflau patru asemenea combine și tpt atitea Ia C.A.P. Izvoarele ; cîte o combină sau două la C.A.P. Brinceni și la una din fermele l.A.S. Roșiori ș.a. Este o stare de lucruri pe care o semnalăm cu scopul de a determina factorii răspunzători să ia măsurile operative și practice ce se impun. Și aceasta cu atît mai mult cu cit, pe mari suprafețe, secerișul griului trebuie 

lo cooperativa agricolă de producție din Vlădila, județul Olt, se recoltează ultimele suprafețe cu gnu Foto : Eugen Dichiseanu

încheiat în următoarele 4—5 zile pentru a se evita pierderile de recoltă.
După combină — plugul, 

după plug — semănătoareaIn acest mod acționează acum adevărații gospodari din județul Teleorman, in condițiile în care pe seamă culturilor duble trebuie să se recupereze pină la toamnă pierderile de recoltă la orz și grîu provocate de secetă, semănatul culturilor duble 

trebuie privit în această vară ca o campanie normală de insămînțări, in care trebuie aplicate întocmai regulile agrotehnice specifice unei culturi de bază. „Avem, in această vară, toate condițiile ca să obținem din a doua cultură producții normale de porumb, dacă semănăm repede, pînă ce pămintul are umiditate mare — ne spune tovarășul Euge- niu Matei, directorul l.A.S. Zimnicele. Noi optăm pentru tehnologia clasică, adică cu plugul după combine și cu semănătorile după discuri. Toate cele 300 de hectare de pe care s-a strins orzul le însămînțăm cu hibrizi de mare randament, din grupele 200 și 300. De la acești hibrizi putem obține in toamnă cel puțin 5 000—6 000 kg porumb boabe la hectar".Din zori și pînă a doua zi în zori, plugurile brăzdează pămintul în grabă și la Purani, la Drăgănești-Vlașca, Furculești și Smîrdioasa, semn că și aici gospodarii se pregătesc pentru a doua recoltă normală de porumb. In alte locuri, terenul se pregătește cu discurile mari, după care sînt introduse în brazdă mașinile pentru semănat direct in miriște. Oamenii au ajuns la concluzia că această tehno

logie este incomparabil mai bună și mai eficientă decît semănatul direct in miriște.
„Imediat" nu înseamnă 

peste o săptăminăCu toate că pe ansamblul județului nu există un decalaj prea mare între suprafețele recoltate și cele însă- mințate, pe itinerarul nostru am în- tîlnit nu puține cazuri care fac excepție de la această situație generală bună. La C.A.P. Izvoarele, bunăoară, 

fluxul continuu de lucrări, de Ia recoltare și pînă la semănat, nu a fost reglat nici măcar după o săptămină, cu toate că combinele nu au putut lucra. Șeful de fermă, Florea Simion, căuta să regleze acest flux măcar acum, la grîu, dar cele trei mașini de adunat paie nu puteau strînge mai mult de 15—18 hectare pe zi, față de 55—60 hectare, cite recoltau combinele. Rezultatul ? Din 350 hectare recoltate pină acum, erau însămînțate doar 80 hectare. îl întrebăm pe șeful de fermă cum explică această dereglare și aflăm că aceasta se da- torește dezorganizării provocate tocmai de cei care au in răspundere folosirea mijloacelor mecanice — adică conducerea S.M.A. El ne spune că in plin seceriș nu sînt folosite un număr mare de prese pentru balota- rea paielor. Chiar marți, cînd am fost in această unitate, nu mai puțin de. 10 mecanizatori din secție aveau cu totul alte preocupări decît secerișul și semănatul culturilor duble, aflîn- du-se la centrul de reparații al S.M.A. Pus in fața unei asemenea grave abateri de la regulile stricte care se cer respectate în folosirea mijloacelor mecanice in această campanie, directorul S.M.A. Smîrdioasa, 

tovarășul Marin Fălan, încerca să se dezvinovățească, acuzindu-se in 1'apt de necunoașterea realității.
Cine îi controlează 

pe cei care nu controlează ?De bună seamă, rin rol determinant în buna desfășurare a actualei campanii de seceriș îl au specialiștii, cadrele de conducere din unitățile agricole și din organele comunale, activiștii de partid și de stat trimiși să îndrume și să sprijine direct munca în cîmp. Mulți dintre ei își făceau cum trebuie datoria. Dacă ar fi să exemplificăm, am începe cu primarul de la Smîrdioasa, cu activiștii comitetului județean trimiși în zonele Zimnicea — Conțești — Traian, care prin intervențiile lor directe au făcut ca în aceste unități să se atingă zilnic ritmuri înalte de lucru. Dar am în- tilnit și cazuri ce contrastează puternic cu modul de a acționa al acestor oameni. O parte din cei numiți să conducă și să îndrume desfășurarea secerișului lipseau, pur și simplu, din cimp. Atît la Brînceni, cit și la Izvoarele, unde se lucra pe un front larg la recoltare, eliberarea terenului, pregătirea patului germinativ și semănat, am întilnit în cimp doar pe cei doi specialiști. Oare așa înțeleg cadrele din conducerea acestor comune să-și facă datoria in calitatea pe care ar trebui să o aibă în această campanie ?Sînt doar cîteva fapte și situații tn- tîlnite și notate în campania din a- ceste zile pentru strîngerea recoltei de grîu și pregătirea celei de toamnă. Desigur, aspectele critice la care ne-am referit nu caracterizează activitatea generală pe care o desfășoară oamenii muncii din agricultura acestui județ. Am insistat însă asupra lor cu scoput de a le face cunoscute și a îndemna la măsuri ferme, menite să instaureze ordinea și disciplina în activitatea din anumite unități. Pentru că, mai ales în această vară, în județul Teleorman trebuie făcut totul pentru a asigura desfășurarea in cele mai bune condiții a secerișului și a semănatului culturilor duble.
Florea CEAUSESCU 
Iosif POP 
Stan ȘTEFAN

Ieri, în unitățile agricole din județul Giurgiu, orzul se strîngea de pe ultimele suprafețe,' cea mai mare parte a forțelor mecanice fiind concentrate la secerișul griului, care pînă miercuri seara a fost adunat de pe primele 2 100 hectare, din cele 55 277 aflate în cultură. Tovarășul Victor Ghidarcea, secretar al comitetului județean de partid, ne-a vorbit despre măsurile luate de comitetul județean de partid, de organele agricole județene pentru urgentarea stringerii griului si încheierea acestei lucrări in cel mult 8—10 zile bune de lucru. Astfel, s-a hotărît ca în toate unitățile agricole combinele să intre în lan cit mai de dimineață, urmind să lucreze în schimburi prelungite pină la ora 21, cînd se întunecă. Noaptea Șe lucrează la pregătirea terenului, iar ziua la însămînțarea culturilor duble, în primul rind a porumbului pentru boabe, care se va semăna pe 42 000 hectare.Cea mai mare suprafață de grîu s-a recoltat pină ieri în cooperativele agricole Braniștea și Frățești. Președintele consiliului agroindus-
TIM|Ș= Prin bună organizare 

și mobilizarea amplă a forțelorIn acest an, unitățile agricole de stat și cooperatiste din județul Timiș au de strins recolta de grîu de pe 142 000 hectare. După cum ne spunea inginerul Aurel Lăzureanu, director adjunct la direcția agricolă județeană, cu mijloacele mecanice existente în dotarea stațiunilor pentru mecanizarea agriculturii este posibil ca recoltarea griului să se încheie pe întreaga suprafață în 8—9 zile bune de lucru. Comandamentul județean pentru coordonarea lucrărilor agricole a stabilit măsuri operative, impuse de starea vremii, pentru declanșarea fără întirziere, pe măsura zvintării lanurilor, a secerișului griului in toate unitățile cultivatoare. Sint controlate in permanență în special solele însămînțate cu soiuri timpurii, care în zona de cîmpie s-au copt mai repede. Procedind astfel, in cursul zilei de luni, unele unități agricole din consiliul agroindustrial Biled au început secerișul griului. La C.A.P. Becicherecu Mic se lucra cu o formație de șapte combine. „Am făcut încercări repetate — ne spune Ve- 

trial, tovarășul Gheorghe Marti- nescu, pe care l-am găsit în cimp, în mijlocul mecanizatorilor, urmărind buna desfășurare a activității, ne-a spus : „Punem un accent deosebit pe executarea în flux a lucrărilor. Aceasta ne permite, după cum s-a dovedit Ia orz, să încheiem în limp scurt atit secerișul griului, cit și însămînțarea culturilor duble pe toate cele 3 000 hectare planificate". Bine se muncea și in unitățile agricole din consiliul agroindustrial Hotarele, unde griul a fost recoltat de pe 230 de hectare.Ne-am referit doar la citeva exemple care dovedesc că mecanizatorii. cooperatorii și specialiștii din unitățile agricole din județul Giurgiu au înțeles temeinic faptul că fiecare zi este prețioasă acum pentru strîngerea fără pierderi a producției de grîu, că orice zi cîști- gată la semănatul culturilor duble constituie o garanție a realizării de recolte bune la toamnă.
Petre CRISTEA
corespondentul „Scînteii"

selin Pain, președintele cooperativei. De azi, umiditatea boabelor a scăzut și sperăm să lucrăm din plin". Președintele consiliului agroindustrial Biled, Ion Smidt, ne asigură că cele aproape 5 000 hectare cultivate cu grîu în cele șase unități de stat și cooperatiste de pe raza consiliului vor fi recoltate în 8 zile bune de lucru. Forța, mecanică existentă a sporit prin repartizarea de către trustul S.M.A. a încă 28 de combine, din cele venite in sprijin din județele nordice.Vești despre începerea recoltării griului in județul Timiș ne-au sosit și din alte consilii agroindustriale situate în zona de cîmpie : Variaș, Periam, Sinnicolau Mare, Dudeștii Vechi, Timișoara. Se poate spune deci că pentru agricultorii din județul Timiș cea mai importantă lucrare a campaniei de vară — stringerea griului — este în plină actualitate.
Cezar IOANA

z corespondentul „Scînteii"

Practica economică a demonstrat că forța și unitatea unui colectiv muncitoresc. capacitatea sa de mobilizare reies cu pregnanță mai ales atunci cînd trebuie depășite o serie de greutăți și obstacole. Cu un asemenea moment dificil avea să se confrunte. in prima parte a acestui an, colectivul întreprinderii de prelucrare a aluminiului din Slatina, care, in mod obișnuit, s-a situat in fruntea întrecerii socialiste in ramura industrială din care face parte.Ce s-a întîmplat de fapt ? Necesități ale economiei naționale au impus o importantă restructurare a planului de producție al întreprinderii. în aceste condiții a apărut o ne- corclare intre indicatorii de plan fizici și de eficiență, care nu a fost reglată in mod corespunzător de forul de resort. Consecința : s-a ivit pericolul neincadrării în sarcina de reducere a cheltuielilor de producție. Cel mai simplu ar fi fost sâ înceapă caruselul justificărilor sub motivul, plauzibil dealtfel, al necorelării sarcinilor la care ne-am referit. Dar pină a-și căuta și obține dreptatea la forurile de resort, colectivul de aici a considerat că este mai bine să-și mobilizeze intens rezervele interne de reducere a cheltuielilor de producție, indeosebi in domeniul consumurilor de materiale și energie.— Se spune că un lucru bine început este pe jumătate făcut _ — ne-ă precizat tovarășul Sevastian Popa, secretarul comitetului de partid. Noi am început acțiunea de reducere a consumurilor materiale in urma unei analize foarte exacte a situației cheltuielilor, pe care am făcut-o in consiliul oamenilor muncii. Apoi, cu sprijinul unui larg activ de muncitori și specialiști cu experiență, a fost intocmit un minuțios program cu măsuri concrete.— Pină acum nu ne-ați spus nimic nou. Așa trebuia să se procedeze...— Desigur. Dar dacă dorim sâ a- tribuim un merit deosebit programului de acțiune respectiv. acesta_ar fi că ne-am concentrat asupra măsurilor esențiale, care pot fi duse la bun sfîrșit cu forțele noastre. De e- xemplu. o idee de bază pe care o promovăm este aceea de a valorifica la maximum resursele materiale, in principal metalul, de care dispunem. Pină acum, bunăoară, resturile de aluminiu, mai ales sub formă de span, le livram — la prețuri mai mici decît ale materiei prime noi -*• unor unități industriale, unde li se dădea o utilizare inferioară. Am reușit ca. în cinci luni, din 850 tone de șpan să obținem 750 tone de aluminiu pe 

care l-am reintrodus în circuitul de producție.— Cum ați. organizat această activitate gospodărească ?— Simplu, cointeresînd în mod corespunzător colectivele, din anumite sectoare. Astfel, la cuptoarele cu inducție, singurul loc unde se poate topi șpanul, am introdus acordul global, cu criterii adecvate de retribuire în acest sistem. La fel am procedat și pentru valorificarea resturilor de cabluri de aluminiu cu izolație. S-au organizat echipe care, cu dispozitive speciale, decojesc aceste cabluri, recupertnd atit aluminiul. cît și izolația din material plastic. O altă sursă de economisi
La întreprinderea de prelucrare a aluminiului SlatinaCU TONA, DAR Șl CU GRAMUL - AȘA SE ADUNA ECONOMIILE DE METAL

re, la fel. dacă nu chiar mai importantă. este respectarea cu severitate a normelor de consum. Acum oamenii au înțeles că orice solicitare de materiale peste limitele prevăzute în normele de consum atrage după sine o analiză foarte drastică a modului în care sint gospodărite resursele materiale la locurile de muncă respective. Cei mai mulți preferă să evite asemenea dezbateri, utilizind rațional materialele de care pot dispune.Cum gîndesc și acționează în a- ceastă privință oamenii care lucrează nemijlocit in producție ? Interlocutor este Ion Moldovan, maistru principal, șef de secție pe schimb la laminorul de bandă la rece și țevi sudate.— Utilajele sint foarte bune, tehnologia este pusă la punct, așa incit economisirea metalului depinde mai ales de spiritul gospodăresc al oamenilor care conduc procesul de producție. Să mă explic. Se știe că, în metalurgie, capetele produsului laminat trebuie tăiate, intrucît. tehnologic. pe aceste porțiuni de început și sfîrșit nu se pot respecta strict dimensiunile normale. Dar aceste capete pot fi mai mici 6au mai mari după cum laminoristul este mai mult sau mai puțin atent, mai mult sau mai puțin pregătit din punct de 

vedere profesional. De aceea, lungimea cit mai redusă a capetelor ce trebuie tăiate este la noi un criteriu de bază in aprecierea calităților unui laminorist. Aceasta reprezintă o cale principală prin care noi reușim să obținem economii de metal și energie și pe care vom persevera in viitor. Rezultatele sint bune. da.r pe noi încă nu ne mulțumesc pentru că mai avem mult de făcut pentru a înlătura decalajul ce mai există intre nivelul de dotare înalt și nivelul de calificare al unor muncitori.— Și altă cale principală ?— Colaborarea cu colectivul de la laminorul de benzi la cald pentru ca materialele să ne fie trimise la lă- 

țimî cît mai apropiate de cotele finale. în această privință mai avem lucruri de pus la punct. Este un domeniu în care se simte necesitatea unui sprijin mai susținut din partea comitetului de partid.In secția de folii discutăm cu sub- înginerul Teodor Pițur, șeful secției. Interlocutorul este de părere că aici diminuarea/cheltuielilor materiale se poate realiza pe două căi : valorificarea din ce în ce mai înaltă a materialelor prin asimilarea unor produse noi, cu un grad de prelucrare cît mai ridicat și prin reducerea consumurilor specifice și a deșeurilor tehnologice. Cum își argumentează această idee ?— Sintem dotați cu o linie de vopsire a faliilor adusă inițial pentru executarea unei game reduse de produse. Dar am încercat și am demonstrat că posibilitățile instalației sint mult mai mari, astfel că în prezent realizăm peste 20 de tipuri de folii pentru ambalarea medicamentelor, brînzeturilor. țigaretelor ș.a. Executăm folii pentru capsule de lapte și iaurt. Toate aceste tipuri de folii înainte se importau. Succesul ne-a demonstrat însă că putem îndrăzni și mai mult, aducind economiei importante avantaje valutare. Dar pentru a face un pas hotăritov 

înainte în această direcție avem nevoie de citeva utilaje pe care IPROLAM—București ni le promite cam de multă vreme că ni le va proiecta. Cit privește consumurile tehnologice de aluminiu și aici avem mari rezerve, prin conducerea corectă a procesului de producție și prin manipularea mai atentă a rolelor de folii pe care le fabricăm, deci prin ridicarea calității producției. Dar am fost în vizită pe la cîțiva dintre beneficiarii noștri, atit din industria alimentară, cît și din industria electrotehnică, și am văzut cum prin' transporturi și manipulări neglijente se deteriorează mari cantități de folii pe care noi ne-am 

străduit să le fabricăm cît mai economicos.— Cum v-ati explicat aceste fapte ?— M-am gîndit că poate de vină este valoarea mai redusă a acestor materiale. Realitatea e că pentru producția de folii de aluminiu, material energointensiv, nu avem clase de preturi în funcție de gradul de prelucrare. Singurul criteriu este grosimea foliei. Or. între a fabrica o rolă de fișii de folie pentru condensatorii electrotehnici și o rolă de aceeași grosime de folii de aluminiu pentru hîrtii de ambalaj este o mare deosebire., deși prețul produsului este același. O altă anomalie este faptul că o serie de beneficiari din tară solicită folii de grosimi prea mari. Un exemplu : la comenzile pentru export de tablă de aluminiu pentru confecționarea de capsule înșurubate pentru sticle ni se solicită tablă cu grosimea de 0,20 mm. în schimb, pentru aceeași destinație, beneficiarii din țară cer tablă de aluminiu de 0,25 mm grosime. Faceți o socoteală : la o comandă pentru 100 tone de tablă se irosesc 20 tone de aluminiu. N-ar fi mai simplu ca beneficiarii să-și adapteze sculele și dispozitivele pentru execuția capsule

lor dintr-o tablă de aluminiu de grosime mai mică ?Am prezentat cîteva idei, cîteva soluții practice de acțiune pentru reducerea consumurilor de aluminiu. Care sint rezultatele ? Ni le prezintă, sintetic, tovarășul Dumitru Ghenea, contabiilul-șef al întreprinderii.— In cinci luni din acest an am reușit să ne încadrăm in nivelul cheltuielilor totale și materiale și să realizăm și producția netă planificată inițial. Concret, am economisit circa 90 tone de aluminiu. Firește, pentru ca efortul colectivului să fie apreciat la justa valoare, solicităm în continuare forurilor de resort corelarea indicatorilor de plan. Calculele arată că intr-o asemenea variantă, în aceeași perioadă am reușit să realizăm o reducere cu 6 lei a cheltuielilor materiale la 1 000 lei producție-marfă și o producție netă suplimentară de 13 milioane lei. Și ceea ce trebuie relevat este că fiecare secție s-a încadrat strict in nivelurile de cheltuieli stabilite prin bugetele de venituri și cheltuieli.— Care vor fi efectele aplicării măsurilor stabilite de Comitetul Politic Executiv al C.C. al P.C.R. privind stabilirea preturilor in funcție de noile unități de măsură ?— Și pînă acum noi livram unele produse în funcție de suprafață sau lungime. Trebuie spus că. de regulă, acestea le fabricăm la tolerantele negative admise de standarde, gestionarii de la depozitul de produse finite nici nu le primesc dacă prezintă abateri dimensionale în plus. Pe această cale realizăm importante economii de aluminiu. De aceea, generalizarea sistemului va avea rezultate pozitive. Desigur, va fi mai multă bătaie de cap, mai ales că pentru benzi, bare turnate, țevi și profile nu avem dispozitive de măsurare în noile unități. Dar calculele arată că, pe această cale, la un singur sortiment de tablă am putea reduce consumul de aluminiu cu 720 de tone.Mari sau mici, cu gramul sau tona, economiile de aluminiu au o valoare din ce în ce mai mare in bugetul întreprinderii. Pas cu pas, acest harnic colectiv își înfăptuiește cu cinste angajamentul pe care și l-a asumat de a economisi peste 500 tone de metal in acest an, preocupir.du-se stăruitor de găsirea altor și altor căi de reducere și mai accentuată a cheltuielilor de producție, în spiritul sarcinilor din nou subliniate de Comitetul Politic Executiv al C.C. al P.C.R.
Corneliu CĂRLAN 
Iancu VOICU

înaltă răspundere muncitorească 
pentru ridicarea nivelului tehnic 

și calitativ al produselor
(Urmare din pag. I)cu calități superioare pe scara cerințelor impuse de promovarea continuă și rapidă a progresului tehnic in economie. Iată de ce posibilitățile mari de care dispune economia națională in acest domeniu se cer valorificate continuu, in strînsă concordanță cu evoluția dotării sale nice moderne, cu exigențele tot înalte ce se . pun in această vință. astfel incit produsele mânești să fie permanent competitive din punct de vedere calitativ și tehnio cu cele mai bune produse similare realizate pe plan mondial, și chiar superioare acestora. Iar faptele dovedesc că în condițiile complexității producției gențelor revoluției fice contemporane, calități superioare

teh- mai pri- ro-
actuale, ale exi- tehnico-științi- obținerea unei a produselor, realizarea unor produse cu un grad de tehnicitate ridicat, competitive pe piața mondială impun, mai mult ca orieînd. o acțiune stăruitoare, convergentă din ,partea tuturor celor care — la planșetă sau în producție — își pun „semnătura" pe un reper, o piesă, un subansamblu sau un produs finit. în acest sens, indicațiile și recomandările practice date in repetate rînduri de secretarul general al partidului. tovarășul Nicolae Ceaușescu, cu privire la promovarea mai susținută a progresului tehnic și modernizarea producției se înmănunchează în adevărate programe de acțiune pentru de oameni ai muncii.După cum se știe, hotărîrile adoptate 

fiecare colectivpornind de la de Conferința Națională, de la exigențele crescinde ale economiei naționale, conducerea partidului a hotărît elaborarea, pentru toate ramurile economice, a unor ■programe speciale care să conducă la îmbunătățirea continuă a calității produselor. S-a indicat ca aceste programe să conțină măsuri tehnice și organizatorice care să cuprindă întregul proces de producție, de la materiile prime pină Ia realizarea produselor finite. Programele trebuie să asigure, totodată, soluții tehnice moderne de fabricație, cu accent pe extinderea mecanizării și automatizării. prin antrenarea mai largă a cercetării științifice, integrarea în fabricație a unor produse la un nivel calitativ ridicat, cu consumuri reduse de materii prime și materiale, corespunzătoare exigentelor pieței in

terne și externe. De asemenea, s-a stabilit ca in cadrul acestor programe un loc central să-1 ocupe măsurile pentru creșterea continuă a calificării întregului personal, pentru întărirea ordinii, disciplinei și' răspunderii in fiecare unitate, acordin- du-se o atenție deosebită Îmbunătățirii muncii în fazele de execuție, concomitent cu întărirea activității de control tehnic de calitate. In spiritul exigențelor formulate de conducerea partidului, pentru ca măsurile stabilite în scopul ridicării calității producției să aibă o eficiență imediată, se impune ca programele ce vor fi adoptate sâ fie temeinic dezbătute cu toți oamenii muncii și aplicate neîntirziat în practică. Un rol deosebit revine in această privință organizațiilor de partid, consiliilor oamenilor muncii, organizațiilor de sindicat, de femei și tineret din fiecare unitate economică, din fiecare sector de fabricație, care sînt chemate să cultive permanent spiritul de exigență, să stimuleze inițiativa creatoare a oamenilor muncii, astfel îneît programele stabilite pentru ridicarea calității producției să fie îmbogățite permanent, în strînsă concordanță cu cerințele economiei naționale, cu noile tendințe ale progresului tehnic, cu cele mai recente și valoroase cuceriri ale revoluției tehnico-științi- fice contemporane.Ridicarea continuă a calității produselor, înnoirea și modernizarea rapidă a acestora reprezintă una din cele mai importante forme de materializare a capacității de creație, a spiritului de răspundere și atitudinii socialiste față de muncă ale muncitorilor, maiștrilor, inginerilor, tehnicienilor, a tuturor oamenilor muncii, care sînt direct interesați în valorificarea superioară a resurselor economiei naționale, prin îmbunătățirea performantelor tehnico-econo- mice ale tuturor produselor. Calitatea produselor este dată, în primă și ultimă instanță, de calitatea muncii fiecărui muncitor, tehnician, inginer, cercetător și proiectant. Iată de ce lupta pentru o înaltă calitate a produselor trebuie să devină în fiecare unitate economică o cauză generală a întregului colectiv, astfel îneît tot ceea ce se creează și se produce să corespundă exigențelor mereu sporite pe care partidul nostru le pune în mod stăruitor în domeniul înnoirii și modernizării producției.
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PAGINA 4 SCINTEIA - joi 23 iunie 1983Umanismul artei românești
Prezența brigăzii artistice in viața satuluiPrintre reprezentantele mișcării artistice de amatori prahovene în etapa republicană a Festivalului național „Cîntarea României*' se numără și formația de brigadă a căminului cultural din comuna Co- corâștii Mislii.Participarea la cea de-a IV-a ediție a marii întreceri a muncii și culturii socialiste încununează o activitate rodnică și îndelungată. Membrii brigăzii artistice din Co- corăștii Mislii au in palmares premii la confruntările anterioare, apariții pe „micul ecran'*, dar mai ales o prezență activă în fața consătenilor.Programul susținut în cadrul spectacolului reprezentativ de selecție. care a reunit la Ploiești cele mai valoroase colective artistice de amatori din județul Prahova, a lăsat o impresie deosebită atît juriului, cit și publicului. Sugestiv intitulat „Pămîntul caută țărani", acest program vrea — și reușește — să fie o convingătoare pledoarie pentru o mai puternică implicare a fiilor comunei în buna soluționare a problemelor' autogospodăririi și autoapnovizionării, un cald omagiu adus vredniciei și dăruirii cu care numeroși locuitori din Cocorăștii Mislii lucrează pe cîmp, în celelalte sectoare ale cooperativei agricole de producție. în propriile lor gospodării, precum și ca părtași ia acțiunile de înfrumusețare și modernizare a localității.Firește, n-au fost ocolite nici aspectele care impuneau intervenția critică a brigăzii, fructificarea cu talent și incisivitate a mijloacelor satirei și umorului. Condamnabila „pasare" a răspunderilor, superficialitatea în îndeplinirea unor sarcini, lenea, navetismul păgubitor și-au aflat o replică promptă, combativă, reacția aprobatoare și aplauzele spectatorilor constituind o primă atestare a calității reale a programului. Conținutul acestuia, virtuțile literare ale textului s-au bucurat de o valorificare corespunzătoare din partea interpreților.Evidențiind meritele unor înzestrați și pasionați artiști amatori cum sint Costică și Ion Simion, Sandu Petrache. aportul celor „trei Mării" (Grecu, Ilie și Stăncescu), al Crinei Moise și al lui Ion Olaru (acesta, secretar adjunct al comitetului comunal de partid), se cuvine să facem o mențiune spe

cială pentru instructorul brigăzii, Ion Grecu. nelipsit interpret, totodată, al programelor puse în scenă.Om de-acum în puterea vîrstei (va împlini, în 1984, 40 de ani). Ion Grecu este legat de activitatea artistică „de cînd se știe". Director de cămin cultural între 1970—76, secretar adjunct al comitetului comunal de partid între 1976—1982, îndeplinește, în momentul de față, funcția de primar. Și acum însă, ca și în perioada elanurilor utecis- te, se găsește în fruntea activităților cultural-artistice. Responsabilitățile sale actuale sînt. firește, mult amplificate, dar tovarășul Ion. Grecu își împarte astfel timpul încît să nu absenteze de la repetițiile organizate la cămin, de la acțiunile cultural-educative. E, desigur, un caz mai aparte, căci Ion Grecu are talent, în orice caz o anume dezinvoltură scenică, ceea ce, de bună seamă, nu se poate cere tuturor primarilor 1 Important însă și necesar și pe deplin posibil de generalizat este modul de a gindi al primarului de la Cocorăștii Mislii : „Eu consider activitatea culturală, îndeosebi a brigăzii artistice, drept una dintre formele eficiente de influențare

pozitivă a oamenilor din comună, de educare a lor în spiritul politicii partidului"....în ceea ce îl privește direct, ne mărturisește că, „după atita alergătură și zbatere pentru diverse probleme, după ședințele și discuțiile de care agenda unui primar nu e niciodată scutită, e pur și simplu o relaxare să petreci două ore la căminul cultural".Acestei explicații îi adăugăm și o alta, asupra căreia Ion Grecu s-a oprit oarecum în treacăt, dar care pare — și chiar este — de primă însemnătate : primarul de la Cocorăștii Mislii vrea să ceară intelectualilor comunei și tuturor celorlalți locuitori să participe la îmbogățirea vieții spirituale a localității oferindu-le exemplul propriei participări. La fel a procedat și în privința sarcinilor economice: contractele cu statul pentru creșterea porcilor, a iepurilor le-a început făoînd el însuși contract. Și cînd am încercat să-i laud modul de a proceda, tovarășul Grecu m-a întrerupt : „Păi, se putea altfel ?“....Ce era să zic ? N-am mai zis nimic !
Corneliii ȘERBAN

în apropierea monumentalei 
duri de stejar de la Mocear, ju
dețul Mure?, a avut loc tradițio
nala manifestare folclorică „Tirgul 
fetelor" de la Gurghiu. Această săr
bătoare a cintecului, jocului și por
tului strămoșesc a reunit peste 
40 000 de tineri și virstnici de pe 
valea Beicii și a Gurghiului, de pe 
Tirnave, zona Mureșului de Sus din 
Cimpia Transilvaniei și oaspeți din 
alte județe ale țării. Pe scena ame
najată in aer liber au evoluat nu 
mai puțin de 30 de echipe artistice, 
ansambluri folclorice și soliști vo
cali și instrumentiști — români, 
maghiari, germani — din Hodac, 
Ibănești, Orșova, Glăjărie, Cașva, 
Gurghiu, Comori, Sighișoara, Tg. 
Mureș, precum și „călușarii" și 
grupul vocal al Căminului cultural 
Recea din Făgăraș, județul Brașov. 
Fiecare din cei prezenți aici a adus 
tot ce are mai frumos in casa lui, 
in tradiția lui, pentru a le contopi 
și da strălucire într-o mare și me
reu proaspătă sărbătoare a frumo
sului și a gindului curat de frăție 
și unitate. (Gheorghe Giurgiu).

Foto : Koncz IănosFormația de dansatori din Orșova

COMPOZITORUL
— în consonanță cu temele 

majore ale epociiPentru fascinanta lume a Euterpei, pentru toți slujitorii ei, prin cuvintele ( secretarului general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu. s-a conturat, nu o dată. Un bogat program de muncă. Pledoaria pentru transformarea artelor și a literaturii într-un mijloc de educație patriotică, încărcată de nobile semnificații, reliefează de fapt rolul creatorului și interpretului pentru care marea sursă de inspirație rămîne Omul, omul atent la tot ceea ce se petrece în jurul său, cel care simte freamătul vieții și al epocii. Măiestria nu înseamnă un simplu meșteșug. deoarece măiestria este indestructibil legată de un bogat conținut de idei și de sentimente. De aceea ea este trainic asociată temelor majore ale artelor șl literelor ; niciodată capodoperele nu au tălmăcit teme minore, iar temele universale trebuie interpretate de pe poziția unui creator al pămîntului natal. în această ambianță solară — ce exclude autonomia esteticului și acea superficială și egoistă izolare în „turnul de fildeș" — prevalarea moștenirii spirituale a trecutului, în mod creator, este imperios necesară. Cu atît mai mult cu- cît în tradițiile muzicii românești

se înscriu folclorul nostru, muzica veche, în care, nu o dată în- tilnim un subtext novator, în timp ce copierea unor curente de „ultimă oră" nu duce decît la generarea unui creator manierist. fără profunzime și originalitate, un epigon fără reliefuri 1 în nici un caz nu putem accepta unele teze care minimalizează preluarea
însemnări de

Doru POPOViCI

creatoare a folclorului, tocmai într-o țară tînără, unde cîntecul și dansul popular sint contopite pină la identificare cu acea tinerețe fără bătrine- țe din milenarele noastre basme. Ar însemna că am minimaliza capodoperele sau operele majore ale lui Enescu, Sabin V. Dră- goi. Paul Constanti- nescu, Dimitrie Cu- clin, Marțian Negrea, Mihail Andricu, Theodor Grigoriu, Tiberiu Olah etc. Originalitatea căutată — cu orice preț — ca scop în sine este departe de lumea autenticului artist român I George Enescu susținea că aceasta o obține acela care... nu o caută ; acela ce o are in singe și în inimă este născut și nu „făcut", predestinat să inove

ze, în consonanță cu temele majore ale esteticii și eticii noastre de popor de un clasicism structural. Nu putem accepta inovația decît după asimilarea aprofundată a unei solide tradiții ; așa au făcut toți marii compozitori. „Moderniștii după ureche"... sint legați de modă, deci de tot ceea ce este trecător. Or. creația adevărată este legaLă indestructibil de e- ternitate 1 Dacă nu ești și un educator al publicului, dacă opera ta nu se interpretează cu plăcere și dăruire de multi slujitori ai artelor, ci doar de către o formație sau de cîțiva inter- preți, izolați de vuietul actualității noastre. opera ta, cu sau fără voia ta, devine o ficțiune. Este adevărat că nu o dată „noul" este înțeles cu greutate. Ceea ce nu înseamnă că toți așa-zișii „neînțeleși" ... vor reedita gforia postumă a lui Mozart sau Wagner... în concluzie. pledăm pentru o artă cu idei si sentimente înălțătoare, adine umane. încît aș spune din adîncul sufletului, amintind'i-mi de sensul sublim al unui vers conceput de un poet contemporan, pe care am încercat să-l redau într-o recentă compoziție a mea : „De unde patria începe' și cîntecul începe de-acolo“...

LA IPOTEȘTI

Omagiu LuceafăruluiAici, la Ipotești... vin oameni în ianuarie și în iunie, vin aproape la fel — cu zecile ■ ori cu sutele — în fiecare zi a anului, în casa copilăriei poetului, trei „cărți de impresii" — voluminoase, sobre, deschise — adună laolaltă unele dintre semnificațiile acestui neîntrerupt flux de vizitatori, notații pline de emoție, mărturii prețioase ale cunoașterii și largii răspindiri a operei eminesciene. Scrise în românește, ori în engleză, rusă, arabă, chineză, maghiară, ebraică. în alte și alte graiuri, aceste mărturii vorbesc in fond despre universalitatea poetului român, despre mesajul unei poezii ce a

intrat în patrimoniul cultural al umanității.Un simpozion desfășurat la 14 iunie a.c., cu participarea unor personalități de frunte ale literelor românești, a marcat centenarul publicării „Luceafărului" și al apariției primei ediții (Maiorescu) a creației poetice eminesciene. O șezătoare literar-artistică a desemnat apoi laureații celei de-a 11-a ediții a concursului de poezie „Porni Luceafărul"... organizat prin conlucrarea cîtorva e- dituri și publicații li- terar-artistice si dedicat tinerilor din întreaga tară. încunu- nind activitatea de pină acum a mai multor scriitori locali, in aceste zile se constituie cenaclul din Botoșani al Uniunii scri

itorilor. eveniment urmat de un spectacdl de muzică și poezie intitulat „Ce-ti doresc euție. dulce Românie".„Aici, Ia Ipotești. de unde s-a înălțat în strălucire universală Luceafărul geniului poetic național, cinstim cu emoție memoria nepieritoare a celui mai iubit poet al neamului nostru. Mihai Eminescu" — nota tovarășul NicolaeCeaușescu în cartea de onoare a casei memoriale, în ziua de 22 mai 1966. Regăsim în acest citat cel mai profund- temei pentru care noi. cetățenii României, venim ori revenim, mereu, la Ipotești : să omagiem Poetul neamului, pe noi înșine in tot ceea cc avem mai de preț.
Sijvestri AILENEI

Casa memorială „Mihai Eminescu" de Ia Ipotești

Cu un an în urmă s-a reorganizat, într-o clădire înălțată la începutul acestui veac, secția de istorie a Muzeului județean Covasna. De cu- rind, într-o aripă npuă, integrată armonios vechiului șf valorosului ansamblu, s-a inaugurat și secția de etnografie a muzeului. Este pus astfel in valoare un patrimoniu muzeal de o mare bogăție și valoare științifică și cultural-artistică, care, mai grăitor ca orice alte mărturii istorice, înfățișează generațiilor de azi și de mîine îndeletniciri și ocupații tradiționale ale oamenilor acestor locuri, români și secui, creația lor materială și spirituală, nu o dată vădind fecunde înrîuriri reciproce. Deschiderea acestei secții reprezintă o nouă ilustrare a grijii partidului nostru pentru cunoașterea și păstrarea moștenirii trecutului, pentru cinstirea tradițiilor îndelungate de muncă și viață comună ale oamenilor muncii români și de alte naționalități din țara noastră....Pătrundem în muzeu. Sute de exponate, unele încărcate de ani mulți, vorbesc despre iscusința locuitorilor zonei în valorificarea resurselor naturale locale; stau alături coșuri, meșteșugit lucrate din scoarță, pentru culegerea fructelor de pădure (de la Comandau, Reci și Vîl- cele) cu vechi ustensile de pescuit și albinărit ori capcane pentru animale sălbatice (de la Ghelința și Zăbala). Sute și sute de obiecte, unele venind din adincuri de vremi, atestă apoi marea diversitate a uneltelor agricole cu care se realizau

aratul, semănatul, prășitul, seceratul, treieratul și măcinatul cerealelor păioase. Reține atenția o moară manuală care transformă mișcarea rectilinie a brațelor jn mișcarea de rotație a pietrelor de moară, lucrată de un. meșter local din Arcuș la mijlocul veacului tre-
devărate podoabe ale bucătăriei de altădată. Spetele pentru războiul de țesut au adus un larg renume meșterilor din satul Brăduț din zona Baraolt. După cum coșurile împletite — celor din Albiș și Bodoc. iar sitele — celor din Chiuruș de lingă Covasna. în meseria strunjitului în

formelor, totul respirînd un mare respect și dragoste pentru cămin. Iată și o casă românească din zona Buzaielor, cu vestitul colțar. cu mîn- drele ștergare și cu perinile cusute în motive geometrice ; pe un perete, un tablou al. lui Cuza, semn că în casele românilor transilvăneni „Dom-
Mărturiile unei istorii multiseculare 

de muncă și viață înfrățită 
însemnări despre secția de etnografie a Muzeului județean Covasna

cut ; ea stă mărturie inventivității țărănești, puterii de creație a oamenilor Covasnei. Creșterea animalelor— ocupație fundamentală pe aceste meleaguri pînă nu de multă vreme— este ilustrată de o largă paletă de obiecte : de la vestitele răboaje ciobănești pînă la strecurători și cîn- tare măiestrit împodobite.Numeroase exponate vorbesc despre meșteșuguri tradiționale cu mare vechime, despre sate specializate de demult în realizarea unor ustensile gospodărești. Sărârițele din coajă de mesteacăn. îngrijit lucrate, provenind de la Biborțeni ori Herculian, de la Dalnic ori Baraolt, pot fi socotite a-

lemn se specializaseră meșterii din Turia, iar despre dogarii din satul Harale se spune că ajungeau cu mărfurile lor pînă departe peste Carpați, la Giurgiu și Bacău. Cu lăzi de zestre de mare frumusețe se puteau lăuda meșterii de la Imeni și Herculian. Ne rețin atenția mai multe unelte ale meșterilor tîmplari. la unii dintre aceștia (cum se întîmpla cu familia Sutb din Vîrghiș) meșteșugul transmițîndu-se din tată în fiu de-a lungul multor generații.Un interior de casă secuiască de la Racoșul de Sus etalează numeroase piese. în realizarea cărora și-au dat mîna utilul cu frumosul, funcționalitatea cu armonia și proporția

nul Unirii" era socotit și al lor. o întrupare firească a năzuințelor lor de libertate socială, de unitate națională.în meșteșugul olăritului. Covasna a propus din vechime frumoase exemplare din ceramică roșie și neagră. de un rafinat echilibru al culorilor, și mai ales cable ale unor vestiți meșteri de la Herculian și Bodoc. Trecem apoi prin fața altor si altor exponate; noi și noi meșteșuguri ne vorbesc despre o viață economică diversă. despre efortul continuu de a smulge naturii foloase cît mai mari pentru om. Așa sînt cioplirea pietrei, prin meșteri renumiți, precum cei de la Poian și Micfalău. prelucrarea

Secolul nostru este un secol al căutărilor de drumuri noi. determinante și in ce ne privește pe noi. românii, care ne-am înscris fără îndoială printre cei ce au contribuit nu numai la punerea în discuție, ci și la găsirea căilor de transmitere și reflectare a unul mesaj înalt uman fără de care arta nu e artă și nu posedă această nobilă menire.Dacă privim diversitatea stilurilor, fie cele tradiționale. figurative, fie nonfigurative și decorative. în sculptură. școala românească poate sta cu cinste alături de toate marile școli, aparținîndu-ne chiar cel care a deschis sculpturii o eră nouă : Brâncuși, socotit „părintele sculpturii moderne". Brâncuși a intuit căile viitorului și a revoluționat sculptura cău- tind să găsească noi modalități de a face „forma" să rostească lumii un limbai mai nou. să vorbească cit mai expresiv. El- a făurit, ca un demiurg, un nou univers de forme artistice. deosebit de cel pe care ii propusese sculptura de la greci, trccînd prin Michelangelo. pînă la Rodin. El s-a inspirat pentru această revoluție din universul folclorului românesc in primul rind, dar și din toate creațiile similare aparținînd civilizațiilor tradiționale ale lumii. in special din așa-nu- mita „artă neagră" — arta Africii, care începea să cucerească atenția lumii la începutul secolului nostru, fenomenul premergînd intrarea străvechiului continent în viața și conștiința politică a lumii.Drumul lui Brâncuși este numai aparent nonfigurativ. în realitate. Brâncuși nu dizolvă, nu face abstracție de FORMĂ — care rămîne esențială pentru sculptură. El îi dă o altă dimensiune și merge pînă acolo incit, nemulțumit de ceea ce-i ofereau acumulările artei universale pînă atunci, introduce o lume nouă de forme, lume încă neexplorată, lumea civilizațiilor arhaice. începind cu aceea a poporului său.Calea pe care a mers el este una din marile soluții ale artei modeme, dar nu este unica posibilă. Sculptura românească a veacului nostru nu înseamnă un singur nume, oricît de măre și de universal pare să se constituie. Cred că lecția lui Brâncuși poate fi rodnică și în alt sens. $i, dealtfel, să nu privim numai la el. uitînd de celălalt gigant al sculpturii noastre moderne. Paciurea, care și el a găsit un drum, drumul pe care s-a avîn- tat apoi o pleiadă de mari sculptori români ai secolului nostru.Există o mare școală de sculptură a secolului nostru în România, deloc aca- demizantă. de o tradiție extrem de vie, de îndrăzneață. chiar dacă stăruind să vadă în „tradiție" doar ceea ce se numește „figurativ". E o cale încă neistovită. care, la marele meșteșug și șlefuire, caracteristic nouă, e încă plină de posibilități. Ea nu trebuie trecută în umbra lui Brâncuși. Acesta a spus că la umbra copacilor mari nu crește nimic. Nu cred că ar fi fericit să știe că el a devenit la rîndu-i. pentru

Opinii de Mihai COȘAN

ai săi, un astfel de copac, la umbra căruia n-ar mai fi posibil să se vadă nimic. Sculptura românească nu este numai brâncușiană, favorizînd o valoare de simbol, ’ci. împreună cu el, mai înseamnă un întreg univers, si este bine ca aceia care îl ilustrează să fie receptați ca atare, nu ca un fel de „univers secund". peste care se suprapune un schematism.Avind întreaga admirație pentru mutațiile caracteristice genialului Brâncuși, unii dintre noi, cei de azi. ne-am simțit chemați să urmăm celălalt drum, pe

te. din acest punct de vedere. Ceea ce trece ca un inegalabil fir roșu prin întreaga sa evoluție, de la Paciurea la opere ale maestrului Ion Irimescu. este această capacitate de a învesti forma tradițională cu un spirit nou. Cred că sculptura românească, prin marii ei exponenți din secolul nostru, a reușit să descopere, in mod solidar, printr-o unitate profundă de „matrice stilistică" (spre a folosi celebra formulă a lui Blaga) un mod românesc de a simți „forma" și de a găsi „subiecte". Universul acesta de forme și

„ION CREANGA"
Lucrare (în piatrâ) de Ion VLASIUcare aș îndrăzni să-1 numesc al „figurativului expresiv", înfelegind prin asta credința — pusă la baza unei metode de creație — in forța spirituală plină de robustețe a formei, convingerea că sculptura modernă se poate innoi și re- vitaliza nu numai prin înlocuirea formelor figurative și cu atît mai puțin prin dizolvarea. pulverizarea lor. ci și printr-o nouă modalitate, de investiție a spiritualului in materie. Sculptura, spre deosebire de pictură, care are un cimp foarte larg de mișcare (să ne gîndim cite nuanțe sufletești ce țin de portretistică figurată se pot exprima printr-un peisaj sau prin niște flori de cîmp sau printr-o distribuție savantă a culorilor nu numai decorativ), este obligatoriu să se dezvolte nu în extensiune, ci in intensitate. Arta sculptorului este o artă a adincimii. a intensității, a capacității de a face să vorbească volumele și spațiul, formele ce nu pot depăși o anumită capacitate de expresivitate. Cred că școala românească de sculptură modernă, a secolului XX, a reușit tocmai acest „miracol". Și de aceea mi se pare că este necesară o explorare a ei în totalita-

PROGRAMUL 1

11,00 Telex
11,05 Melodii populare
11.30 Film serial : Bulevardul Paulista
12.15 Atenție la neatenție
12.35 Desene animate : „Micuța Nell" 
16.00 Telex
16,05 Profesiunile cincinalului
16.30 Studioul tineretului
17.40 Imagini din Luxemburg
17,50 1001 de seri
20,00 Telejurnal
20.30 Fotograme din realitate
21,10 Film seinal : „Omul din Atlantis"
21.40 Dacă iubiți această planetă...
22,05 Dlscorama
22.30 Telejurnal

PROGRAMUL 2
20,00 Telejurnal
20.30 Tezaur folcloric
21,00 Curier cetățenesc
21.15 Concertul orchestrei simfonice a 

Radioteleviziunii
22.30 Telejurnal

pieilor — ramură în care își dobîn- dise o largă faimă breasla tăbăcari- lor de la Tîrgu Secuiesc ori de la Racoșul de Sus, torsul și țesutul ilustrate prin exponate de la Voinești — Covasna (cergi). Araci (cuverturi), Aita Mare, Brețcu. Covasna (scoarțe), Racoșul de Sus. Araci. Brețcu, Bodoc (ștergare), Peteni (năframe). Iată o splendidă ie românească de la Valea Mare. în care albul imaculat al pinzei este „ghintuit" cu negru intr-o compoziție simplă, dar de mare efect ; iată ia românească de la Vîlcele cu sute și sute de paiete, înflorind pînza ; iată un costum de cioban de la Zagon, ornamentat numai la gulere și manșete, mărturisind un remarcabil echilibru sufletesc ; iată sobre costume bătri- nești secuiești provenind din Vîrghiș sau Herculian.Stăruim apoi în fața unor exponate și fotografii înfățișind obiceiuri populare — capra de la Doboșeni. jocul cu mască de la Zizin. purtatul cununii de griu de la Poian. alegerea de baci etc. Cu acestea, drumeția noastră prin lumea de altădată a satelor covăsnene se încheie. La capătul ei ni se dezvăluie o lume guvernată de respectul adînc pentru muncă, pentru lucrul temeinic, bine făcut, ca și pentru semenii de alt neam și altă limbă. Este mesajul profund al expoziției etnografice despre care am relatat în însemnările de față.
Silviu ACRIM

de subiecte, care-i este propriu și pornește din aceeași stare de suflet inedită, face din toată diversitatea de creatori o mare familie, în care imul se explică prin celălalt și toți la un loc se integrează în marea realitate a culturii române a secolului douăzeci.Urmînd pilda înaintașilor și maeștrilor noștri ne simțim însuflețiți de acel ideal uman care își propune o potențare a vieții, o ridicare a ei pe noi înălțimi. o luminare a ei. si nu o așezare a ei sub semnul unei fatalități apăsătoare, „angoasante". Arta a fost dintotdeauna chemată — in concepția poporului nostru — să fie o podoabă a vieții, și omul a fost văzut totdeauna de poporul român ca o ființă pentru care arta îi este consubstanțială.In epoca noastră, modul de a continua această tradiție este desigur altul. Arta, ca și știința, este perfectibilă. modalitățile, căile sînt fără limite de transfigurare. Dar în același timp toate cuceririle înaintașilor sînt însuma- bile ; nu înaintăm aruneînd ceea ce s-a dovedit a fi cucerire adevărată și temeinică a înaintașilor. Ur

mînd acestei convingeri, căutăm să nu devenim tributarii unui curent la modă, ci să dăm expresie unui temperament care dorește să creeze, să se dăruie cu devoțiune pentru poporul și țara lui și să încerce a găsi acele deschideri și acele înțelesuri cu bătaie mai lungă. Consider că arta noastră, a celor ce trăim aici și acum, nu poate face abstracție, fără să se condamne la sterilitate, de progresul societății noastre, de marele avînt al industrializării, de prefacerile sociale care au adus în prim plan un nou tip de om. Dar acest om nou — pe care și eu, alături de cei mai multi, am încercat să-l eternizez în bronz și piatră — nu este un străin, o creație ex nihilo. ci este continuatorul străvechiului om al pămîntului nostru. într-o nouă ipostază a lui. dintr-o nouă etapă a istoriei. Frumusețea morală a omului nou de azi își are rădăcinile în omenia românească dintotdeauna.Arta este chemată, după credința mea. să pună în lumină tocmai aceste frumuseți umane. îmbinate intr-un univers întreg. Arta noastră este cu atît mai autentică, mai ferită de academismul veșted și steril, cu cît se apropie de această realitate și încearcă să o cuprindă, cu cît privirea noastră lăuntrică străbate în esența realității și nu rămîne la suprafață, la aparență. Școala românească de artă a avut, de la început, o capacitate caracteristică de a surprinde esența — trăsătură specifică a spiritului clasic — dar și de a exprima avîn- tul, de a încălzi piatra și bronzul, de a trece dincolo de formă, spre un mesaj /■ setea romantică de i<U' . și de lucrare asupra lumii pentru înălțarea, pentru transfigurarea ei. încă o dată, nu pot să nu evoc, în acest sens, linia maeștrilor în care acest specific al sculpturii românești poate fi citit cu deplină claritate. Nu spectacolul exterior. exaltarea sau „angoasele", ci pateticul, intensitatea lui interioară, iradierea spiritului din bronz sau marmură : iată ceea ce năzuim să redăm în sculpturile noastre în care am portretizat — în bronz sau marmură — pe marii noștri cărturari sau pe făuritorii de istorie. Cred că sculptura pe teme istorice, mai ales cea monumentală. este în primul rînd o meditație asupra^ istoriei noastre. Oamenii noștri de seamă sint luce-j feri si soliile acestui popor în memoria umanității, simboluri ale unor idei cej ne sînt scumpe, dar care pot deveni și valori ale cugetării universale despre trecutul umanității.In încheierea acestor cîteva gînduri. acestei confesiuni de meșter deprins' mai mult cu dalta decît cu condeiul și mai puțin înzestrat cu potențialul teoretizărilor, aș vrea să] spun că, pentru mine.J sculptura, ca și poezia sint manifestări de suflet.Drumul unui artist tiu*'? buie să năzuiască meitet înainte. în acord cu o estetică pentru care esențiale sint veridicitatea si accesibilitatea pentru masele largi.
cinema

© Mitul Fedorei : Sala mică a Pala
tului — 17,15; 20.
® Buletin de București : DRUMUL 
SĂRII (3128 13) — 15; 17; 13.
$ Omul și umbra : VIITORUL 
(11 48 03) • — 17.30 : 19.30.
0 Pasărea de foc spațială : VIITORUL
— 15.30.
© Pintea : VOLGA (79 71 26) — 9;
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15. MUNCA
(21 50 97) — 15; 17,15: 19,30.
© Ultimul cartuș : FLACĂRA (20 33 40)
— 15,30; 17,30; 19,30.
0 B.D. în acțiune : ARTA (21 31 86)
— 9; 11; 13; 15; la grădină — 21.
© Sfîrșitul nopții : ARTA — 17,15;
19,3a.
0 Mult mai de preț e iubirea : PRO
GRESUL (23 94 10) — 16; 18; 20.
0 Presimțirea dragostei : BUZEȘTI 
(50 43 58) — 15; 17; 19.
@ Martorul de pe „Cap Arcona“ : 
TIMPURI NOI (15 6110) — 9; 11; 13,15; 
15,30.
O întunericul alb : TIMPURI NOI — 
(15 61 10) — 17,45; 20.
© Dosarul „Lina de aur“ : CENTRAL 
(14 12 24) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 
20,15.
© Incredibilele aventuri ale unor ita
lieni în Rusia : SCALA (11 03 72) — 9; 
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15.
• Fata care vinde flori : FESTIVAL 
(15 63 84) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20.15.
© Șatra : FAVORIT (45 31 70) — 9;
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15, FEROVIAR 
(50 51 40) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 
20, la grădină — 21.
O Marele șarpe : GRIVIȚA (17 08 58)
— 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20, AURO
RA (35 04 66) — 9; 11,15; 13,30; 15,45;
18; 20.
O împușcat în spate: DACIA (50 35 94)
— 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18: 20.
© Carnaval : COTROCENI (49 48 48)
— 15,30; 19.
© Viraj periculos : PACEA (60 30 85)
— 15,30; 17,30; 19,30.
@ Tatăl reginei: FLAMURA (85 77 12)
— 9; 11; 13,15; 15.30; 17,45: 20.
© Adio, dar rămîn cu tine : PATRIA 
(11 86 25) - 9 ; 11,15; 13,30; 15.45; 18:
20.15, CULTURAL (83 50 13) — 9; 11,15; 
13,30; 15,45; 18; 20,15, GRADINA LU
CEAFĂRUL (15 87 67) — 21.
© Cei trei mușchetari : LUCEAFĂRUL 
(15 87 67) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.
© Zilele filmului suedez : Spectacol de 
gală Charlotte Lowenskold : STUDIO 
(59 53 15) — 19.
© Iubire fără soare : VICTORIA 
(16 28 79) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 
20,15, TOMIS (21 49 46) — 8; 10; 12,30; 
15; 17,30; 20, la grădină — 21,15.
© Program de desene animate : DOI
NA (16 35 38) — 9; 10,30; 12,15; 15,45.
© Visul de argint al alergătorului : 
DOINA — 13,45; 17,15; 19,30.

O Un american la Paris: EXCELSIOR 
(65 49 45) — 9; 11,15; 14,30; 17,15: 20, 
GLORIA (47 46 75) — 8,45; 11,15; 13,30; 
15,45; 18,15; 20,30.
© Vraciul : MIORIȚA (14 27 14) — 9;
11,30; 14: 16.30; 19, COSMOS (27 54 95)
— 9; 11.30; 14; 16,30; 19.
© Marea evadare : UNION (13 49 04)
— 10; 13; 16; 19.
© Un comando pentru apa grea : 
FERENTARI (80 49 85) — 15.30: 18,30.
O Aventură în Arabia : LIRA (31 71 71)
— 16; 18,15; 20,15, la grădină — 20,45. 
© Pe -căi nelegale : FLOREASCA 
(33 29 71) — 9; 11; 13; 15,30; 17,45; 20. 
© Despărțire temporară : POPULAR 
(35 15 17) — 10; 13; 16: 19.
© Micul lord ; GRADINA GLORIA 
(47 46 75) — 21.
© Cîinele : GRADINA PARC HOTEL 
(17 08 58) — 21,15.
© O fată fericită : ARENELE ROMA
NE (41 15 36) — 21.
© Locotenentul Bullit ; Urmărire la 
Amsterdam : PALATUL SPORTURI
LOR ȘI CULTURII (75 40 40) — 18.

teatre
© Teatrul Național (14 7171, sala 
mică) : Comedie de modă veche — 
19,30; (sala Atelier) : Inocentul — 19.
© Filarmonica „George Enescu" 
(15 68 75, Ateneul Român) : Concert 
simfonic. Dirijor : Ronald Zollman — 
Belgia. Solist : Ion Ivan Roncea — 19. 
0 Radioteleviziunea Română (14 68 00): 
Orchestra Simfonică și Corul Radiote
leviziunii. Opera : „Crepusculul zeilor" 
de Richard Wagner, actul I și scene
le I—II, actul II. Dirijor : Iosif Con
ta, artist emerit — 19.
® Opera Română (13 18 57) : Lacul le
bedelor — 18.
© Teatrul de operetă (14 80 11): Mam’ 
zelle Nitouche — 19.
0 Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" 
(sala Schitu Măgureanu, 14 75 46) : 
Amintiri — 19, (sala Grădina Icoanei, 
12 44 16) : Voluptatea onoarei — 19.
0 Teatrul Mic (14 70 81) : Richard III
— 17,30.
0 Teatrul Foarte Mic (14 09 05) : Stop 
pe autostradă — 20.
© Teatrul „C.I. NottaraM (59 31 03, sala 
Magheru) : De ce dormi, iubito ? —
19,30.
© Teatrul Giulești (sala Majestic. 
14 72 34) : Anunț la mica publicitate
— 19,30; (la Sala Palatului Republicii 
Socialiste România) : Arta conversa
ției — 19.
© Teatrul satiric-muzical „C. Tănase" 
(grădina Boema, 15 56 78) : Fotbal Ia 
Boema — 20; (sala Savoy) : Vacanță 
la București — 19,30.
@ Ansamblul „Rapsodia română": 
(13 13 00) : La izvor de dor și cintec
— 18,30.



SCINTEIA - joi 23 iunie 1983 PAGINA 5

Întîlnire la C. C. al P. C. R.Miercuri dimineața, o delegație a Partidului Comunist Român, condusă de tovarășul Miu Dobrescu, membru supleant al Comitetului Politic Executiv, secretar al C.C. al P.C.R., s-a întîlnit cu delegația Partidului Social-Democrat din Danemarca, condusă de Lasse Budtz, președintele Comitetului de politică externă al partidului, deputat, purtătorul de cuvînt al P.S.D. în Parlament pe probleme de politică externă, care, la invitația C.C. al P.C.R., efectuează o vizită de prietenie în țara noastră.în cadrul întîlnirii, desfășurată în- tr-o atmosferă cordială, prietenească, s-a procedat la o informare reciprocă privind activitatea și preocupările actuale ale Partidului Co
Planul și angajamentele asumate 
in întrecere - exemplar îndepliniteContinuăm să publicăm rezultatele obținute în întrecerea socialistă de alte colective fruntașe de oameni, ai muncii din întreprinderi industriale, din unități agricole, transporturi, precum și din domeniul circulației mărfurilor.Potrivit punctajului general, stabilit pe baza realizării indicatorilor prevăzuți in criteriile de organizare a întrecerii socialiste, la sfîrșitul lunii mai *) pe primele locuri se situează :ÎN DOMENIUL PRODUCERII ENERGIEI HIDROELECTRICE Locul I : întreprinderea electro- centrale Curtea de Argeș, cu 387,4 puncte.Principalii indicatori de plan au fost depășiți cu : 3,8 la sută la producția de energie electrică la bornele generatoarelor și la graficul de putere la dispoziția sistemului energetic național ; unitatea s-a încadrat în prevederile de plan privind productivitatea muncii ; cheltuielile prevăzute în buget au fost reduse cu 13 la sută, iar consumul tehnologic pentru producerea e- nergiei electrice a fost mai mic de- cit cel normat cu 10 la sută.LocR' II : întreprinderea electro- centrîrtDorțile de Fier.Locul 'ÎII : întreprinderea elec- trocentrale Rm. Vîlcea.IN DOMENIUL EXTRACȚIEI ȚIȚEIULUI ȘI GAZULUI METAN Locul I : Schela de producție petrolieră Zemeș, județul Bacău, cu717,2 puncte.Principalii indicatori de plan au fost depășiți cu : 29,8 la sută la producția netă. 9.1 la sută la pro- ducția-marfâ vindută și încasată, 29,5 la sută la productivitatea muncii. 29,1 la sută la beneficii ; cheltuielile totale la 1 090 lei producție- marfă ău fost mai mici decît cele planificate cu 9 la sută, iar cele materiale cu 8,1 la sută.Locul II : Schela de producție petrolieră Găești. județul Dîmbovița.Locul III : Schela de producție petrolieră Suplacu de Barcău, județul Bihor.ÎN INDUSTRIA CONSTRUCȚIILOR DE MAȘINI — SUBRAMURA UTILAJ ENERGETIC. PETROLIER, PENTRU METALURGIE, CHIMIE, MATERIALE DE CONSTRUCȚII ȘI ALTE RAMURILocul I : întreprinderea de utilaj chimic „Grivița roșie" București, cu 705,3 puncte.Principalii indicatori de plan au fost depășiți cu : 4,4 la sută la producția fizică, 8,3 la sută la producția netă. 12,9 la sută la export,2,1 la sută la producția-marfă vîn- dută și încasată, 9,3 la sută la productivitatea muncii, 17,3 la sută la benefici',,; consumurile de materii prime' materiale au fost mai mici de'it cele normate cu 9,7 la sută, ia.. cele de energie electrică și combustibili cu 8,5 la sută.Locul II : întreprinderea de piese turnate Cîmpina, județul Prahova.Locul III : întreprinderea metalurgică Bacău.ÎN INDUSTRIA ELECTRONICA ȘI TEHNICA DE CALCUL, ECHIPAMENTE PENTRU TELECOMUNICAȚII ȘI AUTOMATIZĂRILocul I : întreprinderea de produse electronice și electrotehnice „Electroargeș" Curtea de Argeș, județul Argeș, cu 920,8 puncte.Principalii indicatori de plan au fost depășiți cu : 6,9 la sută la producția fizică, 6,4 la sută la producția netă, 2,3 la sută la producția marfă-vîndută și încasată, 7,2 la sută la productivitatea muncii ; depășiri importante de plan au lost obținute la export și la beneficii ; cheltuielile materiale la. 1 000 lei producție-marfă au fost mai mici decît cele planificate cu 6,8 la sută, iar consumurile de energie electrică și combustibili au fost, de asemenea, mai mici decît cele normate, cu 2,1 la sută.Locul II : întreprinderea „Elec- troaparataj" București.Locul III : întreprinderea de contactoare Buzău.IN INDUSTRIA CHIMICA — SUBRAMURA CHIMIE ANORGANICA ȘI ÎNGRĂȘĂMINTE CHIMICE Locul I : întreprinderea chimică Dudești — București, cu 810,5 puncte.Principalii indicatori de plan au fost depășiți cu : 8,3 la sută la pro-

*) Indicatorii privind produc
ția netă, productivitatea muncii, 
costurile de producție și bene
ficiile au fost calculați pe pa-

munist Român și Partidului Social- Democrat din Danemarca, exprimîn- du-se dorința de a dezvolta in continuare bunele relații dintre ele, în interesul popoarelor român și danez, al cauzei păcii, destinderii, securității și independenței naționale, al progresului și colaborării intre națiuni.Au fost abordate, de asemenea, u- nele aspecte ale vieții politice internaționale actuale, evidențiindu-se similitudinea sau apropierea pozițiilor celor două partide, în principalele probleme ale vieții internaționale, mai ales în ceea ce privește trecerea la dezarmare, în primul rînd la dezarmarea nucleară, la asigurarea păcii, securității și destinderii în Europa și în lume.

ducția fizică, 29,9 la sută la producția netă, 25,8 la sută la export ; 19,9 la sută la producția-marfă vindută și încasată ; depășiri de plan au mai fost obținute la productivitatea muncii, beneficii și la livrări de mărfuri la fondul pieței; consumurile de energie electrică și combustibili au fost mai mici decît cele normate cu 12,8 la sută.Locul II : Combinatul de produse sodice Ocna Mureș, județul Alba.Locul III : întreprinderea chimică Turda, județul Cluj.ÎN INDUSTRIA METALELOR NEFEROASE ȘI RARELocul I : întreprinderea de aluminiu Slatina, cu 808,7 puncte.Principalii indicatori de plan au fost depășiți cu : 5,8 la sută la producția fizică, 2,4 la sută la producția netă, 24,7 Ia sută la export,6,1 ia sută la producția-marfă vîn- dută și încasată. 3,2 la sută la productivitatea muncii ; depășiri importante de plan au fost obținute la beneficii ; consumurile de materii prime, materiale, energie elec-
Fruntasii întreceriiJ

pe primele cinci luni 
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trică și combustibili au fost mai mici decît cele normate cu 2,4 la sută.Locul II : întreprinderea metalurgică „Neferal" București.Locul III : întreprinderea metalurgică de metale neferoase Copșa Mică, județul Sibiu.ÎN INDUSTRIA CELULOZEI ȘI HÎRTIEILocul I : Întreprinderea de hârtie cretată și carton ondulat Ghim- bav, județul Brașov, cu 790,5 puncte.Principalii indicatori de plan au fost depășiți cu : 3,8 la sută la producția fizică. 4 la sută la producția netă și la productivitatea muncii, 8,8 la sută la beneficii : depășiri importante de plan au fost obținute la export ; cheltuielile totale la 1 000 lei producție-marfă au fost mai mici decît cele planificate cu 2,7 la sută.Locul II : Combinatul de celuloză și hîrtie Suceava.Locul III : întreprinderea de hîrtie Bușteni.IN INDUSTRIA TEXTILA (BUMBAC)Locul I : întreprinderea textilă Pitești, cu 788.7 puncte.Principalii indicatori de plan au fost depășiți cu : 5,8 la sută la producția netă. 4,5 la sută Ja productivitatea muncii, 19,8 la sută la livrări de mărfuri la fondul pieței ; depășiri importante de plan au fost obținute la beneficii ; unitatea și-a realizat sarcinile de plan la producția fizică ; cheltuielile totale la 1 000 lei producție-marfă au fost mai mici decît cele planificate cu 1,6 la sută, iar cele materiale cu2,1 la sută.Locul II : întreprinderea țesă- toria de bumbac Sighișoara, județul Mureș.Locul III : Filatura românească de bumbac București.ÎN ÎNTREPRINDERI AGRICOLE DE STATCU PROFIL ZOOTEHNIC MIXTLocul I : întreprinderea de sere „30 Decembrie", județul Giurgiu, cu 1 237 puncte.Principalii indicatori de plan au fost depășiți cu : 63,8 la sută la producția de lapte de vacă și la livrările la fondul de stat, 36,6 la sută la producția de carne și la livrările la fondul de stat ; depășiri importante de plan au fost obținute la beneficii.Locul II : întreprinderea agricolă de stat Prejmer. județul Brașov.Locul III : întreprinderea agricolă de stat Urziceni, județul Ialomița.

CronicaTovarășul Ștefan Andrei, ministrul afacerilor externe, l-a primit miercuri pe Peter Dyvig, subsecretar de stat la Ministerul Afacerilor Externe al Danemarcei, care face o vizită oficială în țara noastră. Au fost discutate probleme ale dezvoltării relațiilor bilaterale, precum și ale evoluției situației în Europa și în lume.La primire a participat Lorenz Petersen, ambasadorul Danemarcei la București.în zilele de 21—22 iunie au avut loc convorbiri între tovarășul Aurel Duma, ministru secretar de stat la Ministerul Afacerilor Externe, și Peter Dyvig, subsecretar de stat la

ÎN DOMENIUL ACTIVITĂȚII DE CONSTRUCTII-MONTAJ — ALTE MINISTERELocul I : Trustul de construcții pentru economia forestieră și materiale de construcții Brașov, cu915.3 puncte.Principalii indicatori de plan au fost depășiți cu : 26,9 la sută la producția netă, 5 la sută la numărul locuințelor ' ...................... ~27.3 Ia sută muncii, 7,4 la de construcții-montaj depășiri fost obținute la beneficii ; au fost reduse consumurile normate de ci-
date în folosință, la productivitatea sută la producția terminată ; importante de plan aument, metal, combustibili și carburanți.Locul II : întreprinderea de montaj și service pentru automatizări și telecomunicații București.Locul III : Grupul de șantier montaj cazane „Vulcan" București. IN DOMENIUL TRANSPORTURILOR RUTIERELocul I : întreprinderea de transporturi auto Caraș-Severin, cu715,1 puncte.Principalii indicatori de plan au fost depășiți cu : 18,3 la sută la producția netă, 11,6 la sută la volumul mărfurilor transportate, 17,8 la sută la productivitatea muncii ; depășiri de plan au mai fost obținute la beneficii și venituri din activitatea de transport ; consumurile de carburanți au fost mai mici decît cele normate cu 3,6 la sută.Locul II : întreprinderea de transporturi auto Gorj.Locul III : întreprinderea de transporturi auto Argeș.IN DOMENIUL RECUPERĂRII SI VALORIFICĂRII MATERIALELOR REFOLOSIBILELocul I : întreprinderea județeană pentru recuperarea și valorificarea materialelor refolosibile Brăila, cu 537,1 puncte.Principalii indicatori de plan au fost depășiți cu : 28 la sută la volumul total al materialelor refolosibile colectate, din care : 35 la sută la oțel, 21 la sută la fontă, 8 la sută la cupru, 56 la sută la alamă, 3 la sută la bronz ; depășiri importante au fost obținute la cantitățile de aluminiu și anvelope colectate.Locul II : întreprinderea județeană pentru recuperarea și valorificarea materialelor refolosibile Vrancea.Locul III : întreprinderea județeană pentru recuperarea și valorificarea materialelor refolosibile Constanța.ÎN DOMENIUL GOSPODĂRIEI COMUNALELocul I : întreprinderea județeană de gospodărie comunală și locativă Bacău, cu 1 259.2 puncte.Principalii indicatori de plan au fost depășiți cu : 21 la sută la încasări din activitatea de producție și prestări servicii, 32 la sută la producția netă, 25,1 la sută la prestări de servicii pentru populație,- 29 la sută la productivitatea muncii ; depășiri importante de plan au fost. obținute la beneficii ; consumurile de materii prime și materiale au fost mai mici decit cele normate cu 20 la sută, iar cele de energie electrică și combustibili cu 21 la sută.Locul II : întreprinderea județeană de gospodărie comunală și locativă Vrancea.Locul III : întreprinderea județeană de gospodărie comunală și locativă Neamț.IN COOPERAȚIADE PRODUCȚIE, ACHIZIȚII ȘI DESFACERE A MĂRFURILORLocul I : Uniunea județeană a cooperativelor de producție, achiziții, desfacere a mărfurilor și de credit Gorj, cu 603,5 puncte.Principalii indicatori de plan au fost depășiți cu : 7,9 la sută laproducția industriei mici, 9,7 la sută la prestări . servicii pentru populație, 4,6 la sută la desfaceri de mărfuri cu amănuntul, 6,9 la sută la beneficii ; depășiri importante de plan au fost obținute la export și la livrări de mărfuri la fondul pieței ; cheltuielile de circulație la 1 000 lei producție-marfă au fost mai mici decît cele planificate cu 8,6 la sută.Locul II : Uniunea județeană a cooperativelor de producție, achiziții, desfacerea mărfurilor și de credit Vîlcea.Locul III : Uniunea județeană a cooperativelor de producție, achiziții, desfacere a mărfurilor și de credit Iași. (Agerpres)

zileiMinisterul Afacerilor Externe al Danemarcei.Desfășurate în spiritul înțelegerii reciproce ce caracterizează relațiile dintre cele două țări, convorbirile au prilejuit examinarea stadiului actual al relațiilor româno-daneze, precum și identificarea unor noi posibilități de intensificare a colaborării pe plan economic, tehnico-ști- ințific și cultural între România și Danemarca. De asemenea, a fost efectuat un schimb de păreri cu privire la principalele probleme internaționale actuale și, în special, în legătură cu securitatea și cooperarea in Europa, reuniunea de la Madrid, problemele dezarmării, și în primul rînd ale dezarmării nucleare pe continent.La convorbiri a participat Lorenz Petersen, ambasadorul Danemarcei la București.Prin decret prezidențial, tovarășul Gheorghe Badrus a fost numit în calitate de ambasador extraordinar și plenipotențiar al Republicii Socialiste România în Republica Zimbabwe, în locul tovarășului Petre Blajovici, rechemat în centrala M.A.E.
★Cu prilejul încheierii misiunii în țara noastră, ambasadorul Austriei la București, Andreas Somogyi, a oferit miercuri un cocteil.Au luat parte Aurel Duma, ministru secretar de stat la Ministerul Afacerilor Externe, reprezentanți ai altor ministere și instituții centrale, oameni de artă, știință și cultură.Au fost prezenți șefi de misiuni diplomatice acreditați în țara noastră, membri ai corpului diplomatic.
★Sala Palatului Republicii Socialiste România a găzduit, miercuri seara, un spectacol de gală prezentat de ansamblul venezuelean de balet modern „Nuevo mundo de Caracas", aflat în turneu în țara noastră în cadrul manifestărilor prilejuite de sărbătorirea bicentenarului nașterii lui Simon Bolivar.Au participat Maria Groza, adjunct al ministrului afacerilor externe, reprezentanți ai Consiliului Culturii și Educației Socialiste, oameni de artă și cultură, un numeros public.Au fost prezenți Olga Lucila Carmona, ambasadorul Venezuelei la București, șefi ai altor misiuni diplomatice acreditați în țara noastră, membri ai corpului diplomatic.Ansamblul venezuelean a mai susținut spectacole la Constanța, iar în zilele următoare va fi oaspetele publicului din Ploiești.
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Sportivii români pleacă la Universiada ’83 
DRUM BUN SI MULT SUCCES!

Universiada, întrecerea tradițibna- 
lă a studenților sportivi de pe glob, 
devenită cea mai importantă compe
tiție sportivă după Jocurile Olimpice, 
se va desfășura intre 1 și 11 iulie, la 
Edmonton — statul Alberta — Canada.

ba această a XII-a. ediție, s-au în
scris aproape 5 000 de concurenți din 
85 de țări ; în rînd cu reprezentanții 
studențimii de pe toate continentele, 
vor participa și cei mai buni spor
tivi români proveniți din puternica 
mișcare sportivă universitară din 
țara noastră — mișcare largă, de 
masă, care, in același timp, furni
zează continuu sportului românesc 
numeroși performeri de primă valoa
re internațională. Acești sportivi 
pleacă astăzi spre Canada cu senti
mentele și gindurile că acolo, la Ed
monton, competiția mondială a tine
retului universitar va continua tra
dițiile, atit de bogat sporite pe pă
mântul României, la București, in 
1981, constituindu-se deci într-o nouă 
manifestare a prieteniei, a solidari
tății studențimii, a tineretului de pre
tutindeni, in năzuințele sale spre o 
lume mai dreaptă și mai bună, o 
lume a păcii, ja independenței națio
nale a tuturor popoarelor. Dincolo de 
rezultatele tehnice înalte, manifesta
rea sportivă mondială a Universiadei 
’83 trebuie să însemne încă o chema
re cu larg ecou la lupta pentru de
zarmare, pentru a se pune capăt răz
boaielor, pentru ca tineretul să tră
iască in pace, să poată să învețe și 
să muncească.

înflăcărați de nobile idei și gene
roase țeluri, reprezentanții mișcării 
sportive universitare românești vor 
lua parte la marile întreceri poli

(Urmare clin pag. I)cînd așteptam !“ „De azi, Oltul are. la Govora, o nouă albie. 25 martie 1971". Și noi nume de hidrocentrale : Rimnicu Vîlcea,Dăești, Govora. Riureni, Ionești, Zăvideni, Băbeni, Turnu. Călimănești. Drăgă- șani. Slatina, Ipotești... Cele de pe cursul inferior la Oltului sint opera altor constructori, dar jurnalul le-a consemnat pe toate, pe măsură ce soseau vești dintr-acolo... Toate evenimentele de pe Olt. de pe Lotru.., O filă emoționantă din jurnal : „3 iunie 1972. Tovarășul Nicolae Ceaușescu a vizitat barajul și uzina. Am mers pe Mă- năileasa, este o ploaie torențială. La baraj a stat de vorbă cu oamenii"... Notăm, iar Ion Bolnavu. la revederea acestor pagini. începe să depene amintiri.— Atunci s-au încercat, pentru prima oară, autoturismele ARO. Era drum

Perspective rodnice colaborării 
româno - ecuadoriene

O declarație 
a directorului național 

al P.D.P.—U.D.C. din EcuadorAflat în vizită în România, la invitația Consiliului Național al Frontului Democrației și Unității Socialiste, Julio Cesar Trujillo, directorul național al Partidului Democrația Populară — Uniunea Democrat-Creș- tină din Ecuador, a avut o întîlnire cu reprezentanți ai presei române.Referindu-se la primirea sa de către tovarășul Nicolae Ceaușescu, oaspetele a spus ; „M-a impresionat foarte mult preocuparea pe care o manifestă președintele României pentru soluționarea problemelor majore ale vieții politice șl social-eco- nomice internaționale actuale. între care și a celor care confruntă în prezent țările din regiunea noastră. Domnia Sa este un bun cunoscător și un atent observator al situației mondiale. Poziția exprimată de președintele Nicolae Ceaușescu o împărtășim și noi, statele lumii a treia, fiind de acord cu necesitatea rezolvării tuturor problemelor pe baza respectării dreptului popoarelor de a-și alege. în mod liber și independent, fără nici un amestec din afară, sistemul social, politic și economic pe care îl doresc. Țările noastre se pronunță, de asemenea, pentru respectarea dreptului popoarelor de a-și rezolva pașnic, pe căi politice, problemele lor externe.în timpul întrevederii cu președintele României — a declarat oaspetele — am efectuat un larg schimb de păreri privind stadiul și evoluția relațiilor româno-ecuado- riene, posibilitățile existente pentru dezvoltarea lor pe mai departe, pe multiple planuri, precum și unele probleme importante ale lumii contemporane. Schimbul de opini mi-a permis să constat cu satisfacție apropierea sau identitatea punctelor noastre de vedere în ceea ce privește criza economică mondială, noua ordine economică internațională, cauza păcii și a dezarmării, și în primul rînd a dezarmării nucleare. De asemenea, a fost evidențiată necesitatea intensificării cooperării dintre țările noastre și în organismele internaționale din care fac parte România și Ecuadorul, în cadrul «Grupului celor 77», în mișcarea de nealiniere, la U.N.C.T.A.D. și la O.N.U. România și Ecuadorul întrețin bune relații și există încă posibilități de amplificare, în continuare, a acestor legături. în folosul ambelor țări și popoare".

sportive purtînd cu cinste și demni
tate culorile noastre, urmărind rea
lizarea unor noi performanțe.

Ei vor concura la opt ramuri și dis
cipline, de la atletism, snortul nr. 1 
și al Universiadei, pînă la ciclism, 
acesta aflat pentru prima oară în 
programul Jocurilor Mondiale — la 
cererea gazdelor J.M.U. 1983.

Din rîndurile celor 63 sportivi ro
mâni remarcăm în special pe cîțiva 
dintre reprezentanții noștri la cele 
trei ramuri de bază — atletism, 
gimnastică și natație — performere 
de întins renume, cum sint Anișoara 
Cușmir, deținătoarea extraordinaru
lui record la săritura în lungime, 
Vali Ionescu, Doina Melinte, Floren
ța Crăciunescu, Niculina Vasile, apoi 
Emilia Eberle și Rodica. Dunca, foste 
campioane mondiale la gimnastică 
feminină, Emilian Nicula, multiplu 
campion la Universiada ’81, și Car
men Bunaciu, înotătoarea noastră de 
frunte.

O alcătuire valoroasă dețin și echi
pele de floretă, feminină și masculi
nă, prima fiind compusă din Aurora 
Dan, Elisabeta Guzganu, Zjak Mar
cela, Ruparcsics Csilla și Orosz Ro
zalia; la băieți, cei patru floretiști 
vor fi pe planșeele de la Edmonton — Kaki Petru, Bodoczi Miklos, Florin 
Saitoc și Szabo Rudolf. Din păcate, 
din cauza suprapunerii de date cu 
meciul Australia — România din 
„Cupa Davis", formația noastră de 
tenis va fi lipsită de serviciile lui 
Segărceanu și Dîrzu, ei fiind substi
tuită de Adrian Marcu și La.urențiu 
Bucur. La feminin vor reprezenta 
culorile noastre surorile Lucia și Ma

greu, dar mașinile și-au trecut cu bine examenul. Aici l-a întîmpinat. pe tovarășul Nicolae Ceaușescu fata cu floarea, cu garoafa. Vidruța. Primul copil născut la Vidra. „Cum te cheamă 7“ —
acces, cu minerii lui Victor Codreanu. Ei s-au angajat că vor pune centrala în funcțiune înainte de termen"...— Și așa a fost — vine comentariul....între timp, iată-ne

Inginerul Constantin Botez a absolvit facultatea în 1979. Are... șantierul. Și e mulțumit. Stagiatura și-a făcut-o la Călimănești. Aici, împreună cu doi tovarăși de muncă a „pus pe picioare" ’ o inovație
Pe Olt, în sus, spre noi izvoare de lamină

a întrebat-o tovarășul Nicolae Ceaușescu. „Păi, Vidruța". Avea trei ani... Un ghem de fată. Și deșteaptă ! Tovarășul Nicolae Ceaușescu a ridicat-o în brațe, a mîngîiat-o si i-a urat să crească mare și dreaptă ca brazii...Revenim la jurnal : „...Tovarășul Nicolae Ceaușescu, la întoarcerea de pe Mănăileasa. a intrat în centrala subterană și a stat de vorbă, în galeria de

ajunși la Gura Lotrului. Un pod frumos în peisajul acesta de șantier abia a- menajat.— Asta-i podul lui Botez. El l-a proiectat, el l-a executat. Nu-i plăcea să stea in birou. Avea post bun la proiectare. Și era și foarte dotat. Dar a zis că nu pentru a lucra în- tr-un birou confortabil a părăsit el Bucufeștiul. Știți, e bucureștean. A cerut șantierul. Are șantierul.

extrem de valoroasă, care a redus cu .trei luni de zile perioada de execuție a lucrărilor de cofrare. Tehnologia respectivă a fost apoi aplicată și la Turnu, unde Botez și-a continuat cariera de șantierist. Apoi s-au arătat interesați constructorii de la Porțile de Fier II. Apoi cei de pe Șiret. Acum tehnologia s-a generalizat.— Și cu podul, cu podul cum a fost 7

ZIUA NAȚIONALĂ A LUXEMBURGULUI

Alteței Sale Regale JEAN
Mare Duce al LuxemburguluiZiua națională a Marelui Ducat al Luxemburgului îmi oferă plăcutul prilej de a vă adresa cele mai bune urări de fericire personală, iar poporului luxemburghez prieten, sincere urări de progres și prosperitate.

La începutul acestui secol Luxemburgul era celebru numai prin vinul și butașii săi de trandafir. Astăzi. în schimb, faima tării este dată în primul rînd de înaltul său grad de industrializare. Producția de oțel a Luxemburgului — de aproape șase milioane tone anual — reprezintă circa unu la sută din producția mondială. Oțelul, această adevărată carte de vizită a tării, acoperă practic 65 la sută din produsele exportate. De otel se leagă și o serie de alte recorduri : 40 la sută din populația activă este ocupată în această ramură industrială. Luxemburgul situîndu-se. sub acest raport, pe primul loc în lume. Concomitent cu industria siderurgică s-au dezvoltat, de asemenea, și alte ramuri industriale, cum sint : chimia, industria construcțiilor de mașini, a aparatelor de precizie, a maselor plastice și fibrelor sintetice, precum și energetică. Aproape jumătate din populația tării, de peste 350 000 de locuitori. este concentrată în cele 11 orașe. Luxemburgul, capitala, fiind cel mai mare dintre ele. Principal centru economic. Luxemburgul este și locul în care pulsează o intensă activitate financiar-bancară. aici desfășurindu-și activitatea peste 80
vremea

Timpul probabil pentru intervalul cu
prins între 23 iunie, ora 21 — 26 iunie, 
ora 21. în țară : Vremea în încălzire.' 
Cerul va fi variabil, cu înnorări mai 
accentuate în a doua parte a intervalu
lui, în nordul și estul țării, unde local 
va plouă. In rest, ploile vor fi izolate.' 
Vîntul va sufla slab pînă la moderat, 
cu unele intensificări în ultimele zile? 
predominînd din sectorul nord-vestic. 
Temperaturile minime vor fi cuprinse 
între 6 și 16 grade, iar maximele între 
18 și 28 de grade, local mai ridicate. în

ria Romanov, participante in aceste 
zile la. turneul de la Wimbledon.

Printre cele 12 baschetbaliste, re-, 
găsim citeva binecunoscute jucătoa
re : Bădinici, Borș, Filip, Grigoras, 
Hoszu, Pali și Tocală, iar printre cei 
12 poloiști, pe Hagiu, Costreș, Arde- 
leanu și alți titulari ai echipei națio
nale.

Un cuvînt aparte despre cicliști. Ei 
sint cinci la număr — C.ăruțașu, Pa- 
raschiv, Gancea, Constantine seu și 
Lăutaru —din rîndurile cărora se va 
alege formația de patru alergători 
care va concura la proba de 100 km 
contratimp pe echipe și în proba de

Sferturile de finala ale „Cupei României" la fotbalSub genericul competiției sportive naționale „Daciada", miercuri s-au desfășurat, pe terenuri neutre, meciurile din cadrul sferturilor de finală ale „Cupei României" la fotbal.Iată rezultatele tehnice și autorii golurilor :PITEȘTI : Universitatea Craiova— Sportul studențesc 2—0 (1—0).Ambele goluri l-au avut ca inițiator pe Bălăci. La primul, în minutul 44, acesta a executat o lovitură liberă și Negrilă, venit din apărare, s-a strecurat pe lingă „zidul" formației bucureștene, mareînd în poarta lui Speriatu. în minutul 60, la capătul unei acțiuni individuale, Bălăci a trimis balonul lui Geolgău, centrarea acestuia l-a găsit bine plasat pe Cămătaru, care, de la 9 m, a reluat în gol.MEDIAȘ : Politehnica Timișoara— Petrolul Ploiești 1—0 (0—0). Unicul gol a fost înscris, în minutul 61, de Ânghel, dintr-o lovitură liberă de la circa 18 m.PLOIEȘTI : Dinamo București —

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

de bănci și 3 000 de firme comerciale.Pe plan extern. Luxemburgul dezvoltă relații de prietenie cu numeroase țări ale lumii. O evoluție tot mai fructuoasă cunosc în acest cadru relațiile româno-luxembur- gheze, in cele mai diferite domenii, relații bazate pe principiile respectării independentei și suveranității naționale, egalității în drepturi, neamestecului în treburile interne, avantajului reciproc. Este semnificativă în acest sens intensificarea schimburilor comerciale, a cooperării în domeniile economic, tehni- co-științific, cultural. La amplificarea și adîncirea relațiilor bilaterale o contribuție de cea mai mare importantă au avut-o întîlnirile de la București și Luxemburg dintre președintele Nicolae Ceaușescu si Marele Duce Jean al Luxemburgului. Expresie a sentimentelor prietenești pe care și le nutresc cele două popoare, a dorinței comune de a stimula dezvoltarea colaborării reciproc avantajoase, convorbirile la nivel înalt româno- luxemburgheze au deschis noi și ample perspective relațiilor dintre cele două țări și popoare. în interesul cauzei păcii, destinderii, securității și înțelegerii pe continentul european și în lume.
București : Vreme în încălzire. Cerul 
va fi variabil, favorabil ploii sub formă 
de aversă. Vîntul va sufla slab pînă la 
moderat. Temperaturile minime vor os
cila între 10 și 13 grade, iar maximele 
între 25 și 28 de grade. (Liana Cazacioc, 
meteorolog de serviciu).

PRONOEXPRESNUMERELE EXTRASELA TRAGEREA DIN 22 IUNIE 1983Extragerea I : 18 44 33 21 2 17Extragerea a Il-a ; 22 42 29 3710 32 
fond, de asemenea, pe echipe. Un pri
lej deosebit pentru cicliștii noștri \de 
a se afirma prin intermediul presti
gioaselor întreceri ale Universiadei.Tuturor reprezentanților sportivi ai studențimii române le dorim să se dovedească la înălțimea așteptărilor și să obțină cît mai multe medalii și rezultate valoroase, pe măsura condițiilor de care beneficiază mișcarea sportivă universitară din țara noastră. pe măsura prestigiului cucerit la precedentele universiade. Vă urăm 
drum bun și multe succese, dragi 
sportivi !

Valerin MIRONESCU

F. C. Argeș Pitești 2—1 (0—1). Condusă cu 1—0, prin golul marcat | de Jurcă (min. 13), pînă cu șapte minute înainte de fluierul final, echipa Dinamo a dominat insistent, for- țînd victoria, pe care a obținut-o în- tr-un interval de numai două minute. Dudu Georgescu a egalat în minutul 83, iar în minutul următor Dragnea, cu un șut puternic de la 20 m, a înscris golul victoriei.ARAD : Corvinul Hunedoara — F. C. Bihor Oradea 2—1 (1—1). Fotbaliștii de la Corvinul au deschis scorul prin Andone (min. 17), formația bihoreană egalînd ca urmare a golului realizat de Kun in finalul primei reprize. La două minute de la reluare, Cojocaru, introdus în formația Corvinul după pauză, a profitat de o eroare a unui adversar, mareînd golul calificării echipei sale.Echipele Politehnica Timișoara, Dinamo București, Universitatea Craiova și Corvinul Hunedoara s-au calificat pentru semifinalele competiției, programate miercuri, 29 iunie.
— L-am proiectat într-o lună și jumătate și l-am construit în două luni și jumătate. E o bucurie să construiești... Ia priviți, pe acolo curgea Oltul. L-am deviat ; acum iar îl aducem. Ne aflăm cu excava- țiile pe cotă, la baraj. Astăzi am terminat ultima sută de metri. Sîntem gata să începem betonările. Barajul ăsta nu e lucru ușor. Cele din aval erau fundate pe rocă. Acesta e pe balast. Avem o rețea întreagă de etanșări de făcut... Barajul, în final, va fi la înălțimea șoselei. Podul o să dispară... In ’85 această primă hidrocentrală din... ediția a Il-a a amenajării Oltului va pulsa energie. O hidrocentrală puternică. Și frumoasă. Pe parcursul ridicării ei va trebui să ne punem mințile la lucru serios. Ceea ce. dealtfel, ne îneîntă, ne stimulează. Orice hidrocentrală este, după mine, o operă de artă unicat...

® PETROL DIN TUR
BĂ. Recente experiențe efectuate de către chimiștii Școlii politehnice din Stockholm au demonstrat că din turbă cu grad ridicat de umiditate se poate obține un produs vîscos, asemănător gudronului. Noul produs, realizat prin tratarea la presiuni ridicate cu hidrogen sau oxid de carbon, poate îi transformat într-un combustibil de consistența țițeiului, prin- tr-un procedeu de cracare cu carbon. Noua tehnologie prezintă un deosebit interes pentru Suedia, țară ce nu dispune de combustibili fosili, dar, in schimb, are mari rezerve de turbă.

® „OCHI DE LYNX" 
ÎN SPAȚIUL COSMIC. Satelitul american „Iras". lansat la 25 ianuarie, dotat cu a- paratură infraroșie, constituie pentru astronomi un instrument deosebit de prețios, un adevărat „ochi de lynx", menit să contribuie la eforturile de descifrare a mecanismului sistemului solar. Cu ajutorul său au putut fi deja detectate formarea a 6—7 stele, adevărați „nori moleculari", compuși din gaze si praf cosmic, situați la 1 000 ani- lumină de Terra. Savanții apreciază că datele furnizate de „Iras", în special în ceea ce privește protostelele. ar putea a- propia momentul cunoașterii 

mai exacte, pe viu, a formării sistemelor solare asemănătoare cu al nostru.
® NAVĂ-CÎSTERNĂ 

DE MARE CAPACITATE. Șantierele navale din Kiel (R.F.G.) s-au specializat în con-
.... . •’! • ■ . •. •

- ■' ■

strucția de nave polivalente de mari dimensiuni, adaptabile celor mai diverse încărcături. „Golar-Freeze", ultimul colos lansat, este o navă-cister- nă pentru transportul gazului lichefiat, a cărei formă bizară (în imagine) este tributară priorităților de concepție : capacitate ridicată, rapiditate și un grad ridicat de securitate.
@ „COMORI ALE AS

TRONOMIEI". Cu °ca2ia inaugurării centrului cultural de la Amman au fost prezentate, între altele, vechi instrumente 

arabe de astronomie ce atestă marea perfecțiune atinsă pe plan tehnic încă din epoci dintre cele mai îndepărtate. Exponatele reunite de organizatori sub titlul „Comori ale astronomiei", și care suscită un viu interes, provin în special din Iordania, Egipt, Siria și Turcia.
® UN NOU TIP DE 

MOTOR. La 60 de ani după invenția motorului diesel și 107 ani de la primul test al motorului cu aprindere internă, motorul „în doi timpi cu piston diferențial volant", ce poartă nu

mele creatorului său — inginerul Frank Stelzer — ar putea înlocui motorul cu pistoane clasice. Dintre cele numai opt piese cîte îl compun — față de 400 la modelele tradiționale — numai pistonul se deplasează, -efec- tuînd o mișcare de du-te-vino, fiind exclusă orice vibrație, indiferent de regimul de lucru. De aceea se și pretează la punerea în funcțiune a pompelor, compresoarelor și generatoarelor, iar cînd acțiunea pistoanelor se va converti eficace în mișcarea rotativă, va avea cea mai largă utilizare și în domeniul automobilelor.
® DIG PENTRU PRO

TECȚIA LENINGRADU- >
LUI. Vechile forturi au deve

nit, în prezent, baze ale șantierului unui uriaș dig care va traversa Golful Finic. Noul dig va fi dotat cu „porți" speciale care se vor închide atunci cind apele Mării Baltice vor amenința Leningradul. întreaga lungime a construcției va fi de 25 de kilometri, din care s-a terminat deja un tronson de 2,5 kilometri. Sistemul de diguri și de porți este calculat astfel îneît să nu împiedice circulația normală a curenților marini și să nu aducă modificări ecologice. Pe coama digului se va construi o autostradă cu șase piste, ce va permite realizarea devierii transportului de mărfuri din centrul Leningradului. Construcția digului, care va fi încheiată în anul 1987, a devenit necesară 

deoarece, în istoria sa de 280 de ani, marele oraș a suferit inundații de peste 150 de ori.
® TRENURI ULTRA

RAPIDE. După Japonia, trenurile pe pernă magnetică se răspîndesc și în S.U.A. Trenul „Transrapid 06" a trecut cu bine primul test experimental pe o lungime de 20 km. El se deplasează fără contact, la 10 mm deasupra căii de rulare, cu o viteză maximă de 400 km/h. Se preconizează ca, odată sfirșită construcția tronsonului ce leagă Los Angeles de Las Vegas, opt astfel de trenuri să traverseze zilnic zona deșertică dintre cele două localități într-o oră și un sfert, parcurgînd aceeași distanță care în prezent este străbătută în șapte ore și jumătate.
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CONCEPȚIA TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU PRIVIND PREÎNTÂMPINAREA 0 nouă inițiativă a României LA REUNIUNEA U.N.C.T.A.D.

UNUI RĂZBOI NUCLEAR, PREZENTATĂ LA ADUNAREA MONDIALĂ DE LA PRAGA
u

Salvgardarea păcii problemă
Adoptarea unei rezoluții la Conferința internațională a muncii 

în perspectiva Anului Internațional al Tineretului

vitală a lumii contemporanePRAGA 22. — Trimisul Agerpres, Paul Diaconu, transmite : în cadrul lucrărilor Adunării mondiale pentru pace și viată, împotriva războiului nuclear, în comisia ce are ca temă . ~ ' ' ’ - • ■ nuclear — oamenințare pentru viață ; mijloace pentru a-1 preveni", a luat cuvîntul tovarășa Tamara Dobrin, membru al C.C. al P.C.R., președinte executiv al Consiliului Național al F.D.U.S., membru al Consiliului de Stat, care conduce delegația țării noastre.Prezentînd concepția președintelui României, tovarășul Nicolae Ceaușescu, privind înlăturarea pericolului de război, asigurarea păcii, apărarea dreptului popoarelor, al oamenilor la existență liberă și demnă, vorbitoarea a subliniat că România socialistă, mișcarea pentru pace din țara noastră, întregul nostru popor consideră că prioritatea priorităților în procesul de oprire a cursei înarmărilor și de înfăptuire a dezarmării 
o constituie dezarmarea nucleară, îndepărtarea definitivă a pericolului unui război nuclear. în acest spirit, România consideră că toate eforturile trebuie îndreptate spre încetarea producției de arme nucleare și trecerea la reducerea treptată a stocurilor existente, pînă la lichidarea lor totală, pentru interzicerea definitivă a tuturor armelor nucleare, precum și a celorlalte arme de distrugere in masă, pentru împiedicarea amplasării de noi rachete nucleare în Europa și

„Pericolul de război
eliminarea celor existente. Totodată, România socialistă se pronunță cu fermitate pentru abolirea politicii de forță din viața internațională, pentru impulsionarea procesului de reglementare pe cale pașnică a oricăror probleme litigioase. Relevînd că, in cazul unei conflagrații nucleare, toate popoarele ar avea de suferit, delegatul român a arătat că tocmai de aceea ele sîrit chemate să facă totul pentru a îndepărta spectrul unui nou război.Considerăm, a spus vorbitoarea — în încheiere — ca fiind de cea mai mare actualitate apelul pe care președintele Nicolae Ceaușescu l-a adresat, de la București, oamenilor de stat, forțelor politice, opiniei publice mondiale : „Să ne unim eforturile pentru a împiedica distrugerea civilizației și vieții, să apărăm dreptul suprem al oamenilor, al popoarelor. la pace, la existență liberă, la viață. Singura cale pentru salvarea omenirii este oprirea producerii armelor nucleare și trecerea la distrugerea lor".Concepția președintelui Nicolae Ceaușescu privind încrederea în forța popoarelor, în capacitatea lor ca, strîns unite, să bareze calea războiului, să determine un curs pozitiv al vieții internaționale, a fost expusă de tovarășul Marian Avram, muncitor ia uzinele „23 August", Erou al Muncii Socialiste, vicepreședinte al Consiliului Național al Oamenilor

Muncii, în comisia care dezbate tema „Schimburi de experiență și de idei între mișcările pentru pace în lupta pentru dezarmare". După cum arăta președintele Nicolae Ceaușescu la grandioasa adunare populară de la București consacrată dezarmării și păcii, a spus vorbitorul, „România socialistă, întregul popor român sint ferm hotărîte să facă totul pentru întărirea colaborării și solidarității cu toate popoarele, cu toate forțele iubitoare de pace de pretutindeni, în lupta uriașă, dreaptă, pentru dezarmare, pentru colaborare, pentru o lume mai bună". Delegatul român a menționat, în continuare, amplele acțiuni desfășurate în Capitală și în întreaga țară, subliniind că voința de pace a poporului român se manifestă plenar și prin activitatea sa social- economică, pusă exclusiv in slujba edificării orinduirii noi, socialiste, a propășirii patriei, a garantării vieții sale independente, in slujba prieteniei, înțelegerii și colaborării cu toate națiunile lumii. România — a spus vorbitorul — nu se va angaja niciodată pe calea cursei înarmărilor, fiind ferm hotărîtă să continue eforturile, împreună cu toate forțele păcii, pentru asigurarea dreptului popoarelor la independență, securitate și pace, pentru a se bara calea războiului, pentru făurirea unei lumi mai bune și mai drepte pe planeta noastră.

GENEVA 22 (Agerpres). — Conferința internațională a muncii a adoptat o rezoluție intitulată „Tinerii și contribuția Organizației Internaționale a Muncii la Anul Internațional al Tineretului".Rezoluția, adoptată in unanimitate, a fost inițiată și prezentată conferinței de către delegația guvernamentală a României, căreia i s-au alăturat, în calitate de coautori, reprezentanți ai unor organizații sindicale din mai multe state.Noua inițiativă românească, unanim adoptată de acest important for internațional, constituie o expresie a preocupării partidului și statului nostru, personal a tovarășului Nicolae Ceaușescu, față de tineret, față de pregătirea sa pentru muncă și viață.Reliefînd importanța și urgența unor programe naționale în favoarea tinerilor, rezoluția invită statele membre ale O.I.M. să adopte măsuri eficace și urgente de combatere a șomajului în rindul tineretului și să norme adecvate in ve- profesionale și anga-stabilească derea formării
SOFIA

Record alarmant 
al cheltuielilor militare

Raportul anual al S.I.P.R.I.STOCKHOLM 22 (Agerpres).Cheltuielile militare crescut, anul trecut, la nivelul alarmant de 700—750 miliarde dolari, sau 1,4 milioane dolari pe minut — se arată în raportul anual al Institutului internațional pentru cercetări în domeniul păcii, de la Stockholm, (S.I.P.R.I.). citat de agențiile internaționale de presă. Documentul ’ arată că. în 1982. „nu au fost înregistrate progrese in domeniul controlului armamentelor sau al dezarmării".In același timp, se menționează că vînzările de arme în lume au ajuns, valoric. între 1978 și 1982. la 74,232 miliarde dolari, la cursul din 1975, crescînd, în volum, cu 70 la sută în comparație cu cei cinci ani precedenți.„Intensificarea mișcării pentru pace în întreaga lume constituie un aspect pozitiv" în climatul internațional actual — relevă S.I.P.R.I., menționînd : „Noua mișcare pentru pace a impus începerea negocierilor, iar guvernele iau tot mai mult in considerare opinia publică".

mondiale au

DELIII 22 (Agerpres). — Sub deviza „Popoarele lumii spun NU ! războiului", la Delhi a avut loc un miting consacrat începerii manifestărilor în cadrul „Lunii de luptă pentru pace" inițiate de o serie de organizații obștești indiene. La reuniune au participat cunoscuți oameni de știință și artă, scriitori, activiști pe tărim social, relatează a- genția T.A.S.S.

^AGENȚIILE DE PRESĂ TRANSMIT
ILA BIBLIOTECA ROMÂNA DIN 

ROMA a conferențiat prof. Vasile 
Tomescu, secretar al Uniunii com
pozitorilor, redactor-șef al revistei 
„Muzica", pe tema „De la muzica 
daco-romană la opera lui George 
Enescu". A participat un numeros 
public.APEL LA GREVA AL MUNCITORILOR CHILIENI. Comandamentul național al oamenilor muncii și Consiliul superior al lucrătorilor din transporturi din Chile — care reprezintă aproximativ 40 la sută din totalul persoanelor încadrate în muncă în această țară latino-americană — au lansat un apel la grevă pe termen nelimitat. prima de acest gen in ulti- . mii zece ani, în sprijinul revendicărilor de ordin politic și social- economic formulate de sindicatele chiliene.CREAREA UNIUNII PROGRESISTE INDEPENDENTE A LIBANULUI. La Beirut s-a- anunțat crearea Uniunii Progresiste Independente a Libanului, din care fac parte Partidul Comunist Libanez., Partidul Progresist Socialist, alte organizații patriotice și pi'ogresiste din țară — informează agenția T.A.S.S. Noua organizație are ca obiectiv principal lupta pentru retragerea totală și necondiționată a trupelor israeliene de pe întreg teritoriul libanez, restabilirea suveranității. independenței naționale și integrității teritoriale a Libanului. reglementarea justă a problemelor interne.

PROGRAMUL GUVERNULUI BRITANIC. Cu ocazia inaugurării sesiunii noului parlament, regina Elisabeta a Il-a a rostit, miercuri, in fața celor două camere ale forului legislativ tradiționalul discurs al tronului, document întocmit de guvern și reprezentînd, de fapt, programul acestuia. Pe plan intern, .guvernul conservator își menține orientările cunoscute, propunînd, între altele, reducerea șomajului, iar pe plan extern reafirmă atașamentul Marii Britanii față de Alianța nord-atlantică, față de planul N.A.T.O. privind instalarea de noi rachete nucleare în Europa occidentală.EVOLUȚIA NAVETEI „CHALLENGER". Astronauții americani aflați la bordul navetei „Challenger" au procedat, miercuri, la lansarea unui satelit de 1 500 kg, pe care l-au recuperat după o evoluție de patru ore în spațiul cosmic. Recuperarea a fost efectuată cu ajutorul unui robot. Experiență a avut ca scop să testeze capacitatea navetei ca laborator pfentrU efectuarea de reparații la obiecte spațiale.DUPĂ CUM INFORMEAZĂ A- GENȚIA M.T.I., miercuri dimineața, în mina Markushegy, aparți- nind întreprinderii miniere din Oroszlany, s-a produs o explozie, care a provocat moartea a 35 de mineri, iar numeroși alții au fost răniți. Pentru elucidarea cauzelor catastrofei a fost instituită o comisie guvernamentală.

„Ne pronunțăm ferm pentru dezvoltarea unei largi 
colaborări bilaterale și multilaterale în Balcani, pentru 
soluționarea pe calea tratativelor a tuturor problemelor 
dintre țările acestei regiuni, pentru transformarea Bal
canilor într-o zonă a bunei vecinătăți, a păcii și colabo
rării, lipsită de arme nucleare^.

NICOLAE CEAUȘESCUIdeea făuririi în Balcani a unei zone a păcii și bunei vecinătăți, a prieteniei și colaborării, lipsită de arme nucleare, se înscrie ca una dintre orientările principale ale politicii externe a României socialiste, amplu fundamentată sub aspect teoretic și consecvent promovată prin acțiuni practice de tovarășul Nicolae Ceaușescu. în expunerile și rapoartele prezentate la congresele și conferințele naționale ale partidului, la tribuna O.N.U., a .reuniunii la nivel înalt de la Helsinki și a altor foruri internaționale. în frecventele sale întîlniri la nivel înalt, ca și cu prilejul multiplelor interviuri pe care le-a acordat, secretarul general al partidului, președintele republicii, s-a afirmat ca uri militant strălucit pentru cauza prieteniei între popoarele din Balcani, aducînd o contribuție inestimabilă la promovarea acestei cauze.
învățămintele istoriei și 

cerințele actualității. seninătatea președintele ei

nale. atmosfera în Balcani, stadiul relațiilor dintre statele din regiune înregistrează, în general, o evoluție pozitivă, favorabilă. Edificațor în această privință este tabloul de ansamblu al raporturilor României cu
tre unele țări ale peninsulei, se poate afirma că. intr-un grad sau altul, evoluții în general pozitive înregistrează fiecare din țările balcanice în raporturile bilaterale cu celelalte state din. regiune.

în-care România, acordă instau- a unui cli- și bună veci-pe o rării în Balcani mat de înțelegere nătate este determinată, deopotrivă, de învățămintele de cerințele stringente tualității. Dincolo de mașinațiunile marilor urmăreau să mențină situația de „butoi cu Europei. popoarelefost animate, prin dițiilor istorice, de aspirații și idealuri comune în lupta împotriva cotropitorilor, pentru eliberare națională și socială, pentru unitate de stat și neatârnare. în actualele împrejurări postbelice sint întrunite toate condițiile ca statele balcanice să dezvolte o largă colaborare, corespunzător cu năzuințele popoarelor lor, cu interesele generale ale păcii și securității.într-adevăr, se poate spune că in împrejurările actuale, caracterizate prin agravarea situației internațio-

istoriei ale intrigile imperii, care regiunea în pulbere" al balcanice au natura con-
și ac-și

jării în muncă a tinerilor, acționînd pentru reconvertirea cheltuielilor militare în scopuri social-economice, inclusiv pentru promovarea intereselor tineretului pe plan material și social. Statele membre sînt, de asemenea, chemate să aplice principiul retribuției egale muncă de valoare egală și măsuri efective în scopul transpunerii în viață a programului concret de măsuri și activități ce urmează a fi înfăptuite înaintea și în timpul Anului Internațional al Tineretului, precum și a recomandărilor adoptate in acest scop de Adunarea Generală a O.N.U.Cei peste 50 de vorbitori care au luat cuvintul in sprijinul rezoluției au fost unanimi în sublinierea oportunității adoptării rezoluției și in relevarea conținutului ei constructiv, apreciind că documentul poate fi considerat un adevărat program de acțiune al O.I.M. pentru prevenirea și combaterea șomajului în rindul tineretului, pentru pregătirea prin muncă a unor generații viitoare responsabile.

in cadrul

tinerilor pentru o să adopte asigurării

Congresul Federației Internaționale de Geodezie
Aprecieri elogioase față de realizările țării noastreSOFIA 22 (Agerpres). — La Sofia se desfășoară lucrările celui de-al XVII-lea Congres al Federației Internaționale de Geodezie, la care participă delegați din peste 45 de țări, intre care și țara noastră. Tema principală a congresului este consacrată problemelor de geodezie și amenajării teritoriului urban și rural.Delegația română, în cadrul a șapte comunicări, a prezentat preocupările și concepția României privind dezvoltarea unitară și armonioasă a amenajării teritoriului național, preo-

cupările și programele privind activitatea geodezică, topografică, cadastrală, fotogrammetrică și organizarea teritoriului. Referatele prezentate de specialiștii români s-au bucurat de interesul și aprecierea participanților la congres. De asemenea, expoziția de lucrări din acest domeniu, prezentată de țara noastră, a fost vizionată de un mare număr de specialiști străini, precum și ai țării-gazdă, care au avut cuvinte elogioase la adresa exponatelor prezentate.
BEIJING

Încheierea sesiunii Comitetului Național 
al Conferinței Consultative Politice ■

Populare a R. P. Chineze

BELGRAD — Trimisul Agerpres, Ilie Șerbănescu, transmite : Cea de-a Vl-a sesiune a Conferinței Națiunilor Unite pentru Comerț și Dezvoltare s-a întrunit, miercuri după- amiază, în ședință plenară, în cadrul căreia reprezentantul Somaliei, Ab- dellahi Said Osman, a făcut o declarație, in numele „Grupului celor 77". Țările în curs de dezvoltare membre ale „Grupului celor 77“ — a spus Osman — au cerut cuvintul in această fază a lucrărilor sesiunii, pentru a-și exprima în fața participanților, și îndeosebi în fața opiniei publice mondiale, profunda dezamăgire și îngrijorare în legătură cu lipsa de progrese in cadrul negocierilor conferinței. în ciuda multor declarații pozitive din partea reprezentanților statelor industrializate in cadrul dezbaterilor generale— a spus el — țările în curs de dezvoltate întîlnesc de fapt în negocierile efective cea mai rigidă atitudine in poziția adoptată de țările occidentale dezvoltate.Statele în curs de dezvoltare au venit la Belgrad animate de un spirit de cooperare și înțelegere, cerind partenerilor din țările dezvoltate o atitudine similară în cadrul sesiunii. „Grupul celor 77“ și-a exprimat deja acum citeva zile preocuparea față de stadiul lucrărilor, subliniind necesitatea unor negocieri mult mai productive în cea de-a ței.s~au siunea de la Belgrad, și măsurile adoptate la Buenos Aires au fost înaintate țărilor dezvoltate cu cîteva luni înaintea începerii a- cestei sesiuni. în ciuda acestui lucru, noi a trebuit să așteptăm două săp- tămîni la Belgrad pentru a primi răspunsul statelor dezvoltate la propunerile noastre. Dacă aceste țări doresc să răspundă pînă la urmă prin adoptarea unei poziții complet negative, așa cum reiese din contrapropunerile lor, atunci de ce trebuie să ne .tfacă să așteptăm atit timp ?Un tablou întunecat — a continuat reprezentantul „Grupului celor 77"— se conturează după trei săptămîni de lucrări ale sesiunii. Nu numai că nu a fost obținut nici un progres în

adoua parte a conferin- Țările membre ale grupului pregătit mtens pentru se- Rezoluțiile

negocierilorproblemele de substanță, dar se constată încercări din partea țărilor dezvoltate de a nu recunoaște angajamente asumate deja anterior, precum și de a impune obligații egale pentru ambele grupuri de state, ignorînd problemele noastre de dezvoltare și diferențele structurale dintre economiile țărilor dezvoltate și cele ale țărilor în curs de dezvoltare.Situația actuală, a declarat in continuare reprezentantul „Grupului celor 77", este atit de serioasă incit dacă nu sint adoptate soluții imediate și nu sint realizate schimbări structurale în sistemul economic internațional ar putea interveni o stagnare inacceptabilă în economia mondială, și aceasta nu numai că'ar adinei injustițiile, dar ar afecta grav întregul sistem al relațiilor economice internaționale și pacea în lume. „Grupul celor 77“ rămîne pe poziția că situația economică actuală recla- ' mă atit măsuri de relansare a economiei, cit și un program integrat de impulsionare a dezvoltării țărilor lumii a treia.Noi am venit la Belgrad, a menționat reprezentantul „Grupului celor 77“, cu speranța că vor fi adoptate măsuri concrete, specifice, precum și angajamente și acorduri asupra unor mecanisme de aplicare a acestor măsuri. Noi nu am venit aici pentru a eșua în platitudini și vagi generalități. Țările dezvoltate occidentale au arătat, in schimb, că ar dori ca această conferință să se încheie cu o declarație politică — a spus el — care să impresioneze opinia publică și care să includă obiectivele generale la care s-au făcut atit de des referiri în ultimul dece- • niu, precum și, eventual, iytenția de a se lua măsuri specifics'Jn viitor. „Grupul celor 77“ nu <£stî.r de acord cu o asemenea viziune. în opinia noastră, conferința are menirea de a duce la rezultate concrete, în interesul comun. Facem apel la partenerii noștri să-și revizuiască poziția și să negocieze serios și receptiv .împreună cu noi in cursul următoarelor citeva zile ale sesiunii, astfel incit aceasta să nu înșele total așteptările noastre, a spus în încheiere reprezentantul „Grupului celor 77".
BEIJING 22 (Agerpres). — La Beijing s-au încheiat miercuri lucrările primei sesiuni a celui de-al VI-lea Comitet Național al Conferinței Consultative Politice Populare a R.P. Chineze (C.C.P.P.). în cursul lucrărilor, relatează agenția China Nouă, participanții au ales noua conducere a Comitetului Național al C.C.P.P.La ședința de închidere au luat parte Hu Yaobang, secretar general al C.C., al P.C. Chinez, Li Xiannian,

președintele R.P. Chineze, alți conducători de partid și de stat.Sesiunea a adoptat o rezoluție în care se cere membrilor C.C.P.P., la toate nivelurile, persoane reprezentînd toate categoriile populației, ca, sub conducerea P.C. Chinez, să intensifice activitatea de consultări politice și de dezvoltare a democrației socialiste, să muncească cu dăruire pentru realizarea obiectivelor modernizării socialiste a țării.. ..... . ...
Modificarea prețurilor la medicamente 

în R. P.BUDAPESTA 22 (Agerpres). — După cum relatează agenția M.T.I., de la 4 iulie, în R.P. Ungară vor fi modificate prețurile la medicamentele indigene și de import din țări socialiste, fi reduse medicale la 450.
Prin această măsură vor prețurile la 110 preparate și se vor majora prețurile

Deosebirile de orîndui- 
re socială nu pot constitui 
un impediment în calea 
colaborării. Wlegerile realizate tatea tale neri pînă în prezent, disponibili- și receptivitatea manifestată de diversele propuși proiecte avansate de capitalele din regiune evidențiază cuputere justețea ideii consecvent susținute de România socialistă, de președintele Nicolae Ceaușescu, potrivit căreia, deși în Balcani se află state cu orînduiri sociale diferite, sau a- parținînd celor două blocuri militare opuse, interesele superioare ale popoarelor din această parte a Europei, aspirațiile și idealurile lor comune fac pe deplin posibilă o colaborare

Evoluția situației din America Latină
• Respingerea unui nou atac al forțelor contrarevoluționare 

împotriva Nicaraguei • întrevederi Ia Națiunile UniteMANAGUA 22 (Agerpres). — Armata Populară Sandinista a respins un nou atac al forțelor contrarevoluționare staționate în zona San Juan, din apropiere de granița cu Costa Rica, anihilînd puterea de foc a acestora și cauzîndu-le numeroase pierderi în oameni și tehnică de luptă — transmite agenția France ■ Presse. în cursul schimburilor de focuri au fost uciși zece contrarevoluționari — s-a anunțat oficial la Managua.

După întrevedere, într-o conferință de presă, cei doi miniștri au a- vertizat că situația din această regiune a ajuns la un punct critic, dar și-au exprimat un „optimism moderat" în legătură cu șansele de succes ale eforturilor „Grupului de la Con- tadora", pentru a contribui la soluționarea pe cale pașnică, negociată, a conflictelor din zonă.
UngarăMotivația principală a acestei măsuri — subliniază agenția M.T.I. — constă în faptul că prețurile in vigoare au fost stabilite în urmă cu șase ani, timp în care cheltuielile de producție la medicamente au crescut considerabil, iar prețurile au rămas nejustificat de mici. Mărirea prețurilor se. va compensa aproape prin reducerea lor la celelalte medicamente.

nai este acoperit de norii amenințători ai sporirii arsenalelor nucleare. Dacă state care fac parte din blocuri opuse, împreună cu cele care nu sint incluse in aceste pacte, reușesc să-și extindă conlucrarea in cele mai diferite sectoare de activitate, constructivă, să se întilnească pentru a lua in discuție măsuri pe liniă dezangajării militare și dezarmării, în primul rînd prin eliminarea armelor nucleare, ele furnizează o demonstrație „pe viu" cum se poate acționa în direcția aspirațiilor de pace și securitate ale tuturor popoarelor.Promovînd un asemenea curs, noastră abordează dezvoltarea și solidarea continuă a colaborăriicanice în strînsă legătură cu eforturile consacrate înfăptuirii securității și cooperării în Europa. După opinia neclintită a țării noastre. întărirea
țara con- bal-

componentă inseparabilă a securității și destinderii în Europa
celelalte țări balcanice. Ca rezultat al eforturilor neobosite ale partidului și statului nostru, ale tovarășului Nicolae Ceaușescu, România întreține, Ia ora actuală, relații bune cu toate statele din Balcani, desfă- șurind, în același timp, o activitate susținută pentru îmbunătățirea co- aceastălaborării intre țările din parte a Europei.în ultimii ani, tovarășul Ceaușescu a avut frecvente și a purtat un rodnic dialog înalt cu conducătorii Bulgariei, goslaviei. Greciei și Turciei, fie București, fie în timpul vizitelor prietenești efectuate în țările respective. Ca rezultat concret al cestor contacte și întîlniri. relațiile economice, turale alei cunosc un flectare a identifica crare. de a valorifica mai amplu și mai eficient posibilitățile oferite de economia țărilor noastre. în egală măsură. România dezvoltă schimburile comerciale și colaborarea economică cu Albania.

Evoluții pozitive. In ciuda existenței unor probleme în suspensie, ca și a complicațiilor din-

Nicolae întîlniri la nivel Iu- laa-tehnico-științifice, cul- României cu aceste state curs mereu ascendent, re- voinței reciproce de a noi domenii de conlu-

Favorizate de acest climat, în ultimii ani s-au putut organiza cite va reuniuni ale țărilor balcanice sacrate dezvoltării colaborării multilaterale intr-un șir de domenii, cum ar fi ccl economic, al energiei, transporturilor și altele. Astfel, in 1976, capitala Greciei a găzduit reuniunea de cooperare economică și tehnică, desfășurată la nivel guvernamental, concretizare nemijlocită a unor recomandări și prevederi ale Actului final de la Helsinki. Au urmat apoi, in 1979. la Ankara. în 1981, la Sofia, și în 1982, la București, trei întâlniri de experți. consacrate cooperării interbalcanice în domeniile comunicațiilor și telecomunicațiilor, transporturilor, energiei și materiilor prime. Se dezvoltă, de asemenea, o colaborare multilaterală pe tărîmul științei. culturii, turismului si în alte sectoare de activitate, beneficiind. in unele cazuri, de organisme și foruri constituite chiar in perioada antebelică.Există, intr-adevăr. de pe acum, o experiență bună în multe domenii, ceea ce creează, după părerea României, condiții prielnice pentru a intensifica crearea și dezvoltarea unor asemenea organisme interbalcanice și în alte domenii. îndeosebi ale colaborării economice.

con- rodnică. reciproc avantajoasă. Țara noastră a militat și militează cu neclintită perseverență. pentru dezvoltarea colaborării interbalcanice ca o expresie a unor relații interstatale noi. care să excludă folosirea sub orice formă a forței sau amenințării cu forța, orice intervenție din afară în treburile statelor din. Balcani, să situeze trainic la baza acestor raporturi principiile noi ale relațiilor interstatale — respectul independenței și suveranității naționale, stima și respectul reciproc, colaborarea egală în drepturi. O astfel de colaborare bi și multilaterală poate și trebuie să asigure condiții pentru dezvoltarea independentă a fiecărei națiuni balcanice, pentru progresul și bunăstarea fiecărui popor din a- ceastă zonă. care, nu o dată, a cunoscut în trecut convulsii dramatice,Evident că evoluțiile pozitive din Balcani, necesitatea de a se continua și adinei acest proces, de a se folosi experiența dobîndită, a se extinde conlucrarea reciproc avantajoasă și a se acționa pentru depășirea și soluționarea tuturor problemelor care mai există între unele state din regiune dobindesc o însemnătate deosebită în condițiile actuale, cînd orizontul politic european și interriațio-

înțelegerii. încrederii, a bunei Vecinătăți în Balcani — ca și în alte zone ale continentului — constituie o contribuție nemijlocită la cauza securității și cooperării pe ansamblul continentului.
Oportunitatea unei în

tîlniri la nivel înalt. Toc- realități.președintele apreciază că pentru dez- intensă a colabo- din regiune. înclu- unei menită
mai în România Nicolae s-au creat voltarea răriisiv organizarea unei întîlniri la nivel înalt, menită să permită întreprinderea de noi pași. în direcția tente, țiune crării rii Balcanilor într-o zonă a cooperării pașnice, fără arme nucleare — ca parte integrantă a unei Europe a colaborării pașnice, eliberată de arsenalele nucleare.„România — afirma recent tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU — consideră că organizarea unei întîlniri la nivel înalt a statelor din această regiune, . care să discute căile întăririi încrederii și colaboră-

lumina acestei socialistă, Ceaușescu condițiimai țărilor organizarea înalt.depășirii unor probleme exis- să jaloneze noi căi de ac- în vederea extinderii conlu- bi și multilaterale, transformă-
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NAȚIUNILE UNITE 22 (Agerpres). — Secretarul general al Organizației Națiunilor Unite, Javier Perez de Cuellar, a primit pe miniștrii de externe ai Columbiei și Mexicului, Rodrigo Llaredo și,, respectiv, Bernardo Sepulveda, care l-au informat cu privire la progresele înregistrate de „Grupul de la Contadora" rea criza în găsi- unei soluții negociate pentru din America Centrală.

GRECIA

Recunoaștere a contribuției 
organizațiilor de stingă 
la lupta de rezistență 

antifascistăATENA 22 (Agerpres). — Guvernul primului ministru elen, Andreas Papandreu, a hotărit să ’.ecunoască contribuția la lupta de v . unităților de partizani < \n organizațiile de stingă acordîndu-le aceleași drepturi ca și ............. .... de eliberaregermani și doilea război
(.iistență a„Earn" ' și „Ellas",

în Balcani, ar fi deosebit de utilă s-ar înscrie ca un important act in viața întregului conti-rii Și pozitiv nent“.Se cuvine a releva cu satisfacție că ideea transformării Balcanilor intr-o zonă denuclearizată, a colaborării și păcii se bucură de un sprijin larg. Ea și-a găsit consemnare documentele comune elaborate prilejul intilnirilor la nivel înalt tovarășului Nicolae Ceaușescu conducătorii Republicii Populare Bulgaria, Republicii Socialiste Federative Iugoslavia și Republicii Elene. De asemenea. în recenta Declarație comună, semnată de președintele României și președintele Turciei, este menționată oportunitatea unei reuniuni la nivel înalt, pregătită in etape, pentru dezvoltarea și colaborării în toate pentru transformarea într-o zonă, a păcii, bunei și încrederii reciproce.Acționind consecvent intensificării conlucrării nice, întăririi securității zonă, promovînd larg toate statele din regiune, multiple inițiative constructive acest sens. România privește la rindul ei favorabil și salută inițiativele întreprinse de alte țări din Balcani. în acest sens, în răspunsul președintelui Nicolae Ceaușescu la mesajul primului ministru al Greciei, Andreas Papandreu. cu privire la organizarea unei reuniuni de experți ai țărilor balcanice care să aibă ca imul din obiective discutarea căilor și posibilităților de creare a unei zone denuclearizate in peninsulă, se apreciază ca binevenită o asemenea propunere. O astfel de reuniune, se subliniază în mesajul de răspuns, s-al- înscrie ca o acțiune importantă în procesul de pregătire a. unei întîlniri la nivel înalt a statelor din zonă. România sprijinind această inițiativă la care dorește să participe cu hotărirea de a-și aduce întreaga contribuție la desfășurarea ei cu succes.Popoarele Peninsulei Balcanice sînt animate de dorința fierbinte ca această zonă, altădată atit de agitată. să ofere un adevărat exemplu al prieteniei și înțelegerii ca între buni vecini. Fără îndoială, extinderea conlucrării între țările din Balcani, denuclearizarea întregii regiuni. consolidarea securității și păcii peninsulei corespund pe deplin năzuințelor vitale ale popoarelor care trăiesc aici, intereselor generale ale destinderii și securității în Europa și în întreaga lume.

veteranilor din lupta împotriva ocupanților italieni in cel de-al mondial.Astfel, guvernul grec a hortărit să confere „medaliile memoriale ale mișcării de rezistență națională" membrilor „Eam“ și „Ellas", formate în cea mai mare parte din comuniști și patrioți cu orientări de stingă, drept recunoaștere a rolului lor la lupta de eliberare.
in cu alecu

prieteniei domeniile. Balcanilor vecinătățiin sprijinul interbalca- și păcii in dialogul cu avansind în

Petre STĂNCESCU

ETIOPIA

Succese ale acțiunii 
de alfabetizareADDIS ABEBA 22 (Agerpres). — Potrivit datelor oficiale apărute la Addis Abeba și citate de agenția T.A.S.S., cursurile de alfabetizare, create în întreaga Etiopie, au fost absolvite pînă în prezent de 13 milioane persoane. în țară au fost editate 26 milioane exemplare de manuale în 15 limbi ale principalelor naționalități din țară.Sarcinile de bază ale celei de-a noua etape de alfabetizare care se desfășoară în prezent constau in a învăța să scrie și să citească populația tuturor marilor orașe și să se sporească numărul celor care știu carte de la sate.

ZIMBABWE

Opțiuni in favoarea 
consolidării independențeiHARARE 22 (Agerpres). — Republica Zimbabwe va continua să promoveze o politică antiimperialistă și va participa activ la lupta pentru asigurarea păcii generale, a întăririi independenței naționale — a declarat președintele țării, Canaan Sodin- do Banana, într-o alocuțiune rostită în parlamentul de la Harare. EI a evidențiat hotărirea poporului din Zimbabwe de a participa la lupta pentru lichidarea ultimelor vestigii ale colonialismului și rasismului de pe continentul african, solidaritatea deplină < eliberare a poporului și din R.S.A.Abordind o serie de ] terne, șeful statului a ; deplinirea prevederilor planului trienal de tranziție 1982—1985 va contribui la crearea bazei necesare edificării unei societăți de tip nou. în acest context, el a subliniat rolul ce revine principalei ramuri a economiei naționale — agricultura — prin crearea de forme cooperatiste de prelucrare și valorificare a suprafețelor agricole.

, reafirmind cu lupta de din Namibiaprobleme in- arăîât că îr>-
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