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Bucureștiul cunoaște. o continuă dezvoltare urbanistică. In imagine: din noile construcții •• de- locuințe de pe șoseaua
Ștefan cel Mare

RECOLTAREA GRIULUI
Șl SEMĂNATUL CULTURILOR DUBLE

ÎN SPIRITUL SARCINILOR STABILITE

LA RECENTA PLENARĂ DE LA C.C. AL P.C.R

SPORIREA PRODUCTIVITĂȚU MUNCII

într-o sâptămînă decisivă, de maximă concentrare a forțelor!
STADIUL LUCRĂRILOR ÎN SEARA ZILEI
DE 10 IULIE

OTOSAfu

GRIUL a fost strîns de pe 1426140 hec

tare, ceea ce reprezintă 64 la sută din
suprafața cultivată. Județele Buzău, Olt,
Brăila, Ialomița, Vrancea și sectorul agricol
Ilfov au încheiat secerișul, iar în județele
Tulcea, Călărași, Timiș și Arad recoltarea
a intrat în faza finală
CULTURILE DUBLE au fost însămînțate
pe 987400 hectare, ceea ce reprezintă 72
la sută din suprafața planificată, porumbul
pentru boabe fiind semănat pe 663652
hectare din cele peste 1 milion de hectare
prevăzute
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Agregatizarea fabricației —
sursă importantă de creștere
a randamentufui productiv
■
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Stadiul recoltării griului in seara zilei de 10 iulie. Cifrele înscrise pe hartă
reprezintă, în procente, suprafețele de pe care a fost strîns griul in intreprinderile agricole de stat (sus) și in cooperativele agricole (jos)

O cerință de prim ordin: încheierea grabnică a recoltării griului în toate județele din su
dul și sud-vesttd țării, din zona colinară a Carpaților și sudul Moldovei și desfășurarea pe un
front larg a secerișului în zonele din centrul și nordul țării
Perioada optimă pentru însămînțarea culturilor duble se apropie de șfîrșit; există toate
condițiile pentru a se obține recolte bune la toamnă și, de aceea, nici un efort nu trebuie
precupețit pentru încheierea semănatului acestor culturi în cel mai scurt timp

Omul și pămîntul

Recoltarea griului, la C.A.P. rurani, județul Teleorman

Bunii gospodari

I
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în această parte de nord a Dobrogei, la Luncavița
(județul Tulcea), pămîntul n-a fost niciodată prea dar
nic. Dealuri pietroase ori bălți și mlaștini. Fapt care
s-a răsfrint întotdeauna asupra nivelului și modului de
viață al locuitorilor. De ce totuși, astăzi, Luncavița se
arată a fi una dintre cele mai înfloritoare localități din
întreaga zonă ?
E simplu : aceleași pământuri au devenit, in ultimii
ani, generoase fără ca relieful, clima ori structura so
lului să se fi schimbat. Dincolo de toate cite se pot
spune (o agricultură științifică, mecanizare, chimi
zare, irigații, soiuri), aici se poate' vorbi despre efort.
Efort propriu.
— Oamenii nu credeau — spune Ștefan Burghelea,
președintele cooperativei agricole de producție — cum
că de pe dealurile noastre am putea scoate de cinci ori
mai mult griu și porumb, nu credeau că am putea cul
tiva aici legume și încă timpurii sau extfatimpurii,. nu
credeau că o să putem scoate mari venituri... Âm creat
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și citeva sectoare de prestări de servicii și de mică in
dustrie, Au fost mari discuții, de exemplu, la înființa
rea secției de rogojini...
— Ce fel de discuții ?
— Vedeți, rogojina este la noi un lucru compromis.
Unii nu voiau sau, mai exact, nu puteau să înțeleagă
la ce ne trebuie așa ceva și ce o să facem noi cu
rogojinile...
— Nu aveați cumpărători ?
— Aveam și avem din ce in ce mai multi. Atunci
Insă abia urma să le producem, iar ei nu credeau că o
să le cumpere cineva, deoarece ei, in casele lor, nu mai
foloseau de mulți ani rogojini. Au mobile noi și covoa
re, saltele ,,Relaxa"... Rogojina era o amintire supără
toare. „Dă-le încolo de rogojini, nici să nu mai auzim
de ele ■!“ Era firesc, nu ? Ce nu știau ei era că dacă
rogojinile nu mai sint folosite acum ca așternut, ca
pe vremea sărăciei noastre, ele sint in schimb căutate
in industrie, in construcții, pentru anumite izolații, ori
sint folosite pentru decorațiuni în stil rustic. Cerute și
la export. Dar a mers greu. Deși avem aici o baltă
întinsă, Crapina, cu papură cită vrei, și deși existase
tradiția împletiturilor din papură. Anevoie am găsit
pe cițiva care mai știau cum se fac aceste împletituri,
anevoie am reconstituit citeva războaie de împletit...
Greu a fost pină la primul succes. Acum treaba merge
strună. Facem și. rogojini decorative, și coșnițe pentru
piață, coșuri pentru plajă și o să mai facem și altele...
Se cer.
Povestea rogojinilor e doar un exemplu. Aproape la
fel s-a petrecut cu olăritul și cu altele. S-a cerut în
vinsă o anume inerție. A trebuit cucerită încrederea in
propriile resurse. în rest, o simplă chestiune de hăr
nicie.

SPORIREA SUBSTANȚIALA A PRODUCTIVITAjll MUN
CII - iată o sarcină economică de maximă importan
ță și actualitate, subliniată în ultimul timp, și in mod
deosebit la recentă Plenară a C.C. al P.C.R.,
de secretarul general al partidului, tovarășul
Nicolae Ceaușescu. Precizînd că este necesar să se
treacă cu fermitate pretutindeni, în fiecare unitate eco
nomică, la aplicarea măsurilor privind creșterea mai
puternică, incepind din acest an, a productivității mun
cii, secretarul general al partidului a arătat că aceas
ta constituie o cerință vitală pentru dezvoltarea socie
tății noastre. Evidențiind această necesitate, tovarășul
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E limpede că relația oniFără industrializarea sociapămint.s-a complicat, in ■ listă, agricultura noastră ,■
epoca noastră, nu mai are
âr fi dispus de un inventar
de mult caracterul simplu,
rudimentar, ca pe vremea
elementar, din începutul
romanilor, adică același ca
vremii, cind intre cele două
acum două mii de ani. Va
elemente,
fundamentale
fi fost acest inventar, din
pentru existența lumii —
punct de vedere arheologic,
Om și Pămint — nu se ino dovadă a permanenței
terpunea nimeni. In acea
agriculturii la noi, dar din
punct de vedere economic
vreme, care se confundă cu
și al progresului, plugul
basmul, țăranul era centrul
de lemn și grapa de spini
lumii ; el avea un loc pe
care era stăpin — păminînsemnau o sinucidere. O si
tul, și un timp peste car’s
nucidere reprezenta și agri
iarăși domnea — timpul
cultura parcelară, împinsă
muncilor țărănești, Dar
pină la pulverizare, prin
cele două stăpîniri cu un
handicapul pe care parce
singur
titular,
țăranul,
lele il reprezentau pentru
s-au surpat intre timp,
fiindcă și pămintul a in
trat pe mina altora — ma
rii stăpinitori de pămint,
și timpul a incetat de a-i
mai aparține, țăranul fiind
silit să lucreze pentru alții
de Paul ANGHEL
sau în contul altora. El n-a
mai fost maimarele pămin
tului, nici domnul pămintu
fiecare mică gospodărie.
lui, ci un „umilit și necăjit",
Soluția cooperatistă s-a im
cum spune . Sadoveanu.
pus Ia noi că singura so
Situația aceasta, profund
luție, atita vreme cit nici
nedreaptă, a fost cheia
o comasare a parcelelor in
„problemei țărănești" de la
puternice gospodării n-a
noi și de aiurea, o cheie
precedat, în chip natural,
niciodată răsucită cum tre
marele act cooperatist care
buie, foarte rar răsucită —
s-a înfăptuit. Rezultatele
ca să nu zicem niciodată,
s-au
și văzut în creșterea
în favoarea țărănimii. Re
bruscă a recoltelor, .mereuformele agrare, cele trei
mai mari și mai stabile de
cite au fost la noi, in epoca
la an la an. S-a văzut efec
modernă și contemporană
tul pozitiv și în politica
— 1864; 1917—1921, 1945 —
globală de gospodărire a
din ce în ce mai radicale,
pămintului. Aceasta- a în
au lichidat marea proprie semnat,
pe de o parte, o
tate, iar ultima l-a scos in
școlarizare intensivă a ță
afara istoriei și pe marele rănimii,
o diversificare și
stăpin de pămint, ca per
specializare a muncii țără
sonaj.
nești, pe de alta, o'preștere
A rămas in picioare re
precedent a intelectua
lația om-pămînt, pe care fără
lității tehnice legate de
n-o poate anula nici o orînmunca
pămintului.
duire socială, atita vreme
Am putea fi deci satiscit oamenii trebuie în con
făcuți, dar nu sintem, și
tinuare să mănince și să
nu sintem, iată, de la vlă
se
îmbrace.
Societatea
dică pină la opincă. Re
umană, in întregul ei —
zultatele agriculturii nu ne
chiar societățile superinmulțumesc nici ca inși, nici
dustrializate — depinde de
ca societate. Nu ne satis
pămint și de cultura pă
face-nici cantitatea de bu
mintului, cultură care la
nuri agricole ajunsă pe
noi a căpătat o șansă nouă
piață, nici randamentul in
prin industrializare și prin
suficient
al
producției
organizarea socialistă a re
lațiilor dintre producători. agricole, departe de per
formanțele țărilor dezvol
în ce constă această șan
tate, chiar dacă și la noi,
să ? în înzestrările tehni
uneori pe . mari .suprafețe,
ce pe care industria le pune
se obțin performanțe. Altindemina agriculturii.

fel n-ar fi fost necesar
conceptul de „no.uă revoluție agrară" pe care l-a lan
sat secretarul general ai
partidului nostru, tovarășul
Nicolae Ceaușescu.
Conceptul este intr-ade
văr nou și profund salutar.
Acest, concept intervine
intr-un moment cînd pre
tutindeni in lume s-a pro
vocat. o criză in raportul
om-pâmint, cind la scară
mondială, după cum scria
recent revista „Cetes", or
gan al F.A.Oi, „fiecare
hectar de suprafață culti
vată a globului trebuie să
satisfacă necesitățile ali
mentare a trei persoane ;
la sfirșitul secolului rapor
tul intre pămintul arabil și
populație urmînd a fi de
un hectar la șase persoa
ne". Iată acum și formula
sintetică sub care se defi
nește criza : „hectarul sub
stress". Dar și la noi, iată,
hectarul se; află sub stress.
După cum a precizat tova
rășul Nicolae Ceaușescu in
dialogul de lucru cu spe
cialiștii din agricultură, din
decembrie anul trecut :
„Trebuie să avem în vedere că dispunem de numai 0,43 hectare de teren
arabil pe locuitor. Nu avem
posibilitatea să mărim mult
suprafața arabilă și nu pu
tem să mărim cu nimic su
prafața agricolă". Și acum
sarcina de amploare na
țională : „De aceea trebuie
să acționăm cu toată hotărirea pentru conservarea
și mărirea potențialului
productiv ăl pămintului".
O sarcină uriașă, pe care
trebuie s-o aibă in vedere
întreaga societate. Fiindcă
dacă dispunem de numai
0,43 ha pămint arabil pe
cap de locuitor, e limpede
că raportul pâmint-cap de
locuitor devine semnifica
tiv. și ar putea deveni dra
matic in clipa în care aces
te capete — nu numai ale
oamenilor ocupați in agri
cultură, ci ale tuturor oa
menilor, indiferent de me
serie — nu ar porni să re
considere — cu urgență —
munca agricolă și raportul
lor cu pămîntul.
Ce înseamnă această re(Continuare in pag. a IlI-a)

In ultimii ani. în limbajul spe
cialiștilor din industria județului
Brașov s-a impus un nou termen :
agregatizare. O noțiune ce reflectă
o realitate nouă apărută in indus
tria județului
trecerea, pe sca
ră largă, la agregați zarea fabricației
de serie, in esență este vorba de
dotarea producției de serie cu mașini-unelte complexe, echipate cu un
număr mare de scule, in stare să
execute dintr-o singură prindere, fie
simultan, fie intr-o succesiune rapi
dă. mai multe operații tehnologice,
care pină nu de mult erau execu
tate fiecare separat pe mașini uni
versale sau specializate. O măsură
tehnică deosebit de eficientă, agrega tiza rea devenind sinonimă cu pro
ductivitatea inaltă, superioară celei
obținute prin tehnologiile clasice.
Agregatizarea s-a impus in mod
mai hptărît in ultimii ani si ca ur
mare a acțiunii inițiate de condu
cerea partidului și statului nostru
privind reducerea, importurilor de
mașini,.și .utilaje. Așa s-a.ajuns în
situația ca majoritatea întreprinde
rilor constructoare de mașini — și
nu numai din această ramură — să
dispună de sectoare puternice de
autoutilare. capabile să asigure o
bună parte a echipamentelor tehno
logice necesare dotării proprii. Măr
turie stau. în acest sens, rezultate
le înregistrate de două dintre cele
mai puternice întreprinderi constructoare de mașini brașovene : de
autocamioane și de tractoare.

Largi posibilități pentru
extinderea lucrului
la mat multe mașini
Așa cum ne-a relatat inginerul
Mihai Baltag, șeful secției de agre
gate a intre prinderii de autocami
oane, aici s-au realizat in ultimii
ani nu mai puțin de 860 de agre
gate tehnologice complexe cu circa
1 700 unități de lucru, care pot ac
ționa peste 2 500 de scule (ceea ce
reprezintă o treime din dotarea teh
nică ’ a uzinei). Ce efecte are această măsură pe planul producti
vității muncii ? O economie relati
vă de 8 000 de oameni, o economie

Nicolae Ceaușescu a subliniat că socialismul tre
buie
să-și
afirme
superioritatea
și
in
do
meniul eficienței prin realizarea unei productivități su
perioare a muncii, pornind tocmai de la faptul că as
tăzi oamenii muncii sînt și proprietari, și producători,
și consumatori, că ei sînt aceia care hotărăsc atît pro
ducția, cit și nivelul tehnic și productiv ăl întregii ac
tivități, că tot ceea ce se realizează aparține și ser
vește întregului popor, dezvoltării și bunăstării .
In legătură cu acțiunile practice ce se întreprind
pentru creșterea productivității muncii, prezentăm as
tăzi experiența unor unități din județul Brașov.

de peste 50 000 kWh putere insta
lată. de peste 50 000 mp suprafață
de producție, o economie valutară
de peste 800 milioane lei. Expresia
cea mai inaltă a agregatizării o
constituie, desigur, cele 16 linii teh
nologice automate care prelucrează
repere importante ale motoarelor :
chiulasa, blocul motor, arborele co- •
tit, biela etc.
Cum o dovedesc faptele, principaIul efect al agregatizării îl constituie
realizarea unei înalte productivități.
Aceasta in primul rînd pe seama
utilizării mai judicioase a forței de

Ancheta

Scinteii

in întreprinderi din Brașov
muncă. Un singur exemplu. Pină ’nu
de mult găurile de ungere ale arbo
relui cotit de la motorul de 215’ CP
se executau pe șase mașini radiale,
deservite de șase muncitori, mașini
care lucrau în trei schimburi. Ele au
fost înlocuite cu un singur agregat
dotat cu 18 scule, care lucrează in
două schimburi, fiind deservit de
un singur om pe schimb. Timpul'de
prelucrare a unei piese a scăzut de
ia 480 minute la numai 12. minute.
Mai mult : același om deservește acum trei asemenea agregate.
— Aș dori să precizez — ne spu
nea inginerul Mircea Măierean, șeful
biroului proiectări tehnologice —
că noi acționăm in fiecare caz. cînd
este vorba de dotarea fabricației cu
agregate, numai pe baza unui calcul
economic, in sensul ca fiecare reper
să se execute cu costuri cit mai reduse, Deci. adoptăm întotdeauna soluția optimă. în cazul reperelor de
serie mare, evident, vom recurge la
linii automate compuse din agregate, iar ’in cazul reperelor de serie
mai redusă, dar cu operații multe și
dificile, recurgem la agregate de sine
stătătoare, care lucrează fie . indivi
dual. fie in combinație cu mașini
specializate sau universale.

O ilustrare a acestei orientări o
constituie concepția care stă la baza
soluției alese pentru prelucrarea
unor repere ale motorului de 360 CP.
Dată fiind seria de fabricație mai
redusă a acestui motor, cercetătorii,
proiectanții și specialiștii uzinei au
recurs la soluția liniilor tehnologice
combinate, compuse atît din agrega
te, cit și din mașini specializate. Din
cele 77 de agregate prevăzute. 11 vor
fi agregate de concepție nouă, mai
complexe, un fel de centre de pre
lucrare, ele urmînd să fie acționate
electronic, cu ajutorul microproce
soarelor românești „Numerom". Pe
de altă parte, linia tehnologică pen
tru prelucrarea blocului motor este
astfel concepută incit va oferi o
largă flexibilitate tehnologică. în
sensul că va putea prelucra trei ti
puri de blocuri motor — cu șase,
opt și doisprezece cilindri — spre
deosebire de cele două linii pentru
prelucrarea reperului respectiv aflate
în dotarea întreprinderii, care pot
prelucra numai cite o variantă de
bloc motor.

Soluții eficientă
pentru utilizarea }udicîoas&
a forței de muncă, pentru
reducerea efortului fizic
Pe aceeași linie a dezvoltării agre
gatizării s-a mers în ultimii ani și
la întreprinderea de tractoare. Aici,
numai in ultimii doi ani secțiile au
fost dotate cu 260 de agregate pro
duse in uzină. O parte dintre aces
tea formează cele trei linii cu trans
fer (automate) destinate prelucrării
unor repere pentru motoarele de 85
și 100 CP. Lor li se vor alătura, în
acest an. alte 3 linii automate pen
tru prelucrarea altor repere.
— în condițiile fabricației noastre
de mare serie și- ale unei largi game
de produse, cînd problema asigurării
forței de muncă devine tot mai
stringentă, ne spunea inginerul Nicolae David, directorul tehnic al în
treprinderii, considerăm că singura
alternativă de a putea realiza sar
cinile de plan ce stau in fața uzi
nei este aceea ă dotării fabricației
cu agregate multifuncționale care
să înlocuiască o parte din forța de
muncă. Așa se explică amploarea pe
(Continuare în pag. a II-a)

Din albumul
împlinirilor socialiste
ANI
DE LA CONGRESUL
ALiX-LEA AU.C.R

I

SIBIUL PE COORDONATELE
DEZVOLTĂRII INDUSTRIALE

In imediata apropiere a noului ansamblu de locuințe
„Vasile Aaron" se desfășoară noua platformă industrială din estul Sibiului cu marile și modernele sale
întreprinderi „Independența", „Balanța", Întreprinderea
de rețele electrice și altele. „Un nou bastion la porțile
cetății" - îi spun, metaforic, sibienii. Din apropiere,
de pe Dealul Dăii, avem în față întreaga panoramă a
orașului, lată noua platformă industrială din Vest și
iată noile întreprinderi înălțate în Sud și Nord, marile
ansambluri de locuințe „Hipodrom", „Ștrand", „Calea
Dumbrăvii" și altele, modernul ansamblu arhitectonic
Piața Unirii din zona centrală a orașului, cămine stu
dențești, școli, creșe și grădinițe. Toate — noutăți re
velatoare în albumul împlinirilor socialiste de care
beneficiază, deopotrivă, oamenii muncii sibieni —

români, germani, maghiari - expresie elocventă a grijii
partidului și statului .nostru pentru îmbunătățirea calității vieții.
Acum, la jumătatea cincinalului, oamenii munci! din
industria județului Sibiu se prezintă cu realizări de
prestigiu. Numai in primul semestru al acestui an industrla județului Sibiu a realizat peste plan o pro
ducție marfă în valoare de 272,8 milioane lei, o pro
ducție netă suplimentară în valoare de 222,6 milioane
lei și beneficii peste plan de 109,6 milioane lei. Pro
ducția marfă industrială a județului va ajunge în
acest an la 41,7 miliarde lei, sporul ce se va realiza
dațorîndu-se în întregime creșterii productivității muncii.
(Nicolae Brujan).
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Mihai CARANFIL

„Independența "-Sibiu, una din marile unități economice ale Sibiului

Foto : Sandu Cristian
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REEDLTAREA GRIULUI
UNITATEA DE GÎNDIRE - $1 SEMĂNATUL CULTURILUR RUBLE
UNITATEA DE FAPTE
-Intr-n săptămlnă
de maximă matrare a forțelor!
ARGUMENTE ALE COMUNIȘTILOR DESPRE ROLUL CONDU
CĂTOR AL ORGANIZAȚIILOR DE PARTID LA LOCUL DE
MUNCĂ
In mine și schele petroliere, In
uzine și unități agricole, in institute
de cercetări și școli, în toate dome
niile vieții economico-sociale, orga
nizațiile de partid își îndeplinesc cu
vigoare, dinamism- și răspundere ro
lul lor de conducător politic. Un rol
pe care comuniștii în fruntea mase
lor de oameni ai muncii și-I afirmă,
zi de zi, prin angajarea lor plenară,
în deplină cunoștință de cauză, in
înfăptuirea luminoaselor obiective
ale edificării unei societăți drepte și
echitabile, societatea socialistă mul
tilateral dezvoltată, între fruntariile
unei patrii libere și independente.
Argumentele lor — unitatea faptelor
de muncă ce îmbogățesc necontenit
zestrea materială și spirituală a na
țiunii.
Promotor curajos al noului, secre
tarul general al partidului a elaborat,
începînd cu cel dă-al IX-lea Con
gres, o concepție originală, de o mare
valoare teoretică, politică și' prac
tică vizînd căile concrete de acțiune
pentru înfăptuirea societății socia
liste multilateral dezvoltate. Printre
acestea un loc deosebit de important
ocupă concepția privind misiunea
conducătoare a partidului ca centru
vital al națiunii — care a devenit
structura de rezistență a activității
concrete, cotidiene, a organelor și
organizațiilor de partid, a celor peste
3 260 000 de comuniști. Pretutindeni
pe cuprinsul patriei pot fi consem
nate grăitoare dovezi ale afirmării
depline în viață a acestei concepții.
Cu cîtva timp în urmă, întreprin
derea de mecanică fină din Sinaia a
primit o comandă urgentă pentru
export. Era vorba de echipamente
de injecție, iar sectorul principal
pentru executarea lor îl constituia
linia de fabricație de care răspun
de maistrul Valeriu Popescu. Din
inițiativa sa, că secretar de partid,
biroul organizației de bază a hotărît
convocarea unei adunări extraordi
nare a comuniștilor la Care a fost
invitată și conducerea întreprinderii.
Munca a fost organizată pînă în cele
mai mici amănunte, cu responsabili
tăți precise pentru maiștri, șefi de
echipă, pentru fiecare comunist, pen
tru fiecare om al muncii. S-a vorbit
pe scurt despre îndatoririle membri
lor de partid, apoi s-a trecut la trea
bă. Secretarul de partid putea fi
văzut în acele zile pretutindeni în
sectorul de muncă, nu numai supra
veghind și dînd sfaturi, ci lucrînd
efectiv Ia o mașină sau alta. Coman
da a fost realizată în timp record.
Secretarul de partid s-a dovedit un
adevărat comunist revoluționar, un
revoluționar din vocație.Secretarul general al., partidului a
pus intr-o nouă și puternică, lumină
iifțdtegerea ltfctrnii țfe *rarb ‘‘păttidul
îl ocupă in sistemul politic al țării
noastre, stabilind un raport dialec
tic de reciprocitate între necesitatea
obiectivă a rolului conducător al
partidului și cerințele dezvoltării so
cietății noastre socialiste. Tovarășul
Nicolae Ceaușescu arăta în acest
sens : „Să facem ca acest rol con
ducător să se afirme prin activitatea
practică și prin felul în care orga
nele și organizațiile de partid, co
muniștii iși îndeplinesc sarcinile la
locul de muncă, în sectoarele lor de
activitate".

...întreprinderea de utilaje și piese
de schimb din Botoșani, secția sculărie. Colectivul de aici avea mare
nevoie de o freză pentru valorifica
rea unor scule uzate, confecționate
din oțeluri speciale. Preocuparea lor
era derivată din unul din imperati
vele economice stabilite de Confe
rința Națională a partidului : redu
cerea consumului de materii prime
și materiale. O dată formulată aceas
tă necesitate, răspunderea pentru
procurarea mașinii revenea condu
cerii întreprinderii. Freza era însă
o mașină-unicat. Nu numai că ar fi
costat mult, dar cu greu s-ar fi gă
sit o unitate dispusă să o confecțio
neze. „Să chibzuim oleacă, și-au
spus comuniștii Vasile Manole, Ivan
Stanciu și Romică Vizitiu. Oare nu
putem s-o înjghebăm noi ?“ Și zi-

cînd acestea s-au apucat de treabă.
N-a fost ușor. Zile și nopți de cău
tări, de probe. Dar pînă la urmă
freza a fost construită.
O bună parte din produsele între
prinderii de rulmenți din Alexan
dria este destinată exportului. Pen
tru a-1 realiza, calitatea este o con
diție esențială. Dar calitatea rulmen
ților depinde, printre altele, și de
calitatea materiei prime. Unele oțe
luri ascund defecte pe care simțu
rile omului nu le pot detecta. Biroul
organizației de bază din secția strungărie C s-a adresat comunistului
Corneliu Tones, un reputat specia
list, solicitîndu-i să studieze posibi
litatea construirii unui nou detector
pentru depistarea oțelurilor necores
punzătoare. Specialistul și-a fixat
un termen de o lună. Așa a luat
naștere aparatul „magna test".
Cîteva exemple dintre multe altele
care relevă că a conduce presupune
înțelegerea la scara microcolectivelor a necesităților majore ale econo
miei naționale, muncă efectivă pen
tru îndeplinirea obiectivelor cuprin
se în hotărîrile Congresului al
XII-Iea și Conferinței Naționale ale
partidului, concordanță deplină între
vorbe și fapte.
Una dintre principalele căi de
afirmare a rolului conducător al
partidului o reprezintă unirea ener
giilor tuturor oamenilor muncii
intr-un șuvoi unic, pentru a trans
pune pe terenul înfăptuirilor mate
riale și spirituale opțiunile fun
damentale ale partidului și statului,
cerință formulată de tovarășul

Comerțul în cartierele noi
în piața Mihai Vi
teazul din municipiul
Cluj-Napoca, cunoscut
centru pentru desfa
cerea produselor agroalimentare, se con
struiește in prezent o
mare și modernă hală
comercială. Lucrările
de construcții au în
gustat insă mult spa
țiul de desfacere a
mărfurilor, fapt ce a
determinat municipa
litatea să ia unele
măsuri de reorganiza
re a rețelei de desfa
cere. Astfel, in ime
diata apropiere — în
piața Cuza Vodă — au
fost amenajate, in
tr-un timp record,
unități de desfacere a
legumelor și fructelor
de
către
unitățile
I.L.F., mese acoperite
pentru
producătorii
individuali. Un alt loc
din apropiere a fost
destinat
desfacerii
brinzeturilor, laptelui
și altor produse ali
mentare.
Practic, s-a realizat

mutarea centrului de
greutate al desfacerii
produselor
agroalimentare din piața cen
trală către piețe și
piațete amplasate în
cartierele noi : „Mănăștur",
„Zorilor",
„Mărăști", „Grigorescu“. Acolo au fost ur
gentate lucrările de amenajare a unor plat
forme și piațete agroalimentare, dotate cu
gherete și mese aco
perite, ca și finisarea
spațiilor comerciale de
Ia parterele noilor
blocuri, unele fiind
date in funcțiune îna
inte de termen.
A luat, de asemenea,
amploare
comerțul
stradal, mai ales in
centrul orașului, dar și
în cartiere. în pre
zent, pe baza unui
studiu intocmit de
specialiști, se lucrează
la redistribuirea și di
versificarea
rețelei
comerciale
centrale,
incit să fje mai bine
reprezentate atît uni

tățile de desfacere a
produselor
agroalimentare sau industria
le, cit și unitățile
prestatoare de ser
vicii.
Aceste înnoiri, aș
teptate de locuitori, ar
trebui insă însoțite
și de alte măsuri. Ar
fi necesar, de pildă, ca
adminiștrația piețelor
să indrume un număr
mai mare de unități
agricole și producători
individuali să-și desfa
că produsele in car
tiere, descongestionind
in continuare piața
centrală. Astfel, măsu
rile de amenajare
și-ar atinge scopul,
iar consumatorii ar
putea să se aprovizio
neze de acolo fără a fi
nevoiți să suprasolicite
mijloacele de trans
port, să cheltuiască
bani și timp, ar plispărea ideea că numai
din centru se poate
tirgui bine. (Al. Mureșan).

Cine trece pe la „Izvorul rece"
Un popas la „Izvo
rul rece" — binecunos
cut han turistic, pe
D.N. 1 km 117, lingă
Sinaia, intr-un minu
nat cadru natural —
este oricind agreabil
pentru automobiliști,
de fapt pentru toți cei
ce sint în trecere spre
și dinspre Valea Pra
hovei. Popasul aci
poate fi — după caz
— de cîteva ore sau
de citeva zile, in zona
amintită existind un
frumos
și
spațios
camping, cu căsuțe
tip cabană, cu locuri
pentru așezarea cortu
rilor, un restaurant
spațios, bine aprovi
zionat, cu personal atent și oricind bucuros
de oaspeți. Totuși, in
acest cadru atît de
ospitalier unele lucruri
surprind neplăcut.
Mai intii despre
comerțul
ambulant,
exercitat (probabil cu
autorizații în regulă)
de „creatorii" de arti

zanat. Pe tarabele lor
găsești, e drept, unele
obiecte
atrăgătoare,
dar și „suveniruri" de
gust îndoielnic, gumă
de mestecat, țigări
străine și multe ase
menea produse foarte
puțin... folclorice. în
timp insă ce negustorii
particulari — mai toți
întreprinzători, mereu
în căutare de clienți —
au o desfacere bună
și nu se pot plînge de
cumpărători, artizana
tul propriu-zis, expus
la vînzare de comer
țul cooperatist, pare că
nu există. Vinzătoarea
stă liniștită și... citește
romane. Cu marfa pe
care o are nu poate
face deloc față concu
renței, dar nici nu în
cearcă (sau nu este
sprijinită ?) ca un ase
menea vad comercial
să fie fructuos și pen
tru unitățile de profil
ale cooperației.
Nu poate fi trecut
neobservat nici faptul

că la punctele de des
facere in aer liber a
unor produse alimen
tare regulile de igienă,
ca și normele de co
merț nu-s respectate
cu strictețe. Unii vinzători (sau ajutoarele
lor) profită de împre
jurări
(consumatorii
sint, de regulă, grăbiți)
și la plată uită și de
cintar, și de- prețurile
legale...
Pe de altă
parte, prezența liberă,
nesupravegheată,
a
unor... cabaline în
parcajul auto sau —
mai grav ! — chiar in
mijlocul șoselei, apare
nu numai dezagreabilă,
ci creează dificultăți
și adevărate pericole
pentru traficul rutier
deosebit de intens.
Ținind cont de toate
acestea, o întrebare
pentru cei în drept :
„Cine trece pe la «Iz
vorul rece» ? — dar
nu oricum, ci in inte
res de serviciu
(Ion Dumitriu).

Nicolae Ceaușescu tn termeni clari,
de adîncă profunzime, de gîndire re
voluționară : „Trebuie să înțelegem
că activitatea partidului nu se des
fășoară undeva in afara societății, ci
se află in cea mai strinsă legătură
cu masele, cu poporul... Numai printr-o strinsă legătură cu masele,
cu sprijinul efectiv al oameni
lor muncii avem garanția des
fășurării normale a întregii noastre
activități". însușirea acestui postu
lat politic, îndeosebi aplicarea lui,
explică multe din succesele colecti
velor de oameni ai muncii. Dacă
secția de mobilă montată nr. V de
la Combinatul de prelucrare a lem
nului din Blaj este cap de serie pe
lista compartimentelor de producție
fruntașe, aceasta este o performan
ță la care au contribuit toți oamenii
muncii de aici. Biroul organizației
de bază, secretarul acestuia, tîmplarul loan Coleșa, a repartizat în așa
fel sarcinile comuniștilor incit aria
răspunderilor să-i cuprindă și pe
ceilalți oameni ai muncii. De ordine
și disciplină
răspunde
Rudolf
Baier ; de activitatea organizației
U.T.C. — Maria Cucui ; de munca
grupei sindicale — Vasile Comșa.
Antrenarea întregului colectiv nu
este numai efectul acțiunii comuniș
tilor din interiorul organizațiilor de
masă și obștești, ci și rezultatul fo
losirii conjugate a formelor muncii
politico-educative, dezbateri colecti
ve, munca de la om la om a agita
torilor, invățămîntul politico-ideolo
gic, legate strins. de realitățile sec
ției, de principalele sarcini de pro
ducție, export, calitate, economisi
rea de materiale. Deși tînăr, secre
tarul de partid știe să se facă
ascultat.
Pe aceleași coordonate ale spiritu
lui revoluționar, ale răspunderii co
muniste, își înscrie stilul de muncă
și Iulian Tudor, secretarul biroului
organizației de bază de la sculăria
întreprinderii „Neptun" din Cîmpina. „Atunci cind comuniștii m-au
ales secretar al organizației de
partid m-am bucurat. Și ințeleg
să-mi îndeplinesc această misiune
așa cum scrie în Statut, așa cum cere
secretarul general al partidului. De
aceea mă interesează cum muncesc,
cum se comportă și in afara uzinei
toți muncitorii din secție — fie
membri de partid sau nu".
Atitudinea angajantă, exemplul
personal de dăruire și de abnegație
față de cauza socialismului, pentru
înflorirea multilaterală a patriei
socialiste, reprezintă o altă modalita
te de afirmare a rolului conducător
al'partidului. în unitățile industriale
amintite am consemnat humele a
sute de comuniști precum Romep
Vinică, Elisabeta Tanalte, Ștefan
Tudose, Maria Anghel, Torko Elisa
beta, Ion Mathes și alții care, pe
lingă îndatoririle lor profesionale,
îndeplinite cu pasiune și iscusință,
au o contribuție sporită la bunul
mers al producției, se situează în
permanență în fruntea acțiunilor
politice și educative, adoptă po
ziții combative, de exigență re
voluționară, atît față de propria
activitate, cit și a celor . din
jurul lor. Faptele lor, reușitele lor
pe diferite planuri nu au dimensiu
nile senzaționalului : cîteva sute de
kilograme de metal economisite, un
dispozitiv de oprire automată a ma
șinilor care merg în gol, calificarea
unor tineri muncitori... Multiplicate
la ordinul milioanelor, aceste reali
zări devin remarcabile. Ele dau pre
zentului nostru socialist consistența
eternității in timp.
Tezele și ideile novatoare ale to
varășului Nicolae Ceaușescu privind
rolul și locul partidului în viața po
litică a țării își găsesc o puter
nică și semnificativă confirmare în
viața și activitatea organizații
lor de partid. Cum arată și exemplele din aceste însemnări,
noul concept referitor la rolul con
ducător al partidului a deschis,
după cel de-al IX-lea Congres, pen
tru organizațiile de partid, pentru
toți membrii săi un larg teren de
afirmare a spiritului revoluționar in
acțiune, acest izvor de apă vie al
tinereții comuniste. Și, așa cum
ne-am obișnuit să spunem, uniți in
cuget și-n simțiri, comuniștii sint
uniți și prin trăinicia faptelor lor.
Prin aceasta, partidul, poporul devin,
cu fiecare zi, mai puternice, pe mă
sura programelor ample de dezvol
tare social-economică ale țării.

Constantin VARVARA
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BRĂILA, IALOMIȚA SI VRÂNCEA S-A ÎNCHEIAT
RECOLTAREA GRIULUI

Acționînd cu dăruire și răspundere, lucrătorii ogoa
relor din județele Brăila, Ialomița și Vrancea au în
cheiat recoltarea griului de pe întreaga suprafață ocu
pată cu această cultură.
în prezent, toate forțele sint concentrate la efectuarea
întreținerii culturilor prășitoare, executării lucrărilor de
sezon din legumicultura, vii și livezi, asigurării bazei
furajere, creșterii efectivelor și producțiilor animaliere.
în telegramele adresate cu acest prilej C.C. al P.C.R.,
tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar general al Parti
dului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste
România, de comitetele județene de partid respective,
se subliniază faptul că oamenii muncii din agricultura
acestor județe acționează cu hotărîre pentru realizarea
sarcinilor ce le revin din Programul național de îmbu
nătățiri. funciare,, ce va crea condiții pentru creșterea
potențialului productiv al pămîntului și obținerea de re
colte stabile și sigure.
în aceste zile, alături de întreaga națiune, toți cei ce
trăiesc și muncesc in aceste județe — se arată in tele

ARGEȘ: Cu grijă
pentru a nu se pierde
nimic din recoltă
Secerișul griului în județul Argeș
este intr-un stadiu avansat. Pînă
luni dimineața recolta a fost strinsă
de pe 79 la sută din cele 48 659 hec
tare cultivate. Se lucrează cu cele
750 combine și 300 prese, organizate
în formații mari, manifestîndu-se o
grijă deosebită pentru a nu se pierde
nimic din recoltă. De modul în care
se desfășoară lucrările ne-am con
vins la fața locului, în mai multe
unități agricole.
La I.A.S. Costești, șase combine
înaintau în lanurile fermei Ionești,
care cuprinde 300 hectare și al cărei
griu e frumos și dă recoltă bună.
Dealtfel, potrivit datelor furnizate
de baza de recepție, atît umiditatea,
cit și greutatea hectolitrică a griului
recoltat aici sint corespunzătoare.
De față se află inginerul șef al în
treprinderii, Adrian Popescu, care
apreciază că munca e bine organi
zată. Griul din combine trece în ca
mioane, care iau numaidecit drumul
bazelor de recepție. Presele prevă
zute cu sănii string paiele și cară
baloții la bazele furajere. Imediat,
pe miriște își fac apariția plugurile,
discurile și grapele care ară, fertili
zează și pun sub brazdă sămința de
porumb. în mod asemănător se lu
crează și în fermele Codru și Zorile
ale acestei întreprinderi.
Se muncește intens și pe cele
1 100 hectare ale cooperativei agri
cole din Costești. Aici lucrează gru
pat 12 combine, activitatea mecani
zatorilor fiind coordonată de inginerul-șef Dumitru Marinescu și șefii
de fermă Ioana Prodescu și Chivu
"Trandafir. Datorită reglării corecte a
combinelor se înlătură pierderile de
orice fel. Dealtminteri, în toate uni
tățile agricole principala - preocupare
este ca lâ 'seceriș să nu se risipească
nici un bob. Cooperativa agricolă din
Cornățel a strins griul de pe o mare
parte din suprafață, iar cea din Mărăcineni a încheiat prima pe județ
secerișul griului. Recoltarea este
avansată și in cooperativele agricole
din Ștefănești și Dîrmănești. „Com
binele și cadrele tehnice — ne spune
inginerul Moise Popescu, directorul
S.M.A. Mărăcineni — sint concentra
te în cooperativele din Albota și
Bradu, cu suprafețe mari cu griu,
pentru ca și acestea să încheie mai
devreme secerișul. Lucrările decurg
bine și la însămințarea porumbului
in cultura a doua".
Pentru ca secerișul griului să se
încheie cit mai repede, incepînd de
ieri s-au intensificat preocupările
pentru ca întreaga forță mecanică și
umană să lucreze la cote maxime.
Combinele sint 'repartizate in func
ție de cerințe, iar tractoriștilor li se
servește masa in cîmp.

Gheorghe CÎRSTEA
corespondentul

„Scînteii"

grame — cinstesc prin fapte deosebite de muncă împli
nirea a 18 ani de la Congresul al IX-lea al Partidului
Comunist Român, moment istoric in viața întregului
partid și popor, care a constituit piatra unghiulară Ia
temelia unei noi epoci în dezvoltarea patriei noastre,
avind în frunte pe tovarășul Nicolae Ceaușescu, cel ma!
brav dintre bărbații neamului, patriot înflăcărat și co
munistul de aleasă omenie, militant consecvent al luptei
pentru pace și progres.
Folosind acest prilej, locuitorii din aceste zone ale
țării iși exprimă profunda recunoștință, prețuirea și dra
gostea nețărmurită ce o poartă secretarului general al
partidului pentru tot ceea ce face spre binele și feri
cirea întregului popor și se angajează să nu precupe
țească nici un efort pentru a îndeplini sarcinile izvorite
din hotărîrile Congresului al Xll-lea și Conferinței Na
ționale ale partidului, contribuind in acest fel la înfăp
tuirea obiectivelor actualului cincinal, la prosperitatea
și înflorirea României socialiste.
(Agerpres)

MUREȘ: Secerișul avansează, dar nu peste
tot în ritmul necesar
în județul Mureș, secerișul griului
s-a generalizat în toate unitățile agri
cole, inclusiv în cele din zona submontană. Specialiștii verifică oră de
oră starea de umiditate a boabelor,
urmînd ca, imediat ce condițiile per
mit, să se intre cu combinele în la
nuri. Viteza de lucru crește de la o
zi la alta. Bunăoară, duminică a fost
sțrînsă recolta de pe 2 000 hectare,
față de numai 565 hectare, cit s-a
realizat in prima zi cind a inceput
secerișul. Drept rezultat, pină dumi
nică seara griul a fost recoltat de pe
9 410 hectare, reprezentînd 16 Ia sută
din suprafața cultivată. Unitățile agricole din consiliile agroindustriale
Tîrnăverii, Iernut, Luduș, Riciu, Sărmașu și Ungheni sint mai avansate
la seceriș.
Am urmărit îndeaproape cum se
desfășoară lucrările în consiliul agro
industrial Zaju de Cimpie. La coope
rativa agricolă Singer, deși era abia
ora. 7, mecanizatori de pe cele opt
combine CP-12 începuseră lucrul.
Aflat aici, tovarășul Eugen Vlasa,
președintele consiliului, ne-a spus că
cele 75 combine folosite pe ansamblul
consiliului realizează, chiar și în con
dițiile unui teren în pantă, o viteză
zilnică de mai bine de 300 hectare,
viteză care este în creștere. în ziua
raidului nostru, în sprijinul unităților
agricole din acest consiliu agroindus
trial sosiseră 17 combine de la S.M.A.
Ziduri, județul Buzău. Ca urmare,
piriă in seara zilei de duminică, me
canizatorii din consiliul agroindustrial
Zau de Cimpie recoltaseră griul de
pe o suprafață de peste 1 100 hectare
din cele 3 000 hectare cultivate. Și la

C.A.P. Seulia de Cimpia, in numai
două zile recolta de griu a fost
strinsă de pe mai bine de jumătate
din suprafața de 380 hectare, fiind
livrate in bazele de recepție 500 tone
de griu. Lucrările sint avansate și în
cooperativele agricole Iernut, Tirnăveni, Ungheni și Sărmașu.
De bună seamă, in județ se putea
recolta pină acum griul de pe o su
prafață mult mai mare dacă și în
unitățile agricole din zona submontană se folosea din plin timpul bun
de lucru. Or, în unitățile din con
siliile agroindustriale Fărăgău, Re
ghin și Sovata, suprafața de pe care
a fost strinsă recolta de griu nu de
pășește 1 la sută din suprafața cul
tivată, în timp ce în consiliile agro
industriale Morăreni și Sighișoara
recoltarea griului a fost declanșată
abia duminică. Aceste întirzie-i sint
generate, pe alocuri, și de incălcarea
disciplinei muncii. La cooperativa
agricolă Ogra, bunăoară, unii șoferi
de la I.T.A. București, între care cel
de pe autocamionul 24-B-714, au
refuzat să intre în lan, la încărcat,
pe motiv că „terenul e moaie și pa
tinează roțile". Dealtfel, asemenea abateri s-au petrecut și in unele uni
tăți din consiliul agroindustrial Zau
de Cimpie ; din această cauză, me
canizatorii de pe combine (cu buncărele pline de griu) au fost nevoiți să
se deplaseze cu mașinile, pentru a
descărca, în apropierea camioanelor,
în loc să folosească din plin timpul
de lucru Ia seceriș.

Gheorghe GIURGIU
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VASLUI: Miriștile au devenit repede
lanuri de porumb
Un raid efectuat în ultimele zile
prin mai multe unități agricole de
stat și cooperatiste vasluiene ne-a
condus la o constatare îmbucură
toare. Anume aceea că in județ toate
forțele umane și mecanice sint con
centrate la recoltarea în ritm intens
a griului și la încheierea însămințării culturilor duble. Prin aplicarea
în practică a măsurilor întreprinse de
comandamentul agricol județean și
printr-o mai temeinică organizare a
muncii, în ultimele patru zile s-au
atins cele mai mari și constante vi
teze . de lucru din această campanie
de recoltare — 5 800—6 600 hectare de
griu. Se cuvine remarcat, totodată,
că, datorită bunei organizări a ac
tivității și judicioasei corelări din
tre seceriș, eliberarea terenului și
arat, în multe unități din județ a fost
îndeplinit și chiar depășit planul de
însămîntare a culturilor duble, în
deosebi la porumb.
Pină luni seara, griul a fost strins
de pe 51 000 hectare din cele 90 000
hectare cultivate și au fost insămin-

%

Recoltarea griului la I.A.S. Volteni, județul Timiș
Foto : E. Robitsek

țațe 19 000 hectare cu culturi duble
depășindu-se prevederile din plan.
în rîndurile care urmează ne vom
referi asupra acestui ultim aspect —
semănatul culturilor duble.
Unitățile agricole din cadrul Trus
tului județean I.A.S. șl consiliile
agroindustriale
Fălciu,
Zorlenl,
D. Cantemir, Murgeni, Banca, Bîrlad
și Crasna au terminat primele semă
natul culturilor duble. Cum a fost
posibil acest rezultat bun ? „Prin mo
bilizarea la muncă a tuturor forțelor
umane și asigurarea funcționării per
fecte a mașinilor — ne spune to
varășul Vasile Talmaciu, președintele
consiliului agroindustrial Fălciu. Noi
am generalizat in consiliu o inițiativă
apărută la C.A.P. Berezeni. Un
timp a plouat des. Oamenii și .com
binele așteptau pe poziție momentul
prielnic pentru reluarea secerișului.
Pentru a nu se pierde insă timpul
foarte prețios, s-a luat măsura ca unii
combiner! din aceeași formație să
treacă să lucreze pe tractoare și se
mănători. Ca atare, nici o clipă n-a
fost irosită". în acest fel, cooperati
vele agricole din Berezeni, Fălciu,
Bozia și Vetrișoaia și, bineînțeles,
fermele I.A.S. au insămințat cu po
rumb suprafețe cu mult peste cele
planificate. Și ca ele mai sint alte 70
de unități agricole in județ.
Dacă pe ansamblul județului s-a
realizat planul la însămințarea su
prafețelor destinate culturilor duble,
există totuși unele unități unde
această lucrare nu s-a incheiat. Este
cazul unor cooperative din consiliile
agroindustriale Ștefan cel Mare, Ne
grești, Codăești și Vaslui. Timpul
este înaintat și, de aceea, trebuie
luate măsuri urgente pentru ca și
in aceste unități agricole să fie în
deplinit integral planul la însămînțarea culturilor duble.

Petru NECULA
corespondentul „Scînteii"

SPORIREA PRODUCTIVITĂȚII MUNCII
(Urmare din pag. I)

care o cunoaște agregatizarea la noi
in întreprindere.
După opinia inginerilor loan Blebea, șeful compartimentului tehno
logic, și Gh. Savu, din cadrul servi
ciului organizarea producției și a
muncii, obiectivul principal urmărit
prin agregatizarea fabricației il con
stituie utilizarea mai judicioasă a
forței de muncă. Dar acesta nu
este singurul avantaj pe care-I
oferă. Și ca 9ă ne referim tot la
oameni, prin introducerea și extin
derea agregatizării se reduc consi
derabil și efortul fizic, și solici
tările neuro-psihice ale muncitori
lor. deoarece operațiile de lucru se
desfășoară automat, sarcina munci
torului reducindu-se la încărcarea
și descărcarea agregatelor sau linii
lor automate și. evident, la pornirea,
oprirea și supravegherea acestora.
Dar nu numai atît. Agregatizarea
oferă in același timp o inaltă sigu
ranță in funcționare și o mult mai
mare precizie de lucru, toate acestea
conducted la eliminarea subiectivis
mului care se manifestă la om în
cazul mașinilor universale și Ia o
îmbunătățire substanțială a calității
produselor. Așa se explică faptul că
la „Tractorul", ca și în alte
întreprinderi brașovene, au fost con

cepute și realizate agregate care să
rezolve tocrpai asemenea probleme.
în ce direcții se va acționa aici, la
„Tractorul", în următorii ani in do
meniul modernizării tehnologiilor
de fabricație ? Toți cei cărora le-am
adresat această intrebare au fost
unanimi în aprecierea că agregati
zarea nu și-a spus ultimul cuvînt,
că ea va fi extinsă și perfecționată
te continuare, pentru a asigura ob
ținerea unei productivități tot mai
înalte. Specialiștii uzinei se află în
căutarea unor noi soluții și modali
tăți care s-o facă tot mai productivă,
mai eficientă. Și posibilități în acest
sens există. Una dintre acestea ar
putea-o constitui mărirea gradului
de flexibilitate al liniilor automate,
pentru ca ele să poată prelucra
o gamă mai largă de repere din
aceeași familie. O altă direcție in
care se acționează este robotizarea
unor, operații grele și dificile de
lucru, care solicită un mare efort
fizic. Dar și intr-un caz și in altul
este nevoie de aparatură electronică
de comandă, pe care cadrele tehnice
ale uzinei o așteaptă din partea în
treprinderilor specializate.
Semnificativ este faptul că din cei
circa un miliard lei. cit reprezintă
valoarea mașinilor-unelte și utila
jelor tehnologice realizate prin autoutilare in industria brașoveană de
la începutul actualului cincinal, mai

bine de două treimi o reprezintă
agregatele tehnologice. Și incă ceva.
Nu puține din aceste agregate au
fost executate și pentru diverse uni
tăți economice din alte județe. Con
cludent în acest sens este exemplul
liniei automate destinate prelucrării
blocului motor pentru autoturismele
„Dacia 1 300“, compusă din 76 agre
gate. cea mai complexă linie tehno
logică automată realizată în tara
noastră.

Rezultate care stimulează
dezvoltarea acțiunii
în legătură cu perspectivele pe
care această largă și importantă ac
țiune din industria județului le oferă
în anii ce vin, prezentăm părerea in
ginerului Ioan Ungur, secretar al
Comitetului județean Brașov al
P.C.R. :
— în actualul cincinal va trebui
să realizăm o creștere a productivi
tății muncii de 42,6 la sută, față de
anul 1980, precizează interlocutorul.
La unele unități, creșterile merg
piriă la 60 la sută. Dar așa cum
sublinia secretarul general al parti
dului, va trebui să dublăm produc
tivitatea in următorii cițiva ani. Noi
am chibzuit mult asupra căilor care
să. ne asigure îndeplinirea acestei
sarcini deosebit de mobilizatoare și
am ajuns .la concluzia că o asemenea
creștere va putea fi realizată numai

prin stabilirea unul complex larg
de măsuri, in cadrul cărora dezvol
tarea agregatizării va trebui să
ocupe un loc preponderent. Vom
urmări să dotăm întreprinderile cu
mai multe agregate, să mecanizăm și
automatizăm larg procesele de fa
bricație grele și dificile și. in gene
ral. peste tot unde avem consumuri
ridicate de manoperă, energie, com
bustibil. materii prime. Pe un prim
plan se vor afla . sectoarele primare,
unde urmărim să obținem indici de
productivitate echivalenți cu cei
realizați in sectoarele de prelucrare
la rece și unde vom căuta să robo
tizăm unele dintre ooeratiile cele
mai grele. Vom acorda atenție, te
continuare, creșterii eficienței . eco
nomice a agregatizării fabricației,
în primul rind prin echiparea li
niilor tehnologice cu aparatură elec
tronică. pe care intreorinderile de
specialitate au datoria s-o asigure la
nivelul cerințelor.
Considerind că experiența acumu
lată de marile întreprinderi din Bra
șov in domeniul agregatizării pro
ducției este dc certă valoare, o su
punem atenției altor județe in cadrul
acțiunilor de anvergură ce se în
treprind pentru dublarea productivi
tății muncii în următorii ani.

Nicolae MOCANU
corespondentul
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DIVERS
Prieteni
de vacanță
Salutară inițiativa Consiliului
Național al Organizației Pionie
rilor de a edita, șub îngrijirea
revistei „Luminița", două cule
geri. tip revistă, sub același ge- .
neric — „Vacanța". Sint reunite
cintece și versuri, schițe și po
vestiri, scenarii și reportaje fru
mos ilustrate, jocuri distrac
tive și cuvinte incruc'șate,
satiră și umor, incursiuni in lu
mea sporturilor și in istoria au
tomobilismului, mici dicționare
estivale pe teme dintre cele mai
diverse și atractive. Numeroase
sugestii, recomandări ( și sfaturi
utile pentru cei care pleacă sau
se află in drumeții completea
ză bogatul sumar al celor două
culegeri, inspirat și ingenios
ilustrate, care oferă copiilor o
lectură pe cit de amuzantă și re
confortantă. pe atît de instructivă și educativă.
Intr-un cuvint, două culegeri
„Vacanța", doi prieteni buni in...
vacanță.

Statornicie
Mii de oameni din satele în
vecinate, locuitorii comunei și
fiii acestora veniți din diferite
colțuri de țară, unde și-au ros
tuit munca și viața, și-au dat
întilnire de jur-imprejurul unui
falnic stejar, cu prilejul împli
nirii a șapte secole de atestare
documentară a comunei Pilu,
județul Arad. Dar istoria așeză
rii — ne informează un fiu al
acesteia, Aurel Ardelean — este
mult mai veche. Mărturii ar
heologice relevă urme de via
ță omenească in acest peri
metru incă din neolitic, din
epoca bronzului și a civilizației
dacice, fiind incorporată in voie
vodatul lui Menumorut și avind
un important rol economic șt so
cial la cumpăna dintre primul
șl al doilea mileniu al erei noas
tre. Iată de ce muzeul satului,
inaugurat chiar in ziua sărbăto
rii, a constituit un mare punct
de atracție.
Frumoasa serbare cimpenească s-a constituit și intr-un bine
meritat omagiu adus hărniciei
gospodarilor comunei Pilu, des
pre care primarul acesteia,
Gheorghe Dragoș, spunea că
abia acum., in anii noștri, iși
trăiește a doua și adevărata ei
tinerețe.

La un inventar
Membrii comisiei care au efec
tuat inventarul la magazia din
Râșnov a Întreprinderii de valo
rificare a cerealelor și plantelor
tehnice Brașov au rămas plăcut
impresionați, la prima vedere, de
calitățile. de gospodar ale gestio
narului loan Boariu. El așezase
atît de frumos stivele de saci
pltni cu cereale, incit iți era
mai mare dragul să-i privești.
Numai că, „deranjind" puțin aranjamentul făcut cu atiid tru
dă de gestionar, membrii comi
siei au constatat că sacii din
spate (și nu puțini) erau 'așezați
pe postamente din lemn. De ce?
Pentru a camufla lipsa unor
cantități importante de cereale.
Cercetările au scos la ivea
lă că, in ultimii doi ani, loan
Boariu a vîndut din magazia în
treprinderii cereale la diferiți
chilipirgii. Instanța de judeca
tă l-a condamnat la 17 ani în
chisoare, iar pe unii chilipirgii
și complici la pedepse intre
■șase luni și doi ani.

Fochiștîî
care s-au

ars

Control de noapte la centrala
termică a Fabricii de bere din
Tg. Jiu. Echipa de control a
fost intimpinată de fochistul
Virgiliu Budin, care era „aghes
muit" bine de tot.
A doua noapte — aflăm din
„Gazeta Gorjului" — s-a efec
tuat un nou control la aceeași
centrală termică. De data aceas
ta, la postul de fochist se afla
Dumitru Bărbăneață. Și el, ca
și colegul său din noaptea pre
cedentă, i-a intimplnat pe cei
din echipa de control clătînindu-se. Motivul ? Tot „aghesmuiala".
Se-nțelege că amindoi fochiștii s-au... ars.

plasă
I InLaculpropria
Jirlău din județul Brăi

I
I
I
I

la a devenit o importantă bază
piscicolă. Amatori de o sara
mură, trei braconieri — pe nu
mele lor lancu Stingă. Ion Calatoaie și Gheorghe Călin — au
furat o barcă și au pornit la
pescuit cu plasa. Tocmai cind
iși frecau miinile a noroc și
bucurie, cintărindu-și din ochi
plasa întinsă, au căzut in pro
pria... plasă, fiind depistați și
arestați. Acum se zbat ca peș
tele pe uscat.
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I arborii
De o atenție cu totul deose
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bită trebuie să dea dovadă fo
restierii in momentul in care,
tăiați de la rădăcină, copacii cad
la pămint. Lucru pe care-l știa
și fasonatorul mecanic loan
Neag de la U.F.E.T. Orăștie. Dar
— după cum aflăm de la Inspec
ția de stat pentru protecția
muncii — el a fost surprins de
un arbore care și-a schimbat, in
cădere, direcția. Și omul n-a
mai putut fi salvat. Un alt
fasonator mecanic, loan Iancu, de la întreprinderea forestieră de exploatare și trans
port Timișoara, a fost lovit de
o cracă smulsă dlntr-un . copac
alăturat de cel aflat in cădere.
A fost transportat urgent la spi
tal, dar nici el n-a mal putut
fi salvat. Două cazuri, un sin
gur îndemn : la maximă atenție.
Rubrică realizată de

Petre POPA
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Cu prilejul Zilei naționale a R. P. Mongole
Cu prilejul cele! de-a 62-a aniver
sări a victoriei Revoluției populare
mongole — Ziua națională a Repu
blicii Populare Mongole —, ambasa
dorul acestei țări la București,
Namsrain Luvsanravdan, a oferit,
luni, un cocteil.
Au participat tovarășii Ludovic
Fazekas, membru al Comitetului Po
litic Executiv al C.C. al P.C R., viceprim-ministru al guvernului. Emilia
Sonea, vicepreședinte al Marii Adu
nări Naționale, loan Florea, minis
trul industrializării lemnului și ma
terialelor de construcții, Olimpia Solomonescu, adjunct de șef de secție

la C.C. al P.C.R., Constantin Oancea
adjunct al ministrului afacerilor
externe,
general-locotenent
Ilie
Ceaușescu, adjunct al ministrului
apărării naționale și secretar al Con
siliului Politic Superior al Armatei.
Nicolae Andrei, adjunct al ministru
lui comerțului exterior și cooperării
economice internaționale, reprezen
tanți ai altor ministere și instituți’
centrale, ai Asociației de prietenie
româno-mongole, ziariști.
Au luat parte șefi de misiuni di
plomatice acreditați în țara noastră,
membri al corpului diplomatic.
(Agerpres)

Olimpiade internaționale ale elevilor
După cum s-a mai anunțat, țara
noastră A fost aleasă să găzduiască
a 15-a Olimpiadă internațională de
chimie și a 14-a Olimpiadă interna
țională de fizică.
A 15-a Olimpiadă internațională de
chimie s-a încheiat in urmă cu două
zile la Universitatea din Timișoara,
unde s-au întrecut 72 de elevi din
18 țări. Buna pregătire teoretică și
practică a reprezentanților țării
noastre rezultă și din faptul că, din
tre cele 8 premii I, 15 premii II, 23
premii III și 3 premii speciale acordate de un juriu internațional,
condus de prof. univ. dr. Felicia
Cornea, elevii români au obținut
două premii I, două premii II și
premiul special pentru cea mai bună
probă experimentală. Tinerii români
laureați sint : Tică Andrei Adrian,
clasa a Xl-a, Liceul de filologie-istorie din Craiova — premiul I șt
premiul special pentru cea mai bună
lucrare experimentală, Vasile Maria
na, clasa a XH-a, Liceul industrial
„Gheorghe Șincai“ din București —
premiul I, Boboc Liliana, clasa a
XlI-a, Liceul de științe ale naturii
din Brașov, și Barbu Eugen, clasa a
XlI-a, Liceul industrial nr. 4 din
Ploiești —* premiul II. Premii I au
mai fost acordate elevilor din R.F.
Germania —■ 2, U.R.S.S. —2, Austria

— 1, Polonia — 1. La festivitatea de
închidere, desfășurată la Universi
tatea din Timișoara, au participat re
prezentanți ai Ministerului Educației
și învățămîntului, ai C.C. al U.T.C.,
ai Consiliului popular al municipiu
lui Timișoara, elevi, studenți și ca
dre didactice.
A 14-a Olimpiadă internațională de
fizică se desfășoară pe platforma de
la Măgurele, între 5 și 14 iulie. La
probele teoretice și practice au parti
cipat cite cinci elevi din 16 țări. în
prezent, probele sînt analizate de că
tre un juriu internațional sub pre
ședinția prof. univ. dr. Constantin
Plăvițiu, decanul Facultății de fizi
că a Universității din București.
Festivitatea de premiere și Închi
derea olimpiadei vor avea loc în
aula Facultății de fizică de la Mă
gurele.
Alegerea țării noastre ca gazdă a
acestor manifestări științifice atestă
incă o dată prestigiul de care se
bucură astăzi învățămîntul româ
nesc, condițiile superioare ce-i sînt
asigurate, dezvoltarea sa multilate
rală înregistrată îndeosebi după
Congresul al IX-lea al partidului,
calitatea tot mai înaltă, competiti
vă, sub egida căreia partidul și sta
tul nostru situează școala româ
nească de toate gradele.

Cronica zilei
La Cluj-Napoca s-a deschis luni
ce-a de-a 13-a ediție a Cursului in
ternațional de vară „Civilizație
românească — civilizație universală"
organizat de Universitatea „BabeșBolyai". în tema generală a cursului,
în acest an este înscrisă problematica
„Sud-estul Europei — teritoriu de
interferență a civilizațiilor", un dia
log comparativ ce subliniază rolul
civilizației românești in istoria civi
lizației universale. Timp de 20 de
zile, cursanți din Italia, S.U.A., Aus
tria, Ungaria etc. — cunoscători sau
tineri care se interesează de istoria
și cultura noastră, romaniști sau spe
cialiști în diverse domenii ale civili
zațiilor umane — vor audia prelegeri,
vor participa la mese rotunde și
vizite documentare.
★

La invitația Federației române de
șah, marele maestru internațional
sovietic Anatoli Karpov, campion
mondial de șah, ne-a vizitat țara în
perioada 7—11 iulie a.c.
Consiliul Național pentru Educație
Fizică și Sport i-a înmînat lui Anatoli
Karpov „Diploma de Onoare" a
C.N.E.F.S. pentru marile performanțe
realizate și pentru contribuția la dez
voltarea șahului.
Campionul mondial de șah a sus
ținut două simultane cu iubitori ai
șahului din București și Timișoara.

vremea
Timpul probabil pentru intervalul cu
prins între 12 iulie, ora 21 — 15 iulie,
ora 21. în țară : Vremea va fi caldă și
ușor instabilă. Cerul va fl variabil, cu
înnorărl mai accentuate în cursul dupăamiezelor, îndeosebi în estul țării, pre
cum și în zonele de deal și de munte,
unde vor cădea averse locale de ploaie,
însoțite și de descărcări electrice. Vîntul va sufla slab pînă la moderat. Tem
peraturile minime vor fi cuprinse în
tre 10 și 20 de grade, iar cele maxime
între 22 și 32 de grade, local mai ri
dicate. Izolat, condiții favorabile pro
ducerii grindinei. (Margareta
Struț'u.
meteorolog de' serviciu)'.

A apărut „ERA SOCIALISTĂ'
*
Sub genericul „Spiritul revoluțio
nar, creator al politicii partidului de
dezvoltare multilaterală a patriei
noastre socialiste" sint publicate ar
ticole consacrate aniversării a 18 ani
de la Congresul al IX-lea al P.C.R. :
„Forța conducătoare, dinamizatoare
a întregii noastre societăți" ; „Dina
mica rolului și funcțiilor statului so
cialist" de loan Ceterchi și Nicolae
Popa ; „Industrializarea — pivot al
dezvoltării echilibrate a economiei
naționale" de Dumitru Pugna ; „în
florirea națiunii — realitate preg
nantă a stadiului actual al noii orînduiri în România" de Ion Rebedeu ;
„Perfecționarea sistemului de retri

Cursa feminină de 800 m din ca
drul concursului de atletism, găzduit
de stadionul „Commonwealth", a fost
deosebit de disputată, ordinea prime
lor trei clasate stabilindu-se abia pe
ultimii metri. Printre medaliate s-a
numărat și românca Doina Melinte,
clasată pe locul trei, cu timpul de
l’59"93/100, medalia de aur revenind
sovieticei Irena Podialovskaia — 1’59“

La tenis

29/100, iar cea ds argint americancei
Robin Campbell — l’59“81/100.
Atletele românce Maria Radu șl
Doina Melinte s-au calificat pentru
finala probei de 1 500 m, în care vor
concura alături de Sipatova, Koba
(U.R.S.S.), Foster, Kane (S.U.A.),
Krott (R. F. Germania), Calleja
(Spania), Dorio (Italia), Carlo (Porto
Rico), Williams (Canada) și Regonesi (Chile).

Performanță fără precedent
la baschet
în turneul feminin de baschet,
echipa României a obținut o meri
torie medalie de argint (performan
ță foarte frumoasă, fără precedent în
baschetul nostru), ureînd încă o
treaptă în ierarhia mondială univer
sitară, după ce, cu doi ani în urmă,
la București, cîștiga medalia de
bronz, primul trofeu al baschetului
nostru la o mare competiție. Această
performanță a fost realizată de o
generație dotată, bine pregătită teh
nic și tactic, cu individualități de
valoare, precum Magdalena Pall,
Mariana Bădinici, Ștefania Borș.
în semifinale, echipa noastră a ob
ținut o spectaculoasă victorie în fața
selecționatei R. P. Chineze, cu cate
goricul scor de 97—68. Cu o apărare
agresivă și un joc eficient în atac,

ÎN CÎTEVA RÎNDURI
FOTBAL Selecționata divizio
nară a României — BotafogoBrazilia : 1-0
O în primul meci al turneului in
ternațional de fotbal de la Paris, se
lecționata divizionară a României a
întrecut cu scorul de 1—0 (1—0) for-

® „PULSUL" MARI
LOR lumii sau perioada de
variație a nivelului apelor lor
este apreciată de către; cercetă
torii sovietici la 33 de ani. în
ultimii 300 de ani s-a constatat
că nivelul mărilor urcă incet dar
permanent. în medie, această
creștere este de un milimetru
pe an. Cercetătorii Institutului
de oceanografie din Leningrad
iși bazează concluziile pe ana
lizarea minuțioasă a datelor
existente pentru ultimele trei
secole și pe observațiile efectua
te cu ajutorul sateliților artifi
ciali ai Pămintului. Variația ni
velului mărilor a atins în trecu
tul îndepărtat, între perioadele
interglaciare, și o sută de me
tri. în ultimii șapte-opt mii de

mația braziliană Botafogo din Rio de
Janeiro.
6 Competiția
internațională de
gimnastică „Cupa Prietenia" s-a încheiat la Debrecen (Ungaria) cu fi
nalele pe aparate, printre învingă
toarele concursului de junioare numărîndu-se și sportivele românce
Violeta Burtescu și Tania Boțea.

ani însă condițiile climaterice
ale globului terestru s-au sta
bilizat și amplitudinea acestei
variații nu depășește patru me
tri. Cel mai repede — cu doi
milimetri pe an — crește ni
velul Oceanului Arctic și într-o
măsură mai mică cel al oceane
lor Atlantic, Pacific și Indian.

® MARCAJ CU AJU
TORUL LASERULUI. Spe
cialiști ai Universității din Sofia
au realizat o instalație cu laser
cu ajutorul căreia se pot impri
ma pe cele mai diverse mate
riale etichete, simboluri și alte
inscripții , necesare. Desenul sau
inscripția sînt programate în
prealabil in memoria unui mi
croprocesor, iar funcționarea in
stalației este urmărită cu ajuto-

două medalii,
dar de bronz
Pe terenurile Universității Alberta
au luat sfîrșit probele turneului de
tenis, printre sportivii aflați în ulti
mele faze ale competiției numărîndu-se și reprezentanții studenților
sportivi din România. în semifinalele
probei de simplu femei, după un
meci extrem de disputat, Lucia Ro
manov a cedat în fața sovieticei Olga
Zaițeva, victoria revenind acesteia
cu scorul de 3—6, 6—2, 6—4. Apoi,
in partida pentru medalia de bronz,
jucătoarea româncă și-a demonstrat
valoarea, nepierzînd nici un set :
Lucia Romanov (România) — Xinyi
Li (R.P. Chineză) 6—0, 6—0. în fi
nală, Cecilia Fernandez (S.U.A.) a
cîștigat în fața Olgăi Zaițeva cu sco
rul de 3—6, 6—1, 6—2.
Tot cu medalia de bronz au fost
recompensați și Laurențiu Bucur și
Adrian Marcu, Ia dublu bărbați, în
urma victoriei realizate in meciul

(Urmare din pag. D

rul unui monitor de televiziune.
Instalația a stirnit un deosebit
interes in rindurile specialiștilor.

Instrument de economisire și de
plăți apreciat de depunători, contul
curent personal se deschide la
sucursalele și filialele C.E.C. ori
cărei persoane majore pe baza unei
depuneri minime de 100 de lei.
Pentru deschiderea unui cont cu
rent personal, solicitatorul comple
tează o „cerere de deschidere de
cont curent personal" și un „formu
lar cu specimene de semnături"
puse la dispoziție de unitatea C.E.C.
Cu prilejul deschiderii contului
curent personal, titularul poate îm
puternici și alte persoane să dispu
nă de sumele depuse în cont in tot
timpul vieții sale sau după deces,
în acest scop, în cererea de des
chidere a contului el va înscrie
numele persoanelor respective la
clauza de împuternicire (cel mult
două) sau dispoziție testamentară.
Numele persoanelor trecute la
clauza de împuternicire se înscriu
și în formularul cu specimene de
semnături.
Depunerile în contul curent per
sonal se pot face in numerar la ori
care unitate C.E.C. din țară, atît

pentru locul 3 In fața cuplului cana
dian Wostenholme, Bengtson, cu
6— -3, 6—4.
în ultimele finale s-au înregistrat
următoarele rezultate : simplu băr
bați : Ricard Gallien (S.U.A.) —
Daniel Goldie (S.U.A.) 6—1, 6-4
7— 6 ; dublu femei : Karen Dewis,
Jill Hetherington (Canada) — Kumi
ko Okamoto, Junko Kimura (Japonia)
6—3, 4—6, 9—7 ; dublu mixt : Hethe
rington,, Jenkins (Canada) — Dries,
Settlemayer (R.F. Germania) 7—6,
7— 6.
ț
întreceri viu disputate
și la celelalte discipline sportive
• La polo pe apă, reprezentativa
română este prezentă, de asemenea,
în lupta pentru medalii, calificîndu-se in turneul pentru locurile 1—4.
în ultimul meci al grupei prelimina
re B, poloiștii români au terminat la
egalitate : 10—10 (1—3, 4—1, 3—3,
2—3) cu selecționata U.R.S.S. Rezul
tate In turneul pentru locurile 1—4:
U.R.S.S. — S.U.A. 10—9 (5-3. 1—2,
3— 2, 1—2) ; Cuba — România 11—10
(5—2, 3—3, 1—2, 2—3).
• în proba de spadă pe echipe,
victoria a revenit formației Italiei,
urmată de Polonia, U.R.S.S. și
România. Iată rezultatele înregistra
te : Finala : Italia — Polonia 9—4 ;
meciul pentru locul 3 : U.R.S.S. —
România 8—4. Punctele echipei noas
tre au fost realizate de Sorin Saitoc
— 2 victorii, Nicolae Bodoczi și Ru
dolf Szabo — cite o victorie.

de titular, cit și de alte persoane.
Titularii de conturi pot solicita de
asemenea unităților socialiste unde
iși desfășoară activitatea să li se
depună în cent pe bază de consimțămint scris prin virament retribu
ția integrală sau parțială pe care o
au de primit.
Restituirea sumelor din conturile
curente personale se face de unită
țile C.E.C. persoanei care prezintă
un cec semnat de titularul de cont
sau de una din persoanele îm
puternicite de el. Operațiile de plăți
in numerar se efectuează de
sucursala sau filiala C.E.C. la care
s-a deschis contul curent personal,
precum și de o altă unitate C.E.C.
stabilită de titularul contului.
Plățile prin virament (ocazionale
sau periodice) din conturile curente
personale se efectuează pe bază de
documente prezentate sucursalelor
sau filialelor la care sînt deschise
conturile.
Pentru sumele păstrate in contu
rile curente personale, titularii be
neficiază de o dobîndă anuală de
3 la sută.

Președintele Mișcării de Eliberare din Sao Tome și Principe,
Președintele Republicii Democrate Sao Tome și Principe
La aniversarea proclamării independenței Republicii Democrate Sao
Tome și Principe, vă adresez calde felicitări și cele mai bune urări de să
nătate și fericire personală, iar poporului dumneavoastră noi succese pe
calea dezvoltării economice și sociale.
Exprim convingerea că raporturile de prietenie și conlucrare existente
între partidele și țările noastre se vor dezvolta tot mai mult spre binele
ambelor popoare, al politicii de pace și colaborare internațională.

porană a adus, în o seamă
de țări ale lumii, în afară
de binefaceri — și mari ra
vagii, tocmai acolo unde a
ignorat omul și interesele
Iui. Fructificînd această ex
periență, noua noastră re
voluție agrară va putea
să-și împlinească menirea
— și și-o va îndeplini —
în măsura in care, vrînd
să transforme pămîntul, va
porni de la om, de la in
teresele sale, așezînd omul
în centru, astfel incit să se
reconsidere din punctul lui
de vedere, al participării
sale la sporirea producției
agricole, raportul om-pămint. Este în cauză un ra
port asupra căruia grevează
încă o seamă de prejude
căți. Prejudecăți moștenite,
apăsînd asupra noastră
din lungul secolelor, dar
și prejudecăți mai noi și
nu o dată active, păstrate
dintr-un reflex deloc crea
tor. Pentru că reflexele,
mai ales cele condiționate,
se arată a fi — nu o dată
— rezistente. Ele ne împiedică uneori să vedem drumul drept, care
în economie, cel puțin, În
seamnă rentabilitate și be
neficiu. Dar e limpede pen-

PROGRAMUL 1
11,00
11,05
11.35
11.55
12,20
12.35
16,00
16,05
16,25
17,00
17,50
20,00
20,20
20.30
20.55

Telex
Almanahul familiei
Caleidoscop muzlcal-coregrafic
Român foileton : „Marile speranțe1
Actualitatea economică
Ecran de vacantă
Telex
România pitorească
Clubul tineretului
Amfiteatru studențesc
1001 de seri
Telejurnal
Actualitatea economică
Vldeoteca internațională
Forum politico-ideologic. Orientă
rile și cerințele formulate de tova
rășul Nicolae Ceaușescu la Plenara
C.C. al P.C.R. — program de mun
că însuflețitor pentru progresul
economico-soclal al țării, pentru
ridicarea
bunăstării
întregului
popor
21,10 Teatru TV: „Eu sînt tatăl copii
lor" de Angela Bocancea. Interpre
tează : Irina
Răchițeanu-Sirianu,
Leopoldina Bălănuță, Violeta An
drei, Mircea Șeptilici, Mihai Din
vale,
Simona
Bondoc,
Valeria
Ogășanu,
Dan
Damian,
Sorin
- Gheorghiu, Valentin Teodosiu^ Re
gia, artistică+. Cristian Munteanu
22,30-Telejurnal-,

PROGRAMUL 8

20,00 Telejurnal
20,20 Buletinul rutier
20,35 Salonul TV al artelor plastice.
Militantismul — dimensiune majo
ră a artei noastre contemporane
21,20 Tineri compozitori
21,40 Columne ale istoriei
22,00 Secvențe de la Festivalul „Zilele
muzicale tirgmureșene"
22.30 Telejurnal

DE LA TAROM

începînd cu data de 14 iulie 1983,
Agenția TAROM internă București
va funcționa în noul său sediu din
Strada Mendeleev nr. 14 (Piața
Amzei), sector 1. Noile numere de'
telefon vor fi următoarele : 59 41 56
și 59 41 85.

tru noi toți, a devenit și
mai limpede prin orientă
rile recente ale Plenarei,
privind dezvoltarea agri
culturii — prin vastul pro
gram de punere mai inten
să în valoare a marii avuții
naționale, care este pămîn
tul, — că „noua revoluție"
va însemna, în mod sigur,
și o renunțare obiectiv ne
cesară la niște prea vechi
și deloc fertile prejudecăți.
Oamenii sînt ai pămin
tului și pămîntul trebuie să
fie al tuturor oamenilor,
cu precădere al oamenilor
care răspund, prin munca
lor, de pămint. Pe ei
trebuie să-i așezăm în
centrul interesului nostru,
mai ales într-o etapă a
dezvoltării umanității în
care s-a pus, iată, „hectarul
sub stress". Cine va scoate
„hectarul de sub stress" ?
E limpede că numai omul,
dar nu de la sine, ci printr-o nouă modalitate de
implicare, care să-i asi
gure succesul. Oricum, pă
mîntul tinde să se reducă
pretutindeni la o palmă de
pămînt, o palmă de care
depinde în ultimă instanță
un om. Raportul un om —
o palmă de pămînt va de

veni, In epoca următoare,
hotărîtor pentru lume. Deci
lumea se va rezema, de
ducem noi, pe fiecare om.
Pe fiecare om stăpin pe-o
palmă de pămînt, pe care
să se reazeme și el și lu
mea.
înfăptuirea vastului pro
gram de ridicare a poten
țialului fertil, de Irigații,
desecări și combatere a
eroziunii solului, program
de anvergură națională,
va avea, în ani, consecințe
la scară națională, ridicind
pe o nouă treaptă gospodă
rirea pămintului, cultura
pămintului- și implicindu-1
pe fiecare om. Pămîntul
începe, pentru om, ca om,
de la umbra cu care el îl
măsoară chiar cind dă ocol
Terrei. „A face degeaba
umbră pămintului" în
seamnă, pe românește, a
nu fructifica pămintul. A-l
fructifica pe deplin, por
nind de la om, reprezintă
aspirația pe care o putem
împlini numai printr-o
nouă revoluție agricolă. Nu
„hectarul sub stress", nici
„omul sub stress", ci omul
ca singură unitate de mă
sură.

DE
cancer, în special a maladiilor
aparatului respirator și a celui
digestiv.

• OPERAȚIUNE ANTI
DROG, Poliția din Washing
ton a întreprins, la sfîrșltul
săptămînii trecute, o vastă ope
rație antidrog in diferite car
tiere ale capitalei americane,
reținînd cu acest prilej 448 de
persoane. Dintre acestea, 80 la
sută au fost inculpate pentru
încălcarea legislației referitoare
la stupefiante. Acțiunea a pri
lejuit confiscarea unor cantități
neprecizate de heroină, cocaină

Poporul Republicii
Democrate Sao Tome
și Principe sărbă
torește, la 12 iulie,
opt ani de la procla
marea independenței
naționale.
Stat insular, situat
la 300 km de coasta
occidentală a Africii,
Sao Tome și Principe
are o suprafață de
964 kmp și o populație
de circa 90 000 locui
tori, din care cea mai
mare parte se ocupă
cu agricultura și pes
cuitul. In perioada
scurtă ce a trecut de
la proclamarea inde
pendenței,
poporul
micii republici a de
pus eforturi susținute
pentru a lichida con
secințele anilor de do
minație colonială și a
valorifica in folosul
propriu diversele re

surse ale țării. Au fost
astfel
naționalizate
plantațiile de cacao și
cafea, care furnizează
75 la sută din totalul
exportului, au luat
ființă primele ferme
agricole și a început
construirea cîtorva fa
brici. Primul congres
al Partidului Mișcarea
de Eliberare din Sao
Tomă și Principe, des
fășurat in iulie 1978,
a stabilit ca obiectiv
fundamental dezvol
tarea republicii pe o
cale necapitalistă și
trecerea treptată la
construirea unei so
cietăți noi, socialiste.
Animat de senti
mente de prietenie și
solidaritate față de
popoarele care
au
pășit pe calea dezvol
tării de sine stătătoa

re, poporul român ur
mărește cu interes
eforturile depuse de
poporul tinerei repu
blici africane pentru
făurirea unei vieți
noi. între Republica
Socialistă România și
Republica Democra
tă Sao
Tomă și
Principe s-au stator
nicit relații de priete
nie și colaborare care
cunosc o evoluție as
cendentă. O contribu
ție importantă la acest curs au adus-o
convorbirile
dintre
președintele
Nicolae
Ceaușescu și preșe
dintele Manuel Pinto
Da Costa, care au des
chis rodnice perspec
tive conlucrării dintre
cele două țări, în in
teresul reciproc, al
păcii și înțelegerii in
ternaționale.

Cu privire la neparticiparea
unei echipe de fotbal la „Cupa cupelor44

tV

o A TRĂI RAȚIONAL.
Cazurile de îmbolnăvire de
cancer pot fi reduse cu 60 la
sută dacă se renunță la fumat
și se practică un regim alimen
tar rațional, bazat în special pe
vegetale și pe produse cerea
liere — a declarat, intr-un in
terviu radiodifuzat, Richard
Doll, directorul Unității de epi
demiologie al fondului britanic
pentru cercetări în domeniul
cancerului din Oxford. El a
subliniat că studiile efectuate
în Marea Britanie confirmă că
fumatul și regimul alimentar
necorespunzător se află la ori
ginea a cel puțin 60 Ia sută din
cazurile de îmbolnăvire de

Excelenței Sale
Domnului MANUEL PINTO DA COSTA

Cum se deschide un cont curent personal la C.E.C.

OMUL ȘI PĂMÎNTUL
considerare ? Documentele
recentei plenare a C.C.
al P.C.R. ne vorbesc des
pre un vast program de
investiții și cointeresare,
un ansamblu de măsuri
menit să ridice agricultura
noastră mai sus. în această
lumină, însuși conceptul de
„nouă revoluție" presupune
un conținut profund trans
formator, vast și complex,
apt să aducă intr-o radicală
înnoire atit pămîntul —
care tși va spori în viito
rii ani potențialul produc
tiv — cit și omul, care trebuie să pună in valoare acest potențial productiv. Căci dacă resursele
pămintului sînt limitate —
producțiile noastre agricole
sint bazate intr-un procent
de 53 Ia sută pe potențialul
fertil al solului —, resur
sele umane sint cu mult
mai mari, ele devin uriașe
cînd sînt propulsate de un
program ambițios, care are
ca țintă nu numai natu
ra, dar și omul. Nici
n-ar fi altminteri de con
ceput o revoluție fără om.
„Revoluția științifico-tehnică" din lumea contem-

DEMOCRATE SAO TOME Șl PRINCIPE

NICOLAE CEAUȘESCU

® Echipa feminină de baschet a României - la o performanță fără precedent: vicecampioană
mondială universitară ® Vali lonescu, Doina Melinte, Lucia Romanov și cuplul Laurențiu Bucur Adrian Marcu, medalii de bronz © Bilanțul românesc înaintea ultimei zile de întreceri:
25 de medalii (6+11+8)

Victorie detașatâ și un nou
record mondial universitar
în proba atletica
dominata autoritar
de românce
Așteptată cu interes deosebit de
miile de spectatori prezenți în tri
bunele stadionului „Commonwealth",
proba feminină de săritură in lungi
me a fost cîștigată, conform previ
ziunilor, de excepționala noastră
atletă Anișoara Cușmir, care și-a
demonstrat încă o dată valoarea, dominind categoric întrecerea. Timpul
nefavorabil — la Edmonton plouă in
termitent și bate un vînt în rafale,
din direcții imprevizibile — a influ
ențat rezultatele reuniunii atletice,
deci și la săritura in lungime. Cu
toate acestea, Anișoara Cușmir a evo
luat constant în jurul cifrei de 7,00 m,
cîștigind medalia de aur cu 7,06 m,
performanță superioară cu 25 cm ce
lei realizate de cea de-a doua clasată,
sovietica Svetlana Zorina-Vaniușina,
care deține anul acesta al treilea re
zultat mondial. Anișoara Cușmir a
stabilit, totodată, și un nou record
mondial universitar. Precedentul re
cord aparținea campioanei olimpice
Tatiana Kolpakova (6,83 m) și fusese
stabilit la Universiada de la Bucu
rești, din 1981.
Cu o săritură de 6,56 m, Vali Ionescu s-a clasat pe locul 3, cîștigind
medalia de bronz.
Clasamentul probei de săritură In
lungime: 1. Anișoara Cușmir (Româ
nia) — 7,06 m ; 2. Svetlana ZorinaVaniușina (U.R.S.S.) — 6,81 m ; 3.
Vali lonescu (România) — 6,56 m ;
4. Beverley Kinch (Anglia) — 6,53 m;
5. Iolanda Cen (U.R.S.S.) — 6,52 m ;
6. Elowa Torriente (Cuba) — 6,47 m.

SĂRBĂTOAREA NAȚIONALĂ /I REPUBLICII

Secretar general al Partidului Comunist Român,
Președintele Republicii Socialiste România

UNIVERSIADA ’83-PRILEJ DE AFIRMARE A SPORTIVILOR ROMANI

baschetbalistele noastre și-au asigu
rat o absolut meritată prezență in
finala competiției.
Finala masculină a fost cîștigată de
Canada, învingătoare cu 83—68 în
fața Iugoslaviei, medalia de bronz
revenind S.U.A. — 119—91 în meciul
pentru locul 3 cu echipa Cubei.
în finala feminină, reprezentativa
S.U.A. a întrecut cu 83—61 (42—36)
formația României, iar in meciul
pentru locul 3, Iugoslavia a dispus de
R. P. Chineză cu scorul de 59—46.

buire a muncii — parte componentă
a politicii de ridicare a nivelului de
trai", de Mihai Părăluță ; „Vocația
militantă, umanistă a culturii noas
tre socialiste" de Ion T. Ștefănescu ;
„Analiză aprofundată a realităților
lumii contemporane" de Mircea Nicolaescu ; „O politică internațională
de colaborare, independență națio
nală, destindere și pace" de Romu
lus Neagu. Revista mai publică par
tea a doua a dezbaterii cu tema
„Concepția P.C.R., a secretarului său
general, tovarășul Nicolae Ceaușescu.
despre istoria mișcării muncitorești
ca parte integrantă a Istoriei pa
triei".
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EDMONTON 11 (Agerpres). — Cea de-a 12-a ediție a Jocurilor Mon
diale Universitare de vară de la Edmonton se apropie de sfirșit. Atleții,
poloiștii și scrimerii luptă pentru cucerirea ultimelor medalii puse în
joc la această mare competiție polisportivă, care a reținut atenția ama
torilor de sport din întreaga lume.
în această palpitantă dispută, reprezentanții țării noastre au fost
din nou la înălțime, obținînd în antepenultima și în penultima zi a Jocu
rilor încă o medalie de aur, prin atleta Anișoara Cușmir, o medalie de
argint cu echipa feminină de baschet și patru de bronz (atletele Vali
lonescu și Doina Melinte, plus Lucia Romanov, Laurențiu Bucur și Adrian
Marcu — la tenis).
Pînă in prezent, delegația sportivilor români a cucerit tn total 25 de
medalii, dintre care 6 de aur, 11 de argint și 8 de bronz.
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și marijuana. Apreciind că ope
rația a constituit un succes, o
oficialitate locală a declarat
totuși, fără a-și face iluzii :
„Drogurile vor reveni pe străzi
și acțiunea va trebui luată de
la capăt". Indiciu al gradului
pe care-1 înregistrează in
S.U.A. traficul și consumul stu
pefiantelor... ,

e PRECIZĂRI ONO
MASTICE. în urma unei re
cente hotăriri a cabinetului bel
gian, a fost abrogată lista obli
gatorie de prenume pe care pă
rinții le puteau înscrie in cer

în legătură cu neparticiparea unei
echipe românești in competiția in
ternațională de fotbal „Cupa cupe
lor", analizîndu-se această situație,
s-a ajuns la următoarele concluzii :
în regulamentul competițiilor Uniu
nii Europene a Fotbalului Ama
tor, la art. 1 se arată că înscrierile
echipelor participante trebuie să se
facă nominal, cel mai tirziu pînă la
data de 30 iunie a fiecărui an. Aceas
tă prevedere obliga Consiliul Națio
nal pentru Educație Fizică și Sport
și Federația Română de Fotbal să
organizeze calendarul competițional
intern astfel incit, atît întrecerile
din cadrul campibnatului divizionar
A de fotbal, cit și cele din cadrul
„Cupei României" să se încheie
pînă la 30 iunie a.c., pentru a putea
fi desemnate, în timp util, echipele
cîștigătoare in vederea înscrierii lor
In competițiile internaționale. Neținînd seama de aceste reglementări,
conducerea Consiliului Național pen
tru Educație Fizică și Sport și Fede
rația Română de Fotbal au stabilit,
sub diferite pretexte, încheierea
campionatului intern de fotbal la 2
iulie a.c. și disputarea finalei Cupei
României la 6 iulie a.c., ceea ce a
determinat nedesemnarea, în timp
util, a echipei românești pentru
„Cupa cupelor".
I
O mare răspundere pentru această
situație revine Federației Române
de Fotbal. Din analiza efectuată a
rezultat că în activitatea acestei fe
derații s-au manifestat grave neajun
suri, lipsă de răspundere 'și indisci
plină în organizarea activității competiționale, precum și în cunoașterea
și aplicarea reglementărilor în vi
goare. în același timp, s-a constatat
că o mare vină revine Consiliului
Național pentru Educație Fizică și
Sport care a manifestat superficiali
tate, lipsă de fermitate și îngăduin
ță aprobind propunerile Federației
de fotbal cu privire Ia calendarul
competițional fără a lua în consi

cinema
• Melodii de Costinești : SCALA
(11 03 72) — 0,30; 11,30; 13,30; 16; 18; 20,
FAVORIT (45 31 70) — 9; 11,15; 13,30;
15,45; 18; 20,15, GLORIA (47 46 75) —
9; 11,15; 13,30; 15.45; 18; 20.
© Orgolii : CFNTRAL (14 12 24) — 9:
11.15; 13,30; 15,45; 18; 20.
• Vuk — 9; 10,45; 12,30; 16; Buletin
de București — 14,15; 17,45: 19,30 :
DOINA (16 35 38).
0 Răzbunarea haiducilor: FEROVIAR
50 51 40) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20, la grădină — 21.
© Micul lord — 13; 15,15; 17.30; Omul
și umbra — 19,30 : BUZEȘTI (50 43 58).
® Marele șarpe : STUDIO (59 53 15) —
10; 12,30; 15, FERENTARI (80 49 85) —
15,30; 17,30.
© Dacii : STUDIO - 17; 19,30,
O Escapada : FERENTARI — 19,30.
© Revanșa : GIULEȘTI 07 55 46)
—
13,30; 15,45; 18; 20, MIORIȚA (14 27 14)
— 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.
© Întunericul alb — 19,30; Clinele —
15; 17,15; COTROCENI (49 48 48).
© Plntea :
VIITORUL
(11 48 03) —
15,30: 17,30; 19.30.
• Cuibul salamandrelor : MUNCA
(21 50 97) — 15; 17.15; 19,30.
© Viraj
periculos :
PROGRESUL
(23 94 10) — 16; 18; 20.
© Program de vacanță — 9; 11; 13,15;
Copiii Leningradului — 15,30'; 17,45 : 20:
TIMPURI NOI '15 61 10).
O Avertismentul :
SALA MARE A
PALATULUI — 17; 20.
© Vagabondul : PALATUL SPORTU
RILOR ȘI CULTURII (ARENELE RO
MANE) — 21.
• Camionul de cursă lungă : SALA
MICA A PALATULUI — 17,15; 20,
FESTIVAL (15 63 84) — 9; 11,15; 13.30;
15,45; 18; 20,15, GRĂDINA
GLORIA
- 21.

tificatul de naștere al copiilor
lor. Lista, care avea o vechime
de 180 de ani, cuprindea in mod
exclusiv nume cu rezonanță in
istoria belgiană, precum și
nume din calendarul creștin.
Decizia menționată precizează
că, in viitor, belgienii vor putea
completa cu orice alte prenume
lista respectivă, cu condiția ca
ele să nu producă „prejudicii
și confuzie".

® PARCUL CU ȘERPI.
Un nou parc zoologic, in care
sînt expuse 300 de specii de
șerpi, a fost deschis la Palghat,
în statul Kerala, din sudul In
diei. 00 de varietăți de șerpi
veninoși și 210 specii nepericuloase sînt prezentate vizitatori
lor. Autoritățile au precizat că
parcul a fost amenajat pentru

derație reglementările internaționale
în vigoare.
în legătură cu gravele deficiențe
manifestate, guvernul a dat un se
ver avertisment tovarășilor Dragnea
Marin, președinte al Consiliului Na
țional pentru Educație Fizică și
Sport, și Stan Nicolae, vicepreședin
te al C.N.E.F.S., și a stabilit un ter
men pentru luarea măsurilor ce se
impun in vederea îmbunătățirii ra
dicale a activității Consiliului Națio
nal pentru Educație Fizică și Sport.
S-a hotărît destituirea tovarășului
Rădulescu Andrei din funcția de
președinte al Federației Române de
Fotbal și a tovarășului Dumitrescu
Florin din funcția de secretar al fe
derației ; sancționarea cu. avertis
ment pe linie nrofesională a tovară
șului Pascu Mircea, vicepreședinte
al Federației Române de Fotbal.
Guvernul a hotărît ca Biroul Con
siliului Național pentru Educație Fi
zică și Sport să analizeze răspunde
rile ce revin și altor cadre din sub
ordine, implicate în neregulile ma
nifestate și ;să adopte măsuri cores
punzătoare,...
. în legătură cu abaterile care au
avut ,1qc. s-ra ,hotărît sancționarea *
* pe
linie de partid a tovarășilor Dragnea
Marin și Stan Nicolae cu vot de
blam cu avertisment.
Tinînd seama de lipsurile grave
existente în activitatea Consiliului
Național pentru Educație Fizică și
Sport, in mod deosebit a Federației
Române de Fotbal, nrecum și a altor
federații, s-a stabilit să se treacă de
urgență ia analizarea activității aces
tor organisme și să se adoote măsu
rile ce se im-jun centru întronarea
cu fermitate a ordinii și discinlinei,
creșterea exigenței și responsabili
tății tuturor cadrelor care activează
în aceste domenii, îmbunătățirea
substanțială a climatului activității
comoetitionale în vederea obținerii
unor nerformante tot mai ridicate
atît pe plan intern, cit șl in întrece
rile sportive internaționale.
© Fata care vinde flori : VICTORIA
(16 28 79) - 9,30; 12; 14,30; 17; 19,30.
• Incredibilele aventuri ale unor ita
lieni in Rusia : GRIVITA (17 08 58) —
9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15, GRA
DINA LUCEAFĂRUL (15 87 67) — 21.
© Dragostea mea cu Jakub: DRUMUL
SĂRII (31 28 13) — 15,30; 17,30; 19,30.
© Pierduți printre cei vii —
11,30:
13,30; 15,30; 17,30; 19,30; Program de
vacanță — 9,30 : COSMOS 27 34 95).
© Vraciul : FLACĂRA (20 33 4,1) —
14,30; 17; 19,30.
• Șatra : ARTA (21 ,31 86) — 9; 11; 13;
15,30; 17,45; 20, la grădină — 21,15.
• Yeti omul zăpezilor : PATRIA
(11 86 25) — 9; 11,15; 13.30; 15,45; 18:
20,15, BUCUREȘTI (15 61 54) - 9: 11,15:
13,30; 15,45; 18; 20,15, MODERN (23 71 01)
— 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15, la
grădină — 21, EXCELSIOR (65 49 45) —
9; 11,15; 13,30; 15.45; 18; 20,15.
• Cei trei mușchetari : LUCEAFĂ
RUL (15 87 67) — 9; 11,15; 13,30; 15,45;
18; 20.
© Vis de glorie : CAPITOL (16 29 17)
— 0; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15, la
grădină — 21.

teatre
O Teatrul Giulești (sala Majestic,
14 72 34) : Amadeus — 19,30.
O Teatrul satiric-muzical „C. TănaseM
(grădina Boema, 15 50 78) : Fotbal la
Boema — 19,30; (grădina Batiștel) :
Vacanță la București — 19,30.
O Ansamblul
„Rapsodia
romănă“
(13 13 00) : La izvor de dor și cintec
— 18,30.
O fcstrada Armatei (13 60 64, grădina
de vară a C.C.A.) : Estrada în croa
zieră — 19,30.
© Teatrul Țăndărică (15 23 77) : în
cotro, căluțule ? — io; (la Școala ge
nerală nr. 129) : Tîndală... cloșcă —
19,30.

a salva exemplarele pe cale de
dispariție ale faunei spontane
din regiunea Kerala și pentru
a extrage veninul reptilelor,
care va fi folosit Ia producerea
unor medicamente.
© DECES. în localitatea
vest-germană Inning am Ammersee, din Bavaria, a înce
tat din viață, la vîrsta de 82
de ani, compozitorul Werner
Egk, autorul operelor „Peer
Gynt", „Circe" și a numeroase
alte lucrări simfonice și pen
tru balet.

• AȘEZARE DIN NEO
LITIC. Urmele unei așezări din
neolitic, a cărei vechime a fost
stabilită Ia 7 200 de ani, au fost
scoase Ia iveală de arheologii
chinezi. Lucrările efectuate în

străvechea așezare, situată în
zona din imediata vecinătate a
orașului Shenyang, din nordestul Chinei, au dus la desco
perirea fundațiilor unor clă
diri de peste 99 mp, a diverse
obiecte din lemn și ambră, de
o mare valoare arheologică, din
ceramică, artizanat din jad,
piatră și os.

® TIMP DE MEDITA
ȚIE - 7 SECUNDE. In
numai șapte secunde, un calcu
lator electronic aflat la dispece
ratul de transporturi al Parisu
lui poate să răspundă la mai
multe întrebări : cum poate fi
traversată mai repede marea
metropolă, cum se poate ajunge
intr-un raion sau altul, care
sînt cele mai directe trasee de
metrou sau autobuz.

VIZITĂ TOVARĂȘULUI KOLĂE CEAUSESCU
ÎMPREUNĂ CU TOVARĂȘA ELENA CEAUȘESCU !N ETIOPIA
AȘTEPTATĂ CU DEOSEBIT INTERES
Reprezentanți ai opiniei publice, presa etiopiană elogiază
personalitatea președintelui României, politica consecventă
de pace și colaborare internațională a țării noastre
ADDIS ABEBA 11 (Agerpres). - Capitala etiopiană, Addis Abeba,
se pregătește in aceste zile pentru vizita oficială de prietenie pe care
tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist
Român, președintele Republicii Socialiste România, impreună cu tova
rășa Elena Ceaușescu, o va efectua in Etiopia Socialistă, la invitația
tovarășului Mengistu Haile Mariam, președintele Consiliului Militar Ad
ministrativ Provizoriu, președintele Comisiei pentru organizarea Parti
dului Oamenilor Muncii din Etiopia, comandant suprem al armatei re
voluționare a Etiopiei Socialiste.
Interesul deosebit cu care este aș
teptată reintilnirea cu tovarășul
Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena
Ceaușescu (prima întilnire a avut
loc, in 1978, la București) este de
monstrat de pregătirile ample ce
se fac la Palatul Național — re
ședința rezervată înalților soli ai
poporului roman, la primăria mu
nicipalității,, la sediul Consiliului
Suprem al Campaniei de dezvol
tare revoluționară și planificare
centralizată, unde se vor desfășu
ra unele dintre momentele prin
cipale ale vizitei, la Aeroportul in
ternațional Bole sau pe marile ar
tere ale capitalei etiopiene. Ofi
cialități, dar și cetățeni simpli își
exprimă convingerea că vizita înal
ților soli ai poporului român va
contribui la o mai bună cunoaș
tere între cele două țări și po
poare, la dezvoltarea pe multiple
planuri a raporturilor dintre Româ
nia și Etiopia Socialistă, în inte
resul reciproc, al cauzei păcii și
progresului.
Astfel, Addis Telda, vicepre
ședinte al Consiliului Suprem pen
tru Campania de dezvoltare revo
luționară și planificare centralizată,
a declarat : „Sîntem deosebit de fe
riciți că președintele României ne
vizitează țara. Ne exprimăm spe
ranța că vizita va oferi un bun pri
lej pentru dezvoltarea relațiilor
dintre Etiopia Socialistă și Româ
nia. Faptul că Etiopia a fost in
clusă printre țările africane pe care
le vizitează președintele Nicolae
Ceaușescu este o mare cinste pen
tru (ara noastră. Ti dorim un căl
duros bun venit și vom face to
tul pentru a se simți bine pe pămintul Etiopiei Socialiste".
La rîridul său, Bejkele Haile, di
rector general al fabricii textile
,.Akaki", arăta : „Sînteirt foarte fe
riciți că il putem primi pe
președintele României, Nicolae
Ceaușescu, in țara noastră. Ii vom
face o primire pe măsura perso
nalității sale. 11 salutăm ca pe un
conducător al unei țări prietene, ca
pe un om care și-a condus poporul
spre victorie intr-o luptă grea, apărîndu-i suveranitatea și promovind, totodată, o largă cooperare
internațională. Avem convingerea
că vizita președintelui Nicolae
Ceaușescu va duce la, intensifi
carea relațiilor dintre cele două,
țări și la extinderea lor in toate
domeniile".
„Este o ocazie deosebit de bună
pentru noi de a-1 putea saluta pe
președintele Nicolae Ceaușescu —

a spus Ia rîndul său Negussie Teffera, directorul Departamentului
pentru informații din Ministerul In
formațiilor și Relațiilor Publice.
Relațiile României cu Etiopia oferă
un bun exemplu de legături prie
tenești între cele două țări și
popoare. Această vizită este o con
tinuare a ceea ce s-a început in
1978, odată cu vizita președintelui
Mengistu Haile Mariam in Româ
nia. Poporul etiopian așteaptă cu
nerăbdare noua intilnire care va
constitui, sintem siguri, incă un
pas important spre întărirea in
continuare a relațiilor dintre cele
două țări".
Locuitorii capitalei au ținut, tot
odată, să-și exprime satisfacția in
legătură cu faptul că relațiile
româno-etiopiene, întemeiate pe
principiile deplinei egalități in
drepturi, respectului independenței
și suveranității, neamestecului în
treburile interne și avantajului re
ciproc — principii incluse în
Declarația Republicii Socialiste
România și Etiopiei Socialiste, in
alte documente finalizate cu prile
jul întîlnirii dintre președinții
Nicolae Ceaușescu șl Mengistu
Haile Mariam, de la București din
1978 — cunosc o dezvoltare conti
nuă, în folosul deplin al celor
două popoare, al cauzei păcii și
înțelegerii între națiuni.
Dînd expresie sentimentelor de
satisfacție față de vizita înalților
oaspeți din România și subliniind,
totodată, importanța noului dialog
la nivel înalt româno-etiopian pe
planul extinderii și consolidării
bunelor relații stabilite între cele
două țări și popoare, presa etio
piană, posturile naționale de ra
dio și televiziune consacră spații
ample acestui eveniment.
Cotidianul oficial de limbă amharică : „Addis Zemen", precum și
„The Ethiopian Herald", de lijnbă
engleză, au informat pe prima
pagină
că tovarășul Nicolae
Ceaușescu, împreună cu tovarășa
Elena Ceaușescu vor efectua, în
perioada 12-14 iulie, o vizită oficia
lă de prietenie în Etiopia Socia
listă.
Cotidianul „The Ethiopian He
rald" a publicat pe prima pagină
o fotografie a tovarășului Nicolae
Ceaușescu împreună cu tovarășa
Elena Ceaușescu, însoțită de un
amplu material al agenției Ethio
pian News Agency în care se sub
liniază că Etiopia Socialistă va fi
gazda președintelui României, to

varășul Nicolae Ceaușescu, care so
sește marți intr-o vizită oficială de
prietenie. Conducătorul român este
o personalitate proeminentă, cu o
activitate revoluționară care a în
ceput din cea mai fragedă virstă,
în lupta împotriva fascismului.
Cotidianul prezintă date biogra
fice ale tovarășului Nicolae
Ceaușescu scoțînd in evidență că
secretarul general al Partidului
Comunist Român, președintele Re
publicii Socialiste România, a de
venit membru al P.C.R. din frage
dă tinerețe, ocupînd funcții de răs
pundere în cadrul partidului și al
statului. încredințindu-i-se
cele
mai înalte funcții de răspundere,
tovarășul Nicolae Ceaușescu și-a
dedicat întreaga activitate înfăp
tuirii programului P.C.R. de con
struire a societății socialiste mul
tilateral dezvoltate și de înaintare
sore comunism. In fruntea parti
dului și a statului,
tovarășul
Nicolae Ceaușescu a promovat cu
consecventă progresul economicosocial al României, iar la baza po
liticii externe a țării se află prin
cipiile independenței naționale, su
veranității, egalității în drepturi,
neamestecului în treburile interne
ale altor state, dezvoltării priete
niei și colaborării cu țările socia
liste și cu alte state.
Tovarășul Nicolae Ceaușescu —
scrie cotidianul — este autorul unui
mare număr de cărți Si publicații
traduse în diferite limbi. Președin
telui Nicolae Ceaușescu i-au fost
decernate numeroase ordine și me
dalii străine și i s-a conferit de
trei ori titlul suprem de Erou al
Republicii Socialiste România.
Sub titlul „România : O dezvol
tare economico-soeială dinamică",
același ziar publică un amplu arti
col. însoțit de o fotografie care îl
înfățișează pe tovarășul Nicolae
Ceaușescu în cursul unei vizite de
lucru intr-o întreprindere agricolă
de stat. Ziarul evidențiază dezvol
tarea României în cei 18 ani de
cind la conducerea partidului se
află tovarășul Nicolae Ceaușescu ;
actualele realități social-economice
ale României sint o mărturie a di
namismului unei țări cu o indus
trie și agricultură dezvoltate —
arată ziarul — care, subliniază,-•succesele obținute în .anii-construcției
socialiste în dezvoltarea producției
industriale, agricole și a venitului
national.
Referindu-se Ia perspectivele de
viitor, ziarul menționează că pro
ducția va crește in 1984 și 1985 mai
mult decît în primii ani ai actua
lului cincinal.
în încheiere, „The Ethiopian He
rald" scrie că toate aceste minu
nate realizări sînt mărturie a fap
tului că partidul și statul român,
continuind ferm politica de creș
tere a producției materiale, creează
condiții tot mai bune sporirii
bunăstării materiale și spirituale a
întregului popor român.

Adunarea festiva de la Ulan Bator
cu prilejul aniversării Revoluției Populare Mongole
ULAN BATOR 11 (Agerpres). —
La Ulan Bator a avut loc, la 10 iulie,
o adunare festivă consacrată celei
de-a 62 aniversări a Revoluției Popu
lare Mongole. Au participat Yumjaaghiin Țedenbal, secretar general
al C.C. al P.P.R.M., președintele Pre
zidiului Marelui Hural Popular al
R.P. Mongole, alți conducători de
partid și de stat mongoli.
Raportul la. adunare a fost prezen
tat de Magaljavîn Daș, secretar al
C.C. al P.P.R.M., care s-a referit Ia
succesele obținute de R.P. Mongolă
în anii care au trecut de la victoria
revoluției din 1921 și a abordat o serie
de aspecte ale politicii externe pro
movate de Mongolia. Vorbitorul a re
liefat, în context, semnificația re
centelor convorbiri dintre tovarășul
Nicolae Ceaușescu, secretar general

al Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, și tovarășul Yumjaaghiin Țe
denbal, secretar general al C.C. al
P.P.R.M., președintele Prezidiului
Marelui Hural Popular al R.P. Mon
gole, care a efectuat o vizită oficială
de prietenie in România in luna
iunie. A fost, de asemenea, reliefată
importanța deosebită a documentelor
semnate la București pentru extin
derea și adincirea pe mai departe a
prieteniei și colaborării frățești din
tre P.C.R. și P.P.R.M., dintre cele
două țări și popoare. Vizita oficială
de prietenie a delegației de partid și
de stat a R.P. Mongole in Republica
Socialistă România, a subliniat vorbi
torul, reprezintă o importantă con
tribuție la întărirea unității țărilor
socialiste.

Evoluția economiei mongole în primul semestru
al anului 1983
ULAN BATOR 11 (Agerpres). —
La Ulan Bator a fost dat publicității
comunicatul oficial privind îndepli
nirea planului de dezvoltare a eco
nomiei naționale și culturii mongole
pe primele șase luni ale anului. Do
cumentul menționează că întreprin
derile industriale mongole au înde
plinit planul semestrial in proporție

de 102,3 la sută. Producția industria
lă globală a crescut în perioada res
pectivă cu 9,2 la sută, comparativ
cu primul semestru al anului prece
dent. Productivitatea muncii în in
dustrie a sporit cu 1,5 la sută. A
crescut, de asemenea, suprafața
agricolă cultivată și s-a dezvoltat in
continuare șeptelul.

Noi acțiuni și luări de poziție în favoarea
dreptului suprem al oamenilor la viață, la pace
„Denuclearizarea Balcanilor, o măsură de mare importanță
pentru întreaga Europă" — declară primul ministru a.l Greciei
MADRID 11 (Agerpres). - „Grecia a decis, în mod independent și
unilateral, retragerea armamentului nuclear de pe teritoriul său. Aceasta
nu este o chestiune ce poate constitui obiect de negocieri, ci strict o
decizie a guvernului elen care dorește ca și vecinii săi balcanici să pro
cedeze la fel" — a declarat, la Madrid, primul ministru al Greciei. Andreas
Papandreu, informează agenția Taniug, care citează presa spaniolă. In
acest context, premierul elen a apreciat că propunerea privind denu
clearizarea Balcanilor este de o mare importanță nu numai pentru re
giune, ci și pentru întreagă Europă.
Referindu-se la bazele militare ale S.U.A. din Grecia, Papandreu a
spus că acestea „sînt un simbol al dominației străine". Grecia negociază
de opt luni cu S.U.A. in vederea eventualei, desființări a bazelor — a
menționat el.
Bazele militare subminează colaborarea pașnică dintre țări
ATENA II (Agerpres). — La Ate
mai curind, un acord privind trans
na a avut loc o reuniune a repre
formarea acestei regiuni intr-o zonă
zentanților unor organizații ale lup
denuclearizată, o zonă a înțelegerii
tătorilor antifasciști și veteranilor și bunei vecinătăți, a colaborării și
de război d-intr-o serie de țări bal
păcii, lipsită de baze militare și tru
canice. Participanții au adoptat un
pe străine.
apel către guvernele, parlamentele,
Din țara noastră la reuniune a
partidele politice, către organizații
sociale, sindicale, oamenii de știip- participat, o delegație condusă de
gl. It. in rezervă Neagu Andrei,
t-ă, tinerii și femeile din țările res
președintele- Comitetului foștilor
pective, in care se subliniază nece
luptători și veteranilor de război
sitatea de a acționa pentru ca intre
statele balcanice să se realizeze, cit
împotriva fascismului.

„Să fie oprită cursa înarmărilor atomice !“
VIENA 11 (Agerpres). Intr-un
re, pentru salvgardarea păcii.
interviu acordat ziarului „Arbeiter
Poporul austriac, a spus el, înțe
Zeiiung", ministrul austriac al apăr
lege importanța acestor probleme
rării naționale, Friedhelm Frisși de aceea Austria trebuie să-și
chenschlager, s-a pronunțat in fa
spună cuvintul pentru a nu admite
voarea participării active a Aus
escaladarea periculoasă în Europa
triei la eforturile in direcția opririi
cursei înarmărilor racheto-nucleaa cursei înarmărilor.
Inițiative ale militanților
ROMA 11 (Agerpres). — Comite
tele de luptă pentru pace care au
organizat la Comiso, in Sicilia, o
tabără internațională a militanților
pentru dezarmare, împotriva ampla
sării unor rachete „Cruise", pe teri
toriul italian, au anunțat că vor
iniția, in iulie și august, acțiuni paș
nice de blocare , a căilor de acces
spre aeroportul militar „Magliocco",

pentru pace din Italia
din . acest oraș. Potrivit planurilor
N.A.T.O., la „Magliocco" urmează
să se amenajeze baza de amplasare
a 112 rachete „Cruise".
Centrul național italian al comi
tetelor pentru pace a precizat că la
Comiso urmează să fie organizată,
de asemenea, o conferință împotriva
armelor nucleare, la inceputul lunii
august..
../

De la Rovuma la Maputo un front al reconstrucției pașnice
Astăzi urmează să înceapă o nouă și importantă
acțiune politică a României socialiste: tovarășul Nicolae
Ceaușescu, secretar general al partidului, președintele
Republicii, va întreprinde, impreună cu tovarășa Elena
Ceaușescu, o vizită oficială de prietenie în mai multe
țări din Africa. Succedind celorlalte itinerare istorice din
1972, 1977, 1979 pe continentul african, ca și itinera
relor întreprinse, de-a lungul anilor, pe alte continente
ale lumii, noua vizită vine să pună, o dată mai mult, în
lumină politica poporului și statului nostru de solidari
tate activă cu popoarele Africii, angajate în lupta pen
tru întărirea și apărarea independenței naționale, de
conlucrare cu toate țările in curs de dezvoltare, cu
toate popoarele pentru înfăptuirea idealurilor de pace
și progres in întreaga lume.
Foporul român se simte apropiat de popoarele țărilor
ce urmează a fi vizitate prin năzuința comună de a ne
dezvolta liber, de sine stătător, pe calea progresului
economic și social, de a impune lichidarea politicii

Prin iarba uscată și înaltă cit un
stat de om, drumul de savană se în
tinde cind drept, cînd șerpuit, ca o
panglică de coral, de pe care roțile
mașinilor -răvășesc în răstimpuri
pulberea fină a lateritei. De la ca
feniu închis la roșu, culoarea dru
murilor de țară mozambicane se
răsfrînge în cea a arborilor și a
ierbii : zone întregi capătă o nuanță
purpurie, precum lumina amurgului
austral. Noaptea, cind căldura sca
de, fauna, atît de retrasă ziua, mi
șună pe lingă șosea. în întuneric
strălucesc ochii gazelelor, iepurii
aleargă in zig-zag in raza farurilor,
iar mistreții „javali" tăvălesc ier
burile uriașe, croindu-și prin ele co
ridoare in jocul hipnotic al lumi
nilor vreunui camion întîrziat...
în valea fluviului Zambezi și a
afluenților săi nordici, peisajul ciștigă în prospețime, datorită verdelui
mai persistent, întreținut de parce
lele irigate și de păduri. Dacă in
sud domină culturile de orez, tres
tie de zahăr, citrice și banane, în
provinciile Zambezia și Tete se intilnesc holde de porumb, plantații
de iută, copra și bumbac.
între rîul Rovuma, desemnind
frontiera cu Tanzania, în nord, și

imperialiste, colonialiste și neocolonialiste de forță,
dominație și dictat, de a asigura instaurarea unor re
lații de libertate, egalitate și respect între state, pentru
edificarea unei noi ordini economice internaționale,
care să asigure progresul mai rapid al statelor rămase
in urmă, pentru făurirea unei lumi mai bune și mai
drepte, a păcii, colaborării și încrederii pe planeta
noastră.
Fără îndoială, contactele și convorbirile la nivel înalt
ce vor avea loc, intilnirile cu popoarele țărilor respec
tive, documentele ce vor fi încheiate vor întări și mai
mult prietenia și colaborarea multilaterală dintre Româ
nia și aceste țări, spre binele reciproc și, totodată,
potrivit intereselor generale ale marii cauze a păcii,
libertății și securității internaționale, a dezvoltării economico-sociale a tuturor națiunilor.
In intimpinarea acestei noi solii de pace, prietenie șl
solidaritate pe pâmintul Africii, am publicat reportaje
din Etiopia și Zimbabwe. In continuare, publicăm in
numărul de față însemnări din Mozambic.

însemnări
din Republica
Populară Mozambic
rîul Maputo, din extremitatea sudi
că, la granița cu Republica SudAfricană, Mozambicul se întinde pe
o suprafață de 783 030 kmp, avînd o
deschidere spre Oceanul Indian de
peste 2 000 de kilometri. De la cîmpia largă dinspre litoral, relieful
urcă progresiv spre zona platourilor punctate de masive muntoase.
Clima este subtropicală în sud, tro
picală în centru și nord.
Este vorba de o țară cu o veche
și bogată istorie, care abia de curind
a început să fie studiată cum se
cuvine, întrucit înainte lucrările de
istorie se ocupau mai ales de colo
nizarea acestui pămînt, Iăsind în
umbră trecutul mai îndepărtat al
poporului mozambican.
încă din secolul ăl X-leâ a? erei
noastre, populațiile de pe litoralul
mozambican erau vizitate de negus

tori persani și arabi, avînd cu ei In
tense relații comerciale. în jurul
anului 1300 aici s-a închegat o im
portantă civilizație — imperiul Monomotapa — care, în ciuda vicisitu
dinilor, a dăinuit vreo cinci veacuri.
Nu se cunoaște încă cu certitudine
originea denumirii de Mozambic, dar
versiunea cea mai probabilă susține
că ea ar proveni de la numele unui
arab, Musa al Bique, care era șeic
sau sultan pe insula din apropierea
actualei capitale mozambicane, cînd
navigatorul portughez Covihă a so
sit aici, in 1489. Colonizarea propriuzisă a început mult mai tîrziu și,
odată cu ea, lupta de rezistență a
mozambicanilor, datorită dirzeniei
lor abia la sfîrșitul veacului trecut
putindu-se instaura dominația colo
nială asupra întregului teritoriu al
Mozambicului.
Mozambicanii nu s-au împăcat însă
niciodată cu această situație. Etapa
decisivă a luptei pentru neatîrnare
începe odată cu crearea Frontului
de Eliberare a
IWozambicului
(FRELIMO), care, timp de un dece
niu, a desfășurat pe un front larg
acțiuni armate contra colonialismu
lui, iar de la proclamarea indepen
denței, la 25 iunie 1975, conduce po-

Maputo, oraș-porț, cu largă deschidere spre Oceanul Indian, este cel mal
important centru economic al Mozambicului
porul în opera de reconstrucție na
țională.
Ca urmare, în acești ani au fost
obținute mari succese în consolidarea
independenței și suveranității națio
nale, Mozambicul 'angajindu-se ferm
pe calea dezvoltării libere, de sine
stătătoare. în acest cadru general au
fost înfăptuite ample,acțiuni pe plan
social, pentru realizarea unor schim
bări structurale progresiste, înnoitoa
re, în perspectiva făuririi unei noi
societăți.
Mulți dintre instructorii politici ai
detașamentelor FRELIMO lucrează
acum ca organizatori ai maselor de
la orașe și sate în lupta pașnică, dar
deloc ușoară, pentru edificarea unui
Mozambic nou, mobilizează populația
la îndeplinirea sarcinilor economice,
organizează cursuri de alfabetizare
pentru adulți, îndrumă organizațiile
de femei și tineret, cercurile de edu
cație politică. în întreaga țară se
multiplică inițiativele populare vizînd sporirea producției agricole și
industriale.
Această îndepărtată țară din Afri
ca meridională întrunește o serie de
condiții favorabile pentru dezvolta
re, căci este înzestrată cu impor
tante resurse naturale. în subsolul
său se află zăcăminte de cărbune,
bauxită, fier, beriliu, cositor, aur,
uraniu, azbest, mică, sare și dia
mante. Dacă mai adăugăm existența
unui mare potențial hidroenergetic
— asigurat, în primul rind, de flu

viul Zambezi, unde se află com
plexul hidroenergetic Cabora—Bassa,
unul din cele mai mari din lume, cu
o capacitate proiectată de 18 miliar
de kWh — precum și lungimea lito
ralului oceanic, care oferă mari posi
bilități pescuitului, ca și calitățile
solului, care permite cultivarea
unei game variate de produse agri
cole, avem imaginea unui pămint
apt de a asigura prosperitatea unei
populații mult mai mari decît cea de
aproape 11 milioane de locuitori pe
care îi are astăzi.
Eforturile în vederea valorificării
resurselor naturale în beneficiul în
tregului popor au dus la obținerea
unor realizări notabile. Așa cum s-a
relevat la Congresul al IV-lea al
FRELIMO, în ultimii șase ani, pro
dusul național brut a crescut cu 11,6
la șută. Prin introducerea principii
lor planificării in economia națio
nală, s-au produs modificări struc
turale : in prezent, 85 la sută din
producția de mărfuri se realizează
pe bază de plan, iar sectorul de stat
se dezvoltă continuu, asigurind acum
70 la sută din producția de mărfuri,
în aceeași perioadă creșterea pro
ducției globale în agricultură a fost
de 8,8 Ia sută. Ținînd seama de spe
cificul țării, cu o populație în majo
ritatea sa covîrșitoare ocupată in
agricultură, partidul de guvernămînt
apreciază că „problema agrară este
astăzi una din chestiunile fundamen
tale ale dezvoltării economice și so-

Soluționarea echitabilă a gravelor probleme
din economia mondială necesită o largă
cooperare internațională
Intervenția șefului delegației țârii noastre
la sesiunea E.C.O.S.O.C.
GENEVA 11 (Agerpres). — în ca
drul lucrărilor Consiliului Economic
și Social al O.N.U. continuă dezba
terile generale asupra situației eco
nomice în lume.
în acest cadru a fost prezen
tată concepția tovarășului Nicolae
Ceaușescu, președintele Republicii
Socialiste România, privind necesi
tatea soluționării echitabile, printr-o largă cooperare internațională a
complexelor probleme actuale din
economia mondială, pentru lichida
rea subdezvoltării și instaurarea unei
noi ordini economice internaționale.
Șeful delegației țării noastre, am
basadorul Ion Datcu, a subliniat că
în prezent, cînd economia mondială
și, în general, raporturile economice
internaționale traversează punctul
cel mai critic din perioada postbeli
că, acțiunile care să ducă la depăși
rea actualei situații de gravă criză
economică nu mai pot fi aminate
fără a pune în pericol nu numai
perspectivele relansării economiei
mondiale, dar înseși pacea și secu
ritatea generală. Reprezentantul ro
mân s-a pronunțat pentru institui
rea unei cooperări reale intre țările
dezvoltate și cele in curs de dezvol
tare, care să pornească de la recu
noașterea interdependențelor crescînde dintre economiile lor, a impo
sibilității soluționării problemelor
prin acțiuni izolate ale unei țări sau
grup de țări, oricit de puternice ar
fi ele din punct de vedere economic.
Gravitatea situației economice a ță
rilor în curs de dezvoltare, care re
simt în modul cel mai acut efectele
actualei crize economice mondiale,

pune in fata comunității internațio
nale, mai mult ca oricind, necesitatea
stringentă de a crea condițiile pen
tru ca aceste țări să-și recapete ro
lul dinamic in economia mondială,
de a asigura stabilitatea economică
și politică in lume. România, in con
cordanță cu platforma adoptată re
cent la Buenos Aires de țările în
curs de dezvoltare, consideră că tre
buie să se ajungă la soluții care să
îmbine măsuri și acțiune imediată
cu măsuri pe termen lung, care să
asigure restructurarea sistemului
economic internațional, astfel incit
acesta să fie fondat pe principii noi,
democratice și echitabile. în acest
cadru, șeful delegației române a
prezentat propunerile concrete for
mulate de România, din însărcinarea
tovarășului Nicolae Ceaușescu, la
recenta sesiune a U.N.C.T.A.D. de la
Belgrad cu privire la reglementarea
situației din comerțul mondial, solu
ționarea problemei datoriilor exter
ne ale țărilor în curs de dezvoltare,
convenirea de modalități practice
pentru reducerea și stabilizarea dobinzilor la niveluri rezonabile, spori
rea substanțială a fondurilor alocate
pentru sprijinirea țărilor in curs de
dezvoltare prin reconvcrsiunea in
scopuri pașnice a sumelor ce s-ar
obține prin reducerea cheltuielilor
militare, sprijinirea dezvoltării coo
perării intre țările in curs de dez
voltare. El a relevat importanta pe
care România o acordă lansării ne
gocierilor globale din cadrul O.N.U.,
reglementării problemelor monetarfinanciare in cadrul unei conferințe
internaționale.

Inaugurarea unui important obiectiv economic —
rod al colaborării dintre România și Mauritania
NOUAKCHOTT 11 (Agerpres). —
tn prezența președintelui Comitetu
lui Militar de Salvare Națională din
Republica Islamică Mauritania, șef
al statului, locotenent-colonel Mo
hamed Khouna Ould Haidalla, a
fost inaugurat in localitatea Nouadhibou Complexul frigorific de pre
lucrare a peștelui, construit de so
cietatea mixtă de pescuit românomauritaniană Simar.

Ministrul pescuitului și economiei
maritime, Mohamed Ould Sidi'Aly,
a subliniat importanta acestui obiectiv desfipat să contribuie la
dezvoltarea industriei de prelucrare
a peștelui, ramură importantă, in
plină dezvoltare, a economiei mauritaniene; la adincirea cooperării economice și tehnico-științifice din
tre Mauritania și România.

Plenara C.C. al Asociației Naționale
a Țăranilor din Etiopia
ADDIS ABEBA 11 (Agerpres). —
în cadrul unei ședințe plenare a
Comitetului Central al Asociației Na
ționale a Țăranilor din Etiopia a
fost adoptată o rezoluție în care se
subliniază că dezvoltarea pe toate
căile a ■ mișcării cooperatiste' și
crearea, de "ț:orhplexe»agroihdustriale

reprezintă o condiție indispensabilă
pentru creșterea producției agrico
le. Plenara a adresat membrilor asociației apelul de a depune toate
eforturile pentru dezvoltarea agri
culturii, căreia ii revine un rol prin
cipal in dezvoltarea economiei na
ționale.

Rasiștii de la Pretoria recurg la acțiuni de destabilizare
în Africa australă
MAPUTO 11 (Agerpres). — La Ma
puto au început lucrările unei re
uniuni, la care participă liderii a
nouă state din sudul continentului african, membre ale organizației re
gionale Conferința de coordonare
pentru dezvoltare a țărilor din sudul
Africii (S.A D.C.C.) — Angola, Bot
swana, Leshoto, Malawi, Mozambic,
Swaziland, Tanzania, Zambia și Zim
babwe — informează agenția Reuter.
Reuniunea este consacrată exami
nării posibilităților de intensificare a

dale, ale consolidării revoluției mo
zambicane".
>
,
Pornind de la cerințele asigurării
unei dezvoltări accelerate, autorită
țile mozambicane acordă o atenție
deosebită educației și învățămintului. Se află în curs de desfășurare
un amplu program de lichidare, a
analfabetismului, pretutindeni se
construiesc școli, mai cu seamă în
mediul rural.
Angajat pe calea dezvoltării eco
nomice și sociale, a făuririi noii so
cietăți, Mozambicul formează insă,
de mai mult timp, ținta unor acte
agresive din partea rasiștilor sud-africani. România, poporul român,
alături de întreaga omenire progre
sistă, au condamnat și condamnă cu
hotărîre aceste atentate la adresa
suveranității și independenței Mqzambicului, reafirmindu-și senti
mentele de solidaritate activă cu
lupta dreaptă a poporului mozambi
can pentru respingerea agresorilor,
pentru consolidarea dezvoltării de
sine stătătoare. Aceasta este o con
tinuare firească a sprijinului multi
lateral acordat de poporul nostru
poporului mozambican in anii grei
ai luptei pentru dobindirea indepen
denței. După ce această luptă a. fost
încununată de victorie, relațiile din
tre România și Mozambic au cunos
cut o continuă amplificare și di
versificare. Cresc constant schimbu
rile' comerciale, se lărgește coopera
rea economică ; numeroși tineri niozambicani se pregătesc in institutele
de invățămint superior din România,
în timp ce specialiști români lucrea
ză pe pămîntul Mozambicului, con
tribuind nemijlocit la progresul ță
rii prietene.
La acest curs mereu ascendent
al colaborării, o contribuție hotărîtoare au avut intilnirile și con
vorbirile de la București și de pe
pămintul african ale tovarășului
Nicolae Ceaușescu cu tovarășul Sa
mora Machel, președintele partidu
lui FRELIMO și al Republicii Popu
lare Mozambic. Declarația solemnă
comună, celelalte documente semna
te cu aceste prilejuri exprimă vo
ința ambelor țări de a lărgi și adinei
conlucrarea lor prietenească pe mul
tiple plgnuri.
Apropiata vizită oficială de priete
nie pe care tovarășul Nicolae
Ceaușescu, împreună cu tovarășa
Elena Ceaușescu, o va efectua in
Mozambic, va marca, fără îndoială,
O nouă și importantă contribuție la
ridicarea pe un plan superior a re
lațiilor româno-mozambicane, în in
teresul ambelor popoare, al cauzei
generale a progresului și păcii.

V. OROS

cooperării intre aceste state, necesi
tate impusă mai ales ca urmare a
politicii de destabilizare în Africa
australă, promovată de regimul [ra
sist șud-african.
Președintele Mozambicului, Samora
Moises Machel, a precizat, in cuvân
tul rostit, că, prin acțiunile armate și
sabotajul economic, regimul minori
tar sud-african urmărește să deter
mine țările membre să aloce o măre
parte din resursele umane, financia
re și materiale pentru apărare.
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■ de presă transmit:!
I

LA VARȘOVIA a avut loc, după I

cum anunță agenția poloneză
I P.A.P., ședința Consiliului Național
al Mișcării Patriotice de Renaștere
Națională, prezidată de Jan Do. braczinski, care a analizat situația
social-politică din țară. Au luat
I parte președinții comitetelor voievodale. ale M.P.R.N. După dezbaI teri, Comitetul Executiv al Consi| liului Național al M.P.R.N. a adoptat . o declarație în care se arată
| că . „din împuternicirea primului
congres al mișcării, adresează Sei1 mului. Consiliului de Stat și Guvernului R. P. Polone apelul de a riI dica starea de asediu și de a adop| ta hotăriri corespunzătoare care să
facă posibilă întoarcerea la muncă
■ și la viață cetățenească a celor
condamnați pentru încălcarea prevederilor decretului privind starea
. de asediu și a persoanelor aflate în
clandestinitate".
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ÎNALTUL COMANDAMENT MI-

I LITAR BOLIVIAN a decis retra- I
J gerea treptată a trupelor cantonate |
in ultimii 18 ani in centrele miniere
, ale țării. Săptămina trecută, cen- i
trăia
muncitorească
boliviană
I (C.O.B.) a cerut guvernului să re-

tragă efectivele militare din cen| trele miniere. ■

IN VEDEREA PROMOVĂRII
■ MEDICAMENTELOR ORIGINALE
ROMANEȘTI, la Sofia s-au desfăI șurat simpozioanele științifice de
prezentare a produselor „OssidenI ta" și „Boicil-forte". Dr. Grigore
] Osipov-Sine ști și dr. Maria Crișan
au. prezentat ample expuneri priIvind concepția originală de tratament a paradontopatiei esențiale și
unele aspecte clinico-terapeutice ale
I tratamentului antireumatic cu medicamentul „Boicil-forte". La sim
pozioane, care au suscitat un viu interes, au participat numeroase caI dre de specialitate din R.P. Bulga
ria.

ACCIDENT AVIATIC. Un avion
de tipul „Boeing 737", aparținind
Companiei de transporturi aeriene
ecuadoriene (T.A.M.E.). avînd 110
persoane Ia bord, a explodat în
aer, cu puțin timp înainte de a ate
riza pe aeroportul din localitatea
ecuadoriană Cuenca. Au fost mo
bilizate echipe de salvare în spe
ranța descoperirii unor eventuali
supraviețuitori.

REDACȚIA Șl ADMINISTRAȚIA : Cod 71341. București Piața Sclntel! nr. 1. Tel. 17 60 10, 17 60 20. Abonamentele se fac la oficiile poștale și difuzorlf din Întreprinderi și instituții. In străinătate, abonamentele se fao prin ILEXIM — departamentul
export-import presă. P. O. BOX 136—137 telex : 11 226. București, str. 13 Decembrie nr. 3. Tiparul : Combinatul Poligrafic CASA SCtNTEII
40 360

I
|

i
'

I
I
I
1

I

