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Un nou volum din seria „Din gindirea economică a președintelui României"

ducerii trebuie să se tină seama la 
întocmirea planului, a bugetului de 
venituri și cheltuieli, pentru ca fie
care unitate să-și poată desfășura 
activitatea cît mai 
eficientă maximă.

reținut ceea ce 
toată claritatea 
volumului că 
muncitorească, 
nu sînt o lozincă generală, 
aceste concepte înseamnă mun
că responsabilă, eforturi 
sebite pentru realizarea 
producții de înaltă tehnicitate 
și calitate, cu cheltuieli minime, 
cu o eficientă ridicată.

Experiența proprie, dobindi- 
tă in perioada construcției so
cialiste, dovedește cu priso
sință consistența concluziei po
trivit căreia sporirea continuă 
a producției, creșterea eficien
tei și rentabilității sînt prin
cipii de bază ale bunei func
ționări a unităților economico- 
sociale. Cu clarviziunea care-i 
este caracteristică, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a subliniat, 
cu argumente temeinic funda
mentate, că trebuie să. punem 
capăt concepției' vecjii, anarhi
ce, după care în socialism pot 
funcționa unități economice fără 
rentabilitate și beneficiu. In 
acest sens, a atras atenția că 
este necesar ca toate cadrele 
noastre de conducere, toți oa
menii muncii să înțeleagă că 
nu se poate făuri socialismul, nu 
se pot asigura dezvoltarea 
țării și ridicarea nivelului de 
trai fără o activitate rentabi
lă. fără beneficiu obținut pe 
căi economice, în orice sector 
de activitate.

După cum este cunoscut, 
obiectivul fundamental al ac
tualului cincinal îl consti
tuie continuarea, pe o treaptă 

superioară, a îndeplinirii Progra
mului partidului, creșterea în ritm 
susținut a economiei naționa
le, afirmarea cu putere a revoluției 
tehnlco-științifice în toate domenii
le, trecerea ia o nouă calitate a în
tregii activități 
în

secretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, se disțing, ca o 
trăsătură esențială contribuțiile no
vatoare. de inestimabilă valoare la 
progresul științelor economice. Aria 
vastă a domeniilor care ocupă 
un loc central in gindirea pro
fund științifică, revoluționară a 
conducătorului partidului și sta
tului nostru include și proble
matica noului mecanism econo- 
mico-financiar, a procesului de 
întărire a autoconducerii mun
citorești.

Volumul, apărut In Editura 
politică, in cadrul seriei tema
tice „Din gindirea economică a 
președintelui României — 
NICOLAE CEAUSESCU" intitu
lat „Noul mecanism economico- 
financiar și întărirea autocon
ducerii" oferă cititorului satis
facția înțelegerii temeiurilor 
profund științifice care sint așe
zate la baza întregii concepții a 
secretarului general al partidu
lui nostru cu privire la perfec
ționarea conducerii și planifică
rii economico-financiare. Aceas
tă nouă lucrare, prin clarvizi
unea ideilor pe care le conține, 
pune in evidență însemnătatea 
deosebită pe-care o are asigu
rarea și îmbunătățirea continuă 
a pirghiilor economice necesare 
conducerii pe toate treptele or
ganizatorice in scopul înfăptuirii 
exemplare a programelor de 
dezvoltare a economiei națio
nale.

Noul mecanism economico-fi- 
nanciar, creație a gindirii știin
țifice, revoluționare a tovarășu
lui NICOLAE CEAUȘESCU, are 
la origine cunoașterea profundă 
a stadiului de dezvoltare a eco
nomiei românești, ține seama de 
caracterul legic al dezvoltării so
ciale, de rolul determinant al 
proceselor și fenomenelor economice 
și privește interesele economiei în- 
tr-o viziune de largă perspectivă.

Hotăritoare pentru aplicarea fermă 
a noului mecanism economico-finan
ciar. . pentru întărirea autoconduce
rii. autogestiunii și autogospodăririi 
este creșterea răspunderii conduce
rilor colective a fiecărui colectiv de 
oameni ai muncii, tn- acest sens-, to
varășul Nicolae Ceaușescu remarcă 
faptul că atunci cind vorbim de 
dezvoltarea autoconducerii. a răs
punderii colective pentru conducerea

punderea consiliilor oamenilor mun
cii. a adunărilor generale, a tuturor 
oamenilor muncii din fiecare uni
tate pentru buna desfășurare a acti
vității productive, astfel incit să 
poată asigura, prin activitatea pro-

folosite din plin pentru
strîngerea la timp și fără

a doua și azoneletimp și

folosirea din

realizarea și depășirea vitezelor de lucru șta

necesare
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muncii,

o dez- 
repro- 

să asi- 
pentru

deo- 
unei

trebuie să asigure o renta- 
care să dea posibilitatea 
de fonduri pentru 
mai largă, pentru

zi, fiecare oră

Telegrama adresată tovarășului Nicolae Ceaușescu

și inginerii a-
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in lanurile

„Zilei pionierilor
cu mult stimata tovarășă Elena

LA

în județele din zona întîi secerișul orzului s-a terminat 
Este necesar ca 
mai scurt 
treia!
Griul s-a 
tui să se

această lucrare să fie încheiată în cel 
în județele din

copt pe 
lucreze 
a ritmului recoltării I 

buna organizare a

mari suprafețe, 
cu toate forțele

Acum, 
pentru

este momen- 
creșterea la

maximum 
Pretutindeni 
plin a mijloacelor mecanice pe tot parcursul zilei-lumină 
pentru 
bilite!
Spre a 
trebuie 
adaptîndu-se combinele la starea culturilor.
Condițiile prielnice din acest an impun măsuri hotărîte 
pentru însămînțarea neîntîrziată a culturilor duble pe 
toate suprafețele planificate.

se evita orice pierdere de recoltă, secerișul 
să înceapă imediat ce lanurile au dat în pîrg,

Caratele*4 griului
țărani, tractoriști și ingi

neri, agronomi duc șiin'jir _____
ceasță amiază de ' an, He 'di- modul puțin 
mineața și pină seara, 
aceeași pașnică și umană 
bătălie pe frontul piinii — 
cu deprinderea lucrului 
bine făcut, învățată mai 
nou sau moștenită de la cei 
mulți, cit o țară, din care 
ne tragem cu toții. Oame
nii satelor muncesc știind 
bine, mai bine decit oricine, 
că griul pe care îl adună 
acum in hambare nu-i un 
dar al naturii, ci-i înainte 
de toate și deopotrivă ro
dul trudei, al hărniciei.

După o toamnă fără ploi 
și o iarnă cu puține zăpezi, 
o primăvară uscată la su
flet a pus luna iunie să 
rupă baierele cerului. Toc
mai de aceea, nădejdea tu
turor rămine să fie hrănită, 

■ că și pină acum, de neodih- 
na și neliniștea ce împre
soară zilele, și nopțile 1 la 
vremea secerișului, mai 
ales in acest an in care

griul iși îndoiește valoarea 
caratelor sale prin chiar 

.. ,'.i obișnuit in 
care a crescut și-l strlns. 
Știm bine, și cine nu știe 
asta s-o învețe și s-o fină 
minte toată viața, că piinea 
fiecăruia dintre noi, înain
te de a ne bucura cerul 
gurii, a fost GRIU și că a- 
cesta este înnobilat mereu 
și mereu cu densa încărcă
tură de efort și picătura 
de cristal a frunților celor 
aflați acum 
aurii.

Bucuria cu care țăranii, 
mecanizatorii
gronomi petrec dintr-o pal
mă in alta, de-atitea ori, 
boabele de aur ale unui 
spic, acea caldă și sfintă 
bucurie și dragostea ce i-au 
însoțit dintotdeauna sînt 
mărturii ale vredniciei, ale 
prețuirii muncii fără răgaz 
pentru piinea țării, plinea 
tuturor.

Alexandru BRAD

Noul mecmjsm 
ecanarniw-fmamkr fit 

. . «ytocondyeerii

prie, restituirea eșalonată a cheltuie
lilor făcute de societate pentru mij
loacele pe care le au in dotare. Orice 
unitate 
bilitate 
alocării 
voltare

• ducția lărgită, și. totodată.
gure mijloacele 
creșterea nivelului de trai material 
și spiritual al poporului, pentru în
treținerea societății, pentru apăra
rea tării.

în concepția secretarului general

autonom, cu o 
Așadar, trebuie 
se desprinde cu 
din stud:erea 
autoconducerea 

autogestiunea 
ci

economico-sociale.
condițiile actuale ale agravării
Dr. Decebal URBEA
Directorul Institutului de finanțe,
circulație monetară și prețuri

...Tinărul din fata noas
tră, Ion Constantin, nu iși 
aduce aminte precis ce fă
cea în ziua de 20 august 
1968, la ora 15 și 15 minute 
fix. E și greu 1 Cine iși a- 
mintește. nu de o zi oa
recare. ci de lucruri mult 
mai mari petrecute la o 
virstă aflată in zorii primei 
copilării ? Poate că acest 
tinăr chipeș, zvelt, cu ochii 
mari, acum ușor stingherit 
de intrebările noastre, zbur
da intr-o mică pauză la 
grădinița de copii din satul 
Petrești, răsfirat pe rîul 
Doamnei. Și poate că pri
vea cu jind, pină departe, 
prin norii de praf stirniți de 
un camion sau de un trac
tor care, se întîmpla să 
treacă pe ulițele satului, vi- 
sind să se joace odată și el 
cu motoare adevărate.

în fond, ce importantă are 
ce făcea tinărul blond, din 
fata noastră. în acea zi de
20 august, la ora 15 și 15 
minute ? Dacă insă ne gin- 
dim că tinărul Ion Constan
tin este astăzi muncitor la 
întreprinderea de autotu
risme Pitești, faptul poate 
căpăta o semnificație apar
te. Printr-o șansă statistică, 
la începutul anului 1983 el 
a devenit subiect de repor
taj, fiind cel mai nou an
gajat în întreprindere.

Angajatul cu numărul
21 804.

Prin cei 18 ani abia îm
pliniți, el, cel mai nou an
gajat.aduce cu sine, ca un 
tonifiant simbol. aerul 
proaspăt al tinereții. Al ti
nereții și al vigorii muncii, 
al tinereții uzinei.

Dar data pe care i-o re
petam tinărului din fața 
noastră ? Nu este altceva 
decit ziua, ora și minutul 
cind secretarul general al 
partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, a tăiat panglica 
inaugurală a primuiui 
toturism românesc.

Atunci, in urmă cu 
^aroape 15 ani. „Dacia"

începea călătoria sa In lu
mea atit de zbuciumataă a 
automobilismului.. Ce în
seamnă 15 ani pentru un 
producător de automobile ? 
întrebați pe oricare mare 
producător din lume si vă 
va spune, că. intr-un in
terval atit de mic. prea 
mari minuni nu se fac pen
tru a putea emite pretenții 
și a aspira la un ..loc sub 
soare" in lumea acerbei

rea „Dacie". îl interesează 
si cea care aleargă pe șo
sele, de azi. de ieri, de un 
an sau de Zece ani. îl inte
resează performantele de 
longevitate ale mașinii, 
înainte de toate. îl intere
sează mașina care încă n-a 
urcat pe banda de montaj, 
și nici măcar pe planșeta 
proiectanților. Și-a tran
sformat biroul de lucru în- 
tr-un „bazar sentimental".

Oamenii uzinei
la examenul

maturității tehnice

au-

a- 
lși

eoncurente mondiale de au
toturisme.

Și, totuși, mulți dintre co
legii de joacă de acum 15 
ani ai tinărului Ion Con
stantin sînt astăzi ceea ce 
au visat — constructori de 
automobile adevărate. Au
tomobile care aleargă pe 
drumurile tării si pe 
murile altor 25 de țări 
Europa. Asia, Africa, 
merica. Ei si colegii 
mai vechi — dar nu 
vechi, pentru că media de 
virstă a celor aproape 22 000 
de" angajați ai întreprin
derii de autoturisme Pitești 
este de 22 de ani I — au 
făurit pină acum, în pra
gul celui de-al 15-lea an de 
existentă a ..Daciei", 800 000 
de automobile.

...Inginerul Simion Săpu- 
naru, directorul general al 
Centralei de autoturisme, 
pare să fie un incorigibil 
romantic. Visează zi și 
noapte, aici în fabrică si a- 
casă cum va arăta viitoa-

dru- 
din 
A- 
lor 

prea

după cum declară — „ba
zar" în care putem vedea 
bare, cutii de viteze, punți 
spate si punți fată, mostre 
pentru o nouă soluție de 
vopsire a mașinilor, un nou 
model de scaun, un 
model de bord, un nou 
del de mască și multe 
mici sau mari ajustări 
nice și tehnologice.

încercați să faceți o 
ralelă intre „Dacia" anului 
1983 și „Dacia" de acum 
zece ani.

Prompt si concis, ingine
rul Săpunaru răspunde :

— „Dacia" anului 1972 era 
o mașină preponderent 
franțuzească, pe cind „Da
cia" acestui an este o ma
șină exclusiv românească.

Da, cit de frumos este să 
poți spune că autoturismul 
lansat in fabricație după o 
licență străină a ajuns să 
devină, practic, un produs 
exclusiv românesc. Să asi
milezi integral in tară fie
care din cele 12 000 de re-

nou 
mo- 
alte 
teh-
pa-

pere înseamnă nu numai o 
ambiție 
înainte 
dere în 
toare si 
sională a muncitorilor 
specialiștilor de aici, de la 
Colibași, și din cele 150 de 
uzine românești care con
cură la fabricarea „Daciei".

Ce înseamnă această ca
pacitate creatoare pentru 
constructorii piteșteni de 
autoturisme ?

Noul model „Dacia 1 420“ 
a început să ruleze pe șo
selele tării ; noile variante 
pentru export in Anglia, 
Italia și Canada sînt gata 
de îmbarcare ; primul lot 
de autoturisme echipate cu 
motoare cu distribuție va
riabilă a trecut cu brio ri
gorile pistei de încercare ; 
autocamioneta „Dacia pick
up 1304", cu toate derivatele 
ei. așteaptă aprecierile be
neficiarilor ; alte variante 
ale „Daciei" cu motor eco
nomic au coborit de mult 
de pe planșeta prciectanți- 
lor și au răzbit prin labirin
tul secțiilor de fabricație, 
aflindu-se în fața testărilor.

Si cite și mai cite ! Am 
notat, aici, doar perfor
manțele noului privite glo
bal, la dimensiunea unei 
noi mașini. Dar din cite 
celule, una mai importantă 
decit alta, și nici una indis
pensabilă. nu se compune 
gigantul mecanism, care a- 
dună într-o înlănțuire a- 
proape naturală, ca un veri
tabil organism uman, peste 
12 000 de repere ' Fiecare 
piesă. fiecare mecanism 
pot și trebuie să fie îm
bunătățite 1 Iar starea de 
permanentă nemulțumire 
este premisa fiecărei 
țări novatoare. „Iată o ba
nală piesă, o supapă, 
spune directorul intreprin-
Florea CEAUSESCU 
Viorel SAlAGEAN

orgolioasă, 
de toate, 
capacitatea 
iscusința i

. ci, 
încre- 
crea- 

profe- 
si

cău-
ne
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de participant» la spectacolul-evocare din Capitală cu prilejul
Mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu,

Ziua pionierilor, zi de sărbătoare a copilăriei noastre fericite, ne oferă
din nou emoționantul prilej să vă adresăm, din adincul inimilor noastre, 
cele mai sincere și alese mulțumiri, recunoștința fierbinte a milioanelor de 
copii ai patriei față de Partidul Comunist Român, față de dumneavoastră, 
mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, conducătorul înțelept 
și viteaz al poporului nostru, pentru condițiile minunate de viață și în
vățătură create celor mai tinere vlăstare ale țării.

Gindurile noastre se îndreaptă, totodată, cu respect și recunoștință, 
către tovarășa Elena Ceaușescu, ilustru savant de renume mondial, care, 
avînd inalte răspunderi in conducerea statului și partidului nostru, se 
preocupă permanent de progresul și afirmarea științei, învățămintului și 
culturii românești, veghind cu dragoste părintească la educarea patrio
tică, revoluționară a tinerei generații din patria noastră.

Mindri că trăim astăzi in România, milenara noastră patrie, In epoca 
de aur și lumină a istoriei sale, profund marcată de proeminenta dum
neavoastră personalitate, mult iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, noi, 
copiii, milioanele de pionieri și șoimi ai patriei, creștem odată cu țara, 
animați de dorința fierbinte de a învăța temeinic, pentru a sluji ca tineri 
revoluționari patria, partidul și poporul.

Lupta și activitatea revoluționar-patriotică pe care o desfășurați de 
peste cinci decenii, pentru cele mai scumpe idealuri ale poporului nostru, 
reprezintă pentru noi, copiii patriei, pentru. tinăra generație o luminoasă 
pildă de viață, muncă și învățătură, un exemplu viu de dăruire patriotică, 
comunistă, pentru libertate, independență și suveranitate, pentru pace și 
colaborare cu toate popoarele lumii.

Sărbătorind Ziua pionierilor din acest an tn atmosfera vibrantului 
Mesaj de pace pe care dumneavoastră, mult iubite și stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, l-ați adresat tuturor copiilor patriei, întregului nostru 
tineret, tuturor copiilor lumii, simțim fermitatea și consecvența cu care 
acționați pentru o politică de pace, de dezarmare, în primul rind de de
zarmare nucleară, pentru înlăturarea pericolului amenințător al războiului 
și asigurarea unui viitor luminos umanității. De aceea, noi, cei peste patru 
milioane de copii ai României, conștienți de marea încredere cu care ne-ați 
investit încă de la această virstă, dăm glas dorinței de a face totul pentru 
triumful păcii pe pămint, inscriindu-ne in primele rinduri ale acțiunilor 
pentru pace ale tinerelor generații de pe glob, astfel incit Anul Internațio
nal al Tineretului să devină un nou prilej de afirmare a dorinței și voin
ței noastre de pace, de prietenie cu toți copiii și tinerii lumii.

Exprimindu-ne din adincul inimii marca noastră dragoste și recunoș
tința nemărginită pentru grija cu care dumneavoastră, mult stimate to-

varășe Nicolae Ceaușescu, împreună ... _____  .____T_ ____
Ceaușescu, ne înconjurați zi de zi, ne angajăm să devenim, așa cum ne 
învățați, demni urmași ai comuniștilor, să ne însușim cutezanța și roman
tismul revoluționar, înaltele trăsături ale celor ce construiesc comunismul 
pe pămintul străbun al patriei noastre.

Vă raportăm, mult stimate și iubite tovarășe secretar general al Parti
dului Comunist Român, că și in acest an, așezînd în centrul întregii ac
tivități îndemnurile și orientările dumneavoastră prețioase, unitățile și 
detașamentele de pionieri, acționind sub conducerea directă a organelor și 
organizațiilor de partid, au obținut succese importante la învățătură, că 
tot mai mulți pionieri au note bune și foarte bune ; sute de mii de copii 
au muncit cu devotament și dăruire în ateliere, pe Ioturile școlare, in 
campaniile agricole, pentru indeplinirca angajamentului propriu la muncă 
patriotică, in proporție de 75 la sută pină la această dată. Ne angajăm 
ca, în vacanța care începe, să fim prezenți pe ogoare, împreună cu pă
rinții noștri, să acționăm cu și mai multă energie, să împletim armonios 
acțiunile de cunoaștere a tradițiilor de luptă ale partidului și poporului 
nostru, a minunatelor realizări obținute în anii construcției socialismului 
pe pămintul patriei, cu activitatea de îngrijire și înfrumusețare a școlilor 
și localităților, cu cîntecul, jocul și voia bună.

Copiii din țara noastră, români, maghiari, germani și de alte națio
nalități, se angajează în această zi de sărbătoare pionierească, în fața 
partidului și a poporului, a dumneavoastră, mult iubite și stimate tova
rășe Nicolae Ceaușescu, să-și însușească ideologia și politica partidului, 
cele mai inalte cuceriri ale științei, tehnicii și culturii contemporane, să 
învețe și să muncească cu dăruire revoluționară pentru continua înflorire 
a patriei.

Vă rugăm să primiți, mult stimate și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
mult stimată tovarășă Elena Ceaușescu, din partea pionierilor, șoimilor 
patriei, a tuturor copiilor din țara noastră, pentru înalta grijă și dragoste 
cu care ne înconjurați, pentru activitatea plină de dăruire ce o desfășurați 
în fruntea partidului și a țării, pentru ca tinăra generație să beneficieze 
de condiții tot mai bune de viață, învățătură și afirmare, din adincul ini
mii, cele mai fierbinți urări de sănătate, putere de muncă, fericire, de 
noi și mari succese în vasta operă de construcție a viitorului comunist 
al țării, pe care poporul nostru, sub glorioasa conducere a Partidului Co
munist Român, o desfășoară pentru înflorirea scumpei noastre patrii, 
Republica Socialistă România.

CONSILIUL NATIONAL 
AL ORGANIZAȚIEI PIONIERILOR

Recunoștința slujitorilor
Partidul și guvernul, societatea noastră socialistă prețuiesc 

în mod deosebit munca și activitatea tuturor cadrelor didactice. 
Doresc să exprim convingerea că toate cadrele noastre didactice iși 
vor îndeplini și în viitor îndatorirea lor revoluționară, fiind per
manent în serviciul patriei, al poporului.

NICOLAE CEAUȘESCU

scolii

Ca in fiecare an, Intr-o zi anu
me, din pragul încheierii anului de 
invățămînt, in școlile de toate gra
dele are loc un moment sărbăto
resc dedicat personalului didactic, 
în această „Zi a învățătorului" în
treaga societate omagiază pe oa
menii școlii — educatoare, învăță
tori, profesori, cadre didactice uni
versitare — cărora partidul, statul 
nostru, poporul le-au încredințat 
una dintre cele mai importante și 
nobile misiuni : aceea de a educa 
tinăra generație, de a o indruma 
in învățătură, în muncă, in viață. 
Sărbătorirea oamenilor școlii se 
constituie, de fiecare dată — și cu 
atit mai mult in acest an, cind i 
se alătură și „Ziua 
intr-o sărbătoare a 
samblul 
morare 
realizat 
această 
plină de profunde semnificații so
ciale, politice, umane. Dar și în- 
tr-un prilej de realistă și gospodă
rească analiză a posibilităților exis
tente, de adoptare a măsurilor 
pentru ridicarea întregii activități

pionierilor" — 
școlii in an- 

fericită reme- 
a tot ce s-a 

durabil, In

său, intr-o
și evaluare
bun, trainic, 
măreață operă educativă,

treaptă nouă,din tnvățămînt pe o 
calitativ superioară.

Școala românească 
cu deosebire în perioada care a 
urmat Congresului al IX-lea al 
partidului, un drum mereu ascen
dent. Datorită preocupării sta
tornice a partidului și statu
lui nostru, orientărilor clarvăză
toare ale secretarului general al 
partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, s-a acționat perseve
rent pentru apropierea mai fermă 
a școlii de cerințele vieții, ale so
cietății, pentru conectarea sa la tot 
ce au creat mai valoros gindirea, 
știința și cultura umanității, pentru 
dezvoltarea pe un plan superior a 
tradițiilor progresiste ale învăță- 
mintului nostru. Prezența la mani
festările prilejuite de deschiderea 
anilor de învățămînt a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, a tovarășei 
Elena Ceaușescu, ideile și orientă
rile prețioase formulate în cuvîn- 
tările rostite cu aceste prilejuri de 
secretarul general al partidului, in- 
flăcăratele îndemnuri adresate oa
menilor școlii, s-au constituit, de 
fiecare dată, pentru cadrele didac-

a străbătut,

tice in veritabile programe de 
muncă și creație.

Dispunem astăzi de un invăță- 
mînt modern, dezvoltat și diversi
ficat, de un bun nivel științific, cu 
o bogată zestre didactică, de care 
beneficiază direct, pe diferite trep
te ale școlarității, 5,6 milioane de 
copii și tineri, adică 25 la sută din 
Întreaga populație a țării. Școala a 
adus și aduce o contribuție deose
bită la formarea și educarea ca
drelor de muncitori, tehnicieni și 
specialiști necesari diferitelor sec
toare ale economiei naționale și 
vieții sociale, la ridicarea nivelului 
de pregătire cultural-științifică a 
întregului popor.

în toate înfăptuirile notabile ale 
învățămîntului nostru de toate gra
dele se regăsesc munca plină de 
răspundere, pasiunea și competen
ța, spiritul civic al celor peste 
240 000 de cadre didactice. Impor
tant detașament al intelectualității 
noastre, oamenii școlii urmează cu 
entuziasm orientările partidului, 
militează cu consecvență pentru 
transpunerea în viață a politicii 
partidului In domeniul lnvățămîn- 
tului. Competența, talentul și ca-

pacitatea creatoare, experiența pe
dagogică și de viață ale educatori
lor, învățătorilor și profesorilor 
și-au aflat un larg cîmp de mani
festare in această vastă operă de 
educație in spirit revoluționar, pa
triotic, a constructorilor de miine 
ai României socialiste.

Dind o înaltă apreciere activită
ții cadrelor didactice, secretarul 
general al partidului a adresat slu
jitorilor școlii înflăcărată chemare 
de a crește și educa copiii, tinerii 
in spiritul dragostei de patrie, al 
devotamentului față de socialism, 
față de partid, în spiritul muncii, 
de a forma un tineret revolu
ționar, pasionat, îndrăzneț, gata de 
orice sacrificiu pentru interesele 
patriei, ale socialismului, pentru 
apărarea independenței țării, pen
tru pace. Ce altă misiune mai no
bilă, mai stimulatoare, mai anga- 
jantă pentru cadrele didactice, 
pentru comuniștii 
Misiune care, 
presupune un 
severent efort 
perfecționare științifică, profesio
nală, o participare activă la viața 
economică și spirituală a cetății, 
o conlucrare activă, mal diver
sificată și mai plină de con
ținut cu organizațiile de copii 
și tineret, cu părinții elevilor, cu 
toți factorii educaționali din socie
tatea noastră.

De „Ziua învățătorului", zi de 
sărbătoare a școlii și oamenilor săi, 
întregul popor urează educatoare
lor, învățătorilor și profesorilor 
succese tot mai mari în îndeplini
rea marilor răspunderi pe care le 
au față de patrie, partid și popor.

mai stimulatoare, 
pentru cadrele 

de la catedră 1 
in același timp, 
continuu și per- 
de pregătire și
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DIVERS
Ultimul clopofel

Ieri, in ultima oră de clasă, 
învățătoarea Lucia Ivan, de la 
Școala generală nr. 70, sectorul 
3, București, le-a dat celor 35 de 
proaspeți absolvenți ai clasei a 
IV-a povețe pentru viață.

Și avea ce să le spună învă
țătoarea lor acum, cînd se 
părțea nu numai de o nouă 
moție, ci și de catedră.

Pentru că tot ieri, după 
mul clinchet de argint al 
poțelului, învățătoarea

des- 
pro-
ulti- 
clo- 

Lucia 
Ivan și-a încheiat nobila-i mi
siune de dascăl de-a lungul a 
peste 30 de ani de muncă in a- 
ceeași școală. La despărțire, gin- 
dul o poartă spre numeroasele 
generații de școlari pe care i-a 
călăuzit in taina cărților, astăzi 
oameni de nădejde, unii dintre 
ei chiar părinți ai școlarilor pe 
care i-a avut in această ultimă 
promoție. La rîndu-le, nici foștii 
elevi n-or să uite chipul învăță
toarei care le-a îndrumat primii 
pași în viață.

Omagiu 
lui Brancuși

O imagine trimisă de cititorul 
nostru Alexandru Micu (fotogra
fii pe care le așteptăm șt de la 
alți cititori ai rubricii) este în
soțită de o amplă explicație, 
din care reproducem un frag
ment : „Fotografia înfățișează 
una din cele mai vrednice de 
laudă fapte ale lut Petru Pro
dan, care a lucrat la C.F.R. 45 de 
ani, iar acum, la ieșirea la pen
sie, era șef al Districtului L—7 
Jibou. In ultimul timp el a des
coperit un izvor de apă limpede 
cum ii cristalul In apropiere de 
drumul național Dej-Baia Mare. 
Mai exact, intr-o zonă de un 
pitoresc aparte, în care „merg" 
paralel, pe o scurtă porțiune, 
calea ferată, șoseaua și apa So
meșului. Din materiale locale și 
cu ajutorul unor oameni inimoși, 
proaspătul pensionar a marcat 
captarea izvorului care potolește 
setea drumețului cu un fragment 
din celebra coloană a infinitu
lui, aducind un modest omagiu 
marelui Brăncușl".

I Meșterul

I „universal"

De meserie timplar-dulgher, 
Iubasz Imre din comuna Doba 
(Satu Mare) este supranumit de 
consătenii săi „meșterul univer
sal". tn gospodăria lui și-a con
struit o instalație de 
centrală, a 
care captează apa 
net", o rulotă „apicolă" (pen
tru că este și un pasionat 
apicultor). In ultima vreme a 
meșterit și această instalație eo
liană, surprinsă in imagine de 
fotoreporterul Gh. lancu, insta
lație cu care își asigură depli
na... autonomie energetică. Ba, 
trial mult, și-a propus să racor
deze la sursa de curent electric 
furnizat de vint o rișniță pentru 
măcinat cereale, plus un incuba- 

o

încălzire
forat un puț din 

„la robl-

tor pentru o sută de pui la 
„șarjă". E ceva !

Rubrică realizată de
Petre POPA
cu sprijinul 
corespondenților „Scînteil

I
I
I
I
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DRUMUL CEL MAI SCURT DE LA PROPUNEREA
CETĂȚENEASCĂ LA FAPTA EDILITARĂ

Deși ne sesizase vaga reținere, to
varășul Ion Rusu, prîm-vicepre- 
ședinte al Comitetului executiv al 
Consiliului popular al sectorului 4 
din Capitală, a continuat să insiste : 
„începem discuția cu acest dosar*'. 
Și ne-a întins o mapă așezată prin
tre hirtlile de lucru zilnice.

— Nu-i un dosar simplu, de arhi
vă — încerca interlocutorul să ne 
alunge gîndul cum că „nu {ace să 
abordezi o temă atît de vie — mo
dul de transformare în faptă a pro
punerii cetățenești — prin prisma 
unui... dosar uscat". Este o parte — 
continua dinsul — din programul 
zilnic de lucru al întregului consiliu 
popular, al tuturor celor 61 de depu- 
tati !

Deschidem, deci, „programul de 
lucru".

Este prefațat de o mică „legendă" 
cu însemnele : „rezolvat" și „în curs 
de rezolvare". Ele însoțesc fiecare 
din cele 204 capitole. Un capitol în
seamnă o propunere. Făcută în 
timpul întîlnirilor dintre cetățeni și 
candidații F.D.U.S. la alegerile de 
deputați in consiliile populare care 
au avut loc în toamna trecută.

O primă nedumerire :
— De ce sînt numai 204, cînd nu

mărul propunerilor a fost de ordinul 
miilor ?

— Ba chiar al zecilor de mii I Dar, 
după ce fiecare dintre ele a fost 
analizată, cîntărită cu chibzuință și 
contopită cu alte zeci de propuneri, 
a rezultat cite una esențială.

— înțeleg că ați evitat dispersarea 
in probleme mărunte.

— Nu 1 Din punctul nostru da 
vedere, probleme mărunte, practic, 
nu există.

— Atunci nu mai înțeleg.
— Iată, de pildă, problema ampla

sării viitoarei centrale termice, ri
dicată de cetățenii din circumscrip
ția electorală nr. 23. E ușor de în
țeles anvergura acesteia. Iat-o, con
viețuind „pe picior de egalitate" cu 
propunerea cetățenilor din circum
scripția electorală nr. 30, privind in
terzicerea aruncării gunoaielor în 
fundătura Șoimuș. Exemple de acest 
fel sînt mai multe. Cum se explică 
această conviețuire ? Repet. Proble
me cetățenești minore nu există.

Toate-și au importanța lor, atît 
imediată, cit șl de perspectivă. Cazul 
nedoritei gropi din Șoimuș putea fi

rezolvat pe mai multe căi : afișe 
mari prevenindu-i pe contravenienți 
sau împrejmuirea locului ș.a.m.d. Ar 
fi fost o rezolvare de importanță 
imediată, să zicem. Dar, sfătuindu-se 
cu cetățenii, deputatul Eugen Licu- 
riță a găsit soluția de perspectivă : 
transformarea gropii de gunoi în 
grădină de zarzavat. Ceea ce a con
stituit și pentru consiliul popular un 
semnal : că în sector mai sint te
renuri virane ce pot fi cultivate. Și 
astfel s-au mai depistat parcele 
pentru încă 42 de familii, adică peste 
un hectar și jumătate. La fel și sesi
zarea cu vinzătorul certat cu cinstea, 
din Calea Văcărești, circumscripția 
nr. 8, care putea fi trecută la capito-

inspectoratul școlar al sectorului. 
Deci se află în legătură cu mii, zeci
de mii de copii, 
șoimi ai patriei, 
ba aș zice chiar 
locurilor de joacă 
responsabili de

de la uteciști la 
Adică beneficiari, 
„proprietari" ai 
De ce n-ar fi și 
ele ? Deputata

noastră a încredințat la început răs
punderea pentru asemenea „obiecti
ve" elevilor Școlii generale numărul 
108 și Liceului industrial nr. 27. Acum 
generalizăm experiența. Ei, ciți ochi 
are deputatul ?

— Da, dar aparatele de joacă nu 
se fac din... ochi.

— ...Și nici bătînd din palme. Pro
blema a fost ridicată in sesiunea'
consiliului. S-a constatat că aseme-

însemnări din sectorul 4 al Capitalei

Iul „rezolvat" odată cu înlăturarea 
Iui ; ar fi fost însă o „jumătate de 
soluție" fără măsurile de prevenire 
a unor asemenea fapte : la fel și cu 
ventilatoarele și frigiderele magazi
nului „Gospodina" din Piața Națiu
nilor Unite, care nu-i lăsau pe lo
catari să doarmă. Au fost duse la 
subsol, dar au fost luate măsuri ca 
în tot sectorul să nu se mai tulbure 
liniștea locatarilor.

Adunate la un Ioc, asemenea ca
zuri devin „generale", devin o pro
blemă, iși găsesc o soluție și o re
zolvare majoră.

— Vă refereați însă, Ia început, Ia 
sinteza propunerilor care se asea
mănă. Ne-ați putea oferi un exem
plu ?

— Da, soluționarea problemei locu
rilor de joacă pentru copii. Ea, so
luționarea, s-a „născut" din 54 de 
propuneri.

— înțelegem că aceasta înseamnă 
că cel puțin 54 de asemenea locuri 
de joacă erau sau mai sint încă... in 
suferință. Cum poate însă un singur 
deputat — citim în dosarul-program 
de lucru numele profesoarei Ioana 
Marin — să facă față unei 'asemenea 
probleme ? O mie de mîini și o mie 
de ochi să ai și...

— Dar și deputatul are mai mult 
de o mie de ochi, cum spuneți. 
Țineți seamă că tovarășa lucrează la

nea aparate pot fi ușor construite de 
întreprinderile sectorului din mate
riale refolosibile. Ceea ce se și faco. 
Cit despre nivelările de teren și alte 
lucrări, aici au cuvintul cetățenii. Ia 
socotiți acum cite mii de miini și 
ochi are deputatul ?

— înțelegem că prezența deputa
tului, atît in mijlocul cetățenilor, cit 
și la consiliul popular, constituie atît 
un factor de dinamizare a proble
melor concrete, cit și unul de gene
ralizare a lor in activitatea organu
lui executiv. De cite ori trebuie să 
vină un deputat la consiliu, în afară 
de sesiuni, bineînțeles ?

— De cite ori îl mină treburile 
obștești. Iar probleme, după cum 
vedeți,. sint. Dar prezența deputatu
lui la consiliu nu e indicatorul cel 
mai sigur al eficienței muncii lui.

— Vreți să apelăm din nou Ia... 
concret ?

— Inginerul Ștefan Petcu din cir
cumscripția nr. 48 nu prea ne toceș
te pragul, dar cînd vine înseamnă 
că e ceva care depășește puterea și 
competența alegătorilor lui, că tre
buie să intervin^ organul executiv. 
Să zicem, procurarea de apometre 
pentru blocuri, repartizarea unui ex
cavator pentru construirea depozitu
lui de alimente al căminului de 
copii nr. 5. Aș mai putea vorbi de 
deputății Vintilă Niculescu din cir

cumscripția nr. 34, Mihal Vasile din 
circumscripția nr. 43, Nicoleta Mo- 
raru din circumscripția nr. 17. Dar 
enumerarea ar putea ajunge la... 61, 
adică la numărul tuturor deputaților 
din consiliul popular al sectorului.

— Și totuși, atunci cînd deputății 
„absentează" mai mult ?

— Nu pot absenta mult pentru că 
nu-i lasă... alegătorii. Vin la con
siliu cu probleme care puteau fi 
ușor rezolvate de ei înșiși dacă ar fi 
acționat impreună cu deoutatul. 
Sigur, ar fi ușor să dai un telefon, să 
trimiți o adresă, dar procedăm alt
fel. îi trimitem la... deputatul lor. Și 
se duc. Iar după ce lucrurile se re
zolvă, apare și el. Și-atunci stăm 
de vorbă.

— înseamnă că există totuși niște 
treote de clasificare a deoutaților, 
bineînțeles, după activitatea lor. 
Ne-ați putea schița citeva din ele ?

— V-aș putea numi doar una : 
treapta încrederii de ales al cetățe
nilor, a datoriei față de ei. Iar ea se 
vede după cit de scurt e drumul, 
în circumscripția respectivă, de la 
propunerea cetățenească la fapta 
edilitară Nu am căderea, nici drep
tul să ii Împart in foarte buni, buni, 
satisfăcători etc. Eu însumi sint 
deputat, așa că... Altceva este că se 
poate munci mai organizat, că tre
buie intensificate legăturile dintre 
consiliul popular și deputați, dintre 
aceștia și cetățeni. Iar aceste legă
turi nu sint doar așa, sentimentale, 
ci apar și se întăresc zi de zi tocmai 
prin rezolvarea problemelor concrete.

— în felul acesta, iată-ne din nou 
ajunși la punctele din... dosar.

— Care puncte însă, oricit de sin
tetice ar fi, nu pot cuprinde întreaga 
activitate a deputaților împreună cu 
cetățenii. Cerințele dezvoltării expri
mate în propunerile făcute-n timpul 
campaniei electorale nu stau pe loc. 
Apoi, după cum ați văzut, nu toate 
sint cuprinse-n program, decît la 
„activități curente". Pe scurt, să 
ajungem ca fiecare cetățean să-și 
poată regăsi o idee, o faptă în cit 
mai multe din înfăptuirile acestui 
colț înfloritor de București.

— Să 6e regăsească deci pe el 
Însuși.

— Exact.

Laurențiu DUȚA

Din noua arhitectură a municipiului Tg. Jiu

Farmacia naturii
—izvor de sănătate

Ne aflăm in plin sezon de recoltare și culegere a plantelor medici
nale. în luna iunie pot fi culese peste 70 de specii! Țara noastră se numără 
printre cele mai bogate în privința. acestor surse naturale de sănătate : 
peste 700 de specii care cresc spontan în natură și alte 60 de specii culti
vate. Biologul MIRCEA ALEXAN și farmacistul OVIDIU BOJOR, cunos- 
cuți specialiști in acest domeniu, autori a numeroase lucrări de cercetare 
științifică și de popularizare a calităților terapeutice ale plantelor, ne 
împărtășesc citeva opinii cu privire la folosirea unor plante medicinale 
din bogata farmacie a naturii.

(Urmare din pag. I)

OAMENII UZINEI
derii, Nicolae Matea — is
torie vie a uzinei, pasionat 
tehnician si iscusit organi
zatei de producție. Ea nu 
pare să etaleze nimic spec
taculos. Dar dacă un cer
cetător reușește să reducă, 
printr-o soluție tehnologică, 
cu un singur leu costul , 
piesei, uzina poate cîșțiga. 
intr-un singur, an,....peste
două milioane șl jumătate 
dg lei. Merită să cerceteze 
un om sau doi sau chiar 
trei, un an sau doi sau chiar 
trei, o asemenea soluție ! 
Merită I

Poate că practica împă- 
mîntenită aici, de a da 
spre cercetare, aceeași 
temă Ia doi-trei specialiști 
este. într-un fel. o inspi
rată măsură organizatori
că. ale cărei efecte vor pu
tea fi apreciate numai în 
timp. Se naște. în acest fel, 
o emulație specifică mari
lor competiții, intre oa
meni care beneficiază de 
aceleași condiții, intre oa
meni care au același scop. 
Fantezia lor creatoare, in
comensurabilă. devine li
beră. gata să se desfășoa
re din plin, etalindu-și va
lențele.

...își amintește Inginerul 
Remus Purecel, om cu vechi 
state în funcția de meta- 
lurg al uzinei. Era în pe
rioada de inceput, tind în
cepusem să desfășurăm bă
tălia pentru integrarea in 
țară a producției „Dacia". 
Asimilarea fiecărei piese 
își are o istorie a ei. care 
circulă pe cale orală. Cea 
pe care am să v-o înfăți
șez aș numi-o „Scurta is
torie a piesei, diavolului". 
Este vorba de asimilarea 
port-fuzetei. piesă de mare

complexitate tehnologică și. 
totodată, decisivă pentru 
securitatea mașinii. Inutil 
să vă mai Spun că stăteam 
zile și nopți in uzină, ur
mărind. cu inima în dinți, 
fiecare pas Înainte. Da, fie
care pas înainte, căci au 
fost și destui pași pe loc, 
dacă nu chiar și, înapoi I, 
Laolaltă, muncitori și spe
cialiști uitasem' parcă de 
noi, de masă și de odihnă. 
Ni s-a spus că nu Vom reuși 
să asimilăm piesa nici în 
cinci-șase ani! Nu ne-a 
descurajat deloc această 
previziune. Dimpotrivă! Si 
iată că nu a trecut nici 
un an și jumătate și „pie
sa diavolului" a devenit 
blîndă în mîinile specialiș
tilor și muncitorilor noștri.

Făurarii „Daciei" s-au 
desprins demult de aceste 
istorii lăsate pentru „arhi
va sentimentală a uzinei". 
Cel puțin în ultimii ani 
ambițiile lor țintesc mult 
mai departe. Spre mate
rializarea gîndirii originale 
în mașini noi, cu perfor
mante noi. în autoturisme 
despre care să se vorbeas
că in lume în termeni su
perlativi.

...Pe omul despre care 
scriem în continuare nu 
l-am intilnit. Și poate că 
dacă îl intîlneam. din spu
sele sale nu puteam des
prinde atîtea detalii cîte 
am aflat despre isprava sa. 
Modestia ce îl caracteri
zează poate că îi înfrîna 
orice pornire entuziastă in 
etalarea invenției sale, des
pre care ne-au vorbit cu 
o cuceritoare Înflăcărare 
atîția oameni din fabrică. 
Este conferențiarul univer
sitar Vasile Dumitrescu, 
doctor în științe tehnice. 
Lucrează la Institutul de

invățămint superior din Pi
tești. Una din faptele sale, 
care dă personalitate au
toturismului „Dacia". se 
numește, in formula zgîr- 
cită a limbajului tehnic, 
„motor cu distribuție va
riabilă". Deși ideea distri
buției variabile nu este o 
noutate teoretică, pe plan 
practic inginerul Dumitres
cu 'a impus o prioritate 
mondială românească.
—.;.Nou! este-aicl la uzina 
piteșteană copilul răsfățat 
al colectivului. După ce 
ne-am notat file întregi de 
bloc-notes cu noutățile In 
construcția „Daciei", nu 
mică ne-a fost mirarea clnd 
directorul tehnic al între
prinderii. Ștefan Teodores- 
cu. ne-a spus, cu un surîs 
aproape derutant: cu ade
vărat senzaționale sint 
schimbările pe care le va 
cunoaște uzina în organi
zarea și modernizarea li
niilor de fabricație. Uzina 
se pregătește de „curățe
nia generală". înlocuind tot 
ce e vechi și ineficient, 
mal ales în organizare și in 
tehnologie.

începutul a fost făcut în 
urmă cu un an. la secția 
de planetare. Aici s-a năs
cut banda automată de 
montat planetare. Perfor
manța ei? Ca mai toate 
ultimele realizări: de ex
cepție! Nu numai că s-au 
eliminat timpii morți prin 
apropierea posturilor de 
lucru și s-a redus simțitor 
efortul fizic, dar s-a di
minuat Ia jumătate și nu
mărul muncitorilor. s-a 
îmbunătățit simțitor calita
tea planetarelor, iar pro
ducția lunară a trecut de
mult de 20 000 bucăți. Oa
menii „Daciei". incorigi
bili pătimași al noului.

gîndesc. ca la șah. urmă
toarele patru-cinci mutări. 
Este semnul maturității.

...Tînărul Ion Constantin 
își vede conștiincios de 
treabă la banda de montaj 
a motoarelor. Și-a încasat 
primele retribuții. După cî- 
teva luni, cum ne-a spus, 
va începe să economisească 
bani din retribuție pentru 
cumpărarea unei mașini. 
Probabil „Dacia"? Nu pro
babil. ci sigur! Așa cum 
vrea să-și cumpere și Le
ila Mutu. pe care am in- 
tilnit-o montînd plafoniere 
la banda de montaj și așa 
cum vrea să-și cumpere 
un alt tinăr, care fixa con
știincios tapițeria mașini
lor aflate pe fluxul de fa
bricație. „Dacia"! Așa cum 
și-au cumpărat cei peste 
2 800 de posesori de autotu
risme de la fabrica de au
toturisme și cum solicită, 
prin cereri scrise, alți 1 500 
de angajați ai uzinei.

Tonifiantă metamorfoză. 
O uzină născută aici la 
marginea unei păduri. în 
împărăția liniștii depline, 
oferă azi cu generozitate 
fiilor \ei satisfacția Împli
nirii in muncă intr-o in
dustrie modernă și satis
facția dobîndirii produsu
lui propriei munci. Și nu 
numai lor. Up îndemn în 
plus de a privi cu atenție 
maximă lucrul de calitate, 
înțelegem, acum, mai bine 
de ce aici calitatea este nu 
doar o sarcină de produc
ție primordială, ci și un 
elementar act de conștiin
ță. Iar fiecare din cele 
85 000 de autoturisme care 
părăsesc anual banda de 
montaj a uzinei se vor a 
fi tot atîtea certificate de 
garanție ale mărcii profe
sionale a celor 22 de mii 
de conștiințe ale „Daciei".

DE LA CE. C.
în dorința de a satisface cit mai 

deplin cerințele populației in legă
tură cu păstrarea economiilor și e- 
fectuarea de către unitățile C.E.C. 
a unor plăți pentru achitarea ser
viciilor prestate cetățenilor de uni
tățile socialiste. Casa de Economii 
si Consemnatiuni pune la dispoziția 
celor interesați un instrument de 
economisire care îndeplinește aceste 
condiții — contul curent personal.

Conturile curente personale se pot 
deschide la oricare sucursală sau 
filială C.E.C. de către persoanele 
majore pe baza unei depuneri mi
nime de 100 de lei. în conturile 
curente personale se pot efectua de- 
Duneri în numerar de către titu- 
’arii de conturi sau alte persoane, 
la oricare unitate C.E.C. din țară 
și prin virament, din drepturile 
bănești provenite din retribuție, 
pensii și alte drepturi.

Plățile în numerar se fac pe bază 
de cecuri semnate de titulari sau de 
persoanele împuternicite de acesta 
(cel mult două persoane). Plata in 
numerar a cecurilor obișnuite se 
poate efectua de către sucursală 
sau filiala C.E.C. — stabilită de ti
tular.

Din aceste conturi, titularii pot 
solicita unităților C.E.C. să efec
tueze diferite decontări, ca de e- 
xemplu : plata abonamentelor tele
fonice. de radio și televizor, con
sumul de energie electrică și de 
gaze, plata chiriilor, a impozitelor 
și primelor de asigurare și altele. 
Toate aoeste plăți sint efectuate de 
Casa de Economii și Consemna
tiuni in limita disponibilului din 
cont în mod gratuit, acordind și o 
dobindă de 3 la sută pe ăn pen
tru sumele păstrate în conturile 
curente personale.

Trebuie reținut deci că avantajul 
deosebit al acestui instrument de 
economisire îl constituie faptul că 
asigură titularilor păstrarea econo
miilor și efectuarea de plăți perio
dice și ocazionale din sume'e de
puse în cont, fără ca aceștia să fie 
nevoiți să se deplaseze personal la 
casieriile întreprinderilor și insti
tuțiilor prestatoare de servicii.

O. Bojor : — De la Început este 
bine să facem o precizare extrem de 
utilă : nu trebuie să atribuim proprie
tăți miraculoase plantelor, de pana
ceu universal, de a vindeca orice boa
lă, indiferent de severitatea ei. După 
cum, fără temei științific ar fi și 
subestimarea sau ignorarea lor, fie 
de către medici, fie de către cei ce 
ar putea beneficia de o ameliorare 
sau prevenire a unor suferințe.

Dintotdeauna plantele medicinale 
au fost folosite sub formă de ceaiuri 
— mijloc practic și larg accesibil — 
dar consumul lor este, in cazul unor 
boli, o completa
re a tratamentu
lui indicat de me
dic. Dealtfel, în 
prezent peste 50 
la sută din pro
dusele farmaceu
tice au la bază 
plante medicina
le. în cazul afec
țiunilor cardiovasculare această pro
porție depășește chiar 70 lâ sută. De 
pildă, din bobocii florali ai salcimu- 
lui japonez se extrage rutozidul, me
dicament care mărește rezistența va
selor de sînge (capilare) la hemora
gii, iar capsulele de mac stau la 
baza a peste 40 de specialități far
maceutice. ,

Dar și plantele medicinale, ca ata
re, sînt de un real folos in multe tern 
situații. Astfel, in cazul unor răceli, 
gripei .sau guturaiului sînt indicate 
ceaiuri din plante medicinale, care, 
prin substanțele active pe care le 
conțin sau prin aportul de vitamine, 
ameliorează suferințe ale aparatului 
respirator sau activează transpirația, 
scăzind astfel temperatura ridicată.

O categorie de plante 
la care se apelează mai 
stituie speciile diuretice 
toate afecțiunile cronice 
soțind tratamentul indicat de medic, 
întrucît vara, datorită transpirației, 
trebuie mărit aportul de lichide (dacă 
nu există alte contraindicații) pot fi 
consumate circa 2 litri de ceaiuri 
diuretice pe zi, neindulcite cu zahăr 
pentru a nu spori aportul de calorii. 
Plantele medicinale diuretice se fo
losesc și in afecțiuni ale aparatului 
cardiovascular (insuficiență cardiacă), 
deoarece prin diminuarea volumului 
de lichid din organism se micșorează 
efortul inimii; apoi in edeme cardio- 
renale, afecțiuni metabolice (obezi
tate, gută, uremie etc.). în această 
categorie de ceaiuri intră cozile de 
cireșe (un pumn de codițe fierte în 
0.5 1 apă este cantitatea minimă care 
se bea in cursul unei zile); coada ca
lului (4—5 lingurițe de plantă fierte 
in 1,5 1 apă) ; frunze de mesteacăn :
1— 2 linguri la o cană stimulează eli
minarea toxinelor și a acidului uric; 
o linguriță mătase de porumb la o 
cană cu apă (infuzie) — se indică
2— 3 căni pe zi.

Ceaiurile sub formă de Infuzii din 
flori de albăstrele, troscot, frunze de 
frasin, flori și rădăcini de ciuboțica 
cucului, flori și fructe de porumbar, 
florile de soc sau frunzele de anghi-

medicinale 
des o con- 
— utile în 
renale, în-

nare (mult utilizate In afecțiuni he- 
patobiliare) măresc in același timp 
eliminarea ureei și a altor substanțe 
toxice, efectul lor fiind benefic la ni
velul rinichilor, ficatului și în gene
ral al organismului.

Deși toate plantele medicinale con
țin vitamine, citeva dintre ele f? au 
proprietăți deosebite. Măceșe'd și 
fructele de cătină, de exemplu, con
țin de cîteva ori mai multă vitamină 
C decit fructele de citrice, considera
te oarecum etalon din acest punct 
de vedere. Motiv pentru care ar fi 
bine ca ele să constituie ceaiul obiș

nuit, zilnic, sau 
să fie băute în 
loc de apă în spe
cial de către copii, 
vîrstnici, persoa
ne debile, ca și 
de noi toți. Iar 
acum, vara, ceaiul 
de cătină sau mă
ceșe consumat 

băutură foarte plă-rece constituie o 
cută și înviorătoare.

în încheiere, Mircea Alexan, 
biolog cu o bogată experiență în 
cercetarea botanică și în colectarea 
șl valorificarea plantelor, prin Trus
tul Plafar, ne face cîteva recoman
dări utile :

Recoltarea plantelor medicinale 
destinate ceaiurilor pentru uz in- 
— ,i este bine să se facă de 
pc locurile care nu au fost tra
tate-cu substanțe chimice remanente 
(în vederea combaterii dăunătorilor), 
evitindu-se zonele poluate, cu mult 
praf, ori insalubre (de pe marginea 
șoselelor sau a drumurilor). Preci
zăm că asemenea plante pot fi fo
losite numai industrial pentru extra
gerea diferitelor substanțe prin me
todele de purificare, eliminîndu-se 
tot ce ar putea fi nociv (germeni 
patogeni, ouă de parazițl intestinali 
etc.).

Uscarea plantelor culese seyface 
!ntinzîndu-le în strat foarte Hire 
pe hîrtii curate sau plase de w mă. 
Florile albe (soc, salcîm etc), rădă
cinile tăiate felii sau diferite coji 
ale plantelor se vor usca la soare. 
Florile coldrate, frunzele și alte 
părți aeriene ale plantelor se vor 
usca însă la umbră. Fructele în ge
neral este bine să fie uscate rapid, 
la temperaturi mai ridicate, pentru 
că in acest fel își păstrează conținu
tul bogat în vitamina C.

Păstrarea plantelor medicinale nu 
se face in material plastic, ci în 
pungi de hîrtie, săculețe din pînză, 
cutii de carton sau lemn. După ma
ximum 2 ani de păstrare vom 
reînnoi plantele, deoarece li se re
duce mult eficacitatea prin pierde
rea din substanțele active conținute 
în ele.

Evident, am prezentat doar citeva 
aspecte cu privire la utilizarea plan
telor medicinale, dar in acest dome
niu, in magazinele Trustului Plafar, 
există o bogată literatură de spe
cialitate.

Elena MANTU
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Miraculoasa... 
naivitate

Oare zicala „rufele murdare se spală în 
familie" n-o mai fi valabilă acum, după ce 
întreprinderea „Nufărul" și-a cîștigat bine
meritata ei reputație ? Unor cititori între
barea aceasta le poate părea deplasată, dar 
există în rindurile onor clientelei și per
soane atît de încrezătoare în serviciile re
numitei firme, incit forțează extinderea lor 
și asupra lenjeriei sufletești. Mai mult : 
gestionara curățătoriei chimice de lingă po
dul Băneasa, Grigorescu Aurelia, s-a re
marcat ca o extraordinară confidentă a cu- 
metrelor din cartier și ca o promotoare a 
celei mai subtile prestații — boiangerla 
sentimentală.

Primele solicitante depistate au fost Ana 
D. și Lina G. (pentru motive care vor fi 
înțelese, nu vom da numele lor exact). 
Amindouă au ajuns la vîrsta fericită cînd 
și-au putut vedea băieții cu armata făcu
tă; flăcăi in toată puterea cuvintului, nu
mai buni de însurătoare. Dar amîndouă 
priveau cu „disperare" partidele matrimo
niale către care se îndreptau tinerii. 
Aceasta a fost răscolitoarea problemă cu 
care s-au adresat unității „Nufărul".

Grigorescu Aurelia le-a ascultat păsul 
pătrunsă de îngrijorare — pe fiecare sepa
rat, se înțelege, discreția e înscrisă în re
gulile firmei — și le-a oferit soluția : o 
vrăjitoare ! Cunoștea ea o altă clientă, lu
crătoare la „Spații verzi", care în orele li
bere „știa să facă și farmece". Viitoarele 
soacre au implorat să fie prezentate ace
lei urmașe ale Samanthei de la „Spații 
verzi". (Cititorul va fi curios să afle pro
fesia solicitantelor care plecau urechea la 
asemenea baliverne. O destăinuim : tehni

ciană la un institut profilat pe zootehnie 
și, respectiv, casieră de „Alimentara").

Cunoștința a fost făcută. Escrocheria sa 
baza pe convingătoarea reclamă că „vră
jitoarea" nu pretinde nici un avantaj pînă 
ce „farmecele" nu-și fac efectul. Era și nu 
era așa. Ea amina „tariful" de 1 000 de lei 
pînă după „reușită", adică pînă... niciodată, 
insă cerea pe parcurs de zece ori cite 900 
de lei, ca un fel de „fond de rulment". îl 
solicita în etape, recomandînd credulelor 
cliente să noteze seriile bancnotelor ca să 
nu cumva să primească, altele in loc, cînd 
avea să le restituie „atinse de spirite". 
Dar spiritele se dovedeau foarte nervoase, 
nemulțumite, nu restituiau nimic și pretin
deau sume tot mai mari, obiecte tot mai 
multe. Cînd valorile preluate „provizoriu", 
pentru „deseîntat", ajungeau la 10 000— 
12 000 de lei, avea loc și „adevărata scama
torie" : vrăjitoarea dispărea cu totul.

A readus-o „bagheta" căutărilor asidue 
ale miliției. Se numește Zamfir Elena, are 
30 de ani și locuiește, cînd dă pe acasă, 
adică o dată la un an sau doi, la Săftica. 
Să nu-i fie de deochi, instanța i-a deseîn
tat pedeapsa cuvenită, dar procesul ne-a 
inspirat o întrebare — să fie legitimă în
grijorarea maternă pînă într-atît incit să 
se încerce imixtiuni cu forțe oculte in via
ța fiilor majori și vaccinați ? Forțe oculte 
care, bineînțeles, nu se găsesc nicăieri, nici 
măcar la „Nufărul".

Greșeala 
nemarturisitâ...

Lovitură de teatru In banalul proces al 
unui furt din buzunare ! Inculpatul Vasile 
Ion (fost condamnat pentru tîlhărie, fost

condamnat pentru deținere de valută, fost 
zugrav la I.C.R.A.L. „Pajura") a ținut-o 
una și bună pe tot parcursul cercetării și 
al judecății : că nu este autorul furtului 
comis in seara de 27 februarie anul trecut, 
în autobuzul 331, între stațiile Calea Do
robanți și „Eva", din geanta călătoarei 
Ioana Talpă. Lua act că martorii l-au vă
zut îmbulzindu-se ostentativ spre păguba
șă, lua act că pasagerii spun că l-au sur
prins scoțind mina din poșetă, recunoștea 
el însuși că s-a strigat „prindeți hoțul !“, 
că s-a zbătut să ajungă repede la ușă, că 
a sărit din mersul autobuzului, că a rupt-o 
la fugă urmărit de martorii oculari, că a 
traversat bulevardul intersectînd la dispe
rare circulația mașinilor, că a fost cu greu 
imobilizat de doi bărbați, recunoștea că s-a 
zbătut pînă s-a smuls din mîinile lor, aban- 
donindu-Ie buletinul, dar... nu recunoaște 
comiterea furtului.

Judecătorii, răbdători, l-au ascultat toate 
balivernele, obișnuiți ca in boxă să nu se 
înfățișeze numai inculpați gata cuprinși de 
căință. Cînd sacul incăpățînării împotriva 
evidențelor părea să fi ajuns la fund, in
culpatul, cu stagiu de arest preventiv și 
cu cunoștințele îmbogățite la pălăvrăgelile 
din închisoare, a mai oferit o surpriză : nu
mele și „adresa" presupusului alt vinovat.

A fost citat și ascultat și acesta. Enciu 
Constantin, zis Nebunei, locatar al Peni
tenciarului București, adus in instanță, a 
insistat să fie crezut că el a comis și acest 
furt. Am subliniat cele două cuvinte, pen
tru că E. C. nu făcea decit să-și comple
teze contul mai multor alte furturi, pentru 
care iși primise pedeapsa, sancțiune in care 
urma să fie contopită și noua, eventuală, 
condamnare.

însă noua condamnare n-a survenit. Au
toacuzatorul n-a putut răspunde la între
bările completului, n-a reușit să relateze 
amănunte elementare din care să se vadă 
că s-a aflat în locul, în seara și in auto

buzul cu pricina. Cu toate recunoașterile 
sale generoase, justiția nu s-a lăsat păcă
lită și i-a respins filotimia penală.

Se spune că „greșeala mărturisită e pe 
jumătate iertată". Și justiția știe să țină 
seama de acest sfat pedagogic, inoculat co
piilor de la fragedă vîrstă. Pentru identi
tate de rațiune, se poate deduce că nesin- 
ceritatea inculpatului Vasile Ion a cîntărit 
și ea în dozarea pedepsei : pentru 25 de lei 
a riscat și a încasat 3 ani șl 6 luni de în
chisoare. Pedeapsă severă, pe măsura ne- 
sincerității.

Prevedere 
exagerată

„Prevederea este mama înțelepciunii" — 
sugerează o cunoscută butadă. Numai că 
aplicarea ei in mod exagerat riscă, așa 
cum riscă orice lucru dus pînă la extrem, 
să se transforme în contrariul său.

Un spirit de prevedere absurd și unila
teral a manifestat și Moise Maria Viorica, 
gestionara modestei tonete deschise de în
treprinderea „Tricodava" in Piața Moghio- 
roș. De cum a pus mina pe gestiune, s-a 
grăbit să inșface 25 000 de lei, cu care să 
cumpete aur. „Pentru zile . negre". 
De ar fi fost numai atît, puteam conchide 
că e vorba de un acces de lăcomie al unui 
gestionar pentru metalul galben. M. M. Vio
rica însă voia să exceleze în spirit de pre
vedere. A aflat de o locuință luxoasă care 
urma să se elibereze peste mai multe luni. 
A imobilizat viitoarea reședință cu o filo- 
dormă de 40 000 de lei. Dar dacă locuința 
cea măreață nu se va elibera ? Și aici vin- 
zătoarea de tricouri a excelat în precauție. 
A achitat chiria locuinței in care ședea pe... 
șapte ani înainte 1

Din „spirit de prevedere" în „spirit de 
prevedere" a ajuns repede la o lipsă în 
gestiune de 136 565 lei. Ca să răminem în 
domeniul zicerilor .înțelepte s-a „întins 
(mult) mai mult decît îi era plapuma". 
De aceea exageratele, hiperbolizatele ei 
precauții au devenit egale cu zero. „Locu
ința" asigurată de justiție pentru 6 ani de 
zile este absolut gratuită și fără filodormă.

Din caietul 
grefierului

„Cioculeț mic și scump !
Așa cum știi, și lăsînd amănuntele la o 

parte, am ajuns și la mititică ! ! După o zi 
și o noapte de chin mi-au intocmit un do
sar in care culmea exact ce nu m-aș fi gin- 
dit adică aia cu Alexandru a atirnat cql 
mai greu. In rest sint fleacuri care nu aduc 
un prejudiciu deosebit statului dar care nor
mal încalcă legea. Este vorba de legea strict 
vamală. In rest nimic.

Povestea are patru pedepse. Două cu 
bani, mai puțini sau mai mulți, și două cu 
mititica ! Cu sau fără suspendare. Sau ar 
mai fi poate o expulzare asta in caz fe
ricit. Am intrat intr-un sfint lăcaș față de 
care cele pe care le știam din auzite sint 
niște biete cotețe de porumbei".

(Din scrisoarea trimisă dintr-un pe
nitenciar din străinătate de bișnițarul 
Bălteanu Corneliu, ajunsă împreună cu 
actele cauzei la dosarul nr. 7 500/81 al 
Judecătoriei sectorului 2)

Sergiu ANDON
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neamț . & patru zile, orzul poate fi

sirius de pe întreaga suprafață
timiș : După stringerea griului

operativ la insămințări!
Unitățile agricole din judtțiil Ti

miș au de recoltat griul de pe 142 000 
hectare și de inșămînțat culturi- du
ble pe 130 000 hectare. Pentru .rea
lizarea in scurt timp a acestui vo
lum important de lucrări, forțelor 
mecanice locale li s-au alăturat 
600 de combine și 300 prese de ba
lotat paie sosite din alte județe. 
Este posibil, astfel, ca la recoltarea 
griului să se realizeze o viteză zil
nică de 17 000 de hectare.

La I.A.S. Variaș, cu o zi înainte a 
plouat. Totuși, a doua zi cele 27 de 
combine recoltau din plin. în urma 
lor. 30 de prese stringeau paiele. La
nul este dens, cu spice încărcate de 
rod. Din primele suprafețe recol
tate producția se anunță bună —• 
peste 5 000 kg la hectar, în condi
ții de neirigare. „Lucrăm abia de 
două ore și ne-am organizat munca 
in așa fel îneît să eliberăm imediat 
terenul după recoltare, pentru ca 
ploaia sâ nu mai prindă paiele pe 
cifnp — ne spune inginerul Ion 
Ageu, directorul întreprinderii. Nu
mai așa putem evita apariția de
calajelor intre suprafețele recolta
te și cele semănate11.

De remarcat că aici nu am văzut 
mijloace mecanice staționind. Și 
aceasta ca urmare a bunei organi
zări a muncii în cimp. Pe lingă for
mațiile de combine au fost repar
tizate ateliere mecanice mobile do
tate cu tot ce este necesar pentru 
a remedia pe loc orice defecțiuni. O 
dovadă am avut-o chiar sub ochii 
noștri. Două defecțiuni au fost în
lăturate in cîteva minute, combine
le reluindu-și lucrul imediat.

La I.A.S. Carani era zi de semănat 
culturi duble. Datorită umidității ri
dicate. nici unul din lanurile 
griu nu era apt pentru a f 
tat. La cimp lucrau patru 
conduse de șefi de fermă. 
— la eliberarea de paie a 
lui, a doua — la pregătirea 
a treia —- la însămințat și a patra — 
la fertilizarea porumbului in cul
tură dublă semănat mai timpuriu. 
„Intrucit nu putem lucra ,1a sece
riș, forțele au fost concentrate la 
însămințarea culturilor duble. Exe
cutăm toate lucrările prevăzute in 
„lanțul tehnologic11 pentru a avea 
garanția că vom obține producții 
sporite la cea de-a doua cultură11 — 
ne spune inginerul Iulian Constan- 
tinescu, directorul întreprinderii. în 
acest context, supunem atenției or
ganelor agricole județene două pro
bleme de care depinde reușita aces
tei acțiuni. Prima : este necesar să 

, se asigure utilajele respective pen- 
^tru a se putea corela capacitățile de

lucru, astfel incit intre eliberarea 
de paie a terenului, pregătirea so
lului și semănat să nu apară deca
laje. Și a doua problemă : deși, se- 
mănătorile au dispozitive de ferti
lizat, din cauză că ingrășămintele 
au venit tirziu a trebuit să se exe
cute o lucrare in plus. în acest fel 
s-au consumat inutil 400 litri 
motorină. Dealtfel, intirzierea 
vrării 
mări negative și in alte 
gricole din județ.

în vederea folosirii cu 
maxim a întregului parc 
comandamentul județean 
coordonarea lucrărilor agricole 
stabilit redistribuirea 
între ferme, unități și consilii agro
industriale a combinelor in funcție 
de starea lanurilor și de structura 
soiurilor de griu cultivate. Astfel. în 
consiliul agroindustrial Variaș, unde 
Se poate lucra, au fost aduse 12 
combine de la Lovrin. iar în consi
liul agroindustrial Cărpiniș, 24 de 
combine de la Genei, unde apa din 
ploi a însumat 47 de litri pe metru 
pătrat. Am ajuns la C.A.P. Bără- 
teaz in momentul în care formația 
de combine se muta de pe terenul 
unde se încheiase recoltarea griu
lui într-un alt lan.

în unitățile agricole din cadrut 
consiliului agroindustrial Topolovă-

de 
li- 

ingrășămintelor a avut im
unități a-
randament 
de mașini, 

pentru 
a 

operativă

de 
fi recol- 
formații 
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EXPERIENȚA ÎNAINTATĂ

REDUCEREA SUBSTANȚIALĂ A CONSUMULUI 

ale practicii

_ de ENERGIE LA MOTOARELE ELECTRICE
în cursul anului trecut, ziarul 

nostru a relatat, într-un ciclu de 
cinci articole, publicate la rubri
ca «Experiența înaintată la tri
buna „Scînteii"». despre o valoroasă 
realizare , tehnică concepută și apli
cată cu rezultate foarte bune la În
treprinderea „Timpuri noi “ din Ca
pitală. După cum, probabil, iși rea
mintesc cititorii noștri, in esență, 
era vorba despre un dispozitiv de 
comandă pentru mașinilc-unelte ac
ționate cu motoare asincrone, care 
asigură adaptarea puterii debitate 
de electromotor cu puterea necesară 
efectuării lucrului mecanic in proce
sul tehnologic, ceea ce duce la în
semnate economii de energic elec
trică.

Dată fiind eficiența acestei idei 
tehnice, articolele publicate in „Scin
teia" au trezit un larg interes în rin- 
dul specialiștilor, foarte multi soli- 
citînd imediat documentația nece- 
Bară în vederea aplicării ei, iar alții 
deplasîndu-se personal la întreprin
derea bucureșteană pentru a se do
cumenta la fața locului. în articolul 
de față revenim intr-o serie de uni
tăți economice din județele Mureș 
și Cluj, unde, așa cum arătam în 
„Scinteia11 nr. 12 500, s-a trecut cu 
operativitate la experimentarea aces
tei valoroase realizări tehnice. Cum 
s-a acționat în această perioadă în 
județele amintite , pentru extinderea 
noii soluții tehnice ? Cu ce rezultate 
se aplică ea în prezent ?

Perfecționată, noua solu
ție tehnică a devenit și mai 
eficientă. în iu<’clul Mureș, pri
mii care au preluat și aplicat ex
periența întreprinderii „Timpuri 
noi“ au fost specialiștii de la „Mc- 
talotehnica".

— Schema soluției fiind simplă, 
dar deosebit de eficientă, am trecut 
imediat la experimentarea ei —- ne 
spune inginerul Marin Tudorică, 
responsabilul compartimentului ener
getic. Acum, după cum se poate con
stata, ea este aplicată, cu rezultate 
deosebite, pe trei utilaje de mare 
putere, un strung și două raboteze. 
Eficienta : după măsurătorile efec
tuate de noi rezultă că la fiecare din 
aceste mașini consumul de energie 
electrică scade cu cel puțin 15 la 
sută. Aceasta înseamnă foarte mult — 
dacă avem în vedere că, în urma in
ventarierii efectuate în întreprinde
re, noua soluție tehnică urmează să 
fie aplicată la alte 30 mașini-unelte.

Ceea ce reține atenția Ia „Metalo- 
tehnica" este și un alt aspect : 
preocuparea colectivului de a îmbu
nătăți noua soluție. Cum ? „Față de 
sistemul «clasic» preluat de Ia între
prinderea bucureșteană — ne preci
zează șeful compartimentului ener

țu Mare, ca dealtfel peste tot pe 
unde am trecut, este evidentă grija 
pentru prevenirea oricărei pierderi 
din recoltă. La C.A.P. Topolovățu 
Mare, culturile sint frumoase. Den
sitatea este de peste 600 de spice pe 
metrul pătrat. „Aceasta ne determină 
să muncim in așa fel incit nici un 
bob să nu se piardă — ne spune 
ing. loan Josu. președintele coope
rativei. Ca măsură generală. prin 
reglajele efectuate am adaptat ca
pacitatea de batere a tuturor com
binelor la starea lanurilor11. în pri
ma zi de lucru nu s-a atins însă 
ritmul de recoltare stabilit — 120
hectare, intrucit umiditatea plante
lor nu a permis să se muncească in
tens, dar trebuie arătat că modul 
cum se lucrează in această unitate 
constituie un exemplu in ce priveș
te executarea in flux a recoltării 
griului și insămințării culturilor 
duble.

în județul Timiș, producția de griu 
se anunță a fi bună, și tocmai de 
aceea se impune o mai intensă mo
bilizare a tuturor forțelor și mijloa
celor pentru încheierea recoltării, 
pentru pregătirea în cele mai bune 
condiții a celei de-a doua culturi : 
porumbul.

Lucian CIUBOTARU 
Cezar IOANA

O RECOLTĂ SE STRlNGE, ALTA SE PREGĂTEȘTE

Prin bună organizare și folosirea din plin a
(Fotografia din stingă). Imediat după recoltare.
mult 48 de orc, cu porumb pentru boabe in cultura a

surprinse pt terenurile C.A.P, Dobroslovcni, județul Oh.

și combinelor griul este strins rapid si fără pierderi, 
sint eliberate de paie, pregătite și insămințate ia cel 
doua. (Fotografia din dreapta). Aspecte de muncă 

..........  ' - - - -- Foto : E. Dichiseanu
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getic — noi am realizat, în comple
tare. un sistem electronic de cupla
re automată, care prezintă avantajul 
că asigură funcționarea in flux con
tinuu rev.ersiblL ducind la diminua
rea și mai accentuată a consumului 
energetic".

Aflăm , că, în prezent. în’ cadrul 
atelierului de automatizări de la 
„Metalotehnica11 se află in execuție 
10 sisteme electronice îmbunătățite, 
care in perioada imediat următoare 
vor fi aplicate pe tot atîtea mașini 
de alezat și. frezat, raboteze și strun
guri.

Cum se acționează pentru aplica
rea acestei valoroase soluții tehnice 
în alte unități mureșene ?

— Șl la noi, la „Electromureș", 
există reale posibilități de aplicare 
a acestei soluții tehnice — ne spune 
subinginerul Liviu Tarnaș, din cadrul

compartimentului energetic al între
prinderii. Ca urmare, ne-am depla
sat imediat la „Timpuri noi" și la 
„Metalotehnica" pentru a ne docu
menta „pe viu" asupra acestei ex
periențe. Convingindu-ne de avanta
jele ei indiscutabile, prima grijă a 
fost aceea de a ne procura apara
tura necesară de la întreprinderea 
de relee Mediaș. în faza inițială, de 
experiment, dispozitivele au fost 
montate pe trei mașini-unelte din 
cadrul celor trei ateliere de între
ținere de pe fiecare platformă in
dustrială. Rezultatele ? Excelente. 
Dovada : la nivelul unui an, econo
misim, numai la aceste mașini, 
8 000 kWh energie electrică.

Din discuțiile avute aici, aflăm că 
la „Electromureș" au fost identifi
cate. în urma unei analize atente, 
circa 150 mașini-unelte la care ur
mează să fie aplicată, in acest an, 
soluția tehnică pusă la punct - de 
specialiștii întreprinderii „Timpuri 
noi". Iar un calcul sumar arată că 
aceasta va duce la economisirea, 
într-un singur an, a cel puțin 400 
MWh energie electrică, ceea ce echi
valează cu necesarul de consum al 
acestei unități pentru mai bine de o 
lună de zile.

„Ideea este de certă va
loare si are largi posibilități 
de aplicare" - iată opinia ge‘ 
ne'rală a specialiștilor dintr-o serie 
de unități industriale din județul 
Cluj. în urma demonstrației practica 
organizată anul trecut la întreprin
derea „Tehnofrig". din inițiativa 
Comitetului județean de partid Cluj,

numeroase unități economice din 
județ au stabilit programe concrete 
de aplicarp a dispozitivului conceput 
de specialiștii bucureșteni atit la o 
serie de mașini-unelte. cit și la alte 
utilaje. în această privință cele mai 
bune rezultate le-au obținut pină 
acum întreprinderea mecanică de 
material rulant „16 Februarie", „Teh
nofrig", „Armătura", „Unirea" și 
Combinatul de utilaj greu. Bunăoară, 
Ia întreprinderea „16 Februarie", 
dacă in toamnă noul’ dispozitiv era 
montat doar pe un singur utilaj, in 
prezent sint echipate cu asemenea 
dispozitive 9 mașini-unelte, din care 7 
strunguri și două mașini de alezat 
și frezat.

— în aplicarea noii soluții tehnice 
— ne spune inginerul Nicolao 
Gulacsi, șeful secției mecano-ener- 
getice — noi am utilizat relee elec

REVENIM ASUPRA VALOROASEI SOLUȚII TEHNICE DE LA „TIMPURI NOF
trotermice. renunțind la releele elec
tromagnetice. Schema realizată cu 
releele termice asigură o tempori
zare la trecerea mașinilor de la un 
regim de putere la altul. în funcție 
de lucrul mecanic pe care îl efec
tuează la un moment dat. precum și 
reducerea frecvenței acționării dis
pozitivului. De asemenea, pe două 
strunguri am montat comutatoare 
manuale. care sint acționate in 
funcție de indicațiile ampermetrtilui 
de pe utilaj. Pe baza măsurătorilor 
făcute de noi. estimăm că prin in
troducerea noului dispozitiv vom 
obține o economie anuală de pesta 
8 000 kWh energie electrică.

Continuăm investigațiile la între
prinderea „Tehnofrig". O primă con
statare : strungul echipat in vara 
anului trecut cu noul dispozitiv 
conceput de specialiștii de la între
prinderea „Timpuri noi" funcționea
ză ireproșabil, asigurînd o economie 
lunară de 80 kWh energie electrică. 
Dar și aici s-au studiat mai multe 
variante de realizare a dispozitivu
lui amintit. „Pe baza experimentă
rilor făcute,. ne spune inginerul 
Florian Jurca, noi am trecut Ia uti
lizarea releelor R.C. racordate la 
circuitul de forță prin intermediul 
unor transformatoare de curent. 
Transformatoarele au rolul de a re
duce solicitarea releelor și contacte
lor acestora Ia șocurile de curent, 
care apar în momentele da cuplare 
și la mersul motoarelor in sarcină, 
Npi am comandat 39 de relee la în
treprinderea din Mediaș și 39 trans
formatoare la „Electtoputere" Craio
va. Schițele pentru introducerea dis
pozitivelor în schemele utilajelor sint 
făcute, iar montarea acestora se va

jude- 
orzu- 
pină

Ziua de vineri a marcat in 
țul Neamț începutul recoltării 
lui, producția fiind strinsă 
acum de pe 3 000 hectare. Secerișul 
s-a declanșat în toate unitățile agri
cole, intrucit orzul a ajuns la matu
ritate pe toate cele 13 700 hectare se
mănate. în aceste condiții, combinele 
nu pot avea nici cel mai mic răgaz. 
Tovarășul Marin Popescu, directo
rul trustului S.M.A., ne spunea 
pină acum, nu s-a semnalat 
măcar o combină defectă din 
peste 600 existente. Așadar, 
condiții pentru a se înfăptui 
jamentul lucrătorilor de pe ogoarele 
județului Neamț de a încheia recol
tarea orzului 
Este un lucru

ca. 
nici 
cele 
sint 

anga-

în numai patru zile, 
confirmat de fapte.

mureș . Retoltează, dar... nu prea

înaintează
zilei de 23 iunie, or- 
in județul Mureș de

Pină in seara 
zul a fost strins 
pe numai 468 hectare, din cele 25 036 
cultivate. Joi au fost recoltate 158 
hectare, iar vineri — cu puțin mai 
mult. Sint rezultate mult prea mo
deste dacă avem in vedere că unită
ților agricole le-au fost puse la dis- 

efectua imediat ce vom primi releele 
și transformatoarele la 20 strunguri. 
6 mașini de rectificat și 13 de alezat 
și frezai. în acest an, prin introduce
rea noilor dispozitive vom realiza o 
economie de 36 000 kWh energie elec
trică".

Anul trecut, la întreprinderea „Ar
mătura" au fost introduse noile dis
pozitive Ia 5 strunguri și la o mașină 
de alezat, rezultind o economie de 
peste 3 000 kWh energie electrică. In 
prezent sint echipate cu asemenea 
dispozitive 8 utilaje, așa cum s-a 
prevăzut inițial, urmînd ca în zilele 
viitoare sâ fie echipate alte 10 ma
șini-unelte. într-o altă unitate indus
trială, Combinatul de utilaj greu, 
dispozitivele au fost introduse in 
1982 la 4 din cele 23 mașini-unelte 
programate. Recent, s-a procurat 
aparatajul necesar finalizării acestei 

acțiuni, inclusiv o parte din trans
formatoare. Ca urmare, pină la 30 
iunie vor fi echipate cu noile dispo
zitive alte 19 mașini-unelte. în pre
zent, în combinat se analizează po
sibilitățile de extindere a acestei va
loroase soluții tehnice și la utilajele 
din turnătoria de fontă, la gospodă
ria de recirculare a apei industriale 
și la convertizoarele de sudură. După 
cum ne relata șeful biroului energe
tic, inginerul Laszlo Balogh, prin 
generalizarea acestei idei tehnice se 
va realiza o economie de energie 
electrică de minimum 150 000 kWh pe 
an.

Unii obțin economii, alții 
doar se gîndesc la ele, sau 
nici măcar atît... 111 timpul do
cumentării noastre, am constatat că 
și in alte întreprinderi clujene exis
tă preocupări demne de luat în sea
mă pentrp aplicarea noii soluții teh
nice, dar ele nu au fost încă finali
zate. Bunăoară, la întreprinderea 
„Sinterom" se experimentează o 
schemă îmbunătățită, ce se va apli
ca Ia 10 strunguri ; la „Electrometal" 
se are in vedere un procedeu optim 
ce se va extinde la 36 utilaje. Iar la 
întreprinderea „Metalul roșu" soluția 
poate fi aplicată la 7 mașini-unelte. 
Pentru a se ciștiga timp, bine ar fi 
dacă energeticii-șefi de la aceste trei 
întreprinderi ar merge să vadă ce 
s-a realizat în această privință la 
„Tehnofrig" și în celelalte unități din 
județ, ai căror specialiști afirmă cu 
argumente concrete că soluția tehni
că de la „Timpuri noi" duce în mod 
cert la reducerea substanțială a. con
sumului de energie electrică și la 
îmbunătățirea factorului de putere.

în consiliul agroindustrial Girov, 
într-o singură zi s-au recoltat 315 
hectare din cele 1 170 cultivate cu 
orz. Tovarășul Râul Bobescu, inginb- 

câ 
să 
de

rul-șef al consiliului, ne spunea 
toți mecanizatorii sint hotăriți 
scurteze cit mai mult perioada 
stringere a orzului, intrucît și lanu
rile de griu au început să dea in 
pirg, iar recoltarea lor nu trebuie sâ 
intirzie nici o clipă.

Zorul cu care se recoltează orzul 
este determinat și de faptul că in 
urma lui trebuie semănate 9 000 hec
tare cu porumb și 500 hectare cu le
gume, iar fiecare zi ciștigată la însă- 
mințarea culturilor duble 
un 

înseamnă 
spor de producție la toamnă.

Constantin BLAGOV1CI 
corespondentul „Scînteii"

poziție 1 042 combine cu care se pot 
recolta zilnic 6 240 hectare. Binein- 
țeles, din cauza stării de umiditate 
a lanurilor nu peste tot se poate lu- 

■ era in ritmul stabilit. Sint insă și 
unele cazuri cînd viteza de lucru nu 
a fost atinsă, in principal din cauza 
deficiențelor în organizarea muncii. 
Iată și cîteva situații întilnite pe te
ren.

La asociația economică intercoope- 
ratistă Cuci, 4 combine stăteau de 
mai bine de două ore la capătul unui 
lan cu orz. Cauza ? Mecanizatorii aș
teptau, in jurul orei 11, decizia spe
cialiștilor, ca să înceapă secerișul. 
Dar specialiștii nu au venit și s-au 
irosit ore prețioase, bune de lucru. 
Și la cooperativa agricolă Șincai, la- 
seceriș, se mai scurge timpul printre 
degete. în jurul orei 12, toate cele 9 
combine (cu buncărele pline de orz) 
s-au oprit pentru o oră din lucru. 
Motivul ? Cadrele de conducere ale 
unității nu s-au îngrijit să trimită în 
cîmp, la timp, mijloacele de trans
port. în aceeași zi, la cooperativa 
agricolă Săbed, 6 combine se plim
bau pe șoseaua comunală in căutare 
de lucru.

în fiecare caz din cele prezentate, 
organele agricole județene au luat 
măsuri de remediere, sancționîn- 
duji pe cei vinovați. Asemenea 
neajunsuri în organizarea muncii 
trebuie înlăturate categoric, pentru 
ca ritmul secerișului să poată crește 
la nivelul maxim al posibilităților.

Gheorqhe GIURGIU 
corespondentul „Scînteii"

De aceste argumente ar trebui 
să țină insă seama și o serie 
de unități industriale din județul 
Mureș, unde cele două întreprinderi 
amintite in articolul de față sint, 
deocamdată, singurele care au de
clanșat acțiuni cit de cit mai stărui
toare pentru preluarea experienței 
de la „Timpuri noi". Din păcate, în 
celelalte unități ale județului Mureș 
aplicarea măsurilor stabilite în acest 
scop este aminată, nejustificat, de la 
un trimestru la altul, irosindu-se ast
fel posibilitatea obținerii unor impor
tante economii de energie electrică.

Un lucru trebuie să fie limpede : 
preluarea experienței de la „Tim
puri noi", a cărei eficiență este de 
acum certificată de rezultatele obți
nute de o serie de alte întreprinderi, 
nu constituie doar o chestiune de 
mindrie profesională pentru toți spe
cialiștii din unitățile industriale, ci 
și o sarcină de mare răspundere, care 
trebuie să se înscrie in ansamblul 
preocupărilor organelor de conduce
re colectivă, ale organelor și organi
zațiilor de partid privind promova
rea largă .a noului, a progresului teh
nic in general.

După cum se știe, conducerea 
partidului, secretarul său general, to
varășul Nieolae Ceaușescu, a subli
niat în repetate rinduri necesitatea 
luării de măsuri hotărite în fiecare 
întreprindere, la fiecare loc de mun
că. pentru reducerea fermă a consu
mului de materii prime, energie elec
trică și combustibil, pentru realiza
rea producției planificate cu cheltu
ieli materiale cit mai mici. în spiri
tul acestor exigențe, în lumina sar
cinilor stabilite la recenta ședință 
a Comitetului Politic Executiv al 
C.C. al P.C.R., ziarul nostru va 
urmări in continuare modul in care 
acționează organele și organizațiile 
de partid, conducerile de întreprin
deri pentru generalizarea experienței 
înaintate, iar in cazul de față a ex
perienței de la întreprinderea „Tim
puri noi". Cu atît mai mult, cu cit 
dintr-o serie de județe, care dispun 
de mari unități industriale unde 
poate fi generalizată experiența de 
Ia „Timpuri noi", nu am primit incâ 
vești care să ateste că se acționează 
ou hotărire pentru aplicarea și gene
ralizarea valoroasei soluții tehnice 
realizate de colectivul întreprinderii 
bucureștene. în acest sens pot fi 
amintite județele Sibiu, Iași, Dolj, 
Timiș, Brașov, Constanta. Buzău și 
chiar municipiul București. Iată de 
ce. vom reveni intr-un număr viitor 
al ziarului cu noi date privind modul 
cum se acționează in aceste județe 
și in altele pentru generalizarea ex
perienței de la „Timpuri noi" din 
Capitală.

IHe ȘTEFAN 
Gheorqlie GIURGIU 
Costel ȘTEFĂNESCU

Planul și angajamentele 
asumate în întrecere 

—exemplar îndeplinite!
Fruntașii întrecerii pe primele cinci luni ale anului

Încheiem astăzi publicarea rezultatelor obținute in întrecerea socia
listă pe primele cinci luni din acest an de către colective fruntașe de 
oameni ai muncii din întreprinderi industriale, unități agricole, trans
porturi și construcții, precum și din centrale industriale.

Ca urmare a rezultatelor obținute și a. punctajului stabilit pe baza 
realizării indicatorilor prevăzută in criteriile de organizare a intrecerii 
socialiste, la 31 mai “), pe primele locuri se situează :

IN INDUSTRIA CHIMICA — 
SUBRAMURA FIBRE SINTETICE 

ȘI ARTIFICIALE
Locul I : Combinatul de fibre sin

tetice Cimpulung, județul Argeș, cu 
731.6 puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 4,9 la sută la pro
ducția fizică, 32,3 la sută la produc
ția netă, 10,9 la sută la export, 4,6 
la sută la producția-marfă vtndută 
și încasată, 37,9 la sută la produc
tivitatea muncii ; cheltuielile totale 
la 1 000 lei producție-marfă au fost 
mai mici decit cele planificate cu 
2,2 Ia sută, iar cele materiale cu 5 
lâ sută.

Locul II : Combinatul de fibre 
sintetice Săvinești, județul Neamț.

Locul III : ■ întreprinderea filatu
ra de fire melana Botoșani.
IN INDUSTRIA CONFECȚIILOR

Locul I : întreprinderea de con
fecții Suceava cu 616,9 puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 5,5 la sută la pro
ducția fizică, 11 la sută la produc
ția netă, 9,3 la sută la producția 
marfă vîndută și încasată, 11,4 la 
sută la productivitatea muncii, 20 
la sută la beneficii ; cheltuielile 
materiale la 1 000 lei producție 
marfă au fost mai mici decit cele 
planificate cu 4,1 la sută, iar con
sumurile de energie electrică și 
combustibili au fost, de asemenea, 
mai mici decit cele normate cu 20 
lâ Slltă.

Locui ÎI : întreprinderea de 
confecții și tricotaje București.

Locul III : întreprinderea, de 
confecții Bacău.

IN SECTORUL
DE CONSTRUCȚII-MONTAJ 

AL CONSILIILOR POPULARE 
JUDEȚENE

Locul I : întreprinderea jude
țeană de construcții-montaj Vilcea 
cu 1 056,6 puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 33,7 la sută la 
producția netă. 38,7 la sută la pro
ductivitatea muncii, 13,5 la sută la 
producția de construcții-montaj 
terminată ; depășiri importante de 
plan au fost obținute la numărul 
de locuințe date in folosință și la 
beneficii : au fost reduse consumu
rile normate de ciment, metal, 
combustibili și carburanți.

Locul II : Trustul de construcții 
Bacău.

Locul III : Trustul de construcții 
Argeș.

IN DOMENIUL POȘTEI 
$1 TELECOMUNICAȚIILOR

Locul I : Direcția județeană do 
poștă și telecomunicații Buzău cu 
534,4 puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 6,9 la sută la vo
lumul activității de poștă și tele
comunicații, 36 la sută la prestații 
in unități fizice, 2,1 la sută la pres
tații de servicii pentru populație, 
22,9 la sută la beneficii, 7,9 la sută 
la volumul de activitate pe o per
soană.

Locul II : Direcția județeană de 
poștă și telecomunicații Vrancea.

Locul III : Direcția județeană de 
poștă și telecomunicații Tulcea.

ÎNTREPRINDERI DE STAT 
PENTRU CREȘTEREA 

ȘI ÎN GR AȘ ARE A PORCILOR 
Locul I : Combinatul pentru 

producerea și industrializarea căr
nii de porc Timiș cu 515,6 puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 29,6 la sută la 
producția de carne, 13,4 la sută la 
livrări la fondul de stat, 15,4 la 
sulă la efectivele de animale la 
sfîrșitul perioadei.;, depășiri im
portante de plan au fost obținute 
la beneficii.

Locul II : Combinatul pentru 
producerea și industrializarea căr
nii de porc Ialomița.

Locul III : întreprinderea de stat 
pentru creșterea și ingrășarea por
cilor Drobeta-Tr. Severin.

ÎN DOMENIUL GOSPODĂRIEI
DE LOCUINȚE ȘI PRESTĂRI 

ÎN CONSTRUCȚII
Locul I : întreprinderea de con

strucții, reparații, administrare lo- 
cativă Vitan — București cu 930 
puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 37,5 la sută la 
producția de construcții-montaj, 24 
la sută la încasări din activitatea 
de producție și prestări de servicii, 
24,8 la sută la volumul lucrărilor 
de întreținere, reparații curente și 
prestări in construcții, 23 la sută la 
prestări servicii pentru populație, 
9,5 la sută la beneficii, 22 la sută 
la productivitatea muncii ; chel
tuielile materiale la 1 000 lei pro- 
ducție-prestații au fost mai mici 
decit cele planificate cu 28 la sută, 
iar consumurile de materii prime 
și materiale au fost, de asemenea, 
mai mici decit cele normate cu 25 
la sută.

Locul II : întreprinderea de ad
ministrare clădiri București.

Locul III : întreprinderea de 
construcții, reparații, administrare 
locativă Foișor — București.

CENTRALE INDUSTRIALE 
INDUSTRIA MINIERA

Locul I : Combinatul minier 
Ploiești cu 515,1 puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 6,9 la sută la 
producția fizică, 17,7 la sută la pro
ducția netă, 7,6 la sută la produc
ția marfă vindută și încasată, 7,5 
la sută la productivitatea muncii, 
25,3 la sută la beneficii, 7,6 la sută 
la volumul de deschideri miniere ; 
cheltuielile totale la 1 000 lei pro
ducție marfă au fost mai mici decit 
cele planificate cu 5,5 la Sută, iar 
cele materiale cu 6,9 la sută.

Locul II : Centrala sării și neme
taliferelor București.

Locul III : Centrala minereurilor 
Baia Mare.
ÎN INDUSTRIA METALURGICA

Locul I : Centrala industrială de 
produse refractare Brașov cu 479,2 
puncte.

°) Indicatorii privind produc
ția netă, productivitatea muncii, 
costurile de producție și benefi
ciile sint calculați pe patru luni.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 9,1 la sută la pro
ducția netă, 4 la sută la producția 
marfă vindută și încasată, 4,9 la 
sută la productivitatea muncii, 5.6 
la sută la beneficii ; consumurile 
de materii prime și materiale au 
fost mai mici decit cele normate 
cu 18,2 la sută.

Locul II : Centrala industrială 
siderurgică Reșița.
INDUSTRIA CONSTRUCȚIILOR 

DE MAȘINI
Locul I : Centrul Național al In

dustriei Aeronautice Române Bucu
rești cu 678,1 puncte'.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 4,2 la sută la pro
ducția fizică, 2,3 la sută la produc
ția netă, 17 la sută la producția 
marfă vindută și încasată, 6 la sută 
la productivitatea muncii, 18 la 
sută la beneficii, depășiri impor
tante de plan au fost obținute la 
export ; cheltuielile materiale la 
1 000 lei producție marfă au fost 
mai mici decit cele planificate cu 
3,3 la sută, iar consumurile de 
energie electrică și combustibili au 
fobt, de asemenea, mai mici decit 
cele normate cu 14,8 la sută.

Locul II : Centrala industrială 
de utilaj tehnologic și material 
pilant București.
INDUSTRIA DE MAȘINI-UNELTE, 

ELECTRONICA
ȘI ELECTROTEHNICA

Locul I : Centrala industrială de 
echipamente de telecomunicații și 
automatizări București \cu 386,7 
puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 1,7 la sută la pro
ducția fizică, 5,2 la sută la produc
ția netă, 2,9 la sută la producția 
marfă vindută și incasată, 5,9 la sută 
la productivitatea muncii, 17,6 la 
sută la beneficii, cheltuielile ma
teriale la 1 000 lei producție marfă 
au fost mai mici decit cele planifi
cate cu 2,9 la sută, iar consumurile 
de energie electrică și combustibili 
au fost, de asemenea, mai mici 
decit cele normate cu 4,2 Ia sută.

Locul II : Centrala industrială de 
motoare și materiale electrotehnice 
București.

Locul III : Centrala industrială de 
mașini și utilaje pentru industria 
ușoară București.

INDUSTRIA CHIMICA
Locul I : Centrala de utilaje și 

piese de sehimb pentru industria' 
chimică București cu 748,3 puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 11,1 la sută la pro
ducția fizică, 18,9 la sută la produc-- 
ția netă, 6,6 la suta la producția 
marfă vîndută și încasată, 14,5 la 
sută la productivitatea muncii ; de
pășiri importante de plan au fost 
obținute la export și la beneficii ; 
cheltuielile totale la 1 000 lei proj 
ducție marfă au fost mai mici decit 
cele planificate cu 7,8 la sută, iar 
cele materiale cu 9,6 la sută.

Locul II : Centrala industrială de 
metale neferoase și rare.

ECONOMIA FORESTIERA
ȘI MATERIALE DE CONSTRUCȚII

Locul I : Centrala de exploatare 
și industrială a agregatelor minerale 
pentru construcții Tîrgoviște cu 
483,2 puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 19,9 la sută la pro
ducția netă, 23 la sută la producția 
marfă vindută și încasată, 19 Ia 
sută la productivitatea muncii ; uni-} 
tatea a realizat prevederile de plan 
privind producția fizică ; depășiri 
importante de plan au fost obținute 
la beneficii ; cheltuielile materiale 
Ia 1 000 lei producție marfă au fost 
mai mici decit cele planificate cu 5 
la sută.

Locul II : Centrala de utilaje și 
piese de schimb București.

Locul III : Centrala materialelor 
de construcții București.

INDUSTRIA UȘOARA
Locul I : Centrala industriei linei 

București cu 407,4 puncte.
Principalii indicatori de plan au 

fost depășiți cu : 1,9 la sută la pro
ducția fizică, 4,6 la sută la produc
ția netă, 3,4 la sută la productivita
tea muncii, 27,5 la sută la beneficii ; 
cheltuielile totale Ia 1 000 lei pro
ducție marfă au fost mai mici de
cit cele planificate cu 2,1 la sută, iar 
cele materiale cu 2 la sută.

Locul II : Centrala industriei
bumbacului București.

Locul III : Centrala industriei 
pielăriei, cauciucului și încălță
mintei București.

INDUSTRIA ALIMENTARA
Locul I : Centrala producției și 

industrializării sfeclei de zahăr cu 
713,1 puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 13,2 la sută Ia 
producția fizică, 27,3 la sută la 
producția netă, 15,8 la sută la pro
ducția-marfă vindută și încasată, 
5 la sută la productivitatea muncii, 
25,5 la sută la beneficii ; depășiri 
de plan au mai fost obținute Ia 
export ; cheltuielile totale la 1 000 
lei producție-marfă au fost mai 
mici decit cele planificate cu 2,3 
la sută, iar cele materiale cu 2,7 la 
sută.

Locul II : Centrala producției și 
industrializării tutunului.

Locul III : Centrala industriei de 
morărit, decorticat, panificație și 
produse făinoase.

TRANSPORTURI 
ȘI TELECOMUNICAȚII

Locul I : Centrala mecanică de 
material rulant București cu 586,6 
puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 6,2 la sută Ia 
producția fizică, 4,4 la sută la pro
ducția netă, 3,2 la sută la produc
ția-marfă vindută și incasată, 5,8 
la sută la productivitatea muncii, 
28,9 Ia sută la beneficii ; depășiri 
de plan au mai fost obținute și la 
export ; consumurile de materii 
prime și materiale au fost mai 
mici decit cele normate cu 1,7 la 
sută, iar cele de energie electrică 
și combustibili cu 5,8 la sută.

Locul II • Centrala industrială 
de reparații auln București.

(Agerp-es)



SCÎNTEIA — duminică 26 iunie 1983PAGINA 4
-------------------

înalta răspundere a educatorilor
Da ziua lor, „Ziua învățătorului", cadre didactice de pe Întreg cu

prinsul țării, din școli de toate gradele iși exprimă ginduri și opinii des
pre semnificațiile majore ale profesiunii lor, despre statutul educatorului 
în societatea noastră socialistă, ca și despre condițiile ce sint create pen
tru formarea și educarea tinerelor generații. Consemnăm, în rîndurile de 
față, citeva din aceste semnificative și angajante ginduri, opinii ale unor 
cadre didactice din diverse localități din țară.

® Munca — terenul cei 
moi fertil de împlinire a 
personalității umane, un 
adevăr ce trebuie învățat 
în anii de școală. Datorăm 
conducătorului stimat al partidului 
și statului nostru, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, o concepție ori
ginală, profund realistă, de orga
nizare și desfășurare a activității 
școlii in directă concordanță cu 
realitățile social-politice, cu cerin
țele dezvoltării economice a socie
tății noastre socialiste. Pregătirea 
revoluționară pentru muncă și 
viață a tinerelor generații, țelul 
educativ suprem al școlii, este con
cepută pe bazele profund științifice 
oferite de îmbinarea slrinsă, orga
nică a învățăturii cu producția și 
cu cercetarea științifică.

Dispunem de condițiile cele mai 
prielnice pentru Îndeplinirea aces
tui înalt deziderat : bază tehnico- 
didactică modernă (cabinete, la
boratoare, ateliere, baze de produc
ție), cadre didactice competente și 
cu bogată experiență, sprijin și 
conlucrare rodnică cu unitățile eco
nomice de profil. Este datoria noas
tră, a fiecărui educator în parte și 
a colectivelor didactice în ansam
blu, să punem mai eficient în va
loare condițiile de care dispunem 
pentru ridicarea necontenită a ca
lității întregului proces instructiv- 
educativ la nivelul cerințelor actua
le. în primul rind, să fundamentăm 
mai activ pregătirea profesională a 
viitorilor muncitori și specialiști pe 
un larg orizont de cunoștințe știin
țifice. tehnice și culturale. Trebuie 
apoi să acționăm mai consecvent și

cu spirit gospodăresc pentru mai 
raționala și eficienta organizare și 
desfășurare a pregătirii profesio
nale practice a tinerilor, domeniu 
unde s-au obținut realizări, s-au 
conturat experiențe pozitive, dar în 
care se manifestă încă neajunsuri. 
Este necesar să găsim forme și mo
dalități mai adecvate de lucru cu 
tinerii, să le împletim rodnic, or
ganic, învățătura cu munca, incit ei 
să se obișnuiască, din anii de școală, 
să prețuiască munca și disciplina, 
să înțeleagă că trebuie să facă 
eforturi pentru pregătirea în vede
rea îndeplinirii îndatoririlor patrio
tice de cetățeni ai acestei țări, pen
tru propria lor împlinire.

Dumitru COJOCARU 
prof, emerit, ing., directorul 
Liceului industrial nr. 28 -
București

• Lecția frăției tuturor 
celor ce muncesc din pa
tria noastră. Sint învățătoare 
de 30 de ani. Ca și alțl dascăli din 
comuna Pănet — localitate în care 
lucrez de 28 de ani — am avut 
șansa de a-mi desfășura activita
tea in anii în care egalitatea, uni
tatea, frăția tuturor oamenilor 
muncii din patria noastră, fără 
deosebire de naționalitate, sint 
fapt împlinit, datorat politicii 
profund științifice a partidului 
nostru. Eram șase frați la părinți. 
Pe mine, familia, școala, viața în 
general, m-au crescut în spiritul 
dragostei pentru muncă. După ab
solvirea’ școlii pedagogice din 
Odorheiu Secuiesc, venind aici, 
în școală, mi-am dat seama că am

create condiții depline de afirma
re, de realizare pe plan profesio
nal, afirmare care să aibă drept 
obiectiv pregătirea tinerelor gene
rații in spiritul cultului pentru 
muncă, al dragostei de patrie și 
popor.

La noi în sat avem o școală mo
dernă, cu 14 săli de clasă, cu ate
liere și laboratoare bine dotate, în 

’care învață, in deplină armonie, 
sute de elevi — români și maghiari, 
încă de la primul contact cu abe
cedarul, îi învățam că, indiferent 
de limba maternă, limba muncii 
este limba înțeleasă de toți, că 
viața noastră nouă are la temelia 
ei acest adevăr atît de simplu, dar 
atît de important. în cei 30 de ani 
de activitate neîntreruptă mi-au 
trecut prin mînă numeroase gene
rații de elevi. M-am străduit să le 
sădesc în conștiință convingerea 
că a fi patriot înseamnă, deopotri
vă, a fi competent, bine pregătit, 
capabil să răspunzi în orice mo
ment exigențelor celor mai înalte 
ale profesiei tale. Socotesc că, în 
acest sens, noi, educatorii, putem 
și trebuie să acționăm mai eficient, 
in spiritul indicațiilor secretarului 
general al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, pentru cunoaș
terea și prețuirea trecutului istoric 
al patriei noastre, România socia
listă, a valorilor naționale făurite, 
aici, prin muncă unită, de-a lungul 
anilor, de popor.

BODO Horta-Giseîa 
învățătoare la Școala generală 
din comuna Pănet, județul Mureș

• Răsplata supremă. 
Deschid caietul clasei mele... Sînt 
aici patru ani din viața mea și-a 
elevilor mei. Privesc chipurile 
de-acum patru ani, lingă chipurile 
de-acum : iată un posibil examen 
pentru un dascăl.

Privesc copilul temător din cla
sa I : un mic ogor nearat, aștep- 
tînd. După indirjirea privirii lui 
îmi dau seama că se așteaptă Ia 
o luptă. O luptă cu mine, cu cine

altcineva ? Nu sint eu gata să-i 
ocup timpul cu cerințe și preten
ții ? Nu vor răsuna peste el doje
nile mele ? Nu vor precumpăni în 
dragostea părinților caracterizările 
mele ? Nu va fi nevoie să se pri
veze de joc pentru a construi un 
lucru absolut nou, respectul dato
rat rezultatelor muncii ? Mă gin- 
desc că-n fiecare căpșor lăsat pe 
pernă in seara premergerii la școa
lă e, pe lingă multe altele, șl un 
mic strigăt de teamă : „Cum va 
fi „Ce va fi Privesc fotogra
fiile din clasa I, lingă cele de-acum: 
cită lumină, cîtă încrezătoare aș
teptare, cită nevoie de zbor, cită 
fericită căutare a înțelesurilor au 
așternut pe chipuri cei patru ani ! 
Clipa aceasta de comparație pen
tru mine e clipa răsplății supreme. 
Neștiută, dar imensă și nepieritoa
re, munca dascălului e-n lumina 
ce-a înlocuit indirjirea ce aștepta, 
e-n încrederea și nevoia de zbor, 
e-n așteptarea înțelesurilor vii
toare. Societatea ne-a încredințat 
nouă, învățătorilor, bunul său cel 
mai de preț, copiii, făuritorii vii
torului de aur al țării. Să-i creș
tem, să-i educăm, să-i formăm ca 
oameni adevărați. Și ne-a pus la 
dispoziție totul pentru a ne înde
plini această înaltă răspundere. 
Este rîndul nostru să punem per
manent, zi de zi, ceas de ceas, tot 
ce avem mai de preț în noi înșine 
— competență, sensibilitate, ome
nie, simț civic — in îndeplinirea 
misiunii noastre educative.

Constanța VAICAR 
învățătoare. Liceul de matematică- 
fizică „Frații Buzești" — Craiova

® Școala de astăzi, 
demnă de tradițiile progre
siste ale învățămîntului ro
mânesc. De c’teva luni, liceul 
nostru s-a mutat într-un local nou. 
O construcție modernă, funcționa
lă. Avem cabinete spațioase și lu
minoase, pentru fiecare disciplină

de studiu, ca și ateliere de instrui
re în meserie și de producție. Fie
cărui profesor i-a fost oferit pri
lejui să-și amenajeze „locul de 
muncă" după concepția personală, 
originală, ținind seama de cele mai 
exigente cerințe ale ridicării cali
tății procesului instructiv-educativ. 
Activitatea cu elevii într-un ase
menea cadru stimulativ s-a dove
dit deosebit de eficientă. Aș cita, 
în această ordine de idei, numai 
faptul că liceul și-a trimis repre
zentanți pină Ia fazele pe țară ale 
concursurilor școlare pe discipline 
de învățămint, deci la competițiile 
celor mai bine pregătiți și talen- 
tați elevi.

Pină aici, nimic deosebit, s-ar 
putea spune. Dacă însă ne gindim 
că e vorba de un liceu industrial 
modern, situat într-o mică locali
tate a țării, pornită abia de curind 
pe drumul dezvoltării industriale, 
exemplul nostru capătă valoare de 
simbol. Desigur, toți copiii de 
virstă școlară ai țării învață. Fie
care are posibilitatea să-și aleagă 
un drum rodnic în viață, potrivit 
dorințelor și aptitudinilor, in 
funcție de cerințele de forță de 
muncă ale locurilor natale, ale țâ
rii în ansamblu. Pentru că, la oraș 
sau la sat, in Capitală sau intr-un 
județ îndepărtat de centru, fiecare 
copil, fiecare tînăr dispune de con
diții corespunzătoare de învățătu
ră, de pregătire pentru muncă și 
viață. Tot mai frecvent, între șco
lile de pe întreg cuprinsul țării are 
loc o întrecere stimulativă pentru 
îmbogățirea și diversificarea — 
prin contribuția de muncă și inte
ligență a cadrelor didactice și ele
vilor, cu concursul unităților eco
nomice — bazei tehntco-didactice 
a învățămîntului.

Noul nostru liceu industrial se 
înscrie astfel firesc in contextul 
tradițiilor năsăudene de spiritua
litate și școală românescă.

Mlhal RUNCAN 
profesor, Liceul Industrial 
metalurgic din Beclean, 
județul Bistrița-Năsăud

„în țara păcii 
creștem și-nvățăm“

Cu prilejul „Zilei pionierilor", ieri a avut loc în Capitală

Spectacolul-evocare „Ne este comunismul drum de glorii
I Cu prilejul Zilei pionierilor, sîm- 
bătă a avut loc pe platoul din fața 
Monumentului eroilor patriei din 
Capitală spectacolul-evocare inti
tulat „Ne este comunismul drum 
de glorii", organizat de Consiliul 
Național al Organizației Pionie
rilor.

In deschiderea spectacolului a 
fost intonat Imnul de Stat al Re
publicii Socialiste România și ri
dicat pe catarg tricolorul românesc.

Numeroase formații artistice pio
nierești laureate in cadrul Festiva
lului național „Cintarea României", 
recitatori și interpret! au prezentat, 
in fața a sute de copii, părinți și 
educatori, o vibrantă suită de cin- 
tece și dansuri alternate cu poezii. 
Spectacolul s-a constituit într-un 
nou și însuflețit omagiu adus de 
cea mai tinără generație a țării 
partidului și poporului, tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, cel mai iubit 
părinte șl îndrumător al copiilor, 
pentru minunatele condiții de viață 
și învățătură ce le sînt asigurate.

Șoimii patriei și pionierii, în 
semn de aleasă prețuire față de 
eroii patriei, depun Ia monument 
jerbe de flori, gest ce simbolizează 
voința lor arzătoare de a duce mai 
departe cuceririle revoluționare, 
de a fi destoinici constructori ai 
societății socialiste și comuniste pe 
pămintul României.

Sărbătoarea pionierilor a consti
tuit, totodată, o semnificativă tre
cere în revistă a succeselor obținu
te de detașamentele de pionieri la 
învățătură, în atelierele și pe Iotu
rile școlare, precum și in campanii
le agricole, alături de părinți — suc

cese pe care s-au angajat să le dez
volte, răspunzind astfel grijii și 
dragostei cu care sint înconjurați, 

într-o atmosferă de puternic en
tuziasm, participanții la spectaco
lul-evocare au adoptat textul unei 
telegrame adresate tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretar gene
ral al Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socialiste 
România. (Telegrama este publicată 
in pagina I).

Au fost de față reprezentanți ai

Ministerului Educației ți învăță- 
mintului, Comitetului Central al 
Uniunii Tineretului Comunist, 
Consiliului Național al Femeilor, 
Consiliului Culturii și Educației 
Socialiste, activiști de partid și de 
stat.

★
Ziua pionierilor a fost marcată 

în cursul zilei de sîmbătă în toate 
localitățile țării prin ample și va
riate manifestări politico-educati

ve, tehnico-aplicative, cultural- 
artistice și recreativ-sportive. Un 
loc important in cadrul manifestă
rilor l-a ocupat vizitarea monu
mentelor istorice și a muzeelor. 
Numeroase detașamente ale pio
nierilor au participat la acțiunile 
de îngrijire a parcurilor, școlilor și 
terenurilor de joacă,

Manifestările consacrate Zilei 
pionierilor continuă și duminică, 
26 iunie.

(Agerpres)

Foto : Eugen Dichiseam»

1 Din inimi 
tinere

A? vrea să spun, iubit 
părinte, 

Ce sufletul meu poate : 
Să fiu eu cîntărețul 
Iubirii de dreptate.

Să fac mănunchi din visul 
Și gindurile-stele
Cu drag să vi le dărui 
Viteaz erou al țârii mele.

Și-n primăvara caldă 
Ce-o are azi poporul 
Să cinte libertatea, 
Să cinte viitorul.

Avindu-vă drept pildă 
Să fim la fel noi vrem 
Lumină pentru țară, 
Căldură

9

i și îndemn. 

Dana TOMNIUC, 
pionieră, București

*
I
I
'i
Ii

*
*

*
!ii

Bund. dimineața, 
copii !

Urarea caldă cu care 
începem incă o zi e 
adresată astăzi unei 
virste in sărbătoare. 
După ce, ieri, clopo
țelul a tras o cortină 
de sunet limpede pes
te ultima zi a anului 
țcolar, iată țara, pă
rinții, frații mai mari 
sărbătoresc acum, îm
preună cu purtătorii 
cravatelor roșii cu tri
color, o zi înscrisă cu 
litere de floare in ca
lendarul bucuriilor 
noastre — ZIUA PIO
NIERILOR.

Milioane de inimi 
tinere vibrează in 
această zi de satisfac
ția muncii împlinite, 
cu gindul la apropiata 
vacanță, cu gindul mai 
ales la înaripate aspt- 
rații pentru viitor.

Milioane de pionieri 
ai României, și odată 
cu ei milioane de 
șoimi ai patriei și 
uteciști, întreaga ge
nerație tinără care 
crește lingă noi, în
dreaptă incă o dată, 
din această zare de 
lumină, gind de iubire 
și recunoștință către 
patrie și partid, către 
omul cel mai drag și 
cel mai viteaz care le 
veghează copilăria, că
tre secretarul general 
al partidului, tovară
șul Nicolae Ceaușescu, 
către tovarășa Elena 
Ceaușescu, înalt exem
plu de dăruire pentru 
știință și pentru bi
nele poporului, pentru 
creșterea tinerelor 
Vlăstare.

Bună dimineața, 
copii...

ti însoțim astăzi cu 
privirea, cu gindul in 
marele amfiteatru săr
bătoresc în care este 
încununată strădania 
lor la învățătură, in 
activitatea pioniereas
că. Pretutindeni în sa
tele și orașele patriei, 
pe cel mai înalt ca
targ al școlilor, al uni
tăților pionierești se 
ridică maiestuos tri
colorul.

Ceremonialul pionie
resc al acestei zile 
este trăit cu vie emo
ție, moment de inten
să concentrare a gân
durilor și simțirilor, 
tinere. Moment In 
care, sub faldurile tri
colore, fiecare cuteză
tor al patriei între 7 
și 14 pni trăiește ora 
de bilanț, de lumină, 
de nouă încredere, a 
celui dinții raport re
voluționar.

Este bilanțul minu
nat cu care se încheie 
încă un an, în gene
roasa activitate a șco
lii românești, spre îm
plinirea menirii sale 
de a fi izvor de cul
tură și civilizație, de 
a pregăti pentru mun
că și viață tineri cu 
temeinice cunoștințe 
teoretice și practtce, 
tineri avind dorința 
de a urma in viață 
exemplul comuniștilor.

Și poate intilul gind 
al acestei zile de lu

mină este acela care 
însoțește privirea spire 
cerul liber și senin al 
patriei...

Născuți in țara pă
cii, a muncii și a în
vățăturii, in anii cei 
mai rodnici din în
treaga noastră istetrie, 
cind în fruntea . po
porului se află cel'mai 
stimat și ijibit erou 
intre eroi, tovarășul 
Nicolae Ceaușesau, co
piii simt cu întreaga 
lor ființă — cu min- 
drie patriotică și co
munistă inaripare de 
aspirații — că trăiesc 
o copilărie căreia i se 
oferă condiții optime 
de creștere și afirma
re, o copilărie cum 
puține națiuni se pot 
mindri că asigură ti
nerei generații.

tn inima acestor mi
lioane de copii află 
puternic ecou, in 
această zi, ideile cu
prinse in Mesajul

însemnări de Mihai
NEGULESCU

de pace adresat de 
tovarășul Nicolae 
Ceaușescu tuturor co
piilor patriei, întregu
lui nostru tineret, 
tuturor copiilor lumii 
cu prilejul zilei de 
1 Iunie. Urările trans
mise copiilor de către 
secretarul general al 
partidului, de a crește 
in .condiții tot mai 
bune, create prin 
munca părinților și 
fraților lor mai mari, 
ne mobilizează deopo
trivă pe noi, cei virst- 
nicl, întreaga societate, 
pentru a dărui și mai 
mult grijii pentru con
diții bune de creștere, 
de muncă și învățătu
ră, pentru educarea 
revoluționară, pentru 
pregătirea științifică, 
morală și estetică a co
piilor, pentru afir
marea personalității 
fiecărui copil sau tînăr.

Cei vlrstnici știu, ți 
știu deopotrivă și co
piii, că pentru a trăi 
intr-o asemenea socie
tate este nevoie de 
pace. Cu gindul la co
pii, la 'viitor, țara iși 
întărește șl mal puter
nic hotărlrea de a pune 
întreaga sa putere de 
muncă, de creație la 
temelia consecventei 
acțiuni în favoarea pă
cii, desfășurată de 
România, de președin
tele său, pentru ca toți 
copiii patriei noastre, 
copiii Europei șl ai în
tregii lumi să crească 
și să înflorească intr-o 
lume a păcii, a frăției 
și a prieteniei.

Bună dimineața, 
copii 1

Născuți și crescuți 
în România acestor 
ani, in țara păcii, a 
muncii și a învățătu
rii, a demnității și a 
cutezanței comuniste, 
vedem cu bucurie, zi 
de Zi — șl simțim 
aceasta cu atît mai

mult la sărbătoarea de 
astăzi — cum fiii noș
tri preiau treptat, oda
tă cu comorile științei 
și ale culturii, ale dra
gostei de muncă șt ale 
iscusinței in meserie, 
tezaurul de luptă și 
ideal al înaintașilor, 
îndatoririle patriotice 
ca viitori tineri comu
niști ai României.

In cununa Zilei pio
nierilor 1983 distingem 
frumoase rezultate la 
învățătură, in pregă
tirea profesională, in 
domeniul educației 
moral-politice, in acti
vitatea cultural-artis- 
ilcă șl sportivă, in 
cultivarea creativității 
— intr-un cuvint, în 
creșterea unei genera
ții sănătoase, dornică 
de noi fapte de seamă 
intru cinstirea patriei.

Din luminoasa con
stelație a celor 3 140 000 
de copii care învață in 
clasele primare și 
gimnaziale, ar fi desi
gur greu să distingem, 
în spațiul restrins al 
acestor însemnări, 
miile și sutele de mii 
de pionieri care s-au 
dovedit fruntași la în
vățătură, la munca 
patriotică, in activită
țile tehnico-aplicative 
și cultural-artlstice și 
sportive, sub însemnul 
„Cintărli României" și 
al „Daciadei". Dar, 
iată, acești copii sint 
lingă noi, fiecare ii cu
noaștem atit de bine și 
în fiecare dintre ei, 
cei dragi, se deslușesc 
trăsături caracteristi
ce unei generații în
tregi !

In strădania tor pen
tru note tot mai bune, 
acești școlari nu au 
fost poate cu nimic 
mai prejos — in anul 
școlar pe care îl în
cheiem — de eforturile 
și elanul colectivelor 
muncitorești prin a 
căror faptă țara pro
gresează neîntrerupt. 
Și, poate, unul dintre 
cele mai frumoase re
zultate cu care înche
iem incă un an de 
școală și de activitate 
pionierească este toc
mai această certitudine 
sporită că, fiind lingă 
noi, invățind de la noi 
să. muncească și să 
iubească patria, să as
pire către înalte împli
niri comuniste, copiii 
României, ai acestei 
țări a păcii și a certi-. 
tudinllor, își trăiesc 
bucuriile și eforturile 
firești ale virstei, do
vedind că știu să 
crească frumos, că în
vață de pe acum să 
cinstească prin fapte 
dragostea cu care sint 
înconjurați. Că învață 
să poarte cu cinste in 
suflet faldul de glo
rioasă lumină care flu
tură astăzi înălțător 
deasupra careului so
lemn al unei virste in 
sărbătoare. Care flutu
ră, cu dragoste și în
credere, pe timplele 
fiecărui copil, ale fie
cărui constructor de 
milne al țării.

Sînt In istoria popoarelor eveni
mente a căror semnificație este me
reu mai puternic pusă in lumină 
odată cu scurgerea timpului, per
spectiva anilor dezvăluindu-le marea 
însemnătate, valoarea de simbol 
pentru vrerile și aspirațiile maselor, 
adevărata lor strălucire. Un aseme
nea eveniment îl constituie crearea, 
cu o jumătate de secol în urmă, a 
Comitetului Național Antifascist — 
moment memorabil al luptei poporu
lui, condus de partid, pentru stăvi
lirea pericolului fascist, pentru apă
rarea păcii și democrației, a libertă- 

și integrității patriei.
în lumina celor cinci decenii care 

au trecut, putem să evidențiem cu 
mîndrie justețea poziției partidului 
nostru, clarviziunea cu care a sesi
zat încă de atunci esența profund 
reacționară, funciar antiumanlstă a 
fascismului, a întrevăzut căile de 
stăvilire a sa : lupta unită a maselor, 
acțiunea organizată a tuturor forje
lor iubitoare de pace și progres.

Această aniversare prilejuiește, 
totodată, relevarea neabătutei con
secvențe cu care partidul a demas
cat și combătut fascismul încă de la 
apariția sa pe scena europeană, pre
cum și faptul că anii de cind în 
fruntea partidului și statului nostru 
se află tovarășul Nicolae Ceaușescu 
au conferit noi dimensiuni acestei 
atitudini principiale, o fundamentare 
mai largă, noi modalități de expresie.

în condițiile cind la orizontul 
umanității au apărut din nou, ame
nințători, norii grei ai războiului, 
cind pe fundalul crizei economice 
mondiale formațiunile politice de 
extremă dreaptă iși intensifică ac
tivitatea, partidul nostru a edificat, 
cu contribuția esențială a secretaru
lui său general, o concepție de largă 
cuprindere privind cauzele ascensiu
nii grupărilor de extremă dreaptă și 
mai ales modalitățile de stăvilire a 
lor ; caracteristica sa esențială o 
constituie Îmbinarea unitară a pro
blemelor de analiză și combatere 
teoretico-ideologică cu cele de ac
țiune practică, a componentelor stra
tegice cu cele tactice ; toate acestea 
proiectate pe fundalul unei viziuni 
unitare despre rosturile mișcării an
tifasciste, ca parte inseparabilă a 
edificării unei lumi noi, fără răz
boaie și inegalități fundamentale, 
unde popoarele să-și poată exercita 
libere dreptul la dezvoltare de sine 
stătătoare.

Orice observator atent al istoriei 
noastre naționale își poate da seama 
că rădăcinile acestei concepții se 

află în adversitatea profundă față de 
fascism a poporului nostru, profund 
atașat idealurilor independenței și 
păcii, relațiilor de colaborare egală 
intre state, potrivnic prin însăși o- 
menia și cumpătarba sa tradiționale 
terorii și dictatului, amestecului bru
tal în viața popoarelor. Faptul că 
atunci, la începuturile ascensiunii 
fasciste, printre cei mai activi mem
bri ai Comitetului Național Anti
fascist se număra și tînărul revolu
ționar Nicolae Ceaușescu, cel care 
astăzi se află în fruntea partidului 
și statului nostru, conferă o valoare 
de simbol acestei atitudini princi
piale, intransigente a partidului nos
tru față de „pericolul brun", adaugă 
garanții superioare că forțele anti
fasciste vor avea în partidul și po
porul nostru sprijin ferm și generos.

în cel mai autentic spirit marxist, 
partidul nostru asociază recrudes
cența forțelor politice de extremă 
dreaptă de cronicizarea crizei econo
mice mondiale, care determină in
tensificarea mișcărilor pentru prefa
cere și înnoire socială, pentru identi
ficarea de noi variante de dezvoltare, 
diferite de cele capitaliste. Neofas- 
cismul apare astfel ca un instrument 
polifuncțional în miinile forțelor 
reacțiunii, prin care acestea se opun 
progresului, oricăror prefaceri demo
cratice. Ca și părintele său, fascis
mul, neofascismul se dovedește a fi 
produsul nemijlocit al crizei, brațul 
înarmat prin intermediul căruia cer
curile cele mai reacționare caută 
să-și prezerve pozițiile și privilegiile, 
să împiedice procesele de înnoire so
cială pe plan intern și de destindere 
pe cel extern. A lupta cu eficiență 
împotriva neofascismului înseamnă 
a combate formațiunile de extremă 
dreaptă și, deopotrivă, forțele care 
le susțin și le promovează ; înseamnă 
a milita pentru orientarea conside
rabilului potențial revoluționar ce se 
acumulează in perioadele de criză in 
direcția unor transformări sociale de
mocratice. „Trebuie să înțelegem — 
sublinia tovarășul Nicolae Ceaușescu 
— că lupta împotriva războiului, a 
reacțiunii constituie o parte inte
grantă a luptei pentrn destindere, 
pentru pace, pentru independență, 
pentrn colaborare egală intre națiu
nile lumii, fără deosebire de ordine 
socială".

Polifuncționalitatea neofascismu
lui se manifestă în primul rind prin 
ofensiva pe care o declanșează și o 
alimentează constant împotriva or
ganizațiilor și activităților stingii, a 
partidelor comuniste și muncitorești. 

in care identifică fermentul trans
formărilor de substanță ale sistemu
lui capitalist.

Acțiunile formațiunilor neofascis
te vizează, totodată, structurile de
mocrației burgheze considerate pe
rimate și, prin urmare, incapabile să 
asigure supraviețuirea și funcțio
narea relațiilor capitaliste. Neofas
cismul se dovedește a fi în ultimă 
instanță nu o forță anticapitalistă, ci 
procapitalistă, promovînd valorile 

ÎNVĂȚĂMINTELE ISTORIEI - ÎNDEMN 
IA MAXIMĂ VIGILENȚĂ ÎMPOTRIVA 

PERICOLULUI NEOFASCISMULUI
acestei orinduiri intr-o viziune auto
ritară,’ dictatorială, in disprețul de
clarat al democrației.

în sfirșit, inițierea sau participarea 
formațiunilor neofasciste la acțiuni 
îndreptate împotriva noilor state in
dependente urmăresc în fond ami- 
narea cit mai mult cu putință a pro
cesului complex al decolonizării și 
făuririi unei noi ordini internațio
nale, perpetuarea unor relații de 
inegalitate și inechitate între state, 
continuarea politicii de menținere a 
sferelor de influență și control, con
servarea unei atmosfere de încor
dare in relațiile dintre state.

Aprecierea partidului nostru — 
prezentă încă in chemările Comitetu
lui Național Antifascist, subliniată în 
contemporaneitate cu deosebire în 
cuvîntările tovarășului Nicolae 
Ceaușescu — potrivit căreia perico
lul fascist nu trebuie in nici un caz 
subevaluat iși dovedește valoarea și 

deplina actualitate. în fond, expe
riența istorică arată că fascismul a 
înaintat pe terenul unei subestimări 
a fenomenului. Astăzi, observăm că 
— deși neofascismul a cunoscut o 
perioadă de gestație și „creștere", 
mai ales in ultimii ani pe fondul cri
zei economice — oficialitățile con
tinuă, ca și în trecut, să minimali
zeze ponderea și importanța acestei 
mișcări, ceea ce favorizează prolife
rarea formațiunilor de extremă 

dreaptă. Or, vigilența față de extin
derea acestei mișcări trebuie să spo
rească cu atit mai mult cu cit, as
tăzi, organizații neofasciste există și 
activează în cvasitotalitatea țărilor 
capitaliste europene și, ceea ce este 
mai surprinzător, chiar in țări vic
time ale expansiunii naziste din 
timpul ultimei conflagrații mon
diale ; pentru a nu mai aminti de 
faptul că asistăm la încercări de or
ganizare pe plan internațional a 
acestor mișcări, la constituirea chiar 
a unei „internaționale" in care să fie 
cuprinse variatele organizații ale 
extremei drepte.

Neofascismul promovează, ca și 
fascismul de odinioară, aceleași teze 
reacționare, rasiste, iraționaliste și 
antiumaniste, ideologia sa — cum 
remarca și revista „Stern" — fiind 
sinonimă cu ura față de tot ceea ce 
e progresist. Deosebirile nu apar de- 
cît la nivelul unor formulări care nu 

reușesc să mascheze fondul teoretic 
comun. Iată, de pildă, ideologii neo
fasciști se dezic de -rasism — avind 
in vedere imensele suferințe pe care 
le-a produs omenirii în cel de-al 
doilea război mondial aplicarea aces
tei concepții — dar rasismul nu a- 
pare mai puțin real, chiar dacă el 
este disimulat De data aceasta ra
sismul se constituie in jurul noțiunii 
de europeism, pornește de la ideea 
superiorității rasei europene. Nu se 

mai vorbește de rasa ariană, ci de 
rasa albă, care, unită, ar trebui să 
respingă sau să domine tot ceea ce 
înseamnă altceva decit omul alb. 
Cum arată formulată sintetic o ase
menea teză ? O aflăm in declarația 
liderului neonazist american Rock
well : „Cruciada pe care o proiectez 
— spune el — va fi mult mai largă. 
Hitler a făcut o experiență de labo
rator. El mi-a lăsat moștenire o 
ideologie — sarcina mea constă in a 
face din această ideologie o mișcare 
mondială. Eu nu voi reuși dacă voi 
practica «arianismul-, cum a făcut 
Hitler. Există totuși o altă rasă a 
stăpinilor ușor identificabilă : rasa 
albă. Ea este cea pentru care lupt 
eu". Iată, așadar, o sfruntată sfidare 
la adresa cumplitelor suferințe pri
cinuite omenirii de practicile de ge
nocid efectuate în numele superio
rității unei rase. Iată o dovadă pe
remptorie că neofasciștii nu modifică 

esența ideologică a fascismului cla
sic ; cel mult se limitează să obiec
teze părinților lor ideologici că nu au 
făcut decit... „experiențe în laborator".

Desigur, ca și în anii ascensiunii 
fasciste, în tentativa de a căpăta 
audiență sporită, neofascismul asi
milează o serie de teme care se si
tuează în centrul dezbaterilor teore
tice contemporane, Încearcă o recu
perare in beneficiul propriu a unor 
probleme specifice epocii actuale, 
cum ar fi cele ale ascuțirii „contra
dicțiilor dintre cultură și civilizație", 
„depersonalizării individului", „cri
zei spirituale și de idealuri pe care o 
traversează societatea de consum", 
în acest context, neofasciștii vor să 
apară in postura de „salvatori ai o- 
mului", de promotori ai unei „re
nașteri spirituale", de făuritori ai 
unei „noi conștiințe". Combativitatea 
față de asemenea sloganuri minci
noase trebuie să sporească pentru că 
ele pot prinde mai ales în rindurile 
tineretului din țările capitaliste, ti
neret care nu a cunoscut direct oro
rile fascismului, iar astăzi este con
fruntat cu probleme acute, ca șoma
jul, lipsa unui ideal de viață, a unei 
perspective sociale.

Esența reacționară a neofascismu
lui este fidel exprimată de armele 
sale de luptă : violența, teroarea, a- 
tentatul. Formațiile de extremă 
dreaptă nu au curajul dezbaterii pu
blice a ideilor și concepțiilor pe care 
le promovează : mediul lor prielnic 
îl constituie dezechilibrul și destabi
lizarea vieții social-politice, perma
nentizarea haosului și panicii. Se 
urmărește în fond instituirea unei 
adevărate strategii a tensiunii în care 
fiecare cetățean să se simtă amenin
țat : „Apreciem că prima parte a ac
țiunii noastre politice trebuie să fie 
aceea de a favoriza instalarea hao
sului în toate structurile regimului — 
se scria într-un raport al unei miș
cări neonaziste. Pornind de la a- 
ceastă stare de fapt, trebuie să ne 
prezentăm ca apărătorii cetățeanu
lui contra deteriorării provocate prin 
subversiune și terorism, ca singurul 
instrument de salvare pentru națiune".

Se poate spune că neofascismul 
repetă același scenariu ca și fascis
mul clasic : de îndată ce lupta poli
tică a maselor atinge anumite cote, 
extrema dreaptă recurge la crearea 
unui climat de teroare care să facă 
necesară chemarea „partizanilor or
dinii", in măsură să garanteze domi
nația forțelor ultrareacționare. Este 
aceeași tactică perfidă care a făcut 

ca. In perioada interbelică, fascis
mul să cîștige sufragiile unor cetă
țeni, exploatind dorința lor legitimă 
de ordine. Surprinzător și îngrijoră
tor este faptul că un studiu, elaborat 
recent în R.F.G., bazat pe intervie
varea unui număr de 7 000 de per
soane din diferite categorii sociale, 
a arătat că o parte din cetățeni pot 
cădea și acum victime ale lozincilor 
demagogice ale neofasciștilor, în 
sensul că preferă un regim „forte", 
care să le asigure în schimb siguran
ța și securitatea zilnică.

Concomitent, poate apărea un pe
ricol grav — subliniat în re
petate rînduri de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu — anume semănarea ilu
ziei că acțiunile violente, teroriste ar 
fi o formă a luptei politice, o soluție 
de ieșire din criză, cind, in realitate, 
ele servesc la conservarea structuri
lor inegalitare ale societății capita
liste, la împiedicarea luptei organi
zate și unite — singura în măsură să 
asigure succese de durată pentru cei 
oprimați, să creeze perspectiva unei 
înnoiri sociale.

Conservarea In cadrul neofascis
mului a esenței reacționare și 
antiumanitare a fascismului clasic, 
persistența unor condiții care fac ca 
grupările fasciste și neofasciste nu 
nu numai să poată exista, ci și să 
prolifereze și chiar să ajungă la pu
tere, necesită din partea forțelor de
mocratice iubitoare de pace, maximă 
vigilență, înlăturarea oricăror atitu
dini de subevaluare a pericolului fas
cist, acțiune unită și coordonată pen
tru stăvilirea și contracararea acestei 
orientări ultrareacționare.

Acum, cind aniversăm 50 de an! 
de la crearea Comitetului Național 
Antifascist, cind in diferite țări ale 
lumii elementele fasciste Încearcă să 
se regrupeze, cind curentele neofas
ciste propagă din nou ideile vetuste 
ale rasismului și iraționalismului, 
avem datoria, așa cum sublinia to
varășul Nicolae Ceaușescu, în fața 
generațiilor de azi și de miine, de a 
face totul pentru a bara calea unei 
noi ascensiuni a fascismului, pentru 
a feri omenirea de acest dușman al 
civilizației și progresului. Să facem 
totul pentru a uni pe cei ce vor să 
lucreze cinstit șl hotărît la stăvilirea 
curentului fascist — așa cum glăsula 
și o chemare de acum 50 de ani a 
Comitetului Național Antifascist — 
pentru a nu permite repetarea expe
rienței tragice a trecutului.

Paul DOBRESCU
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lin noa mim iii seria „Din glitfra mămică a roMeliii Rminiei" 
0 FUNDAMENTARE ȘTIINȚIFICĂ A ROMI 
NOURI MECANISM ECONOMICO-FINANCIAR, 

A NECESITĂȚII OBIECTIVE DE ÎNTĂRIRE 
PERMANENTĂ A ABTOCONDCCERII MUNCITOREȘTI

Oamenii muncii de pe ogoarele județelor Bihor, 
Prahova și Vrancea au încheiat recoltarea orzului 

Telegrame adresate C.C. al P.C.R., 
tovarășului Nicolae Ceaușescu

(Urmare din pag. I)

crizei economice mondiale, condu
cătorul partidului și statului nos
tru a intuit greutățile provoca
te de această criză, stabilind stra
tegia dezvoltării in continuare a 
economiei românești, infâptuirii 
programelor curente și de perspec
tivă pentru accelerarea creșterii 
venitului național, pentru ridi
carea gradului general de civilizație 
a poporului nostru. în acest sens, 
o inestimabilă valoare teoretică și 
practică o au tezele și indicațiile 
tovarășului Nicolae Ceaușescu refe
ritoare la lărgirea bazei proprii de 
materii prime și energie, Înfăptui
rea unei profunde revoluții agrare, 
dezvoltarea puternică a bazei tehni- 
co-materiale a societății, afirmarea 
revoluției tehnico-științifice in asi
gurarea progresului multilateral al 
patriei, participarea activă și efi
cientă a țării noastre la diviziunea 
internațională a muncii.

în întreaga operă a președintelui 
României se distinge preocuparea 
pentru accentuarea laturilor calita
tive, pentru dezvoltarea intensivă a 
activității, creșterea puternică a pro
ductivității muncii, a eficienței eco
nomice.

Elementul fundamental de care 
depinde eficiența întregii economii 
îl constituie reducerea continuă a 
cuantumului cheltuielilor de produc
ție, a consumului de materiale și 
forță de muncă, accelerarea crește
rii productivității muncii. în activi
tatea neobosită desfășurată zi de zi, 
in cadrul vizitelor de lucru in toate 
județele țării, precum și in nume
roasei -itreprinderi, secretarul ge
neral al partidului a demonstrat 
existența unor uriașe rezerve de 
care dispunem pe seama reducerii 
consumurilor și a recuperării și re- 
condiționării materialelor, introdu
cerii cu fermitate a unui regim se
ver de economii, întăririi disciplinei 
de plan și financiare, înlăturării 
pierderilor și risipei de orice fel.

în gindirea economică a președin
telui României, un loc central il 
ocupă, de asemenea, problematica 
rolului esențial al muncii pentru 
asigurarea dezvoltării economico-so- 
ciale, sintetizată in concluzia că nici 
o societate nu s-a dezvoltat, n-a 
progresat și nu va progresa fără o

PROGRAMUL l
8,00 Consultații pentru admiterea în 

lnvătâmlntu! superior agricol
8.30 Almanahul familiei
9,00 De strajă patriei . ..
9.30 Bucuriile muzicii — Enesclăna

10,00 Viata satului
11.45 Lumea copiilor
13,00 Album duminical. Din sumar s 

• Telex • CIntâ Tara șl Banatul 
— melodii populare O Sub cupola 
circului .0 Moment muzical cu 
Mircea Vintilă 0 Cascadorii risulul 
0 Divertisment folcloric 0 Grai 
românesc — melodii de Vasile Ve- 
selovschi 0 14,30 Desene animate : 
Tom și Jerry O „Inimă, de ce nu 
vrei să-mbătrlneștl 7“ — din crea- 
ția lui Nicolae Klrculescu 0 Mari 
interpret! români — Nicolae Her- 
îia ® Semnal — rubrică de infor
mații cultural-artistlce 0 Telesport 
0 17,00 Film serial : „Vinul șl pli
nea" — ultimul episod

17.45 Madagascar — documentar
18,00 Călătorii spre viitor. Emisiune 

realizată !n colaborare cu Consi
liul Național al Organizației Pio

c i n e m a
0 Mitul Fedor ei s SALA MICA A PA
LATULUI — 17,15; 20.
0 Buletin de București : DRUMUL 
SĂRII (31 28 13) — 15; 17; 19.
0 Omul șl umbra : VIITORUL 
(11 48 03) — 17.30; 19.30.
0 Pasărea de foc spațiala : VIITORUL
— 15.30.
0 Pintea : VOLGA (79 71 26) — 9: tl,15; 
13.30; 15,45; 18: 20,15. MUNCA (2150 97)
— 15: 17.15: 10,30.
0 Ultimul cartuș : FLACĂRA (20 33 40)
— 15,30: 17.30; 19,30.
0 B.D. în acțiune : ARTA (21 31 80) — 
9: 11; 13; 15, la grădină — 21.
0 Sfîrșitul nopții : ARTA — 17.15:
19.30.
0 Mult mal de preț e Iubirea : PRO
GRESUL (23 94 10) - 16: 18: 20.
0 Presimțirea dragostei : BUZEȘTI 
(50 43 58) - 15; 17; 19.
0 Martorul de pe „Cap Arcona" : 
TIMPURI NOI (15 61 10) — 9: 11; 13.15:
15.30.
0 întunericul alb t TIMPURI NOI
— 17,45; 20.
0 Dosarul „Lina de aur" : CENTRAL 
(14 12 24) — 9: 11.15; 13,30; 15,45; 18;
20.15.
0 Incredibilele aventuri ale unor ita
lieni In Rusia : SCALA (11 03 72) — 9: 
11,15: 13,30; 15.45: 18 : 20,15.
0 Fata care vinde flori : FESTIVAL 
(15 63 84) — 9; 11,15; 13,30: 15,45; 18;
20.15.
0 Șatra : FAVORIT (45 31 70) — 9:
11,15; 13,30: 15.43: 18 : 20.15, FEROVIAR 
(50 5! 40) - 9; 11,15; 13,30; 15.45: 18; 20, 
la grădină - 21.
0 împușcat in spate : DACIA (50 35 94)
— 9: 11,16; 13.30: 15,45: 18 : 20.
0 Marele șarpe : GRIVIȚA (17 08 58)
— 9; 11,15; 13,30; 15,43: 18 : 20. AURO

muncă intensă în toate domeniile. 
Iată de ce au o deosebită semnifi
cație teoretică și practică indicațiile 
și orientările desprinse din noul 
volum, in sensul că retribuțiile, toa
te drepturile sociale trebuie să fie 
legate nemijlocit de rezultatele ob
ținute in producție, în toate dome
niile de activitate, de calitatea 
muncii, de creșterea rentabilității și 
a beneficiilor. Dealtfel. suportul 
material al creșterii veniturilor oa
menilor muncii, al progresului gene
ral al patriei îl constituie sporirea 
venitului național, a valorii nou 
create obținute prin creșterea con
tinuă a producției realizate cu chel
tuieli, Îndeosebi materiale, cit mai 
reduse.

Aplicarea fermă a noului meca
nism economico-financiar, cerințele 
obiective ale dezvoltării în conti
nuare a economiei, pun pregnant în 
evidență necesitatea îmbinării armo
nioase a autonomiei fiecărei unități 
cu conducerea unitară a întregii 
vieți economico-sociale pe baza pla
nului național unic. Pentru aplica
rea acestui principiu, conducătorul 
partidului și statului nostru a fun
damentat cerința ca planul de dez
voltare economico-socială să se în
tocmească de către fiecare Între
prindere și unitate, pomindu-se de 
la capacitățile de producție de care 
dispune, precum și de la ceea ce se 
prevede să intre în producție In vii
tor. Pe această bază 
întocmească fiecare 
planul de producție, 
comenzi atît din țară, cit și din stră
inătate, precum și o rentabilitate cit 
mai mare pentru a putea permite 
atît reproducția lărgită, cît și acu
mularea mijloacelor necesare dez
voltării generale a societății șl, tot
odată, creșterii nivelului de trai 
al colectivului respectiv.

în concepția tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, aplicarea noului meca
nism economico-financiar, autocon- 
ducerea și autogestiunea implică 
desfășurarea activității în fiecare 
unitate pe baza bugetului propriu de 
venituri și cheltuieli, care nu tre
buie considerat ca ceva formal, ci ca 
un mijloc prin care conducerea uni
tății, adunarea generală a oamenilor 
muncii pot acționa pentru a obține 
maximum de eficiență economică, 
o reducere substanțială a cheltuieli

trebuie să-și 
întreprindere 
asiguri ndu-și

nierilor. Participă reprezentativele 
Județelor Timiș, Caraș-Severln, 
Mehedinți

10.00 Telejurnal
19.20 Cîntarea României
20,00 Telecinemateca. Ciclul : „Mari ac

tori, mari regizori". „Frumusețea 
diavolului".

21,30 Varietăți muzicale
22.00 Telejurnal 0 Sport
22.20 Avanpremieră săptămînaîâ TV

PROGRAMUL 2
10,00 Matineu simfonie
11,00 Instantanee
11.15 Muzică ușoară
11.45 Melodii populare
12.15 Carnet cultural
12.45 Farmecul muzicii
14.45 Clubul tineretului
15,25 Teatru TV : „împlinire" de George 

Genoiu. Spectacol preluat de Ia 
Teatrul „G. Bacovia" din Bacău. 
Adaptarea TV., regia artistică și 
TV — Constantin Dinischiotu

10,35 Ecran de vacanță — desene ani
mate

17,00 Serată muzicală TV
19,00 Telejurnal
19.20 Telerama
19,50 Mozale muzical
21.20 Din marea carte a patriei
21,40 Muzică de Jaz
22,00 Telejurnal 0 Sport

RA (35 04 66) — 0; 11,15; 13.30; 15,45;
18; 20.
0 Camaval : COTROCENI (49 48 48) — 
15.30: 19.
0 Viraj periculos : PACEA (60 30 85)
— 15.30; 17.30; 19,30.
0 Tatăl reginei : FLAMURA (85 77 12)
— 9: 11; 13,15: 15,30; 17,45; 20.
0 Adio, dar rămin 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. GRĂDINA LU
CEAFĂRUL (15 87 67) — 21.
0 Cei trei mușchetari: LUCEAFĂRUL 
(15 87 67) - 0: 11.15: 13.30: 15.45: 18 ; 20. 
0 Zilele filmului suedez : Copiii de 
la Lacul Albastru : 10 ; 12; 14; 16.
Charlotte LowenskOId — 18; 20,30 :
STUDIO (50 53 15).
0 Iubire fără soare t VICTORIA 
(16 28 79) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20,15, TOMIS (21 49 40) — 8: 10: 12.30; 
15; 17,30; 20. la grădină — 21,15.
0 Program de desene animate : DOI
NA (16 35 38) - 9; 10,30; 12,15; 15,45.
0 Visul de argint al alergătorului : 
DOINA — 13,45; 17,15; 19.30.
0 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.
0 Vraciul : MIORIȚA (14 27 14) - 04 
11,30; 14; 16,30: 19. COSMOS (27 54 95)
— 9: 11,30; 14: 16.30: 19.
0 Marea evadare : UNION (13 49 04)
— 10; 13: 16; 10.
0 Locotenentul Bullit ; Urmărire la 
Amsterdam : PALATUL SPORTURI
LOR ȘI CULTURII (75 40 40) - 18.
O Un comando pentru apa grea s 
FERENTARI (80 49 85) — 15.30: 18,30. 
0 Aventură In Arabia : LIRA (31 71 71)
— 10: 18,15; 20,15: la grădină — 20.45. 
0 Pe căi nelegale : FLOREASCA 
(33 29 71) — 9: 11; 13; 15.30: 17.45; 20. 
O Despărțire temporară i POPULAR 
(35 15 17) — 10: 13: 16: 19.
0 Micul lord î GRADINA GLORIA 
(47 46 75) — 21. 

lor de producție și In special a celor 
materiale, creșterea beneficiilor ’ și 
a rentabilității.

Fundamentînd teza bizuirii in pri
mul rînd pe forțele proprii, pre
ședintele României a subliniat fap
tul că în planificarea și conducerea 
activității economice trebuie să 
avem în vedere interdependenta tot 
mai strînsă dintre economia româ
nească și economia țărilor socialiste 
din C.A.E.R., a altor țări socialiste, 
a țărilor în curs de dezvoltare și a 
țărilor capitaliste dezvoltate, econo
mia mondială in general. Așa cum 
a arătat secretarul general al parti
dului, în stabilirea planului, a obiec
tivelor pentru fiecare etapă trebuie 
să ținem seama permanent de ten
dințele generale ce se manifestă in 
lume, acționînd pentru prevenirea 
și înlăturarea fenomenelor negative, 
pentru asigurarea dezvoltării stabile, 
armonioase a întregii economii na
ționale.

Pornind de la aceste cerințe obiec
tive, secretarul general al partidu
lui a atras atenția că problema pro
ducției pentru export este prioritară, 
fundamentală pentru bunul mers al 
activității fiecărei unități economice, 
al întregii economii naționale. Pen
tru fiecare om al muncii constituie 
o îndatorire patriotică înfăptuirea 
exemplară a indicațiilor de a face 
totul pentru economisirea și valori
ficarea superioară a materiilor pri
me și energiei de care disounem, 
pentru obținerea pe seama fiecărei 
tone de materii prime a unei valori 
maxime de nroducție prelucrată, în
deosebi pentru export, pentru rea
lizarea integrală a producției des
tinate pieței externe în condițiile teh
nice și la parametrii calitativi cei 
mai înalți. corespunzător cerințelor 
competitivității internaționale.

Noul volum, care reflectă numai 
o parte din activitatea laborioasă, 
din gîndirea economică, profund 
științifică a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, constituie un ghid deo
sebit de prețios în activitatea tuturor 
categoriilor de oameni ai muncii, o 
călăuză pentru aplicarea fermă a po
liticii economice a partidului nostru, 
pentru transpunerea cu consecvență 
in viață a principiilor noului meca
nism economico-financiar.

LUNI 27 IUNIE 1983
PROGRAMUL 1

15,00 Telex
15,05 Emisiune ta limba maghiară
17.50 1001 de seri
18,00 închiderea programului 
20,00 Telejurnal
20.20 Actualitatea economică
20,33 Profil familial . ■■ .
20.45 Tezaur folcloric
21.15 Orizont tehnico-ștllnțltia
21,40 Curier cetățenesc
21.50 Roman foileton : „Marile speran

țe". Episodul 11
22.15 Portativ canadian
32.30 Telejurnal

PROGRAMUL S
15,00 Telex
15.05 Cenacluri ale tineretului
15.30 Tinere talente pe scena Festivalu

lui de Ia Rlmnicu Vllcea
10,00 La Început de săptăminft
18,00 închiderea programului 
20,00 Telejurnal
20.20 Moștenire pentru viitor
20.45 De pretutindeni. Soarele = ener

gia viitorului,
21.05 Album coral
21.30 Agendă bucureșteană
21.45 Muzică populară
21,55 Tineri balerini
22.30 Telejurnal

0 Clinele s GRĂDINA PARC HOTEL 
(17 08 58) — 21.15.
0 O fată fericită : ARENELE ROMA
NE (41 15 36) — 21.

teatre
0 Teatrul Național (14 7171. sala 
mică) : Comedie de modă veche —
19,30, (sala Atelier) : Intre patru ochi
— 19.
0 Filarmonica „George Enescu’’ 
(15 68 75, Ateneul Român) : Recital de 
plan Paul Bempechat — Canada.
0 Opera Română (13 18 57) : Răpirea 
din Seral — 11, (la Stadionul Dtnamo): 
Spectacol cultural-sportiv — 16.
0 Teatrul de operetă (14 80 II) : Un tip 
de modă veche — 10,30; Vtazătorul de 
păsări — 19.
0 Teatrul „Luda Sturdza Bulandra" 
(sala Grădina Icoanei, 12 44 16) : Re
zervația de pelicani — 19.
0 Teatrul Mic (14 70 81) : Fluturi, flu
turi — 19,30, (la sala Palatului) : 
Maestrul și Margareta — 18,30.
0 Teatrul Foarte Mic (14 09 05) : Ml- 
rilala — 11; Necunoscuta și funcțio
narul — 20.
0 Teatrul de comedie (16 64 60, Ia 
Teatrul de vară Herăstrău): Pețltoa- 
rea — 20.
0 Teatrul „C.I. Nottara" (59 31 03, sala 
Magheru) : Calandria — 19.30, (sala 
Studio) ; Sentimente și naftalină — 10. 
0 Teatrul Giulești (sala Majestic, 
14 72 34) : Escapada — 10; Ordinatorul
— 10,30.
0 Teatrul satlric-muzlcal „C. Tănase" 
(grădina Boema, 15 56 78) : Fotbal Ia 
Boema — 20, (sala Savoy) : Vacanță 
la București — 10,30.
0 Teatrul „Țăndărică" (15 23 77, la 
sala Victoria) : Punguța cu doi bani
— 11, (în Parcul Cișmlgiu) : Ttadală... 
cloșcă — 19,30.

Oamenii muncii de pe ogoarele 
județului Bihor au încheiat în 
cursul zilei de sîmbătă recoltarea 
orzului și livrarea integrală a 
acestuia la fondul de stat.

In telegrama adresată cu acest 
prilej C.C. al P.C.R., tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU, de Comi
tetul județean Bihor al P.C.R., se 
arată că in aceste zile, sub con
ducerea organelor șl organizațiilor 
de partid, cooperatorii, mecaniza
torii, specialiștii, toți lucrătorii 
ce-și desfășoară activitatea în uni
tățile agricole socialiste, avind ca 
îndemn indicațiile date de secreta
rul general al partidului, se află 
angajați in eliberarea cît mai grab
nică a terenurilor și insămînțarea 
culturilor succesive pe Întreaga su
prafață de pe care a fost recoltat 
orzul. Totodată, pentru strîngerea 
la timp și fără pierderi a întregii 
producții de grîu și secară, s-au 
luat măsuri ca recoltarea să se 
execute în flux continuu, in decurs 
de cel mult 10 zile bune de lucru.

Oamenii muncii de pe ogoarele 
județului Prahova au încheiat, in 
ziua de 25 iunie, recoltarea orzului 
pe întreaga suprafață cultivată și 
au livrat la fondul de stat și fabri
cilor de nutrețuri combinate canti
tatea obținută. Concomitent, s-a 
trecut la recoltarea griului în uni
tățile în care acesta a ajuns la ma
turitate, au fost luate toate mă
surile ca secerișul să fie încheiat 
în maximum 10 zile bune de lucru.

In telegrama adresată cu acest 
prilej tovarășului NICOLAE 
CEAUȘESCU, secretar general al 
Partidului Comunist Român, de 
Comitetul județean Prahova al 
P.C.R., se subliniază : „Exprimînd 
profunda noastră recunoștință față 
de tot ceea ce faceți pentru dez
voltarea multilaterală a patriei,

Cronica zilei
La Casa de cultură din Bacău a 

fost deschisă o expoziție de fotografii 
organizată de Ministerul Turismului 
din țara noastră și Direcția generală 
de turism internațional de pe lingă 
Consiliul de Miniștri al Uniunii 
Sovietice, sub genericul „U.R.S.S. — 
(ara turismului, (ara prietenilor". 
Cele peste 100 de fotografii color fac 
cunoscute vizitatorilor atît succesele 
dobîndite de poporul sovietic, vecin 
și prieten, în opera de edificare a 
comunismului, cît și minunate piesaje 
naturale și obiective turistice de mare 
valoare. Vernisarea expoziției a fost 
însoțită de o gală de filme turistice. 
(Gh. Baltă).

Expoziție zootehnica 
Ia Cristuru Secuiesc
Sîmbătă, 25 iunie, In orașul Cris

turu Secuiesc s-a deschis tradițio
nala expoziție zootehnică, manifes
tare care polarizează de fiecare dată 
nu numai atenția crescătorilor de 
animale din județul Harghita, ci și 
din celelalte zone ale țării. Expozi- 
ția-tîrg din Cristuru Secuiesc își 
propune, în spiritul indicațiilor și 
orientărilor formulate de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretarul gene
ral al partidului, să reliefeze ce 
este mai valoros în sectorul creșterii 
animalelor în județul Harghita, in 
celelalte sectoare agricole, constitu- 
indu-se intr-un util și necesar 
schimb de experiență pentru cres
cătorii de animale.

Actuala ediție a expoziției zoo
tehnice din Cristuru Secuiesc pre
zintă un mare număr de animale : 
vaci, juninciț vițele, ovine, cabaline, 
boi de muncă, păsări și animale 
mici dintr-un număr de 50 de rase, 
din fermele aparținind I.A.S. 
Miercurea-Ciuc, din 33 de coopera
tive agricole, precum și din 150 de 
gospodării individuale. Din numărul 
mare al animalelor, cele mai reușite 
exemplare, selectate de o comisie 
tehnică, vor fi premiate.

De asemenea, expoziția oferă 
vizitatorilor un bogat și variat set 
de mașini și mijloace mecanizate, 
folosite în procesele de producție în 
fermele și sectoarele zootehnice, 
realizate de stațiunile pentru me
canizarea agriculturii din mai multe 
județe ale țârii. Astăzi, duminică, 
in cadrul unot festivități vor fi 
inmînate premii, diplome de onoare 
și de participare pentru crescătorii 
de animale cu cele mai bune rezul
tate.

I. D. KISS
corespondentul „Sclnteil”

vremea
Timpul probabil pentru intervalul 28 

Iunie, ora 21 — 39 Iunie, ora 21. In 
tară : Vremea va fi caldă, cu ceru! 
variabil. Vor cădea averse de ploaie, 
Însoțite de descărcări electrice cu carac
ter local in vestul și nordul țării șl 
Izolat In rest. Vîntul va sufla slab, plnă 
la moderat, cu unele intensificări de 
scurtă durată. Temperaturile minime 
vor fi cuprinse Intre 8 și 18 grade, iar 
maximele vor oscila intre 24 și 32 de 
grade, Izolat mai ridicate ta sud-est. 
Dimineața, !n vestul șl centrul tării, pe 
alocuri, se va produce ceață. 

pentru atenția deosebită pe care o 
acordați agriculturii, in vederea ri
dicării continue a nivelului de trai 
al întregului popor, vă asigurăm, 
mult iubite și stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, că oamenii 
muncii prahoveni, în frunte cu co
muniștii, vor face totul pentru rea
lizarea sarcinilor de plan pe acest 
an și pe întregul cincinal, pentru 
sporirea contribuției județului nos
tru la înfăptuirea hotăririlor Con
gresului al XII-lea șl Conferinței 
Naționale ale partidului, spre bine
le și prosperitatea națiunii noastre 
socialiste".

Lucrătorii ogoarelor județului 
Vrancea au terminat recoltatul 
orzului de pe întreaga suprafață 
cultivată. In prezent se lucrează cu 
toate forțele la recoltarea griului, 
livrarea cantităților planificate la 
fondul de stat și semănarea cultu
rilor succesive și la întreținerea 
culturilor. Totodată, importante for
țe mecanice și umane acționează 
la recoltarea furajelor.

In telegrama adresată cu acest 
prilej tovarășului NICOLAE 
CEAUȘESCU, secretar general al 
Partidului Comunist Român, de 
Comitetul județean Vrancea al 
P.C.R., se spune, între altele : „Vă 
asigurăm, mult stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, că, urmînd stră
lucitul dumneavoastră exemplu de 
dăruire și pasiune revoluționară, 
sîntem hotăriți să înfăptuim neabă
tut indicațiile șl orientările date Ia 
ședința comună a Consiliului Națio
nal a! Oamenilor Muncii din in
dustrie și a Consiliului Național al 
Agriculturii, hotăririle Congresului 
al XII-lea și Conferinței Naționale 
ale partidului, pentru a spori ast
fel și mai mult aportul nostru la 
continua înflorire a României so
cialiste".

0 SPORT 0 SPORT 0 SPORT O SPORT 0 SPORT ® SPORT

Satisfacții, dar și noi aspirații în rugbi (»)
în prima parte a „radiografiei" pe 

care o facem sportului cu balonul 
oval, pe baza convorbirilor purtate cu 
o serie de factori implicați nemijlocit, 
evidențiam succesele și poziția frun
tașă a rugbiului românesc în arena 
internațională, după care treceam la 
analiza elementelor tehnico-tactice 
și de organizare care pot și trebuie 
să-l propulseze de drept și definitiv 
în „cercul celor mai puternici" din 
lume. Am discutat jocul. Azi, înce
pem partea a doua cu...

Jucătorii. Federația de rugbi are 
înregistrați 14 390 de jucători legiti
mați. la care se adaugă aproximativ 
4 000 aflați în evidența comisiilor de 
rugbi locale. Pentru 108 echipe di
vizionare (A, B — tineret, juniori), 
plus circa 100 echipe de copii, acest 
fond rugbistic de circa 19 000 de ju
cători ar părea suficient. Dar nu 
este. De ce ? Pentru că mulți dintre 
rugbiștii legitimați ori au ieșit din 
activitatea competițională și n-au ie
șit din registrele de evidență, ori au 
o valoare atît de modestă incit echi
pele cărora aparțin nu-și pot permite 
să-i folosească. Intervin și inevitabi
lele accidentări, intervin și suspen
dările (fiindcă în rugbiui nostru s-au 
cam înmulțit în ultima vreme cazu
rile de indisciplină I) și așa se face 
că nu o dată formații divizionare 
(chiar din „A" — C.S.M, Sibiu e un 
exemplu) nu reușesc să încropească 
un „XV" decit recurglnd la improvi
zații și Ia împrumuturi din alte spor
turi, fapt ce nu ajută cu nimic pro
gresul rugbiului. în schimb constituie 
o sursă de accidentări grave din 
necunoașterea specificului luptei 
rugbistice. Despre calitatea pregătirii 
jucătorilor s-ar putea discuta și mai 
mult. Ne rezumăm la a menționa o 
anume Împotrivire tacită a multor 
divizionari (exceptindu-i pe cei che
mați în lotul național) la efortul 
nedrămuit în pregătire și Ia o viață 
extrasportivă fără cusur cerute de 
rugbiui modern, care este un rugbi 
total — ceea ce este cu atit mai de 
neînțeles cu cit rugbiștii ne obișnui
seră să joace nu din cine știe ce 11.- 
terese, ci dintr-o exemplară pasiune, 
o pasiune împinsă uneori pînă la 
sacrificiu de dragul balonului oval.

După penultima etapă în divizia A la fotbal

Dinamo București — la un pas de titlu
în penultima etapă a campionatu

lui diviziei A la fotbal, lidera clasa
mentului, echipa Dinamo București, a 
terminat la egalitate : 0—0 in depla
sare cu S. C. Bacău, în timp ce Uni
versitatea Craiova a învins pe teren 
propriu cu scorul de 5—2.

București : Sportul studențesc — 
F. C. Olt 2—0 (2—0). Golurile au fost 
marcate de Mircea Sandu și Florin 
Grigore.

Craiova : Universitatea — Steaua 
5—2 (1—0). în vervă deosebită, Cirțu 
a înscris patru goluri, cel de-al cin
cilea fiind marcat de Țicleanu. 
Punctele Stelei : Mureșan și Stoica.

Rm. Vilcea : — Chimia — C.S. 
Tîrgoviște 1—0 (1—0). Golul victoriei 
formației vîlcene a fost marcat de 
Teleșpan.

Pitești : — F.C. Argeș — Petrolul 
Ploiești 1—1 (1—0). Gazdele au
deschis scorul prin Roman, golul 
egalizator fiind marcat de Butufei, 
din lovitură de la 11 m.

Iași î Politehnica — F. C. Bihor

sărbătoarea NAȚIONALA

A REPUBLICII DEMOCRATE MADAGASCAR

Excelenței Sale Domnului DIDIER RATSIRAKA
Președintele Republicii Democrate Madagascar

ANTANANARIVO
La aniversarea proclamării independenței țârii dumneavoastră, vă adresez 

cele mai bune urări de sănătate și fericire personală, de pace și prosperitate 
poporului malgaș prieten.

îmi exprim convingerea că raporturile de prietenie și cooperare statorni
cite între țările noastre se vor întări tot mai mult, in interesul popoarelor 
român și malgaș, al politicii de pace, independență națională și progres.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

Poporul malgaș săr
bătorește astăzi îm
plinirea a 23 de ani de 
la proclamarea inde
pendenței naționale, 
unul dintre cele mai 
importante evenimen
te din lunga și fră- 
mîntata sa Istorie. 
Așa cum se știe, teri
toriul arhipelagului 
malgaș a constituit un 
permanent punct de 
atracție pentru diver
sele puteri coloniale, 
datorită faptului că 
solul șl subsolul țării 
conțin anreciabile bo
gății naturale (huilă, 
minereu de fier, ura
niu, orez, plante aro
mate, cafea), care au 
adus Madagascarului 
denumirea de „Insulă 
a comorilor".

In primii ani de 
existență liberă, valo
rificarea în folosul 
propriu a tuturor a- 
cestor bogății a fost 
împiedicată din cauza 
monopolurilor străine 
și a unor cercuri loca
le, care au realizat pro
fituri imense în dau
na maselor populare.

In aceste condiții, lup
ta pentru adevărata 
independență a con
tinuat, ducind în .1972 
la abolirea regimului 
neocolonialist. Mada
gascarul a intrat in
tr-o fază nouă, su
perioară, in iunie 
1975, odată cu venirea 
la conducerea țării a 
actualului președinte, 
Didier Ratsiraka. în 
consens cu aspirațiile 
generale ale poporu
lui, au fost întreprinse 
un șir de măsuri cu 
caracter progresist ca 
naționalizarea princi
palelor sectoare eco
nomice, reforma agra
ră, construirea unor 
importante obiective 
industriale, care au 
contribuit la intensifi
carea procesului de 
transformări înnoitoa
re la orașe și sate. In 
același timp, prin re
ferendumul desfășurat 
acum opt ani, a fost 
adoptată „Carta revo
luției socialiste malga- 
șe“ — document pro
gram care definește 
căile dezvoltării poli-

Schimbul de miine. Se 6imte șl 
nevoia unei preocupări mai sistema
tice și mai metodice pentru de
pistarea, creșterea și promovarea vi
itorilor rugbiști din rindurile copiilor 
și juniorilor. Din cele 86 secții de 
rugbi, cite ființează în țară, nu toate 
au atîtea echipe de copii cite ar tre
bui, tar și mai puține cresc elemente 
de perspectivă. La București, Con
stanța, Cluj-Napoca și Iași sint cîțiva 
pricepuți și harnici „șlefuitori" de 
tinere talente : totuși, chiar dintre 
divizionarele „A", în afară de Grivi- 
ța roșie puține cluburi se pot lăuda 

cu formații valoroase la acest eșalon. 
Sigur că trebuie muncit mai mult și 
mai bine pentru formarea noilor ge
nerații de jucători in spiritul rugbiu
lui de azi și de miine, dar și mai mult 
trebuie făcut pentru ca in perioada 
trecerii de la juniorat la seniorat să 
nu se mai piardă pe drum talentele. 
Poate, în acest sens, ar fi binevenit 
un campionat intermediar, pe catego
rii de vîrstă sau măcar să se îmbu
nătățească substanțial campionatul 
diviziei „B-tineret“, care, așa cum se 
desfășoară acum, nu răspunde cores
punzător menirii de a roda și a lansa 
valori.

Antrenorii. Aparent, ar fi destui : 
peste 300. Dar, dintre ei, antrenori 
de rugbi profesioniști, cu pregătire 
de specialitate, sint nici mai mulți, 
nici mai puțini decit... 31. Ceilalți 
sint oameni cu alte profesii (foști 
jucători sau îndrăgostiți de rugbi), 
care, după programul de producție, 
iși rezervă citeva ore din timpul li
ber pentru a antrena o echipă. Evi
dent, cei profesioniști dispun de 
timpul necesar pentru a-și perfecțio
na în continuare pregătirea. De aceea, 
unii sint mai receptivi la nou, parti
cipă la cursurile de perfecționare ce 
se organizează pentru ei, așa cum sînt

Oradea 4—1 (2—0). Au marcat :
Nemțeanu (2, unul din lovitură de la 
11 m), Florean și Paveliuc, respectiv, 
Grosu.

Bacău : S. C. Bacău — Dina
mo 0—0.

Petroșani : — Jiul — F.C.M. Bra
șov 3—0 (3—0). Punctele au fost 
înscrise de Șumulanschi, Mircea 
Marian și Petre Grigore.

Constanța : — F.C. Constanța — 
Politehnica Timișoara 2—1 (0—0). 
Autorii golurilor : Hagi (2), respec
tiv, Bozeșan.

Tg. Mureș : — A.S.A. Tg. Mureș — 
Corvinul Hunedoara 3—0 (0—0).
Punctele au fost marcate de Fanici, 
Dumitrescu și Boloni.

în clasament, după 33' de etape, 
continuă să conducă echipa Dinamo 
— 47 puncte, urmată de formațiile 
Universitatea Craiova — 46 puncte, 
Sportul studențesc — 44 puncte, F.C. 
Argeș Pitești — 40 puncte.

Ultima etapă se va disputa simbă- 
tă, 2 iulie. 

tico-sociale a țării pe 
o lungă perioadă de 
timp.

în spiritul politicii 
sale de solidaritate cu 
popoarele africane ca
re au pășit pe calea 
dezvoltării de sine 
stătătoare, poporul ro
mân urmărește cu in
teres realizările obți
nute de poporul mal
gaș in făurirea unei 
vieți noi. Intre Repu
blica Socialistă Româ

Republica 
Madagas- 
statornicit

nia și 
Democrată 
car s-au
relații de prietenie și 
colaborare, care cunosc
un curs mereu ascen
dent. în acest cadru 
fertil, de stimă și con
siderație reciprocă, in- 
tîlnirea și convorbirile 
de la București, din 
1978. dintre președin
ții Nicolae Ceaușescu 
și Didier Ratsiraka au 
dat un puternic im
puls extinderii acestor 
raporturi pe multiple 
planuri, in interesul 
celor două țări și po
poare, al cauzei păcii 
și înțelegerii interna
ționale.

aceste cursuri — sporadice, adesea 
formale. Cei mai mulți însi practică 
diletantismul, antrenind după ureche
— altfel spus, după cum au cunoscut, 
direct ori indirect, rugbiui din vremea 
lor. Odată eu soluționarea acestei 
probleme pe întregul sistem al 
C.N.E.F.S. — prin cursuri fără 
frecvență, de 2 ani, in cadrul I.E.F.S.
— vor fi pregătiți, probabil, și un șir 
de antrenori de rugbi. Dar tot mai 
rămîne de rezolvat problema profe
sorilor de educație fizică din școli 
care nu posedă cunoștințele de bază 
din rugbi (cum au din fotbal, handbal, 
baschet, volei) pentru a iniția pe 
elevi și a-i atrage și în practicarea 
sportului cu balonul oval.

Campionatul și condițiile de joc. 
Interlocutorii cu care am efectuat a- 
ceastă „radiografie? a rugbiului nos
tru actual au fost unanimi în a apre
cia că, și în privința nivelului cam
pionatului și a condițiilor de joc, mai 
sînt multe de îmbunătățit în primul 
rind, se simte nevoia revigorării 
unor echipe din provincie care altă
dată reprezentau ceva (Universitatea 
Timișoara a ciștigat chiar și titlul de 
campioană), iar de cîtva timp sînt tot 
mai „subțiri" — ceea ce se vede și 
din apariția unor scoruri „astronomi
ce" cu care nu eram obișnuiți Di
namo — Știinta Petroșani 32—0, Di
namo — Universitatea Timișoara 
40—0, Farul — Universitatea Timi
șoara 44—0 sau Steaua — Gloria 
P.T.T. Arad 94—0 ! ,în același timp, 
trebuie spus că situația terenurilor 
continuă să fie nemulțumitoare : te
renuri de rugbi sînt puține și neîngri
jite, unele cluburi nu dispun deloc 
de teren. Și ar mai fi incâ de spus 
că programarea etapelor de campio
nat nu este de natură să atragă 
spectatorii : ar fi bine să se renunțe 
la două etape săptămirale și să se 
joace numai una — dar nu simbătă 
după-amiază la concurență cu fotba
lul, ci duminica dimineața, eventual 
în cuplaj cu partidele din divizia „B" 
de fotbal, unde e cazul. După cum 
nu se poate omite adevărul că rugbiui 
ar merita mai multă popularitate, 
pentru a convinge cît mai mulți 
amatori de sport să vină să-i guste 
frumusețile.

Aportul federației. Indiscutabil că 
activitatea forului de specialitate se 
regăsește și ea exprimată în toate 
rezultatele spectaculoase înregistrate 
de rugbiui românesc. Dar tot atit de 
adevărat e că și deficiențele din miș
carea rugbistică oglindesc neajunsuri
le din munca lederației. Cei cîțiva 
activiști ai F.R.R. (foarte puțini !) 
muncesc mult, e drept. Totuși, oameni 
de specialitate, jucători de rugbi ar 
dori ca federația să fie mai deschisă 
opiniilor din afară, mai aplecată spre 
studiu și documentare riguroasă, mai 
apropiată realităților din perimetrul 
acestui sport — pe care să le cunoas
că mai bine, nemijlocit, pentru a 
putea avea asupra lor o influență 
benefică.

...Sînt citeva concluzii de interes 
public pe care le-am desprins din 
discuțiile purtate cu cîțiva factori din 
rugbi pe tema posibilităților și căilor 
prin care acest sport, pe cit de bărbă
tesc, pe atit de spectaculos, poate 
urca tot mai sus pe treptele confir
mărilor internaționale. Evident, mai 
pot fi emise și alte opinii. Le 
așteptăm la redacție, spre a continua 
discuția.

Gheorghe MITROI 
Ion DUMITR1U

• „START" IȘI IA 
STARTUL Pe străzile Mos
covei circulă simultan aproxi
mativ o jumătate de milion de 
automobile. Deosebit de aglome
rată este zona centrală a orașu
lui. Pentru a veni in ajutorul 
agenților de circulație, în cu- 
rind va intra in funcțiune prima 
tranșă a sistemului teleautoma- 
tic de dirijare a circulației de
numit „Start". Este vorba de o 
baterie de computere care vor 
primi informațiile de la inter
secții și le va prelucra, vor a- 
precia situația de ansamblu a 
circulației din oraș și, ținînd 
seama de ea, vor dirija sema
foarele aflate la intersecții. în 
sala dispeceratului central, lo
cul de muncă al fiecărui opera
tor este prevăzut cu cite un dis

play, un panou de dirijare a 
stopurilor, cu legătură telefoni
că cu posturile agenților de cir
culație. Camere de televiziune 
instalate la principalele inter
secții permit vizualizarea in 
permanență a situației circula
ției. S-a calculat că punerea în 
funcțiune a sistemului „Start" 
va permite reducerea cu 20—25 
la sută a staționării mașinilor la 
intersecții și cu 10 la sută a con
sumului de carburanți.

• MICROSCOP CU 
ULTRASUNETE. Specialiștii 
japonezi lucrează in prezent Ia 
un microscop cu ultrasu
nete care urmează să fie uti
lizat, intre altele, ia controlarea 
dispozitivelor electronice. Mi
croscopul folosește unde sono
re cu frecvență foarte înaltă și 

deci cu o lungime de undă foar
te mică, care sint focalizate asu
pra obiectului și reflectate de 
acesta. Undele sonore reflectate 
sint transformate în semnale 
electronice și reprezentate pe 
ecranul unui monitor. Cu aju
torul acestui microscop pot ast
fel să „pătrundă" și in interiorul 
materialelor dure, netranspa
rente, cum ar fi metalele ; el 
poate, de asemenea, servi și in 
biologie și medicină la cerce
tarea țesuturilor vii in mediul 
lor natural.

• FINEȚEA URECHII 
UMANE. Testele electroacus- 
tice și experiențele cu ultrasu
nete efectuate la Universitatea 
din Duisburg (R.F.G.) au scos 
In evidență faptul că urechea 
umană poate percepe sunete de

o frecvență pînă la 40 000 herți, 
cu mult peste limita de „audibi- 
litate" considerată pină în pre
zent la 16 000 Hz. Ca urmare a 
descoperirii — realizată grație 
unui dispozitiv capabil să difu
zeze sunete de o mare puritate 
— cercetătorii au propus revi
zuirea normelor in vigoare apli
cate pentru protecția împotriva 
zgomotelor.

• HORMONI RE
GLAȚI ARTIFICIAL. Cer
cetătorii americani au reușit 
producerea pe căi artificiale a

UTINDENI
unei substanțe menite să stimu
leze creșterea țesuturilor. Spe
cialiștii susțin că prin interme
diul acesteia poate fi accelerată 
vindecarea rănilor și fracturilor 
și influențată creșterea atit a 
oamenilor, cit și a animalelor. 
In mod normal, substanța res
pectivă dirijează printr-o glan
dă aflată in creier activitatea 
hormonală a oamenilor șl a ani
malelor. Grupul de cercetători a 
reușit să determine structura 
chimică a acestei substanțe care 
reglează hormonii de creștere și 
să o producă In cantități relativ 
mari.

• ZĂCĂMINTE DE 
CROM IN PENINSULA 
ARABICĂ. Explorind o re
giune deșertică din sultanatul 
Oman, un grup de geologi și 
geofizicieni a descoperit mine
reuri de crom evaluate la apro
ximativ 600 000 tone, reprezen- 
tînd cele mai Însemnate rezerve 
de acest metal din Peninsula 
Arabică. Dată fiind importanța 
majoră a cromului in industria 
grea, s-a și trecut la valorifi
carea zăcămintelor.

• O NOUĂ DOVA
DA A DERIVEI CONȚI- 
NENTELOR. Un fermier din 
Queensland (Australia) ta făcut 

Intimplător o descoperire de 
mare importanță pentru știință. 
El a găsit scheletul complet pie
trificat al unui labirintodont. 
Batracianul, lung de trei metri, 
o rudă a salamandrelor și amfi- 
biilor de astăzi, a trăit în urmă 
cu 230 milioane ani, locul său de 
baștină fiind America de Sud. 
Descoperirea constituie o nouă 
dovadă a teoriei conform căreia 
Australia și America de Sud au 
fost cindva un singur continent.

® FERĂSTRĂU... FĂRĂ 
DINȚI. în presa engleză au 
apărut recent relatări referitoa
re la crearea unui nou tip de fe
răstrău, fără dinți, cu ajutorul 
căruia pot fi tăiate, cu o viteză 
foarte mare, metale și aliaje. 

inclusiv cele mai dure. Dinții 
frezei circulare obișnuite sint 
înloculți cu un puternic curent 
electric de joasă tensiune.

® CENTRALĂ SOLA
RĂ PERFECȚIONATĂ. 
Prin ce diferă noua centrală so
lară Bomin de fabricație vest- 
germană față de semenele ei ? 
Constructorii afirmă că, la o pu
tere energetică sporită, greuta
tea i-a fost diminuată pină la a 
zecea parte din cea a instalații
lor de aceeași mărime. „Secre
tul" îl constituie utilizarea unor 
foi metalice îmbrăcate intr-o 
peliculă de rășină fluorată din 
care se confecționează oglinzi 
parabolice deosebit de ușoare, 
necesare pentru focalizarea ra
diațiilor solare.
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TEL AVIV

si colaborare între toate popoarele

Președintele Partidului Muncii din Israel 
s-a intilnit cu reprezentantul P.C.R. program de luptă împotriva asupririi

Mijloacele de Informare în masă din diferite țări înfățișează aspecte 
semnificative ale activității poporului român, angajat in edificarea 
societății socialiste multilateral dezvoltate. In același timp, sînt puse 
in evidență pozițiile și inițiativele profund constructive ale secretarului 
general al partidului, președintele Republicii, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, in marile probleme ale vieții internaționale, neobosita sa 
activitate pentru făurirea unei lumi mai bune și mai drepte pe planeta 
noastră.

Ziarul sovietic „PRAVDA" și agen
ția TASS au relatat despre vizita pe 
care a efectuat-o în România la in
vitația tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
delegația de partid și de stat mongolă, 
condusă de tovarășul Yumjaaghiin 
Țedenbal.

Relatarea agenției TASS scoate In 
evidență aprecierea din cadrul con
vorbirilor că în actualele condiții in
ternaționale, de o deosebită comple
xitate, se impune orientarea efortu
rilor tuturor statelor în direcția re
ducerii încordării, salvgardării păcii, 
reluării și consolidării politicii de 
destindere, reglementării stărilor con- 
flictuale, a tuturor diferendelor din
tre state numai prin mijloace pașnice, 
prin tratative, respectării stricte in 
relațiile Internationale a principiilor 
deplinei egalități, independenței și 
suveranității naționale, neamestecu
lui în treburile interne și avantajului 
reciproc, a dreptului fiecărei nați
uni de a se dezvolta liber pe calea 
progresului economic și social. A fost 
reliefată, totodată, necesitatea de a 
se acționa cu fermitate pentru făuri
rea unei noi ordini economice inter
naționale, care să înlesnească pro
gresul mai rapid al tuturor țărilor, 
să asigure stabilitatea economică și 
politică mondială.

Agenția ADN din R.D. Germană 
reține faptul că în cadrul convorbiri
lor româno-mongole s-a apreciat de 
comun acord că problema fundamen
tală a epocii noastre o constituie 
preîntîmpinarea războiului și asigura
rea păcii, oprirea cursei înarmărilor 
și trecerea la măsuri concrete de 
dezarmare, in primul rind de dezar
mare nucleară. Agenția evidențiază 
că tovarășii Nicolae Ceaușescu și 

. Yumjaaghiin Țedenbal au reafirmat 
voința partidelor și țărilor lor de a 

/ colabora tot mai strins in lupta pen- 
. tru pace și dezarmare.

Agenția cubaneză PRENSA LATINA, 
referindu-se la cuvintarea rostită de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu la adu
narea populară consacrată prieteniei 
româno-mongole, relevă că șeful sta
tului român și-a exprimat satisfacția 
in legătură cu stadiul relațiilor bi
laterale de cooperare și a subliniat 
că cele două părți vor continua să 
consolideze aceste relații pe multiple 
planuri. Agenția pune in evidență 
reafirmarea cu acest prilej a poziției ■ 
României în favoarea păcii, împotriva 
continuării cursei înarmărilor, a rea- 
lizării'unui echilibru al forțelor la un 
nivel tot mai scăzut al armamentelor.

Agenția CHINA NOUA, referin- 
. du-se Ia recenta ședință a Comite

tului Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R. pune în evidență prevederea 
proiectului de plan pe anii 1984 și 
1985 potrivit căreia producția indus
trială a României urmează să spo
rească în această perioadă intr-un 
ritm mult mai înalt decit în primii 
doi ani ai cincinalului. Astfel, sub
liniază agenția, pe întreaga pe
rioadă 1981—1985 ritmul mediu a- 
nual de creștere urmează să fie de 
11,8 la sută la producția netă și de

6,9 la sută la producția marfă, iar 
venitul național urmează să spo
rească pe întreaga perioadă 1931—1985 
intr-un ritm mediu anual de 9,8 la 
sută. Sint reținute prioritățile pri
vind investițiile pe anii 1984—1985, și 
anume obiectivele care contribuie la 
dezvoltarea bazei proprii de materii 
prime și energetice, la sporirea ex
porturilor și reducerea imnorturilor, 
la intensificarea valorificării mate
rialelor recuperabile și refolosibile. 
De asemenea, agenția China Nouă 
informează despre programele de 
creștere a retribuției, de promovare 
a femeilor în funcții de conducere.

„Pace, Independență, colaborare", 
acestea sint principii de bază ale 
politicii externe românești — scrie

Relatări si comentarii ale
.»

presei de peste hotare

publicația italiană „ECOMOND 
PRESS", adăugind că ele au fost 
scoase în evidență și în timpul vizi
tei de stat pe care președintele 
Nicolae Ceaușescu, împreună cu to
varășa Elena Ceaușescu, a efectuat-o 
recent în Turcia. Vizita — arată pu
blicația — se înscrie In acțiunile per
severente consacrate de președintele 
României păcii și colaborării interna
ționale. Politica României urmărește 
să asigure condițiile necesare con
strucției noii societăți, înfăptuirii op
țiunii de dezvoltare indeoendentă, în 
cooperare cu toate statele și popoa
rele iubitoare de pace, pentru edifi- 

i lumi mai bune și maicarea unei lumi mai bune și 
drepte.

Aspecte majore ale politicii 
terne promovate de România, de 
ședințele Nicolae Ceaușescu _

ex- 
pre- 

T______ ___  . . , sint
prezentate și de „ROMA INFORMA- 
ZIONI", care citează luări de poziție 
ale conducătorului partidului și sta
tului nostru exprimate în interviul 
acordat ziarului turc „Milliyet". Pre
ședintele Nicolae Ceaușescu — scrie 
publicația citată — s-a pronunțat 
ferm pentru dezvoltarea unor relații 
noi de colaborare între toate țările 
din Balcani, pentru transformarea 
peninsulei într-o regiune fără arme 
nucleare și fără baze militare străi
ne, o zonă a păcii și securității.

Președintele Nicolae Ceaușescu — 
evidențiază publicația — a apreciat 
că blocurile militare sînt rezultatul 
perioadei războiului rece și a sub
liniat că o țară care aparține unui 
bloc militar poate și trebuie să ducă 
o politică proprie, care să țină seama 
de interesele sale, de interesele con
lucrării cu alte state.

Agenția REUTER a transmis o re
latare despre răspunsul tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, președintele Re
publicii Socialiste România, la me
sajul primului ministru al Greciei, 
Andreas Papandreu, cu privire la

organizarea unei reuniuni de experți 
ai țărilor balcanice, relevînd că 
România este un ferm susținător al 
transformării Balcanilor într-o zonă 
liberă de arme nucleare.

La rîndul ei, agenția FRANCE 
PRESSE subliniază că, în răspunsul 
președintelui Nicolae Ceaușescu, pro
punerea primului ministru grec este 
apreciată ca binevenită și reliefează 
hotărîrea României de a contribui la 
desfășurarea cu succes a reuniunii 
propuse.

Ziarul marocan „AL BAYANE" 
publică articolul intitulat „România 
— echilibrul economic este stabilit 
științific", în care se arată, printre 
altele : „Cei care observă fenomenul 
economic românesc pot să-și dea sea
ma de faptul că România a pus ac
centul, în special in ultimele decenii, 
pe aspectul calitativ al dezvoltării și 
pe efortul național. Statisticile indi
că, în această privință, că sumele 
alocate in decursul ultimului an cer
cetării științifice și asimilării noilor 
tehnologii au depășit cu mult pe cele 
din anul 1980. Rezultatul imediat al 
aplicării acestor tehnologii îl consti
tuie reducerea considerabilă a impor
turilor. Principalul obiectiv al cerce
tării științifice îl reprezintă lărgirea 
bazei de materii prime și de energie, 
domenii care deschid inovatorilor și 
inventatorilor un vast cimp de afir
mare".

în continuare, se reliefează faptul 
că soluțiile oferite de cercetarea ști
ințifică românească au făcut posibilă 
economisirea unor importante canti
tăți de materii prime și de energie, 
apreciindu-se că cercetarea, inven
țiile și inovațiile tehnice s-au dovedit 
factori principali de creștere a bazei 
de materii prime și de energie a 
României.

Dezvoltarea economiei românești 
s-a aflat și în, atenția ziarului in
dian „THE STATESMAN", care, re- 
luînd informații furnizate de agen
ția P.T.I., relevă că, în pofida actua
lei crize care afectează toate țările, 
economia României a înregistrat 
creșteri importante. După prezen
tarea unor cifre concludente în acest 
sens, este subliniată dinamica dotă
rii cu cadre calificate a unor sec
toare importante ale economiei, re- 
levîndu-se, de asemenea, excedentul 
realizat anul trecut în schimburile 
comerciale externe.

Cotidianul srilankez „DAILY 
NEWS" se referă la dezvoltarea în- 
vățămîntului în România, prezen- 
tînd o serie de date referitoare la 
numărul de elevi, de școli, la do
tarea acestora și evidențiind condi
țiile optime existente in prezent în 
țara noastră pentru îmbogățirea cu
noștințelor, pentru pregătirea multi
laterală a tinerilor. „Mai multe școli 
acum in România socialistă" — este 
titlul articolului ce reliefează pro
gresele făcute in acest domeniu, mai 
ales în perioada ultimilor 18 ani. O 
serie de cifre ilustrează elocvent 
atenția ce se acordă dezvoltării ba
zei materiale a școlii românești, s'ub- 
liniindu-se gratuitatea invățămin- 
tului și menționindu-se alte avantaje 
de care se bucură elevii și studenții 
români. Sînt prezentate, de aseme
nea, o serie de fapte ce demonstrează 
deplina egalitate a tuturor cetățe
nilor țării, indiferent de naționali
tate, și in acest domeniu, al învă- 
țămîntului.

TEL AVIV 25 (Agerpres). — Cu 
prilejul prezenței în Israel, tovarășul 
Ion Coman, membru al Comitetului 
Politic Executiv, secretar al C.C. al 
P.C.R., a avut o întrevedere ' cu 
Shimon Peres, președintele Partidu
lui Muncii din Israel.

Din partea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Parti
dului Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, a fost 
transmis un cordial salut președinte
lui Partidului Muncii, împreună cu 
urări prietenești de sănătate și feri
cire personală.

Mulțumind, Shimon Peres a rugat 
să se transmită tovarășului Nicolae 
Ceaușescd un cald și sincer mesaj 
de salut, cele mai bune urări de noi 
succese în activitatea consacrată fe
ricirii poporului român, cauzei înțe
legerii și cooperării între popoare.

Evocînd cu plăcere recentele în- 
tîlniri pe care le-a avut la București 
cu șeful statului român, președintele 
Partidului Muncii și-a exprimat ad
mirația sinceră pentru eforturile 
constante pe care președintele Româ
niei le depune în favoarea păcii și 
colaborării in lume, in general, și 
în mod deosebit pentru soluționarea 
pașnică, pe calea tratativelor, a si
tuației din Orientul Mijlociu.

Tovarășul Ion Coman s-a întîlnit, 
totodată, cu Yitzhak Shamir, mi
nistrul afacerilor externe. întîlnirea 
a prilejuit efectuarea unui schimb 
de păreri în probleme de interes co
mun, privind relațiile dintre cele 
două state, precum și în legătură cu 
aspecte ale vieții internaționale ac
tuale și ale situației din Orientul 
Mijlociu.

rasiale în Africa de Sud

(Agerpres)

PRAGA

Lucrării© Adunării mondiale pentru pace
și viață, împotriva

PRAGA 25 — Trimisul Agerpres, 
P. Diaconu, transmite : Lucrările A- 
dunării mondiale pentru pace și 
viață, împotriva războiului nuclear 
iau continuat, la Palatul Culturii din 
Praga, cu reuniuni pe grupe socio- 
profesionale de sindicaliști, femei, 
tineri și studenți, educatori, medici, 
ziariști, oameni de știință și cultură, 
deputați, clerici, juriști, sportivi, 
veterani, cosmonauți și alte catego
rii.

în cadrul dezbaterilor, membrii de
legației țării noastre s-au referit la 
conceptele revoluționare ale pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu referi
tor la problemele abordate, eviden
țiind acțiunile și inițiativele, solu
țiile realiste ale șefului statului ro
mân, ale României socialiste pentru 
unirea tuturor forțelor care năzuiesc 
spre pace, în lupta pentru oprirea 
cursei înarmărilor, pentru trecerea la 
dezarmare, in primul rind la dezar
mare nucleară, în consens cu aspi
rațiile fundamentale de progres și 
bunăstare ale tuturor popoarelor.

Dintre numeroasele idei susținute 
în dezbateri menționăm evidențierea 
cu pregnantă a necesității continuării 
și dezvoltării dialogului bazat pe 
stimă și respect reciproc în procesul 
de sporire a gradului de conștienti
zare, sensibilizării și mobilizării tu
turor popoarelor, a tuturor forțelor

războiului nuclear
progresiste și democratice în lupta 
pentru oprirea cursei înarmărilor, 
pentru înfăptuirea unor măsuri reale 
de dezarmare, in primul rind de de
zarmare nucleară, împotriva insta
lării de rachete cu rază medie de 
acțiune in Europa, pentru retragerea 
și distrugerea celor existente, pen
tru respectarea dreptului fundamen
tal al oamenilor la pace, la viață și 
la libertate.

Tot in cadrul Adunării mondiale 
pentru pace și viață, împotriva răz
boiului nuclear, 600 de tineri din 
peste 60 de țări iau parte la activită
țile organizate în satul tineretului și 
studenților pentru pace. Reprezen
tanții tineretului și studenților din 
România, participind ațtiv la dezba
teri, au exprimat voința unanimă a 
tinerei noastre generații de a-și spori 
contribuția la lupta pentru pace și 
dezarmare, în primul rind dezar
marea nucleară, împotriva primejdiei 
de război, pentru o lume mai bună 
și mal dreaptă pe planeta noastră.

în discuții s-a evidențiat semnifi
cația majoră a organizării, în 1985, a 
„Anului Internațional al Tineretu
lui", sub deviza „Participare, dezvol
tare, pace", pentru edificarea unei 
lumi a păcii și cooperării, în care 
tineretul să se afirme ca un factor 
activ în soluționarea problemelor 
majore ale lumii contemporane.

Astăzi, populația africană din 
R.S.A. aniversează împlinirea a '28 
de ani de la adoptarea Cartei Li
bertății, care reprezintă un docu
ment programatic de cea mal mare 
însemnătate in desfășurarea luptei 
celor 22 milioane de locuitori de 
culoare împotriva asupririi rasiale, 
pentru egalitate în drepturi și dem
nitate. Elaborată la inițiativa Con
gresului Național African (A.N.C.) 
— principala organizație a mișcării 
de eliberare din R.S.A. — ea a con
stituit un răspuns la preluarea pu
terii în țară de către extremiștii 
Partidului Național (1948) și a mă
surilor întreprinse de aceștia pri
vind instaurarea odiosului regim 
al apartheidului cu tot cortegiul de 
discriminări rasiste, represiuni și 
teroare. Carta respinge supremația 
minorității albe, proclamînd cu 
toată fermitatea că Africa de Sud 
aparține tuturor celor care trăiesc 
pe cuprinsul țării, fără deosebire 
de rasă sau naționalitate. Ea pre
vede dreptul imprescriptibil al fie
cărui cetățean de a alege sau a fi 
ales, de a se bucura de drepturi 
egale in ce privește condițiile de 
muncă, de viață, de educație etc.

Din păcate, aceste principii no
bile, care-și păstrează deplina ac
tualitate, nu și-au găsit nici un fel 
de aplicare practică, Africa de Sud 
continuind să rămină țara celei 
mai crunte discriminări rasiale, 
unde populația de culoare este ne
voită să trăiască în rezervații spe
ciale (bantustane), hăituită și per
secutată, orice încercare de a 
schimba aceste rinduieli anacronice 
fiind reprimată cu brutalitate. în 
conștiința umanității au rămas 
adine întipărite masacrele singeroa- 
se de la Sharpeville (1960) și So
weto (1976). cind mii de demon
stranți pașnici au fost uciși sau 
răniți pentru faptul de a fi reven
dicat drepturi egale cu albii.

După cum nu vor fi uitate nici
odată răfuielile sălbatice ale rasiș
tilor de la Pretoria cu liderii și 
membrii A.N.C. De 20 de ani zac 
în închisori remarcabili conducători 
ai acestei organizații, cum sint 
Nelson Mandela, Walter Sisulu, 
Raymond Kathada și mulți alți pa- 
trioți, a căror situație s-a înrăută
țit continuu din cauza regimului de 
exterminare la care sint . supuși. 
Recent, la sediul Națiunilor Unite 
a sosit un apel purtind semnătu-

rile a 4 000 de personalități din în
treaga lume, care cer guvernului 
sud-african să-i elibereze pe Nelson • 
Mandela și pe toți ceilalți prizo
nieri politici. O puternică indigna
re în întreaga lume a' provocat exe
cutarea, în cursul acestei luni, a 
trei tineri de culoare membri ai 
aceleiași, organizații.

în lupta sa eroică împotriva do
minației rasiste, pentru libertate și 
democrație, populația majoritară 
din Africa de Sud s-a bucurat în
totdeauna de solidaritatea militan
tă a României socialiste. Tara 
noastră nu numai că a condamnat 
și condamnă cu toată fermitatea 
politica de apartheid și discrimi
nare rasială, dar acordă sprijin 
activ, material și moral, luptei 
desfășurate de Congresul Național 
African, de alte mișcări de eliberare 
națională pentru eradicarea rasis
mului, a ultimelor vestigii ale co
lonialismului, pentru afirmarea 
cauzei drepte a libertății.

Această poziție consecventă și-a 
găsit expresie in numeroase docu
mente ale partidului și statului 
nostru, in demersurile României la 
O.N.U. și, in alte organizații inter
naționale, in sprijinul drepturilor 
inalienabile ale populației majori
tare africane, fiind reafirmată cu 
prilejul numeroaselor intilniri ale 
secretarului general al partidului, 
președintele republicii, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, cu conducătorii 
mișcărilor de eliberare de pe con
tinentul african, inclusiv cu Oliver 
Tambo, președintele A.N.C. în 
același timp, țara noastră a condam
nat cu fermitate acțiunile agresive 
întreprinse de R.S.A. împotriva ță
rilor din „prima linie", acțiuni care 
afectează independența și suvera
nitatea acestora și constituie o se
rioasă amenințare la adresa păcii 
in Africa.

La aniversarea a 28 de de 
la adoptarea „Cartei LibmAții", 
poporul român iși alătură glasul 
celui al tuturor forțelor progresiste 
din lume, cerind cu hotărire să în
ceteze represiunile rasiste din 
R.S.A., să fie recunoscut dreptul 
populației majoritare africane de 
a trăi intr-o patrie liberă și demo
cratică, cu convingerea că lupta sa 
dreaptă va fi încununată de 
victorie.

Nicolae N. LUPU

Important test electoral în Japonia

Miting de masă la Phenian
începerea „Lunii de solidaritate cu lupta poporului coreean"

PHENIAN 25 (Agerpres). — Cu pri
lejul începerii „Lunii de solidaritate 
cu lupta poporului coreean", la Phe
nian a avut Ioc un miting de masă 
la care âu participat peste 100 000 de 
locuitori ai capitalei R.P.D. Coreene. 
După cum informează agenția 
A.C.T.C., a luat cuyintul Chong Jun 
Gi, membru supleant al Biroului 
Politic al C.C. al Partidului Muncii 
din Coreea, vicepremier al Consiliu
lui Administrativ al R.P.D. Coreene,

care, evocînd lupta eroică a poporu
lui coreean în războiul de eliberare a 
patriei, a reliefat propunerile pre
ședintelui R.P.D. Coreene, Kim Ir 
Sen, pentru realizarea reunificării 

■ naționale. Participanții la miting au 
adoptat un apel către populația sud- 
coreeană. Mitingul a fost urmat de 
o mare demonstrație a locuitorilor 
capitalei. Mitinguri și demonstrații 
au avut loc, cu același prilej, și in 
alte orașe ale R.P.D. Cpreâne.

ITALIA

Scrutin parlamentar anticipat
Azi și miine, cei aproape 44 mi

lioane de alegători italieni vor fi 
chemați la urne pentru a reînnoi 
cele 630 de mandate in Camera 
Deputaților și cele 322 de locuri în 
Senat. Paralel cu scrutinul parla
mentar urmează să se desfășoare 
și alegeri administrative pentru 
reînnoirea organelor locale în nu
meroase comune, orașe și regiuni.

După cum se știe, este pentru a pa
tra oară in 11 ani cind parlamentul 
este dizolvat înaintea termenului 
de încheiere a legislaturii, iar 
corpul electoral este chemat anti
cipat la urne. în ultimii 38 de ani, 
în Italia s-au succedat 43 de gu
verne, cu o durată medie de ceva 
mai mult de zece luni. Dar in ul
timii zece ani, această medie s-a 
micșorat. Astfel, ultimul cabinet 
al premierului Amintore Fanfani 
n-a durat decît 150 de zile.

Susținuta campanie electorală; 
care s-a incheiat vineri seara, și . 
care a programat zeci și sute de 
mitinguri in marea majoritate a 
localităților peninsulei, a fost axa
tă atit pe problemele economice 
și sociale cu care este confruntată 
în prezent țara (inflația — una 
din cele mai ridicate din Europa 
occidentală ; șomajul, care afectea
ză circa două milioane de persoa
ne ; deficitul bugetar, care a depă
șit 90 000 de miliarde de lire etc.), 
precum și pe raporturile viitoare 
dintre principalele formațiuni po
litice din țară. Partidul Comunist 
Italian, aflat în opoziție, a propus 
electoratului strategia unei uniuni 
a stingii ca „alternativă democrati
că" la 
pilon 
ciind
51 Ia 
sibilă", secretarul general al P.C.I.,

formula politică avind ca 
democrația-creștină. Apre- 
că „guvernarea Italiei cu 

sută din voturi este , po-

Enrico Berlinguer, arăta . într-un 
interviu acordat săptăminalului 
„Panorama" : „Dacă în Italia nu 
se produce rapid o schimbare, țara 
riscă să aibă în locul .alternativei 
democratice o alternativă la de
mocrație".

Partidul socialist, care repre
zintă, după cum se exprimă agenția 
A.N.S.A., „acul balanței" în orice 
coaliție guvernamentală din țară, a 
respins însă propunerea comuniș
tilor, avertizînd, totodată, împotriva 
riscurilor virajului spre dreapta al 
democrației creștine, 
parte a 
socialiștii 
mocrației 
guvernare 
trei ani 
aceeași 
ce-i 
tini, care se află 
aproape patruzeci 
nu au respins apriori propunerea 
socialistă, dar au propus în schimb 
organizarea imediat după alegeri a 
unei reuniuni a secretarilor celor 
cinci partide care aii format 
vechea majoritate guvernamentală, 
pentru a discuta problema reluării 
colaborării dintre ele.

Desigur, verdictul alegătorilor va 
evidenția evoluția pe care urmea
ză șă o aibă raporturile dintre for
mațiile politice, din arcul constitu
țional in perioada următoare. Din
colo de pronosticurile avansate, 
sau de indicațiile pe care le dă 
unul sau altul din numeroasele 
sondaje de opinie publicate in 
aceste zile, observatorii sint de pă
rere că rezultatele alegerilor nu 
vor putea schimba. prea mult ac
tualul raport de forțe din țară.

campaniei 
au propus 
creștine 
pentru 

și un 
perioadă 

privește pe

în ultima 
electorale, 

totuși de- 
„un pact de 

o perioadă de 
cabinet pentru 
de timp". în 
democrat-creș- 

la putere de 
de ani, aceștia

Radu BOGDAN
i

Sedinfa Seimului R. P. Polone
■ "

■VARȘOVIA 25 (Agerpres). — 
Dună cum informează agenția P.A.P. 
la Varșovia a avut loc o ședință a 
Seimului, la lucrările căruia au par
ticipat Wojciech Jaruzelski, prim- 
șecrețar al C.C. al P.M.U.P., pre
ședintele Consiliului de .Miniștri al 
R.P. Polone, alți conducători de

part.id și de stat, polonezi. Parla
mentul a examinat Raportul guver
namental cu privire la dezvoltarea 
agriculturii și complexului alimentar 
pină in 1990 și proiectul de lege re
feritor la controlul obștesc al muncii, 
adoptind hotărîri corespunzătoare.

I

Sesiunea Adunării de
Budapesta 25 (Agerpres). — 

După cum relatează agenția M.T.I., 
la Budapesta s-a încheiat sesiunea 
Adunării de Stat a R.P. Ungare, la 
lucrările căreia au luat parte Janos 
Kadar, prim-secretar

Stat a R. P. Ungare
P.M.S.U., alți conducători de partid 
și de stat ungari. în cadrul sesiunii 
a fost examinat și aprobat raportul 
de activitate al guvernului și a fost 
aprobată execuția bugetului de stat 
pe anul 1982.

Un comentariu al agenției France Presse
Campania electorală 

.prim-plan trei teme 
probitatea in politică, in momentul 
în care „omul forte" al P.L.D., fos
tul prim-ministru Kakuei Tanaka, 
așteaptă in această toamnă verdic
tul in afacerea . Lockheed ; secu
ritatea. Japoniei, rolul forțelor sale 
de apărare și implicațiile constitu
ționale ; gestiunea economică a 
țării.

Alegerea este așadar considerată 
drept primul test serios al activi
tății lui Yasuhiro Nakasone, după 
șapte luni de la preluarea funcției 
de premier. J

Aproximativ 18 milioane de ale
gători sint chemați la urne, dumi
nică, in Japonia, pentru alegeri in 
Camera superioară a Dietei japo
neze, care, după toate sondajele, ar 
urma să consolideze și mai mult 
dominația Partidului Liberal De
mocrat (P.L.D.), aflat la putere.

Un număr de 126 locuri, din 252, 
sint in joc în acest scrutin, primul 
la scară națională după preluarea 
funcției, in noiembrie trecut, de 
către primul ministru Yasuhiro Na- 
kasone. Membrii acestei camere 
(numită și Senat) sint aleși pentru 
o perioadă de șase ani, jumătate 
dintre mandate fiind reînnoite la 
fiecare trei ani.
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pitala sovietică. Mitingul a avut loc 
după o amplă demonstrație la care 
au participat mii de. tineri și ti
nere ce au parcurs străzile din 
centrul Moscovei.

în Argentina
BUENOS AIRES 25 (Agerpres). — 

în Argentina a fost adoptată noua 
lege electorală, in baza căreia se 
vor desfășura alegerile de la 30 oc
tombrie, menite să deschidă calea 
spre revenirea țării la un guvern ci
vil și o viață politică parlamentară 
— transmite agenția I.P.S., citind un 
comunicat oficial de la Buenos Aires.

Potrivit prevederilor legii amintite, 
se instituie sistemul reprezentării 
proporționale în Camera Deputaților, 
care va număra 250 de membri, cel 
mai mare număr din toată istoria 
Argentinei — precizează presa argen- 
tiniană.

în ceea ce privește alegerea pre
ședintelui și vicepreședintelui țării, 
aceștia vor fi desemnați de un „Co
legiu electoral" ales direct in scruti
nul de la 30 octombrie.

încheierea seminarului de la Ciudad de Mexico
CIUDAD DE. MEXICO 25 (Ager

pres). — La „Centrul de studii eco
nomice și sociale pentru lumea a 
treia" din Ciudad de Mexico au luat 
sfirșit lucrările seminarului „Demo
crație și nealiniere în America Lati
nă". Participanții, reprezentînd state 
din regiune, au adoptat un docu
ment final în care se pronunță pen
tru continuarea fermă a eforturilor 
de pace. democrație și nealiniere, 
pentru sprijinirea acțiunilor inițiate 
de „grupul de la Contadora" in 
scopul soluționării pe căi politice, 
prin negocieri, a situației din Ame-

rica Centrală — transmite agenția 
E..F.E.

în document, reprezentanții state
lor latino-americane exprimă ferma 
lor opoziție față de intervenția 
străină in regiune, menționînd că 
„politica nord-americană de sprijini
re îndeosebi a dictaturilor militare 
din America Centrală constituie un 
factor de agravare a tensiunilor din 
regiune". în document se evidențiază 
în acest sens necesitatea de a se pune 
capăt amestecului in treburile inter
ne ale statelor și a se respecta drep
tul popoarelor la autodeterminare, 
relatează E.F.E.

-AGENȚIILE DE PRESA

EXPOZIȚIE. La Rostov pe 
s-a deschis a VIII-a ediție a Expo
ziției mobila românească in Uniunea 
Sovietică. Fabrici de profil din țara 
noastră prezintă, pe o suprafață de 
1 250 mp prin intermediul întreprin
derii de comerț exterior Tehnofo- 
restexport, peste 50 garnituri de 
dormitoare, sufragerii, camere de 
zi și pentru tineret, bucătării, ho
luri,ypiese de, mic mobilier, execu
tate in diferite stiluri, potrivit ce
rințelor pieței sovietice.

CONVORBIRI. La Geneva 
încheiat o nouă rundă a convorbi
rilor indirecte la nivel ministerial 
afgano-pakistaneze, desfășurate 
prin intermediul reprezentantului 
personal al secretarului general al 
O.N.U., Diego Cordovez, informea
ză agenția T.A.S.S. Delegația afga
nă a fost condusă de ministrul a- 
facerilor externe, Shah Mohammad 
Dost, iar cea pakistaneză de 
nistrul de externe, Yaqub 
Khan.

DEMONSTRAȚIE. „Viitorul 
nic al planetei va fi apărat, 
pentru aceasta trebuie să luptăm 
astăzi", se spune în apelul adoptat 
la un mare miting al tineretului 
care s-a desfășurat la 25 iunie in 
raionul Krasnaia Presnia din ca- >
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CAMERA REPREZENTANȚI
LOR DIN MAROC (parlamentul) 
și-a incheiat lucrările actualei le
gislaturi, prin adoptarea proiectu
lui unei legi referitoare la compo
nența și alegerea acestui for le
gislativ, informează agenția ma
rocană M.A.P. Potrivit documentu
lui adoptat, Camera Reprezentan
ților va fi alcătuită din 306 mem
bri, dintre care 204 vor fi aleși 
prin sufragiu universal direct, iar 
restul de diverse colegii electo
rale profesionale și obștești.

REUNIUNE Președinții Zambiel, 
Kenneth Kaunda, Angolei, Jose 
Eduardo dos Santos, și Zairului, 
Mobutu Șese Seko, au început sîm- 
bătă în localitatea zaireză Lubum- 
bashi, o reuniune la nivel înalt 
consacrată problemelor cooperării 
regionale, precum și situației din 
Africa australă. Organizarea aces
tei intilniri se înscrie în cadrul pre
vederilor acordului tripartit, în
cheiat în 1979, privind promovarea 
Cooperării multilaterale între sta
tele semnatare.

IN FAVOAREA CONSTRUIRII 
UNUI POD PESTE. STR1MTOAREA 
GIBRALTAR. Raportul elaborat în 
cadrul O.N.U.în problema realiză
rii, in zona Strîmtorii Gibraltar, a 
unei legături intre Europa și Africa 
se pronunță pentru construirea unui 
pod peste strîmtoare, apreciind că 
el ar reprezenta o soluție mai prac
tică decit săparea unui tunel. A- 
ceasta deoarece in timp ce un pod 
ar putea fi lesne parcurs atit de 
automobile, cit și de garnituri fero
viare, accesul automobilelor intr-un 
tunel deosebit de lung ar ridica 
problema gazelor de eșapament, 
foarte greu de soluționat.
i

CERERE. Egiptul a cerut Marii 
Britanii returnarea unui fragment 
al celebrului sfinx de la Luxor, aflat 
in prezent la British Museum din 
Londra. După cum informează 
genția Reuter, retrocedarea frag
mentului respectiv este deosebit de 
necesară pentru restaurarea monu
mentului, constituind unul din prin
cipalele sale elemente de rezistență.

PLOILE MUSONICE care s-au a- 
bătut in ultimele patru zile asupra 
statului indian Gujarat au pricinuit 
moartea a circa 260 de persoane, 
alte 300 fiind, date dispărute — se 
menționează, potrivit unor date încă 
provizorii, la Delhi.

Probabil că Thalia, Terpsichora și celelalte domnișoare muze erau 
10 la număr, că exista și o muză a cinematografiei descinsă direct via 
Hollywood-Olimp și că Marte ii cam făcea ochi dulci. Probabil că așa 
s-a născut idila dintre război și cinematografie.

Idilă veche, deși casele de filme n-au pcțstrat nici măcar jurnalele 
documentare despre războaiele epocii de piatrq și de bronz, rezumîn- 
du-se doar la oțel și uraniu, cu filme de război, războaie 
lupte ca-n filme.

In acest spirit, lucrurile cu evoluat mult : astăzi planurile 
se numesc scenarii - și există o asemenea abundență de 
„scenarii" incit e de mirare că în posturile de șefi de stat 
sint numiți regizori de cinema, că asistenții de platou nu 
divizii și că „Metro Goldwin" sau „Paramount" nu-și dispun studiourile 

■in forme geometrice in cinci laturi, să găzduiască ministere de război...
...Și totuși simbioza Marte-Cinema a început să scîrțîie. După cu

noscuta ceartă in familie provocată de documentarul „Dacă iubiți 
această planetă", interzis de unii și apoi premiat de alții, acum, un 
nou motiv de dispută : un film care, după termenii agenției „France 
Presse", „a declanșat o formidabilă polemică în presa americană și în 
cercurile militare".

Filmul se numește „Wargames". Subiectul : un elev de liceu pasio
nat de electronică, jucindu-se cu un mic ordinator, „intră" - prin jocul 
hazardului - pe codul cifrat de recepție al ordinatorului gigant de la 
N.O.R.A.D., organismul militar de detectare a unui eventual atac nu
clear contra Americii, de Nord. Se declanșează automat alerta militară, 
sirenele de la cartierul general din Colorado încep să șuiere, intră în 
acțiune dispozitivele strategice de ripostă, pe ecranele gigant ale sălii 
de supraveghere se conturează traiectoriile rachetelor, bombardierele 
și submarinele se pregătesc să ajungă cu capul in nori și, respectiv, 
să intre la'apă, degetele se apropie de butonul roșu al rampelor, cind...

Cind se descoperă că alarma a fost falsă și s-a datorat jocului. 
Dar... ușurarea este efemeră, din nou panică și groază, căci se constată 
că deciziile ordinatorului gigant nu mai pot fi oprite, rachetele sint 
gata să-și ia zborul, apocalipsul nuclear este gata să înceapă, spec- 
tatdrii din sală sint și ei gata de preinfarct. Din fericire, intervenția 
aceluiași licean este salvatoare, in ultima clipă mecanismele neantului 
sint blocate. „The End", sfirșit, ufff. prin ce-am trecut I - respiră lumea 
ușurată.

...Adică nu chiar toată lumea. Pentru că filmul a fost primit cu con- 
trarietate și enervare de o anumită părticică a lumii — de cercurile 
milițare, care l-au blamat vehement. Reproșindu-i, anumite detalii și 
inexactități tefinice.

Presa este insă de părere că iritarea se datorește altui factor. Căci 
vreme îndelungată s-a susținut, pentru liniștirea opiniei publice, că 
riscurile de război nuclear accidental sint infime, că bombele și rache
tele sint prevăzute cu nenumărate mecanisme de siguranță, că nu 
există riscul unor defecțiuni datorită cărora oamenii să se culce seara 
oameni și să se trezească dimineața ca cenușă. Or, acum, „Wargames" 
dezvăluie, 'fie și sumar, o nouă „fereastră de vulnerabilitate", o nouă 
portiță prin care monstrul nuclear poate evada din cușcă, năpustin- 
du-se asupra omenirii.

Nemaivorbind de mesajul filmului - despre securitatea unei lumi 
in care pozna unui copil poate însemna nu un 
sparț, ci pustiirea globului. Incit întunericul sălii 
transforme in bezna unei planete moarte, iar „The 
sfirșitul filmului.

Ci, pur și simplu, sfirșitul.
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