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In întîmpinarea zilei de 23 August

- marea noastră sărbătoare națională

© 54 unități economice 
din județul Timiș

Hotărîți să-și aducă o contri
buție cit mai mare la realizarea 
pină la sfirșitul anului a unei 
producții suplimentare in valoa
re de 12 miliarde lei, oamenii 
muncii dintr-un număr de 54 
unități cu activitate industrială 
din județul Timiș raportează 
îndeplinirea înainte de termen 
a sarcinilor de plan pe 7 luni 
la producția-marfă. Acest succes 
dedicat marii sărbători naționa
le de la 23 August are la bază 
organizarea mai bună a produc
ției și a muncii, utilizarea mai 
eficientă a mașinilor, instala
țiilor, a timpului de lucru și a 
forței de muncă, aplicarea unor 
procedee tehnologice moderne 
de înalt randament. Printre 
unitățile care și-au înscris nu
mele la panoul fruntașilor se 
numără întreprinderea metalur
gică „Ciocanul" Nădrag, Fabri
ca de memorii pentru calcula
toare electronice, trusturile de 
construcții-montaj și de con
strucții industriale, întreprinde
rile „Arta textilă" și „Victoria" 
din Timișoara, Filatura de mă
tase naturală și întreprinderea 
de produse ceramice din Lugoj, 
(Cezar Ioana, corespondentul 
„Scînteii").

• 44 de unități economice 
din județul Dîmbovița
44 unități economice dîmbovi- 

țene, dintre care mina Șotînga, 
schelele de producție petrolieră 
Găești și Titu, întreprinderile 
„Oțelinox" și „Victoria" Tirgo- 
viște, Combinatul de lianți și 
azbociment Fieni, au îndeplinit 
planul la producția-marfă pe 7 
luni. Avansul obținut va per
mite acestor unități fruntașe să 
obțină, pină la sfirșitul lunii, 
o producție suplimentară în va
loare de peste 480 milioane lei. 
(Gh. Manea, corespondentul 
„Scînteii").

Semnături de onoare în cronica
unei construcții monumentale
Cronica metroului are, ca a tuturor marilor edificii 

înălțate in anii-lumină, anii de după Congresul al 
IX-lea al partidului, un început devenit laitmotivul 
cutezătoarelor noastre aspirații. Marea sală a Congre
sului al XI-lea al partidului a izbucnit in aplauze 
spontane cind tovarășul Nicolae Ceaușescu a anunțat 
începerea construcției acestui important obiectiv so- 
cial-urbajiistic al Capitalei țării noastre. Ce a urmat ? 

■Așa cum ne-am obișnuit, cuvintul partidului a fost în
soțit de fapta concretă.

De la directorul general al întreprinderii „Metroul" 
pină la muncitori există inalte aprecieri față de 
contribuția impresionantă a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, prin modul cum s-a ocupat de această lu
crare complexă, la realizarea metroului. Secretarul ge
neral al partidului nostru a bătut in repetate rinduri cu 
pasul traseele magistralelor metroului. A participat la

analizarea și definitivarea celor mai bune soluții teh
nice. A analizat situația ori de cite ori au apărut obsta
cole și a intervenit personal pentru rezolvarea lor. A 
sădit permanent in rindul constructorilor și specialiști
lor mindria patriotică de a realiza o operă demnă de 
anii socialismului multilateral dezvoltat. A cerut comu
niștilor să fie, prin exemplul personal, magnetul de 
atragere a tuturor forțelor, a celor mai bune fapte 
și idei. Iar îndemnurile și îmbărbătările sale s-au 
materializat in fapte pe măsura unui ctitor, as
cultat și urmat, ca in întreaga operă pe care o înfăp
tuiește, de milioane de oameni. De toți cei pentru care 
o înfăptuiește.

Reportajul de față își propune să fie o mărturie a 
acestei realități. O mărturie a faptelor de muncă ale 
comuniștilor in intimpinarea marii noastre sărbători 
de la 23 August.

O PRIORITATE A CALENDARULUI AGRICOL DE SE2

îngrijirea exemplară a culturilor de legur 
recoltarea și livrarea lor la timp

Asigurarea în bune condiții a 
consumului populației, a cerințelor 
■industriei de conserve și a unor 
disponibilități pentru export pre
supune . realizarea întocmai, în 
toate unitățile cultivatoare, a pro
ducției de legume prevăzute pen
tru acest an, in cantitățile și sor
timentele stabilite, și livrarea lor 
eșalonată, potrivit graficelor întoc
mite. Din datele furnizate de Di
recția generală economică a horti
culturii din Ministerul Agriculturii 
și Industriei Alimentare rezultă 
că pe ansamblu au fost produse și 
puse lă dispoziția populației can
tități suficiente de legume. în ulti
mul timp, o serie de unități au do
vedit mai multă preocupare pentru 
respectarea li
vrărilor pe sor
timente. Excep- 
tînd vinetele, la 
care producția 
este intirziată, 
Ia verdețuri, 
ceapă, varză, 
tomate au fost 
puse in vinzare 
cantități mult 
mai mari decit 
în . alți ani. A- 
cesta este, de
sigur. un fapt 
pozitiv. O ana
liză mai amă
nunțită a livrărilor de legume 
la fondul pieței scoate însă în 
evidență faptul că, in multe jude
țe, acestea sint mai' reduse decit 
cele, prevăzute în grafice. O atare 
situație își găsește reflectarea în 
aprovizionarea inegală a piețelor 
din unele orașe; în diferențele mari 
de la o zi la alta in ce privește 
cantitățile puse in vinzare.

De bună seamă, pentru înlătu
rarea unor asemenea neajunsuri, 
important este să fie temeinic or
ganizate recoltarea, transportul și 
desfacerea acestora la piață și in 
magazinele de specialitate. Dar 
esențial este ca in fiecare unitate 
cultivatoare să se acționeze cu cea 
mai mare răspundere pentru reali
zarea producției, ceea ce presupune 
ca lucrările din grădini să fie exe
cutate la timp și de bună calitate.

Cea mai importantă sarcină ce 
revine legumicultorilor in momen
tul de față o constituie efectua
rea in condiții optime a lucră
rilor de întreținere și irigare a cul
turilor. După cum am fost infor
mați de Direcția generală a hor
ticulturii, prașila a doua la legume 
s-a încheiat, iar acum se execută 
prașila a treia. Din controalele 
efectuate de organele de speciali
tate rezultă insă că. după ploile 
abundente din lunile iunie și iulie, 
în unele grădini de legume s-au în
mulțit buruienile. Or, pentru a nu 
fi diminuată producția, a devenit 

. necesară organizarea de ample ac

țiuni pentru stîrpirea lor prin plivit 
și prășit, combaterea bolilor și 
dăunătorilor, lucrări la care trebuie 
să participe cit mai mulți coopera
tori, cit mai mulți locuitori ai sa
telor.

Lucrările care se. execută acum 
în grădinile de legume trebuie să 
asigure obținerea de recolte mari 
la hectar. O mare importanță in 
acest scop are promovarea largă a 
unor metode grădinărești verificate 
cu bune rezultate in practică, intre 
care arăcirea tuturor . tomatelor 
timpurii și a unei părți din cele 
de vară. Din păcate, conducerile și 
specialiștii din multe unități agrico
le subapreciază aplicarea acestor 
metode. Din cele 31 200 hectare cu

ACȚIUNI LA ORDINEA ZILEI: 

întreținerea și irigarea culturilor pentru 
a se obține recolte sporite la hectar 
Culesul și livrarea produselor în mod 
ritmic, potrivit graficelor

tomate timpurii, doar 20 400 hecta
re au fost arăcite sau legate pe 
spalier, iar la cele de vară această 
lucrare nu a fost executată aproape 
deloc. Or, cercetările efectuate, 
confirmate de rezultatele unităților 
agricole fruntașe, au demonstrat că 
în cazul tomatelor legate pe araci 
sau pe spalieri producția crește cu 
10 000 kg la hectar, iar calitatea lor 
este superioară. ■ Este adevărat, 
efectuarea acestor lucrări presu
pune mai multă forță de muncă, 
dar veniturile sint mult mai mari, 
ceea ce răsplătește din plin efortul 
făcut. Iată de ce se impune ca, 
oriunde există condiții*.  să continue 
arăcirea și legarea tomatelor pe 
spalieri.

Executarea cu răspundere a lu
crărilor de sezon în legumicultura, 
aplicarea tehnologiilor noi sau re
considerarea unor practici grădi
nărești menite să asigure creșterea 
recoltelor la hectar sint, în primul 
rînd, în interesul unităților agrico
le, care au posibilitatea să reali
zeze pe această cale venituri mult 
mai mari. Potrivit reglementărilor 
în vigoare, prețul de preluare a to
matelor de vară cultivate pe araci 
sau spalieri este mai mare decit al 
celor lăsate să crească în tufă la 
suprafața solului. Dar acesta este 
atit in interesul producătorilor, cit. 
și al consumatorilor, care vor găsi 
la piață legume de bună calitate, 
roșii pentru salată, mari și fru
moase. așa curn iși dorește fiecare.

să se aducă la piață as< 
produse.

în această perioadă, o 
deosebită trebuie acordată 
tării fasolei boabe, lucrare 
și început în județele Călăi 
Constanța și se va generaliza, 
lele următoare, și in alte j 
Se poate afirma că in cel 
multe unități agricole a fost i 
rată ordinea in ce privește a 
rea normelor tehnice la a 
cultură și, ca urmare, recolte 
alizate sînt bune, iar in 
locuri chiar foarte bune. Sub 
aspect se evidențiază, prin pr 
țiile obținute in acest an, ca 
1982. unitățile agricole din ji 
Constanța. Ele nu sînt întimpl 

re. Con 
județean 
partid a o 
direct act 
tea orga 
de specia 
pentru ot 
rea de r< 
mari la ac 
cultură. In 
cest scop 
fost recon, 
rate și inmi 
vechile s 
românești, 
sămințările 
făcut in ci 

de porumb, iar lucrările de înti 
nere au fost executate cu cea 
mare răspundere. Recolte bune 
evaluate și in județele Dolj și 
Iărași. Totul este acum ca reco 
rea fasolei pentru boabe să se 1 
in timp scurt și cu cea mai m 
răspundere, pentru evitarea pier 
rilor prin scuturare sau prin zd 
birea boabelor. în acest scop, i 
inte de a se trece la recoltare e 
necesar să fie reglate corect co 
binele și să fie instruiți temei 
mecanizatorii.

Realizarea producției de legu: 
din acest an in cantitățile și sor 
mentele . stabilite impune ca, s 
directa îndrumare a organelor 
organizațiilor de partid, conduce!' 
unităților agricole și organele 
specialitate să acționeze ferm pe 
tru executarea cu răspundere a t 
turor lucrărilor de sezon in leg 
micultură. Aceasta presupune 
fie cunoscută situația culturilor d 
fiecare fermă și unitate agrico 
producătoare și să fie luate ce 
mai indicate măsuri care să duc 
la creșterea randamentelor la bec 
tar. Tot atit de importantă est 
organizarea temeinică a recoltăr 
și livrărilor, respectindn-se întoc
mai graficele stabilite. Este în in 
teresul atit al producătorilor, cit « 
al consumatorilor ca planul Ia pro
ducția legumicolă pe acest an si 
fie realizat integral, iar pentru a 
ceasta trebuie să se muncească biri 
organizat in fiecare grădină.

PENTRU CREȘTEREA SUBSTANȚIALĂ A PRODUCTIVITĂȚII MUNCII

„Dacă vă pot vorbi des
pre fapte mai deosebite ale 
comuniștilor de la me
trou, dacă există aseme
nea fapte ? Știți ce-mi ce
reți dv. — spune tovarășul 
ing. Romulus Fornoga, 
secretarul comitetului de 
partid din întreprinderea 
„Metroul" București — să 
vă demonstrez o... axiomă? 
Păi cine alții, dacă nu co
muniștii, trebuie să fie 
creierul și inima metrou
lui ? Cine dacă nu în pri
mul rind ei trebuie să gin- 
dească și să găsească cele 
mai eficiente soluții de 
construcție ? Cipe dacă nu 
ei trebuie să pună sufletul 
și umărul acolo unde e 
mai greu ? Așa sînt și așa 
acționează, după puterile 
și capacitatea lor, fiecare 
din cei peste 1 300 de co
muniști ciți numără cele 16 
organizații de bază din în
treprinderea noastră. Dar 
în locul unor date bilanție- 
re — și trebuie să vă spun

s

că întreprinderea „Me
troul" se află la ora actua
lă cu toți indicatorii de 
plan realizați și depășiți, 
că stadiile fizice ale lucră
rilor sint in avans la- ma
joritatea obiectivelor — vă 
propun să-i cunoașteți pe 
cițiva dintre comuniștii 
noștri".

Construcția metroului, 
aveam să ne convingem, e 
o lucrare atît de complexă 
incit fiecare om, în com
parație cu alte sectoare de 
activitate, efectuează o 
muncă deosebită. O muncă 
care cuprinde inevitabil în 
desfășurarea ei și fapte 
spectaculoase și fapte obiș
nuite. O muncă in care 
faptele oamenilor proiec
tează atit personalitatea

lor individuală, cit și pe cea 
a colectivului.

...Anghcl Rumega este 
apreciat aici — și aici ase
menea aprecieri nu se fac 
în fiecare zi — ca „omul 
nr. 1 al metroului". De ce? 
Pentru că este cel mai bun 
automacaragiu. Pentru că 
utilajul pe care-1 conduce 
a fost procurat din import. 
O singură oră dacă ar sta, 
țara ar pierde mii de lei 
valută. Omul care știe cel 
mai bine acest lucru este 
însuși comunistul Rumega. 
De aceea, fără să-i ceară 
cineva, nu-și drămuiește 
timpul, lucrează cit e ne
voie. Dar portretul „omu
lui nr. 1“ al unui mare 
șantier, cum e metroul, ar 
fi „sărac" dacă s-ar rezuma 
numai la atit. Rumega este

ceea ce se cheamă un mare 
„lansator". Multe din uti
lajele și subansamblele 
care se introduc în subte
ran pentru a săpa „dru
mul" metroului sint lan
sate de el. Este deținătorul 
tuturor recordurilor de 
greutate și precizie posi
bile a fi ținute in evidență 
pentru astfel de lucrări. 
De trei ori pe zi — dimi
neața, la prinz și seara — 
el întreabă pe directorul 
general, pe secretarul co
mitetului de partid, pe alți 
factori de decizie „dacă 
are de îndeplinit vreo mi
siune". . Adică dacă a apă
rut vșeo situație „unde 
numai Ițumega și macaraua 
lui pot să intervină". Și 
asemenea situații sînt 
multe. Și ziua, și noaptea. 
Dar de fiecare dată „nea 
Anghel", cum îi spune 
toată lumea, e la datorie.
Constantin PRIESCU
(Continuare în pag. a Il-a)

Argumentele unei epoci de istorice înfăptuiri
Cuvintul „mutație", 

in biologie,, presupune 
o transformare ce re
voluționează o speță, 
ce-i schimbă locul o- 
cupat înainte in clasi
ficarea sistematică, 
dindu-i noi caractere 
definitorii. Mutații, 
prin analogie sau prin 
echivalare in domeniul 
axiologiei, pe tărim 
istorico-social, se pro
duc și in viața umană 
prin revoluții. O mu
tație de această natu
ră și de imense pro
porții s-a produs in 
România, cu aproape 
două decenii în urmă, 
după, istoricul Congres

al IX-lea al P.C.R. din 
1965.

Cite visuri, idealuri, 
lupte și sacrificii au 
precedat acest eveni
ment nu pot constitui 
nici măcar obiectul 
unei enumerări suma
re. Iar toate cite s-au 
realizat de către po
porul muncitor in cei 
18 ani ce s-au împlinit 
de atunci ar necesi
ta cărți voluminoase. 
România a trecut in
tr-o nouă fază istorică, 
profund revoluționară, 
care, printr-o imagine, 
s-ar putea compara cu 
ivirea unei supernove 
intr-o constelație. Vor

besc de o constelație 
căci prin acest act 
România s-a înscris 
cu o mare luminozita
te in constelația țări
lor socialiste, a acestei

țit și intensificat, atit 
ca realizări, cit și ca 
noi relații pe plan in
tern și internațional. 
Iar procesul e in con
tinuă creștere.

Mihai BENiUC

puternice familii isto- 
rico-sociale a planetei 
noastre.

Desigur, trăsăturile 
noii orinduiri, ale so
cialismului multilate
ral dezvoltat sint. nu
meroase, iar in ultimii 
18 ani ele s-au inmul-

M-aș rezuma In a 
stărui asupra multila
teralității acestui am
plu proces. In această 
privință atît valoroase
le tradiții ale trecutu
lui eroic și revoluțio
nar al poporului, cit 
și concepția materia-

list-dialectică, mereu 
îmbogățită, și-au adus 
din plin roadele.

Cu acea dată de 19 
iulie 1965, România a 
pus piciorul în marea 
operă a construc
ției socialiste cu o 
față mai luminoasă 
ca aricind, cu o aureo
lă extinsă peste țări și 
continente. Aceasta e 
semnul clar al univer
salității. Țara noas
tră s-a. impus, în acești 
ani, prin acțiunea sus
ținută a conducerii de 
partid și de stat, per
sonal a secretarului 
general al P.C.R., 
tovarășul Nicolae

Ceaușescu, personali
tate politică proemi
nentă a lumii contem
porane, nu numai in 
stabilirea de bune re
lații, de multilaterală 
cooperare și bună în
țelegere cu foarte nu
meroase state și po
poare, ci și prin asidua 
luptă pentru dezarma
re, in primul rind nu
cleară, și pentru apă
rarea păcii popoarelor, 
prin atașamentul con
stant față de . cauza 
eliberării popoarelor, a 
libertății, independen-
(Continuare 
în pag. a IlI-a)

PE ȘANTIERE, 0 DIRECȚIE PRINCIPALĂ DE ACȚIUNE

Extinderea mecanizării lucrărilor
La Consfătuirea de lucru de Ia C.C. al 

P.C.R., din luna aprilie a.c., cu factori de 
conducere și specialiști din domeniul mate
rialelor de construcții și construcțiilor, to
varășul Nicolae Ceaușescu a subliniat cu 
claritate necesitatea dublării productivității 
muncii pe șantiere pină la sfirșitul actua
lului cincinal. într-un ciclu de articole pu
blicate in ziarul nostru pe această temă, 
ne-am referit, pină acum, la modul în care 
este fundamentat acest indicator, la măsu
rile întreprinse de către constructori pen
tru creșterea accentuată a gradului de me
canizare a lucrărilor, la situația micii me
canizări ș.a. In articolul de astăzi ne vom 
opri asupra problemelor legate de îmbună
tățirea dotării actuale cu mijloace de me
canizare, sub aspectul diversificării, moder
nizării și funcționalității acestora.

r

*

**

L V_

DIN ALBUMUL ÎMPLINIRILOR SOCIALISTE

PITEȘTI - unul din orașele în care, in anii socialismului s-a construit mult și frumos.

Este bine cunoscut faptul că meca
nizarea lucrărilor de construcții- 
montaj exercită o influență majoră 
asupra creșterii productivității mun
cii pe șantiere, favorizind reducerea 
apreciabilă a duratelor de execuție 
și obținerea unor însemnate econo
mii de timp și cîștiguri de producție 
la punerea in funcțiune a noilor o- 
biective de investiții. Din această ra
țiune, unitățile Ministerului Construc
țiilor Industriale, ale celorlalte mi
nistere cu activitate de construcții- 
montaj și-au consolidat, de-a lungul 
anilor, o puternică zestre tehnică, 
ajungind să dispună in prezent de o 
mare diversitate de mijloace de me
canizare, de la cele mai simple unel
te, scule și dispozitive de lucru pină 
la macarale de 200 tone capacitate 
de ridicare și chiar mai mult.

Cu titlu de exemplu, să reținem 
dintr-un lung șir de realizări de dată 
mai recentă agregatul de vibropre- 
sare AVP 2, produs modernizat, des
tinat consolidării prin coloane de ba
last, nisip, zgură sau var a terenu
rilor slabe și dificile pentru funda
țiile construcțiilor civile și indus
triale ; de asemenea, merită men
ționată pompa de beton de înaltă 
presiune cu un randament de 40 me
tri cubi pe oră, capabilă, in plus, să 
permită o substanțială reducere a 
costurilor și a consumurilor energe
tice la turnarea betonului. Randa
mente superioare in muncă, sigu
ranță și nivel calitativ superior al 
lucrărilor oferă și mașina de tăiat 
și îndreptat oțelul beton cu diame
trul maxim al barei de 14 mm, ma
șina automată de confecționat etrieri, 
mașina de tencuit în strat subțire, 
pistolul de aplicat tencuieli stropite 
sau gama destul de largă de unelte 
electrice portabile pentru lucrările 
de instalații și finisare.

După ce au fost experimentate și 
puse Ia punct cu grijă, toate aceste 
mașini și utilaje au trecut cu bine 
.examenul exigent al producției, fiind 
folosite cu rezultate și eficiență su
perioare in cadrul unor lucrări de 
mare amploare și complexitate de pe 
o serie de șantiere, cum sint cele ale 
Combinatului petrochimic de la Mi- 
dia-Năvodari. Combinatului chimic 
din Giurgiu și Fabricii de zahăr din 
Fundulea. Dealtfel, sînt destule șan
tierele de investiții pe care execu
tarea mecanizată a unui mare număr 
de lucrări și operații Ie-a transfor
mat în adevărate platforme de mon
taj, cu efecte deosebit de pozitive

asupra productivității înregistrate de 
muncitori.

în pofida unor asemenea rezultate 
notabile, realitatea de pe dife
rite șantiere arată că nivelul ac
tual de dotare cu mijloace de meca
nizare trebuie eu hotărire îmbună
tățit. sub multiplu] aspect al mo
dernizării și diversificării, al func
ționalității și calității acestora. 
Specialiștii sint unanimi in ă apre
cia că pentru înfăptuirea cu succes 
a sarcinii de dublare a productivi
tății muncii pină la sfirșitul actualu
lui cincinal — sarcină subliniată cu 
tărie de secretarul general al parti
dului la Consfătuirea de lucru de la 
C.C. al P.C.R. cu factori de con
ducere și' specialiști din domeniul

Ancheta SCiUtOlî
materialelor de construcții și con
strucțiilor — sint necesare o capa
citate de adaptare sporită diu partea 
producătorilor dc utilaje la specifi
cul diferit și structura variată a lu
crărilor dc construcții-montaj, abor
darea cu îndrăzneală și competență 
și a altor lucrări și operații pretabiie 
de a fi mecanizate și modernizate.

Că lucrurile stau așa o confirmă 
chiar faptele. Pe șantierele între
prinderilor de fibre artificiale din 
Dej, Brăila și Suceava, pe suprafețe 
întinse au fost realizate lucrări de 
protecție antiacidă. Din păcate, in 
lipsa unor mașini de tăiat gresie, 
constructorii s-au văzut nevoiți să 
le... cioplească pur și simplu, acest 
mod precar de lucru ducind la iro
sirea unor cantități deloc neglijabi
le de materiale. Cit despre producti
vitatea înregistrată de ei, discuția 
este de prisos. Nu o dată și nu nu
mai pe șantierul Combinatului petro
chimic din Teleajen, de unde am 
desprins următorul aspect, muncito
rii pot fi întilniți găurind betonul 
manual, cu toate că au in dotare un 
nou utilaj special construit in acest 
scop de întreprinderea „Electroargeș" 
din Curtea de Argeș. Explicația lip
sei lor de receptivitate Ia tehnica 
nouă este destul de simplă. Apara
tul în discuție este total nefuncțio
nal : avind o greutate proprie de 
vreo 4 kg, mai este Înzestrat și cu 
un convertizor de frecvență de a- 
proape 15 ori mai greu. Cine să-I

transporte ? Așadar, neputindu-1 
muta dintr-un loc in altul, după cum 
au . nevoie, oamenii au renunțat la 
găuritul electric al betonului, folo
sind in schimb... dalta și ciocanul. 
Cu prețul unor eforturi suplimenta
re, al pierderii de timp și in condi
țiile executării unor lucrări de cali
tate discutabilă.

Evident, lista utilajelor dc care 
duc lipsă constructorii este departe 
de a fi epuizată. Spicuim din opi
niile unor specialiști.
• „Deși din punct de vedere ca

litativ macaralele de care dispunem 
sint foarte bune, totuși gama lor ră- 
mine insuficientă. Fapt care ne obli
gă să folosim, deseori, în mod nera
țional, macarale de capacitate ridi
cată Ia montajul unor piese și sub- 
ansamble cu greutate redusă" — 
ing. Panait Ionescu, director tehnic 
al Trustului de montaj pentru uti
laje chimice din București.

® „Folosirea tipurilor actuale de 
săpătoare de șantier este limitată, 
datorită caracteristicilor tehnice ale 
acestora. Din acest motiv, la o serie 
întreagă de lucrări de canalizare fo
losim munca, manuală sau excava
toarele, care prezintă însă inconve
nientul că necesită consumuri ener
getice cu mult mai mari" — ing. 
Toma Iliescu, director tehnic al 
Trustului de construcții industriale și 
agrozootehnice din București.

@ „în ultima vreme au fost fă
cute progrese importante in debi
tarea centralizată a geamurilor, nu 
însă și în mecanizarea operațiunilor 
de montare și chituire a acestora" — 
ing. George Steroiu, director tehnic 
al Trustului de construcții industria
le din Cluj-Napoca.

Consecințele inexistenței unor 
unelte și mașini de construcții de 
primă necesitate ? în primul rind, pe 
șantiere este depus un mare volum 
de muncă manuală, se pierde în loc 
să se cîștige un fond prețios de 
timp, nu poate fi evitată risipa de 
materiale, de combustibili și carbu
ranți, cu alte cuvinte eficiența mun
cii constructorilor, productivitatea în
registrată de ei sint serios și in 
mod nejustificat afectate.

Cum văd specialiștii și constructo
rii de pe șantiere îmbunătățirea a- 
cestei situații ? Prima concluzie a

Cristian ANTONESCU
Foto : E. Dichiseanu

i (Continuare în pag. a IlI-a)
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Cei din fruntea satului
exemplu de disciplină

sola 
argint"
iteva zile, marele trofeu 
a de argint" se află în 
Brad. El a fost cucerit de 

hipaj format din 12 pio- 
tin localitate, îndrumați de 
orii Marla Munteanu și
Stan in cadrul celei de a

i ediții a expediției națio- 
,Cutezătorii". Acest trojeu 
ie Lucia Litiu in ziarul 
iul socialismului" — răs- 
te pe merit strădaniile 
12 din echipajul „Sunet de 
“, care au străbătut, timp
zile, peste 240 de kilome- 

entru a pune in valoare o 
apropiată inimii 

‘.eșuguri tradiționale
ii Apuseni". Au făcut cu
ltă cu frumusețea acestor 
’.șuguri, au colectat obiecte 
inestimabilă valoare artis-

lor : 
in

această vacanță, „Busola de 
,t“ ii orientează spre alte 
te cardinale, alegindu-șl ca 

și itinerar „Drumul auru- 
Șl nu intimplător. Vor ca 

nul să cucerească trofeul 
em : „Busola de aur", 
cces 1

iincidenfâ
mind la Rimnicu Vilcea 
ă cumpărături pentru nun- 
'ilena I. s-a pomenit, deodată, 
i geanta in care se aflau 
00 lei. S-a dus cu lacrimi 
>chl, să-și spună păsul, la mi- 
i județului.
ici, coincidență : in timp ce 
mbașa povestea cum s-a in- 
plat ce i s-a intimplat, o 
l femeie, Elisabeta Nastasiu 

Rimnicu Vilcea, venise 
iție să predea o geantă 

■e se aflau... 10 000 de lei. 
leanta cu banii Elenei I., 
■e-i „recuperase" dintr-un 
de liliac, unde un individ 

■ca să-i ascundă. La vederea 
făptașul a dat bir cu fugițti.

:r n-a ajuns prea departe...

la 
in

pe 
tu- 
in-

â le fie 
ie învățătură

tineri din Iași — ValentinTrei
otaru, de 19 ani. Ion Tilihoi, tot 
t 19 ani, și Dan Cordoneanu, 
° 21 de ani — in loc să se inca- 
■eze intr-o muncă utilă pentru. 
' și societate, duceau o viată 
irazitară. In schimb, erau ne- 
psifi din bufete si restaurante. 
>upă ce se imbățau criță, adre- 
iu injurii trecătorilor pașnici, 
ir pe unii ii,imbniKe<tn.u,-ii-la^~ 
eau. Toți trei au fost condam- 
.afi la cite 6 luni închisoare co- 
ecționdlă.

Musafirul... poftit
Bun gospodar și gazdă primi

toare, Ioan Groza din comuna 
flășmaș, județul Arad, i-a des
tins intr-o seară ușa unui anu
me Ioan Bala de prin părțile 
Bihorului. Omul l-a primit i'i 
casa lui, să doarmă peste noap
te, cu toată ospitalitatea. Drept 
mulțumire, după ce gazda a 
adormit, „musafirul" a cotrobăit 
prin casă și a dispărut cu un 
teanc de bani. Cit credeți ? 
60 000 de lei ! Deși a fost prins 
chiar a doua zi, făptașul se și 
grăbise să cheltuie o bună parte 
din ei.

Bine observa un vecin al 
păgubașului : „Atita bănet nu se 
păstrează in casă, la ciorap, ci 
pe un libret de economii. Sint 
la loc sigur și iți mai aduc și 
dobîndă pe deasupra".

Strict autentic
Dialog strict autentic, surprins 

„pe viu" de colegul 
breaslă V. Văsii și 
gazeta. „Vremea 
Vaslui :

— ,.,Și zici că-mi

nostru de 
reprodus in 
nouă" din

poți face și 
mie rost de niște pastile cu ar
gint industrial ?

— Se face, dar costă. Riscul e 
mare — a răspuns Ionel Groapă 
din Blrlad.

— Și cam tind crezi că le pot 
avea ?

— Cind vrei. Iau legătura cu 
tizul meu, Ionel Constantin, și 
batem palma.

— Dar unde lucrează tizul tău?
— Acolo unde sint și pastilele. 

Dar tu unde lucrezi ?
— La miliție.
De prisos să mai spunem 

„tizii" au dat de bucluc cu 
gîntul pe care-l furau și-l 
mercializau. Se speră că fiecare 
va urma o binefăcătoare cură de 
însănătoșire. Pentru a deveni 
din nou, vorba ceea, curat, lumi
nat, ca argintul strecurat...

Cui încredința/! 
volanul?

că 
ar- 
co-
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Lingă piața de legume și fruc
te .Mihail Kogălniceanu" din 
Brașov se află resturile unui 
autoturism care era, cu numai 
citeva zile în urmă, nou-nouț. 
Exact după 10 zile după ce G.S. 
și-l cumpărase de la I.D.M.S., 
pornește din Brașov spre stațiu
nea Săcele. El încredințează ma
șina unui vecin 'care avea per
mis de conducere, dar care nu 
■mai urcase de mult la volan. In 
autoturism au mai fost luați 
încă doi pasageri. Pe un drum 
județean, intre localitățile Sin- 
petru și Bod, in condiții de cir
culație excelente, omul aflat la 
volan a pierdut controlul mași
nii. Aceasta s-a izbit frontal in 
singurul autovehicul care circu
la in acel moment in zona res
pectivă : autobuzul 31-BV-8193. 
In accident și-au pierdut viața 
pe loc toate cele 4 persoane 
aflate in autoturismul făcut zob. 
Un accident datorat lipsei de 
experiență și pricepere a celui 
care nu mai condusese de mult 
o mașină.

I
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Rubricâ realizată de
Petre POPA
cu sprijinul 
corespondenților „Scinteii

I

în dimineața răcoroasă de vară 
cind am intrat în Tîmboiești — ves
tită așezare vrinceană de harnici 
podgoreni — pe străzile comunei era 
un du-te-vlno de căruțe purtind bu
tii de lemn, verzi-albăstrii, și de oa
meni cu pompe agățate de spinare 
ca niște ranițe.

Stropitul viilor scosese în cîrnp în
treaga suflare a satului.

Primarul comunei, Iortanța Birha- 
lă, femeie iute la vorbă și la gînd, 
ne lămurește rostul „migrației" de 
dis-de-dimineața către necuprinsele 
dealuri cu vii : „După ploile înde
lungi din zilele trecute a apărut pe
ricolul de atac al dăunătorilor viței 
de vie. Orice amînare poate com
promite recolta de struguri. Așa că 
ceas de zăbavă nu mai poate exista 
acum" — a conchis ea.

Reținem ca un prim fapt semnifi
cativ că, în orice moment, coope
rativa agricolă de producție — uni
tate de frunte a agriculturii vrîncene 
care a ocupat in 1968 locul III pe țară 
și locul I în anul următor, fiind distin
să apoi cu Ordinul Muncii clasa I in 
1974 și cu Ordinul „Meritul Agricol" 
clasa I în anii 1981 și 1982 pentru pro
ducțiile mari de struguri — se poate 
bizui pe cel puțin 800 de brațe de mun
că, care participă neîntrerupt, din 
primăvară pină tîrziu în toamnă, Ia 
toate muncile agricole, ceea ce a- 
sigură rezolvarea cu forțe proprii a 
tuturor problemelor din campania a- 
gricolă. Deci, pentru tîmboieșteni a- 
sigurarea forței de muncă nu a fost 
și nu este o problemă, așa cum se 
arată pentru alte comune de prin 
împrejurimi. După cum multe alte 
probleme esențiale pentru orice co
munitate rurală au aici la Timbo- 
iești o desfășurare fără poticneli.

Constantin Croitoru, secretarul cu 
problemele de propagandă în comi
tetul comunal de partid, aflat de 
față la discuție, este de părere că 
un rol însemnat în limpezirea și a- 
șezarea treburilor comunei revine 
muncii politico-educative, chibzuită 
cu tact și temeinic așezată pe gîn- 
durile și frămîntările oamenilor — 
opinie pe care o susține și argumen
tează însăși primărița.

Remarcăm în impetuozitatea in
tervenției sale refuzul practicii de a 
realiza activitățile politico-educative 
doar în cadrul unor manifestări fes
tive cu săli arhipline. După părerea 
sa, rezultatele cele mai bune se ob
țin atunci cind activitatea politico- 
educativă se desfășoară pe grupuri 
restrinse de oameni, pe echipe, pe 
circumscripții. „Aici se pot lămuri 
cum trebuie lucrurile, aici se poa
te dialoga cu oamenii ; aici poate 
fi aplicat gîndul partidului, al se-

cretarului său general la faptul 
concret de viață astfel incit să fie 
înțeles de fiecare sătean" — con-

■ chide Iortanța Bîrhală.
Așa se procedează la Tîmboiești 

de o bună bucată de. timp, ori de 
cite ori apare o lege nouă ; după 
cum cuvintările secretarului general 
al partidului sint dezbătute cu fie
care echipă' în parte, activitate în 
care sint direct implicați, alături de 
factorii politici af comunei, șefii de 
echipă și de fermă, din simplul mo
tiv că aceștia din urmă răspund 
direct de soarta recoltei, de soarta 
planului. „Pe această cale, preciza 
Iortanța Bîrhală, avem posibilitatea

însemnări privind eficiența 
activității 

politico-educative 
dintr-o comună vrinceană

să fim tot timpul cu «termometrul» 
sub brațul comunei".

In sprijinul afirmației sale este in
vocat faptul că tocmai explicarea, în 
cadrul diverselor activități politice, a 
principiului autoaprovizionării a asi
gurat înțelegerea temeinică a cerin
țelor acestuia 
covîrșitoare a 
într-o așezare 
pin absolut a 
nimic altceva, 
ră tot mai largă, cu bune rezultate, 
legumicultura. Dacă pină nu de mult 
toate legumele necesare locuitorilor 
comunei erau aduse de la Focșani sail 
din satele de cîmpie învecinate, azi 
la Tîmboiești funcționează chiar și o 
piață în

de către majoritatea 
locuitorilor comunei, 
în care de secole stă- 
fost butucul de vie și 
azi se practică pe sca

piață în care locuitorii își vînd 
prisosul de legume. In numeroase 
curți au fost scoase 1—2 rînduri de 
viță de vie în locul cărora au fost 
amenajate solarii și grădini de zar
zavaturi. „Nu-i puțin lucru — re
marca tovarășul Constantin Croitoru. 
Podgoreanul ține la fiecare butuc de 
viță de vie ca la propriul lui co
pii. Dacă a reușit să treacă peste 
acest prag psihic, înseamnă că în 
mintea lui s-a produs o schimbare 
esențială".

Rod al stăruitoarei munci politi
ce, desfășurate cu minuțiozitate, este 
și dezvoltarea zootehniei. Pe lingă 
faptul că majoritatea covîrșitoare a 
locuitorilor își asigură necesarul de 
produse animaliere în propria gos
podărie, comuna a reușit să 
tracteze în acest an la fondul 
tralizat al statului importante 
tități de produse. La jumătatea a-

con- 
cen- 
can-

(Urmare din pag. I)
omul— E greu să fi< 

nr. 1, tovarășe Rumega ?
'—E greu. Dar cineva 

trebuie să simtă pe umerii 
lui această greutate.. Dacă 
n-aș fi eu. ar fi altul. Asta 
inseamnă că n-am incărun- 

...țit degeaba pe șantiere. Că 
ăm învățat meserie și am 
învățat cc înseamnă- datoria. 
De comunist și de construc
tor.

Aici, Ia „Metrou", acest 
mod de a-ți tace datoria este 
numitorul comun al atitudi
nilor și faptelor majorității 
comuniștilor.

Dacă la 
strucție a 
un impas, 
gistrează 
Pentru că 
găsește soluții pentru 
situații. Nu este un „școlit", 
cum se caracterizează mo
dest. S-a format ca maistru 
la școala marilor șantiere. 
O viață de peste 30 de ani, 
începind cu Bicazul, și-a pe- 
trecut-o în adincuri, săpind 
tuneluri. Ajunsă la vîrful 
maturității vieții, experiența 
sa înfruntă și se confruntă, 
fără eșec, cu cele mai noi 
teorii academice. De pildă, 
pentru a umple golul rămas 
in spatele prefabricatelor 
care fac închiderea inelelor 
la tuneluri, cercetarea si 
proiectarea au prevăzut in
jecții cu ciment. Și așa s-a 
lucrat o vreme. Pină la o 
adunare de partid. Pină la 
adunarea în care se analizj

lucrările de con- 
tunelurilor apare 
„alerta" se înre- 

cu calm. De ce ? 
există un om care 

orice

I

eficienta cheltuielilor mate
riale. Atunci, acolo, ca intre 
comuniști, maistrul Ștefan 
Țimpea a întrebat : „De ce 
să consumăm în continuare 
zeci de tone de ciment 
pentru închiderea inelelor, 
cind umplutura respectivă 
s-ar putea face cu argilă 
preparată, cu pămint ? Ar fi 
o soluție de cinci ori

nului, cantitățile contractate cu sta
tul reprezentau, față de plan, 230 la 
sută la carnea de bovine, 100 la sută 
la carnea de pasăre și la lapte.

„Oricit de frumoase și convingă
toare ar fi cuvintele cu care te a- 
dresezi oamenilor, cheia reușitei în 
afirmarea eficienței muncii politico- 
educative, pină la urmă, o reprezin
tă exemplul personal al cadrelor de 
conducere, disciplina manifestată in 
activitatea de zi cu zi. Țin enorm 
la disciplină, pe care mi-o impun, 
înainte de toate, mie și colaborato
rilor mei, a adăugat interlocutoarea. 
Dacă noi sîntem model de discipli
nă și 
mează 
tare".

...Și,

corectitudine, oamenii ne ur- 
în toate acțiunile, fără, ezi-

într-adevăr, la Tîmboiești sa
tul urmează comitetul comunal de 
partid în toate acțiunile sale. Fu
sese nevoie intr-o duminică să se 
lucreze toată ziua în vie pentru a 
preveni atacul dăunătorilor. Dacă la 
lucru s-au prezentat toate cadrele de 
conducere ale comunei in frunte cu 
primarul și președintele cooperativei 
agricole de producție, alături de ei 
s-au aflat imediat citeva sute de 
țărani cooperatori și alți locuitori din 
comună. A fost aceasta doar o sec
vență a adevărului că nivelul de 
conștiință al oamenilor muncii 
fortifică numai în climatul 
al muncii responsabile.

Din cele văzute și auzite la 
iești ar mai fi de relevat și 
rul că măsura eficienței activității 
politico-educative este dată, numai și 
numai, de rezultatele obținute in 
producție. în nici un caz nu poate 
fi vorba de o temeinică activitate 
politico-educativă atunci cind in ac
tivitatea productivă se înregistrează 
rămineri în urmă, persistă neajun
suri. Numai o bună activitate e- 
conomică, de înaltă eficiență poate 
valida nivelul de conștiință al oa
menilor muncii.

Acum, în 1983, obiectivul tîmbo- 
ieștenilor este să repete performan
ța atinsă în cei doi ani anteriori la 
producția de struguri, să-și achite în 
mod ireproșabil sarcinile asumate. 
„Viile anunță rod bogat, poate chiar 
mai bogat ca anul trecut" — este de 
părere ing. Ion Davidoiu, președin
tele C.A.P.

Prin remarcabile fapte de muncă, 
tîmboieștenii dovedesc că înțeleg te
meinic îndemnurile spre mai bine 
ale partidului, că le pun la suflet, 
angajîndu-se cu toate forțele pen
tru grabnica lor împlinire.

se
sănătos

Timbo- 
adevă-

Ioan ERHAN 
Dan DRAGULESCU

comitetul de partid au fost 
de acord. Și soluția propusă 
de „practicianul" Ștefan 
Țimpea a triumfat. Nu nu
mai că a fost validată de 
toate încercările la care a 
fost supusă, dar i-a determi
nat pe proiectanți să și-o în
sușească pentru viitoarele 

. ... lucrări de acest fel. Nu nu
mai mgi că s-a .născut o metodă

in vederea echilibrării balanței 
furajelor, organele de partid și a- 
gricole din. județul Dîmbovița au în
treprins 
pentru fin a 
masă 
tente 
ginea căilor de comunicație, in po
ienile - ■ -
proape 3 000 de bovine și 40 000 de 
ovine ale unităților agricole de stat 
și cooperatiste din zonele de șes și 
colinare ale județului au fost duse 
pe pășunile de la munte. In acest 
fel se economisește masa verde care 
poate fi transformată în fin. Tot
odată. în zonele de șes și colinare 
au fost delimitate 
miriști cu vegetație 
tru a fi cosite.

în momentul de
multe forțe sint concentrate la co
situl finețelor naturale și al ierbu
rilor din livezi. La I.A.S. Pucioasa, 
1 000 de oameni lucrează Ia strîn
gerea furajelor și celelalte acțiuni 
de sezon. Pină acum, din cele 774 
hectare finețe de care dispune a- 
ceastă unitate au fost cosite 600 de 
hectare. „întrucît suprafețele meca- 
nizabile sint foarte restrinse, in fie
care fermă am organizat echipe de 
cosași — ne spunea tovarășul Ion 
Achimescu, directorul unității. Din 
cele 5 000 tone de fin, o treime pro
vin din livezile de pomi. Prin recal
cularea balanței furajelor, a rezultat 
că putem asigura citeva mii de tone 
de masă verde unităților agricole si
tuate în zona de șes. Dealtfel, pe te
renurile unității noastre pășunează 
9 000 ovine și 1 200 taurine, aduse de 
la întreprinderile agricole de stat 
Cornățel, Titu, Găești, Crevedia și 
de la stațiunea de cercetări pentru 
creșterea ovinelor de la Bilciurești. 
Aceste realizări nu sint întimplătoa- 
re. Noi am delimitat suprafețele de 
finețe naturale și de livezi care pot 
da două recolte de fim

Concret, care este stadiul recoltă
rii furajelor în această unitate ? La

măsuri privind recoltarea 
întregii cantități de 

verde, inclusiv a celei exis- 
în livezi și plantații, pe mar
pădurilor. De asemenea, a-

3 000 hectare de 
mai bogată pen-

față, cele mai

Doicești, condusă de ing. Du- 
Arsene, cosașii au încheiat 
coasă la trifoliene și masă 

din livezi pe suprafețele sta- 
pentru a da două recolte.

ferma 
mitru 
prima 
verde 
bilite .
Ne-am interesat cum este soluționa
tă problema calității finului string 
pe timp ploios. Aflăm că sint folo
site diferite modalități.
Răzvad, condusă de ing. 
lăieru, s-a construit un 
nutrețul este depozitat 
optime, indiferent de starea timpu
lui. Noutatea constă în amenajarea 
unor grătare suspendate sub acope
rișul finarului, pe care se așază finul 
insuficient uscat. De asemenea, pen
tru a preveni orice pierderi, la baza

La ferma 
Ionel Mă- 
finar unde 
în condiții

în unități agricole 
din județul Dîmbovița

nașterea acestei „uzine sub
terane", cu o greutate de 
peste 200 de tone I Ori de 
cite ori a fost nevoie, pro- 
iectanții cu „nea Gică" s-au 
consultat. Ori de cite ori a 
fost nevoie, executantii tot 
cu „nea Gică" s-au consul
tat. Zecile de modificări și 
îmbunătățiri aduse acestui 
utilaj-premieră . pentru . in-

finarului. nutrețul este pus pe gră
tare metalice și tunele de aerisire.

Și în cooperativele agricole Tirgo- 
viște, Uliești. Potlogi, Comișani, Pe- 
trești, Bucșani și altele se muncește 
intens la strîngerea furajelor. La 
C.A.P. Tirgoviște, bunăoară, întrea
ga cantitate de 450 tone de fin de
pozitată în fînare a fost transportată 
în numai trei zile. în acest scop au 
fost organizate echipe de căruțași, 
folosindu-se toate atelajele, inclusiv 
cele din gospodăriile populației. La 
transportul finului și al celor 400 
tone de paie au fost folosite 200 de 
căruțe.

Demne de relevat sint șl rezulta
tele obținute‘ pină acum la C.A.P. 
Uliești. Aici, cele 92 hectare de tri- 
foliene au fost cosite cu vindrove- 
rul. Pentru a se cîștiga timp la în
toarcerea brazdelor s-a utilizat gre
bla oblică. în schimb, la adunarea 
și transportarea finului au lucrat 
cooperatorii cu furca și cu căruțele. 
Ing. Jean Savu, șeful fermei zooteh
nice, a pus iii aplicare o metodă 
gospodărească pentru conservarea fi
nului : nutrețul incomplet uscat a 
fost depozitat în straturi alternative 
cu paie în fînare și în șire.

Este adevărat, majoritatea unită
ților agricole se străduiesc să echi
libreze balanța furajelor, dar sint și

cazuri cind fînarele au multe locuri 
goale. Pină acum citeva zile, coope
rativa agricolă din Răscăieți nu de
pozitase nimic din cele 180 tone de 
fin prevăzute. De ce lucrările sint 
atit de întîrziate ? Consiliul de con
ducere consideră că pentru stringe- 
rea finului mai este vreme. Iar or
ganele de specialitate nu au com
bătut această- atitudine greșită de 
tergiversare, după cum au trecut eu 
vederea și faptul că în unele unități 
agricole masa verde este utilizată în 
consumul curent al animalelor și nu 
se string decit puține furaje pentru , ' 
iarnă. între acestea se numără coo
perativele agricole Bolovani, Cornă
țel, Pitaru, Broșteni și Răzvad, unde 
deocamdată nu există certitudinea că 

. balanța furajelor va fi echilibrată. 
’ Am analizat mai amănunțit această 
situație la C.A.P. Răzvad. Președin
tele urtitățif, Gheorghe Duță, de nu
mai o săptămînă în această funcție, 
ne spunea că încă nu știe ce să facă 
mai intii. Cert este că pină acum 
s-au depozitat numai 90 tone de fin 
din cele 425 tone cite sint necesare, 
în ziua raidului, in această unitate 
agricolă mai erau de cosit zeci de ■ 
hectare de trifoliene, borceag, ier
buri din livezi, dar la lucru nu se 
aflau decit patru cosași. Tot aici, în 
Ioc să fie găsite resurse pentru pă- 
șunatul animalelor, acestea consumă 
masa verde de pe 60 hectare de fi
nețe. De asemenea, miriștile erau 
pășunate de-a valma, fără să se facă 
delimitarea suprafețelor ce pot fi co
site pentru fin.

Sînt și alte unități agricole în care 
se neglijează strîngerea furajelor. Ca 
urmare, pe ansamblul județului, 
programul stabilit pină la sfirșitul 
lunii iulie la depozitarea finului nu 
s-a realizat decit in proporție de 74 
la sută, iar la însilozarea furajelor — 
de 83 la sută. Pentru asigurarea in
tegrală a furajelor in fiecare fermă 
și complex zootehnic se impune ca 
acum, cind cîmpul e plin de —-- 
verde, să fie organizate mal 
formații de mecanizatori și 
de cosași pentru recoltarea, 
portul și depozitarea grabnică a tu
turor resurselor de nutrețuri care 
pot intra în hrana animalelor pentru 
sezonul rece.

C. BORBEIANU

masa 
multe 
echipe 
tran.s-

I 
i i

Semnături de onoare în cronica
unei construcții monumentale

ieftină. Ar fi o soluție care 
ar prezenta rezistentă mai 
mare la infiltrațiile de apă 
și ar asigura, in acest fel, și 
estetica exterioară a pereți
lor tunelurilor". Ce a ur
mat ? Mai intii o opoziție, 
ca pe baricade, a proiectan
tului. „Că o asemenea solu
ție nu se aplică nicăieri. Că 
e necunoscută. Că e riscan
tă... etc., etc.". Comunistul 
Ștefan Țimpea a încheiat a- 
ceăstă dispută simplu. Ca un 
om care știe că și noul se 
naște, că el nu se împrumu
tă întotdeauna.
voie — a cerut el — să ex
perimentez la 10 din inelele 
unui tunel metoda 
de mine. După care să fa
cem probe, să analizăm". 
Conducerea întreprinderii și

„Da ți-mi

propusă

nouă, necunoscută pină 
acum, dar ea aduce anual în 
bugetul întreprinderii o efi
cientă economică de ordinul 
a sute de mii și chiar mili
oane de lei.

Dar ciți alți comuniști ai 
metroului nu se află pe a- 
celeași 
pentru 
ciență ?

Maistrul Gh. Măceșeanu 
este considerat „al doilea 
proiectant" al scutului ro
mânesc semimecanizat de 
săpare a tunelurilor de me
trou. De ce al doilea ? Sim
plu. El a fost omul benefi
ciarului care, din momen
tul predării proiectului pen
tru execuție 
August", a 
mai exact

baricade ale luptei 
nou, pentru efi-

la uzina „23 
supravegheat, 

a răspuns de

dustria românească au în
corporat in ele, fără sem
nătura sa pe proiect, gindi- 
rea lui de comunist și de 
specialist. Și dacă astăzi uti
lajul, care face minuni in 
subteran, merge ca ceasul, 
toată lumea știe că un mare 
merit revine și maistrului 
Gh. Măceșeanu. Omul care, 
ca un profesor ce-și pregă
tește elevii pentru un greu 
ejkamen, n-a pregetat în fața 
nici unui efort, fie că a fost 
zi. .fie că a fost noapte, pen
tru a iniția în meseria de 
„scuterist în subteran" pes
te 50 de oameni.

Sau tinerii ingineri și co
muniști Titu Vlădoiu și Ale
xandru Martin. Au demon
strat că tinerețea nu așteap
tă ani și ani pentru a-și de-

monstra competența.
movați ca șefi de sectoare 
miniere prin acordarea de 
derogare pentru insuficienta 
vechime de a ocupa aseme
nea funcții, au depășit toate 
așteptările. Sectoarele pe 
care le conduc — grație pri
ceperii și curajului lor de 
a adopta soluții eficiente — 
realizează înaintări în sub- 

; țeran de4 5—6 inele pe zi, 
— față, d.e 1,5 cit prevăd pho- 

: iectele. Sșu șefii echipelor 
de mineri conduse de comu
niștii Gheorghe Nedelea și 
Vasile Rusu, care, după Ce 
au străbătut toate șantierele 
hidroenergetice importante 
ale țării, s-au „reprofilat" 
aici ca mineri de metrou. 
Pentru lucrări care cer atit 
o productivitate inaltă, dar 
mai ales calitate. Pentru că 
metroul este săpat într-un 
adevărat labirint de capca
ne — varietatea imprevizi
bilă a straturilor geologice, 
ape freatice, apeducte, con
ducte de canalizare și termo- 
ficare etc., etc. — pe care 
priceperea acestor oameni, 
și a altora ca ei, le depă
șește cu siguranța cu care 
aviatorul învinge furtuna.

...Așa i-am cunoscut pe 
cițiva din comuniștii me
troului. Ca oameni care, 
deși lucrează sub cota zero, 
in adincuri, iși proiectează 
faptele, rezultatul muncii 
lor, la mare înălțime. Mai 
exact, la înălțimea îndatori
rilor .de comuniști.

1/
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în unitățile agricole din județul 
Ialomița a început recoltarea fasolei 
de pe cele 14 030 hectare. Pentru exe
cutarea acestei lucrări in cel mai 
scurt timp și fără pierderi, în coo
perativele agricole și întreprinderile 
agricole de stat se urmărește zilnic 
coacerea boabelor pentru a se pu
tea trece imediat la recoltare. La a- 
ceastă lucrare participă numeroși 
cooperatori, alți locuitori ai satelor, 
elevi aflați în vacanță. Pentru tre
ieratul cu combina au fost aleși cei

nai buni combiner!. Pină la 28 iu
lie, fasolea a fost strînsă de pe 1 640 
hectare și se apreciază ca în urmă
toarele 2—3 zile să se ajungă la 
750—800 hectare pe zi, în așa fel in
cit recoltarea să se încheie pină la 
10 august. Pentru transportul vreji
lor in bazele furajere se folosesc 
atelajele, economisindu-se importan
te cantități de carburanți și lubri- 
fianți. (Mihai Vișoiu, coresponden
tul „Scinteii").

PENTRU 0 LARGĂ ACȚIUNE CETĂȚENEASCĂ UE VALORIFICARE A MATERIALELOR REFOLOSIBILEI
A la îndemîna fiecăruia

Intr-un număr anterior („Scînteia" nr, 12 712), ziarul 
nostru a anunțat intenția de a efectua un număr de 
raiduri cu scopul analizării unor probleme privind recu
perarea de la populație a materialelor refolosibile, in 
lumina cerințelor generale ale bătăliei pentru resurse, 
a documentelor Plenarei C.C. al P.C.R. din 29-30 
iunie a.c.

Deschidem această suită printr-o anchetă pe tema 
recuperării hirtiei, material pentru care este proiectat 
cel mai mare procent de recuperare din gospodăriile 
cetățenilor. Recuperarea hirtiei constituie nu numai o 
acțiune de mare importanță pentru economia națională, 
ci prin faptul că fiecare tonă de...................................

Care este potențialul de resurse 
refolosibile din hîrtii și cartoane în 
gospodăriile populației din județul 
Prahova ? La această primă, elemen
tară întrebare, am primit urmă
toarele răspunsuri : Nicolae Coman, 
prim-vicepreședinte al Consiliului 
popular municipal Ploiești : „Nu 
știm, n-ai cum să calculezi așa 
ceva" ; Băjenaru Dumitru, directorul 
I.J.R.V.M.R. : „Nu avem nici o bază 
de calcul" ; Teodorescu loan, econo
mist, șeful biroului colectare de la 
I.J.R.V.M.R. : „E greu de aflat ; 
probabil că s-ar putea întreprinde 
unele investigații la nivelul gospodă
riilor dar n-am făcut-o". Nica Nico
lae, șeful sectorului muncă patriotică 
de la Comitetul județean Prahova al 
U.T.C. : „Nu cunoaștem" ; Arsene 
Maria, instructor cu probleme de re
sort la Consiliul județean ai organi
zației pionierilor: „La noi se vor
bește despre angajament nu despre 
plan..."

Nu reproșăm niciunuia dintre 
interlocutori faptul că n-a dat un 
răspuns riguros. Dar nu putem evita 
concluzia că, în Prahova cel puțin, 
nu se cunoaște potențialul gospodă
riilor populației în ceea ce privește 
resursele refolosibile de hîrtii și 
cartoane.

Atunci cum au fost stabilite cifrele 
de plan (angajament) pe 1983 7 Iată 
citeva din răspunsurile primite de la

Ton ne spune : Aici, lingă noi, este 
Școala generală nr. 10. Directoarea ei 
este tovarășa Andrei Elena, deputa
tul nostru municipal. De citeva ori 
școala a afișat informația că în anu
mite zile și la anumite ore elevii vor 
trece pe la fiecare apartament și vor 
colecta hirtia disponibilă mai ales de 
la noi, vîrstnicii. Nu ne-am mișcat 
din camere, dar am așteptat degeaba. 
Am luat legătura cu directoarea- 
deputat. Știți ce mi-a răspuns ? «To
varășe Petrea, lasă pe altădată 
discuția asta, acum n-am timp...» 
însă n-a mai fost nici o „altădată"...

Am fost și la Școala generală nr. 
10. N-am găsit-o pe tovarășa direc
toare și deputat. In schimb, ne-am 
convins, chiar in școală, că se aruncă 
multă, prea multă hîrtie. De ce nu 
s-o fi procedînd aici ca la Școala ge
nerală nr. 21, de exemplu? Adică? La

8 000 de locuitori). Cum funcțio
nează acestea ? Așa și așa. Tom a 
Marcela de pe rulota nr. 9 — Hale 
este o fericită excepție. Ea își res
pectă programul, muncește, iși în
deplinește planul, din cauza asta și 
cîștiga uneori 3 000 de lei pe lună. 
Dar cu prilejul sondajului am putut 
constata că alți achizitori țin mai 
mult închis. Cetățenii vin îngreunați 
și se trezesc față-n față cu lacătul 
rulotei. E clar că „pățiți i“ nu vor 
mai dori în ruptul capului să repete

experiența și că vor lepăda pachetele 
la gunoi.

O altă cauză, poate chiar mai im
portantă. este aceea că unii colec
tează, alții raportează, dar... nimeni 
nu controlează 1 Vom explica afir
mația prezentind situația hirtiei 
colectate pină la 1 iunie a.c., așa cum 
rezultă ea, pe de o parte din situa
țiile „raportate" de diferite orga
nisme, iar pe de altă parte din 
intrările efective înregistrate la de
pozite :

înseamnă cruțarea unei părți din patrimoniul forestier, 
ea poate fi considerată o acțiune patriotică, de larg 
interes național, la care sint antrenați afit fiecare cetă
țean, cit și școlile, organizațiile de tineret și copii, alte 
organizații de masă.

Rezultatele sint insă foarte diferite de la județ Ia 
județ, de la localitate la localitate. Printre unitățile de 
recuperare a hirtiei care, în ultima perioadă, se 
situează sistematic cu Cele mai mari rămîneri în urmă 
față de plan este și întreprinderea județeană de recu- 

valorificare a materialelor 
Prahova. Este motivul pentru 
iri acest județ.

prinderea de 
Scâeni. ambele 
cu Combinatul

perare si 
(I.J.R.V.M.R.) - 
efectuat raidulceluloză reciștigată

aceiași interlocutori : Nicolae 
man : „N-am stabilit noi 
Planul vine de sus in jos..." 
Maria : „în 
VIII, avem 
lari ; ne-am 
ei să predea 
și 4 kg dacă locuiește 
Băjenaru Dumitru : 
trăiesc circa 900 000 
pentru fiecare s-a prevăzut, în medie, 
cam 10 kg de hîrtie și cartoane".

A treia întrebare am adresat-o nu
mai directorului I.J.R.V.M.R., to
varășul Băjenaru :

— Realizările confirmă aceste „fun
damentări" ale planului ?

— I.J.R.V.M.R. — Prahova este o 
unitate reprezentativă a centralei 
noastre, dar niciodată de la înfiin
țare n-am îndeplinit planul la acest 
sortiment, deși în fiecare an rezul
tatele au fost superioare celui prece
dent. în 1983, trebuie să colectăm 
9 200 tone, din care 3 600 numai de 
la gospodăriile populației (aproxima
tiv 39 la sută). De la acestea, în 
cinci luni, n-am reușit să strîngem 
însă decit 714,7 tone. (Am calculat 
noi : revin cite... 77,60 grame pentru 
fiecare cetățean al județului !)

— Au fost greutăți obiective ?
— Nu. Locuri de depozitare avem, 

la fel și capacități de preluare, avem 
și contracte — cu întreprinderea de 
materiale izolatoare Berceni, între-

Co- 
cifrele. 

; Arscne 
județ, la clasele II — 

105 948 pionieri și șco- 
angajat ca fiecare dintre 
14 kg, dacă-i de la oraș 

la țară..." ;
„în Prahova 

de persoane ;

refolosibile 
care am

cartoaneconfecții
din județul nostru, și 
de celuloză și hîrtie

iusemmsm m JUDEȚin. pmhovb
Suceava — dar... asta-i situația !

— De ce ?
— Pentru că încă foarte multă 

lume pune semnul egal între hîrtia 
folosită și gunoi. Apoi este problema 
prețului, care este cu mult sub va
loarea de întrebuințare a hirtiei. Mi 
se pare absolut nefiresc — și nu 
numai mie — ca o simplă pungă să 
coste 1 leu, de exemplu, în timp ce 
prețul de colectare se menține la 
0,60 lei/kilogramul. Mai sînt însă și 
alte cauze...

într-adevăr, mai sînt : le-am con
statat pe teren.

...Sudul municipiului Ploiești. Blo
cul nr. 3, str. Democrației 95. De pe 
scara A coboară pensionarul Do- 
brescu Nicolae. în mină duce o 
găleată plină mai mult cu hîrtie. O 
răstoarnă în pubelă. De co ? „Sînt 
prea bătrîn, hîrtia e grea, n-o pot 
căra singur pină la rulota de colec
tare. N-a sunat nimeni la ușa mea. 
Aș da hîrtia gratis..."

Alături, la blocul 2, în apartamen
tul nr. 36, alt pensionar, Petrea Gh.

ambele capete ale fiecărui coridor, 
discret, au fost așezați cite doi saci 
din plastic, în care se aruncă orice 
hîrtie, oricit de mică. Mai mult. O 
dată pe lună, toți cei 1 400 de elevi 
aduc de acasă toată hirtia uzată din 
familiile lor, iar Popa Ruxandra, 
comandantul pionierilor, telefonează 
la I.J.R.V.M.R. Care trimite mașina 
și ridică întreaga cantitate. Deci, se 
poate.

O metodă oarecum asemănătoare 
se aplică in cartierul Ploiești-Nord, 
și în unele blocuri din centrul muni
cipiului. Deci ? In holul de la parter 
al fiecărei scări a fost fixat în 
perete un miniconteiner (un fel de 
coșuleț confecționat din plasă de 
sîrmă, destul 
capacele din 
plăcuță scrie : 
32 075").

Tot pentru colectarea hirtiei și car
toanelor de la populație, I.J.R.V.M.R., 
dispune de 35 de achizitori și de 22 
de rulote plasate în tot județul (in 
așa fel incit una să revină cam la

încăpător, cude
tablă subțire ; pe o 
„Hîrtii — telefon

Titularul acțiunii 
de colectare

Planul 
anual 

(in tone)

Realizări 
pe 5 luni, 
conform evidențelor 
proprii 

(in tone)

Realizări 
pc 5 luni, 

conform in
trărilor c- 
fective în 
depozitele 

de colectare
(in tone)

Consiliul popular municipal 2 094 1688 395
Ploiești

Consiliul județean al organi- 875 530 187
zației pionierilor

Organizațiile U.T.C. 300 152 64

Precizind că I.J.R.V.M.R. este sin
gura întreprindere din Prahova unde 
se centralizează absolut tot ceea ce 
se colectează — indiferent de sursă 
— făcind totalul și stabilind dife
rența între realizări și „realizări", 
am avea dreptul să întrebăm unde 
sint cele 1 724 tone de hîrtii și car
toane (un tren lung de... 172 vagoa
ne !) care apar colectate, dar nu sint 
predate întreprinderii de colectare ?

Constatările practice, de pe teren, 
opiniile ascultate ne îndreptățesc să 
facem citeva sugestii : © Diferențele 
dintre cifrele raportate de organiza
țiile obștești și situațiile gestionare, 
concrete, ar putea fi evitate printr-o 
continuă confruntare, Ia toate nivelu
rile, a celor două rînduri de situații. 
• Ar fi bine să fie intensificate 
și apelurile către cetățeni, folosin- 
du-se toate mijloacele existente 
(„fluturași", presa locală, afișe sti
mulatoare etc.). ® Stația de radiofi-

care a municipiului — deși dispune 
de vreo 16 000 de difuzoare — n-a 
făcut aproape nimic în acest sens : 
după cum .nici unul dintre cei în
trebați de noi nu auzise de eficien
tele metode de colectare folosite de 
I.J.R.V.M.R.-urile din Craiova și 
Sibiu, despre care s-a vorbit in arti
colul nostru introductiv ® Și mai im
portante ni se par a fi măsurile care 
trebuie luate chiar în unitățile 
I.J R.V.M.R pentru imprimarea unei 
discipline ferme, a unei corectitudini 
exemplare, începînd cu respectarea 
programului și 
sirea eficientă

terminînd cu folo- 
a mijloacelor de 

transport (din 40 de mașini ale 
I.J.ILV.M.R. Prahova merg doar 30, 
iar capacitatea lor de încărcare nu 
trece de 40 la sută, și asta pentru 
că hîrtia se transportă în vrac, nu 
balotată, așa cum cer indicațiile).

Mircea BUNEA 
Constantin CĂPRARU
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Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România
Ana primit cu deosebită bucurie amabilul dumneavoastră mesaj de felici

tare pe care mi l-ați adresat cu ocazia Zilei naționale a Republicii Irak.
La rindul meu, doresc să vă transmit, în numele poporului irakian și al 

meu personal, cele mai sincere urări de sănătate și fericire, de dezvol
tare și amplificare a relațiilor de prietenie și cooperare statornicite între 
țările noastre, in interesul și spre binele popoarelor român și irakian 
prietene.

SADDAM HUSSEIN
Secretar general

al Partidului Baas Arab Socialist, 
Președintele Republicii Irak

Intîlnire la C. C. al P. C. R.

TELEGRAMĂ

Tovarășii Emil Bobu, membru al 
Comitetului Politic Executiv, secre
tar al C.C. al P.C.R., și Miu 
Dobrescu, membru supleant al Co
mitetului Politic Executiv, secretar 
al C.C. al P.C.R., s-au intîlnit, joi 
28 iulie a.c., cu delegația Partidu
lui Comunist Iordanian, condusă de 
tovarășul Abdel Aziz Al-Utti, mem
bru al Biroului Politic a! C.C. al 
P.C. Iordanian, care, la invitația C.C. 
al P.C.R., face o vizită în țara noas
tră.

Cu această ocazie s-a efectuat o 
informare reciprocă privind activi
tatea și preocupările actuale ale

Cronica
La București au început, joi di

mineața, lucrările celei de-a 6-a se
siuni a Comisiei mixte de cooperare 
economică româno-argentiniănă.

Delegația română este condusă de 
Nicolae Andrei, adjunct al ministru
lui comerțului exterior și cooperării 
economice internaționale, iar dele
gația argentiniană de Miguel Angel 
Almada, subsecretar pentru relațiile 
comerciale internaționale de la Se
cretariatul de Stat pentru Comerț.

Părțile analizează stadiul actual al 
dezvoltării schimburilor comerciale 
și cooperării economice dintre Româ
nia și Argentina, precum și posibili
tățile de creștere și diversificare, in 
continuare, a relațiilor economice 
dintre cele două țări.

★
La Ambasada Republicii Democra

te Germane din București a fost or
ganizată, joi, o conferință de presă 
cu prilejul ediției de toamnă a Tîr- 
gului internațional de la Leipzig, 
Ce va avea loc intre 4 și 10 septem
brie.

Au luat parte reprezentanți ai pre
sei centrale, Radioteleviziunii româ
ne, Agenției române de presă — 
Agerpres, al Întreprinderilor româ
nești de comerț exterior participan
te la tîrg.

Atașatul comercial al ambasadei, 
Wolfgang Dornemann, a făcut o pre
zentare a acestei manifestări econo
mice internaționale, desfășurată sub 
deviza „Pentru comerț mondial ne
îngrădit și progres tehnic", care va 
reuni aproximativ 6 000 de expo
zanți.

România — participantă tradițio
nală Ia tîrgurile de la Leipzig — vă 
expune, prin intermediul a 11 între
prinderi de comerț exterior, o gamă 
largă de produse, de la mașini-unel- 
te pînă Ia bunuri de larg consum.

★
Joi, sub auspiciile Consiliului Cul

turii și Educației Socialiste, la Mu
zeul de artă populară din Constan
ța s-a deschis expoziția intitulată : 
Civilizația tradițională a Carpaților.

Extinderea mecanizării lucrărilor
(Urmare din pag. I) 
investigațiilor noastre relevă nece
sitatea elaborării unor prognoze teh
nologice clare, temeinic fundamen
tate, privind direcțiile de dezvoltare 
imediate și de perspectivă in do
meniul mecanizării. Prognoze care 
trebuie să fie în permanență racor
date la sarcina de dublare a produc
tivității muncii pe șantiere, ținînd 
totodată seama de structura lucră
rilor, de creșterea gradului lor de in
dustrializare, de tipizarea elemente
lor de construcții și promovarea 
unor materiale noi, cu caracteristici 
superioare, de sarcina majoră pri
vind diminuarea drastică a consumu
rilor de combustibili și energie pe 
parcursul exploatării utilajelor de 
execuție.

— Consider că în această acțiune 
de interes economic major trebuie 
antrenate largi colective de specia
liști și cadre cu experiență din acti
vitatea direct productivă, deci de pe 
șantiere, dar și din institute de cer
cetare și proiectare, din institute 
de învățămînt superior și ÎNCERC, 
ne-a spus ing. Alexandru Dimitriu, 
directorul Centralei de mecanizare 
din Ministerul Construcțiilor Indus
triale. Prin colaborarea lor strînșă și 
sub o coordonare competentă și ac
tivă, se poate imprima nu numai un 
caracter cît mai unitar, dar și ope
rativitate sporită in finalizarea pre
ocupărilor legate de elaborarea unor 
noi tehnologii de lucru mecanizate 
și punerea Ia punct a sistemelor de 
utilaje corespunzătoare, capabile să 
asigure mecanizarea complexă a lu
crărilor, prin așa-zisele „lanțuri" de 
mașini.

în sprijinul acestui punct de ve
dere, consemnăm rezultatele re
cente obținute de un colectiv de spe
cialiști din cercetare și producție,

Tragerea extraordinară Loto a verii
Agențiile Loto-Pronosport au 

început vînzarea biletelor pentru 
tragerea extraordinară Loto a ve
rii, care va avea loc duminică 
31 iulie 1983. Așadar, un nou pri
lej de mari și numeroase succese, 
în cadrul a 12 extrageri, cu un total 
de 120 de numere, participanților li 
se oferă șanse multiple de a obține 
autoturisme „Dacia 1300", impor

Partidului Comunist Român și ale 
Partidului Comunist Iordanian și s-a 
exprimat, totodată, dorința celor 
două părți de a dezvolta și adinei 
și in viitor bunele relații dintre ele, 
in interesul celor două partide șl 
popoare, al cauzei păcii, securității 
și independenței naționale, progre
sului social, cooperării și colaborării 
internaționale. Au fost abordate, de 
asemenea, și unele aspecte ale si
tuației internaționale, îndeosebi ale 
evoluției situației din Orientul Mij
lociu.

Intîlnirea s-a desfășurat într-o 
atmosferă caldă, tovărășească.

zilei
Organizată cu concursul altor 

muzee de etnografie din țară, ex
poziția reunește peste 1 000 de pie
se și obiecte muzeistice din lemn, 
ceramică, țesături, port popular, e- 
lemente de arhitectură populară etc., 
toate venind să demonstreze eloc
vent continuitatea de milenii a po
porului nostru în arcul carpatic, ci
vilizația înfloritoare ce s-a dezvol
tat de-a lungul secolelor în acest 
spațiu străvechi.

La vernisajul expoziției au parti
cipat reprezentanți ai organelor lo
cale de partid și de stat, oameni de 
cultură și artă, numeroși localnici și 
turiști aflați în vacanță pe litoral.

în cadrul expoziției este organizat 
și un stand la care vestiți creatori 
de artă populară românească auten
tică expun spre vinzare piese și o- 
biecte reprezentative pentru cele mai 
bogate zone folclorice din țara noas
tră. lucrate în stilul tradițional al 
artei populare românești.

★
Filarmonica „George Enescu" din 

Capitală a prezentat, joi seara, în 
rotonda Ateneului Român, o altă pre
mieră a actualei stagiuni estivale : 
spectacolul de sunet și lumină „Wag
ner — istoria unei legende". La o 
sută de ani de la încetarea din viață 
a marelui reformator al teatrului mu
zical. Filarmonica bucureșteană oferă 
un spectacol în cadrul căruia, prin 
comentariu, imagini și muzică, este 
evocată viața și opera lui Richard 
Wagner. Realizat de Ada Brumaru și 
Jeanine Costescu, în lectura actorilor 
Lucia Mureșan și Ion Pavelescu, cu 
o ilustrație muzicală apairținînd 
Georgetei Dogaru, spectacolul va fi 
prezentat alternativ cu cel de-al doi
lea titlu al actualei stagiuni estivale 
— „Filarmonica, tradiție și actualita
te". Ambele spectacole de sunet și 
lumină sînt urmate de recitaluri 
vocal-instrumentale.

Programul serii muzicale de joi a 
fost întregit cu recitalul sopranei 
Laura Niculescu.

(Agerpres)

sub îndrumarea unor cadre universi
tare de la Institutul politehnic 
„Traian Vuia" din Timișoara. Axîn- 
du-și preocupările asupra stabilirii 
unor tehnologii superioare de com
pactare a terenurilor, precum și asu
pra proiectării unei game cît mai 
largi de mașini și utilaje de execuție, 
aferente acestei categorii de lucrări, 
colectivul la care ne referim a pus 
la punct o instalație de vibroflotație 
pentru consolidarea în adîncime a 
pămînturilor slab coezive, o instala
ție de compactare a terenului cu 
ajutorul unui supermai greu de 10 
și 20 tone forța, o autovibroforeză 
hidraulică, un vibroînfigător de țevi 
și altele. Desigur, exemplul dat nu 
este izolat, dar am insistat asupra 
lui deoarece, in unelq cazuri, se 
manifestă printre specialiștii anga
jați în domeniul mecanizării lucrări
lor tendințe de paralelism, de dis
persare și irosire a forțelor, datorate 
lipsei de colaborare și coordonare 
dintre ei.

O ultimă problemă : cine va pro
duce toate noile unelte, scule și uti
laje de execuție ? Această întrebare 
aduce în discuție raporturile dintre 
Ministerul Construcțiilor Industriale 
și Ministerul Industriei Construcții
lor de Mașini, dintre constructorii de 
pe șantiere și producătorii de utilaje 
de execuție, chemați să revitalizeze 
colaborarea, pe alocuri slăbită, dintre 
ei, să acționeze în comun, cu maximum 
de receptivitate și operativitate. Pen
tru că modernizarea și diversificarea 
mijloacelor de mecanizare nu con
stituie cituși de puțin o problemă de 
perspectivă îndepărtată, ci, dimpotri
vă, se cere soluționată complet și 
corespunzător in cel mai scurt timp. 
Iată deci un subiect de meditație, 
dar și de acțiune energică și neintîr- 
ziată pentru conducerile celor două 
ministere interesate.

tante sume de bani variabile și fixe 
și excursii în R.P. Bulgaria sau 
R. S. Cehoslovacă. Se poate juca pe 
variante simple, variante combi
nate și combinații „cap de pod", 
achitate sută la sută sau în cotă 
de 25 la sută. Biletele de 25 lei va
rianta âu drept de cîștiguri la toate 
extragerile.

Vizita oficială în (ara noastră a primului ministru 
al Republicii Arabe Egipt, dr. Fouad Mohieddin

Cu ocazia vizitei oficiale în țara 
noastră a primului ministru al Re
publicii Arabe Egipt, Fouad Mo- 
hieddin, ambasadorul acestei țări la 
București, Mohamed Wafik Hosny, 
a oferit, joi seara, o recepție.

Au participat tovarășii Constantin 
Dăscălescu, prim-ministru al Guver
nului Republicii Socialiste România, 
Ion Dincă, prim viceprim-ministru 
al guvernului, Ludovic Fazekas și 
Gheorghe Petrescu, viceprim-miniștri 
ai guvernului, loan Avram, Gheorghe 
Caranfil, Ioan Florea, loan Folea, Ion 
Lăzărescu, Ion Teșu și Gheorghe 
Vlad, miniștri, membri ai conducerii 
altor ministere și instituții centrale, 
alte persoane oficiale române.

Au luat parte, de asemenea, per
soanele oficiale care îl însoțesc pe 
primul ministru egiptean în vizita în 
țara noastră.

★
Joi dimineața, primul minis

tru al Republicii Arabe Egipt, Fouad 
Mohieddin, și celelalte persoane ofi
ciale egiptene au vizitat întreprin
derea „23 August" din Capitală, uni
tate reprezentativă a industriei noas
tre constructoare de mașini.

Oaspeții au fost însoțiți de Gheor
ghe Petrescu, viceprim-ministru al 
guvernului, Ion Iosefide, ambasado
rul României ia Cairo, precum și de 
Mohamed Wafik Hosny, ambasadorul 
R. A. Egipt la București.

Pe parcursul vizitei în sectoarele 
de producție, primul ministru egip
tean a remarcat diferitele tipuri de 
aparate complexe ce se execută pen
tru' locomotivele diesel electrice și 
hidraulice, utilajele tehnologice des
tinate unor mari combinate din țară 
și de peste hotare, printre care și 
R. A. Egipt, noile tipuri de compre- 
soare și motoare cu ardere internă 
folosite în transportul feroviar, naval 
și în extracția petrolului. în secțiile 
de uzinaj și montaj ale fabricii de 
locomotive au fost înfățișate o serie 
de subansamble și diferite tipuri de

Știri sportive
Pe lacul Kaukajarvi din orașul 

Tampere (Finlanda) au început joi 
întrecerile celei de-a 16-a ediții a 
Campionatelor mondiale de caiac- 
canoe, in prima zi fiind programate 
seriile pe distanța de 1 000 m. Echi
pajul românesc de canoe dublu alcă
tuit din Ivan Patzaichin și Toma Si- 
mionov, precum și Costică Olaru, la 
canoe simplu, au cîștigat seriile res
pective, obținînd calificarea direct 
în semifinale. Vor fi, de asemenea, 
prezente în semifinale, pentru care 
au obținut calificarea direct, în urma 
clasării pe unul dintre primele trei 
locuri, echipajul de caiac-4 (Ionel 
Constantin, Nicolae Fedosei, Ionel 
Leț.cae și Angelin Velea), Maria Ște
fan, la caiac simplu, precum și du
blul feminin Tecla Borcănea, Aga- 
fia Buhaev.

Astăzi se desfășoară seriile pe dis
tanța de 500 m.

în ziua a 8-a a Campionatelor eu
ropene de scrimă de la Viena s-au 
disputat întrecerile preliminare ale 
probei de sabie pe echipe. Pentru 
semifinalele programate vineri s-au 
calificat formațiile Italiei, U.R.S.S., 
Ungariei și Bulgariei. Echipa Româ
niei a fost eliminată în sferturile de 
finală, pierzînd cu 7—9 în fața Ita
liei, și va evolua în turneul pentru 
locurile 5—8.

în sferturile de finală ale probelor 
de simplu din cadrul finalelor „Da- 
ciadei" la tenis, competiție ce se dis
pută la Brașov, s-au Înregistrat ur
mătoarele rezultate : masculin : Flo
rin Segărceanu — Octavian Vîlcioiu 
6—1, 6—2, 6—2 ; Andrei Dirzu — 
Mihai Sovar 6—3, 6—1, 6—2 ; Dumi
tru Hărădău — Laurențiu Bucur 7—5, 
6—3, 6—1 ; Traian Marcu — Răzvan 
Constantinescu 4—6, 6—1, 5—7, 6—2, 
6—0 ; feminin : Lucia Romanov — 
Monica Radu 6—1, 6—1 ; Maria Ro
manov — Cosmina Popescu 6—0, 
4—6, 6—4 ; Cristina Tolos — Dorina 
Brăștin 6—1, 7—5 ; Daniela Moise — 
Vasilica Ivan 6—2, 6—2.

Astăzi încep finalele „Daciadei" și 
ale campionatelor naționale la lupte 
greco-romane. întrecerile se vor 
desfășura în sala Floreasca din Ca
pitală.

Printre cei 160 de participant se 
numără cunoscuții sportivi Ștefan 
Rusu, Ion Draica, Constantin Ale
xandru, Nicolae Zamfir, Vasile An
drei, Roman Codreanu, Ștefan Ne- 
grișan și tinerii Ilie Miuți și Ion 
Grigoraș.

Sub genericul „Daciadei", in zilele 
de 30 și 31 iulie se va desfășura la 
Timișoara finala concursului națio
nal sătesc de atletism dotat cu „Cupa 
U.N.C.A.P.".

La întreceri vor participa 390 de 
sportivi și sportive de la sate — 
cooperatori, mecanizatori, lucrători 
din I.A.S. și cooperația de producție 
— ciștigători ai etapelor comunale și 
județene recent încheiate.

In programul concursului figurea
ză probele de 100 m (băieți și fete), 
800 m (fete), 1 500 m (băieți), sări
tura în lungime și aruncarea greu
tății (băieți și fete).

Competiția de haltere din cadrul 
finalelor Spartachiadei de vară a, 
popoarelor din U.R.S.S., concurs cu’ 
participare internațională, a progra
mat întrecerile de la categoria 82,500 
kg, în care titlul de campion a fost 
cîștigat de sportivul sovietic Anatoli 
Hrapatîi, cu 380 kg.

Halterofilul român Petre Becheru 
a ocupat locul șapte, egalînd recor
dul național la totalul celor două 
stiluri cu 360 kg. 

locomotive diesel electrice și hidrau
lice aflate în lucru. Oaspeții au vi
zitat, de asemenea, moderna cantină 
și clubul muncitoresc ale întreprin
derii, unde au avut cuvinte de apre
ciere față de condițiile de viață și 
social-culturale de care beneficiază 
colectivul de oameni ai muncii de 
aici.

în continuare a fost vizitat cartie
rul Titan, cel mai mare ansamblu 
de locuințe din Capitală, el cuprin- 
zînd în prezent aproape 95 000 de 
apartamente, în care trăiesc circa 
300 000 de cetățeni. în fața unei ma
chete a întregului ansamblu, oaspeții 
au fost informați, de asemenea, des
pre numeroasele edificii de cultură, 
învățămînt și ocrotire a sănătății, 
bazele sportive și de agrement, uni
tățile comerciale și de servicii pen
tru populație.

Premierul egiptean și persoanele 
oficiale care îl însoțesc au vizitat 
apoi metroul bucureștean, realizare 
de prestigiu a economiei românești. 
Oaspeților le-au fost înfățișate carac
teristicile construcției și mijloacelor 
de transport folosite, subliniindu-se 
că această mare lucrare a fost con
cepută și realizată integral în țară, 
prin colaborarea a numeroase insti
tute de cercetare și proiectare, de 
învățămint superior, întreprinderi in
dustriale și de construcții-montaj. 
Primul ministru egiptean a semnat 
in cartea de onoare a metroului, fe
licitând pe constructori pentru talen
tul și măiestria cu care au executat 
acest edificiu.

In aceeași zi, primul ministru al 
R.A. Egipt a vizitat Institutul de 
cercetări pentru cereale și plante 
tehnice de la Fundulea.

Oaspetele a fost întîmpinat de Ti- 
beriu Mureșan, președintele Acade
miei de științe agricole și silvice, și 
Cristian Hera, directorul institutului.

Cu acest prilej au fost înfățișate 
preocupările oamenilor de știință și 
cercetătorilor de aici pentru extin
derea și generalizarea rezultatelor

A apărut „ERA SOCIALISTĂ" nr. 14/1983
Sumarul se deschide cu editoria

lul : Strălucită contribuție la întă
rirea relațiilor dintre România și ță
rile africane, la cauza păcii și cola
borării internaționale. în continuare 
sint inserate următoarele articole : 
Cointeresarea materială, calitatea și 
eficiența producției — componente 
ale noului mecanism economico-fi- 
nanciar ; Un program de importanță 
vitală pentru dezvoltarea agricultu
rii, pentru progresul economiei na
ționale ; Știința și tehnologia — for

Argumentele unei epoci de istorice înîăptuiri
(Urmare din pag. I)
țel și suveranității lor. 
Tocmai aceasta se ur
mărește prin strin- 
gerea consecventă a 
relațiilor cu țările so
cialiste, cu toate for
țele progresiste ale lu
mii și cu toate popoa
rele, indiferent de 
orinduirea lor socială. 
Neobosita activitate 
desfășurată in acest 
sens prin călătorii (una 
dintre ele, plină de 
strălucite rezultate s-a 
desfășurat recent, du- 
cind mesajul de pace 
și prietenie al poporu
lui român in țări ale 
Africii), intîlniri, dis
cuții, initiative de pace 
și colaborare, princi
piale luări de atitudi
ne ale secretarului ge
neral al partidului, 
președintele Republi
cii, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, au impus 
România ca pe o fără 
ce nu rămine indife
rentă față de proble
mele omenirii, de soar
ta popoarelor și a pă
cii, tocmai in acești 
ani cind primejdia 
conflictelor militare și 
a greutăților economi
ce amenință popoarele 
de pe întreaga planetă.

In același timp, in 
țară s-a afirmat o de
mocrație de tip nou, 
caracterizată semnifi

cativ prin efectiva 
participare a oameni
lor muncii la treburile 
obștești, la luarea de
ciziilor in domeniul 
politic, industrial, a- 
gricol, in cultură și 
știință.

Aceste radicale
schimbări, vizibile 
pentru oricine, pe plan 
intern sau mondial, nu 
se putea să nu con
tribuie la creșterea 
prestigiului țării noas
tre, la cunoașterea și 
prețuirea unanimă a 
prefacerilor funda
mentale înfăptuite de 
România in drumul ei
către comunism.

Atitudinea României 
împotriva rasismului, 
a asupririi de orice fel, 
a politicii de dictat și 
de amenințare cu for
ța, pledoaria statornică 
pentru un climat de 
pace și colaborare, de 
respect al suveranită
ții și independenței 
evidențiază consecven
ta preocupare pentru 
viitor, manifestată nu 
doar prin g\ija față de 
propriul destin, ci și 
pentru soarta omenirii, 
care are nevoie de 
frăție și pace, de tot 
mai intensă cooperare 
și ajutorare reciprocă 
pentru progresul tutu
ror oamenilor muncii 
și al civilizației uma
ne. E o atitudine ma

cinema
© Melodii la Costinești : VICTORIA 
(16 28 79) — 9,30; 11,30; 13,30; 16; 18; 20, 
CULTURAL (83 50 13) — 9; 11,15; 13,30; 
15,45; 18; 20,15, MIORIȚA (14 27 14) — 
9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.
© Haiducii lui Șaptecai : FESTIVAL 
(15 63 84) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 
20, VOLGA (79 71 26) — 9; 11,15; 13,30; 
15,45; 18; 20,15.
© Răzbunarea haiducilor : GRIVIȚA 
(17 08 58) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 
20, MUNCA (21 50 97) — 15; 17,15; 19,30. 
@ Cuibul salamandrelor: FERENTARI 
(80 49 85) — 15,30; 17,30; 19,30.
@ Buletin de București : POPULAR 
(35 15 17) — 15; 17,15; 19,30.
• Revanșa — 11,30; 13,30; 15,30; 17,30; 
19,30; Program de vacanță — 9,30 :
COSMOS (27 54 95).
© Viitoarea tinereții : CENTRAL 
(14 12 24) — 9; 11,15; 13,30; 16.45: 18; 20. 
© Program de desene animate — 9; 
10,30; Degețica — 12; 13,30; Raidul
vărgat-— 15; 17; 19 : DOINA (16 35 38). 

bune obținute în domeniul realizării 
de soiuri de cereale și hibrizi, pre
cum și plante tehnice de mare pro
ductivitate, cu bogat conținut in 
principii active, apte de a fi culti
vate în cele mai diferite zone de cli
mă și sol. Au fost prezentate, de 
asemenea, realizările institutului în 
ceea ce privește crearea de soiuri- 
și hibrizi cu un potențial productiv 
superior și elaborarea unor tehnolo
gii intensive de cultură în cîmpuri- 
le pentru ameliorarea florii-soarelui 
și a porumbului.

Oaspetele a dat o înaltă apreciere 
activității institutului, rezultatelor 
obținute de cercetarea științifică ro
mânească in domeniul agriculturii și 
a exprimat dorința de a extinde co
laborarea bilaterală și în acest sec
tor de activitate.

★
Primul ministru al Republicii 

Arabe Egipt, Fouad Mohieddin, a 
depus, joi dimineața, o coroană de 
flori la Monumentul eroilor luptei 
pentru libertatea poporului și a pa
triei, pentru socialism.

La solemnitate au luat parte 
Constantin Oancea, adjunct al mi
nistrului afacerilor externe. Petre 
Fluture,, vicepreședinte al Comitetu
lui executiv al Consiliului popular 
al municipiului București, generali 
și ofițeri.

Au fost de față persoanele oficiale 
care îl însoțesc pe oaspete în vizita 
oficială in țara, noastră.

Erau prezenți ambasadorul Româ
niei la Cairo și ambasadorul Repu
blicii Arabe Egipt la București.

★
Joi, soția primului ministru egip

tean, doamna Rafahia Mohieddin, a 
vizitat întreprinderea de confecții și 
tricotaje București și expoziția de 
artă populară și artizanat a UCECOM, 
din cadrul Complexului expozițional 
„Piața Scinteii".

(Agerpres)

ță motrice a progresului economic ; 
Baza materială a societății și concep
ția despre lume ; Ideologie și con
temporaneitate.

La rubrica „Dezbatere" sint abor
date : Natura și căile depășirii con
tradicțiilor în actuala etapă de dez
voltare a societății noastre. Revista 
cuprinde, de asemenea, rubricile 
consacrate : „Răspunsuri Ia între
bări", „Din mișcarea comunistă și 
muncitorească mondială", „Viața in
ternațională", „Cărți și semnificații".

joră, caracteristică e- 
pocii noastre in sensul 
pozitiv al cuvintului, o 
atitudine prin care 
România și-a cucerit 
printre țările iubitoa
re de pace un loc de 
prestigiu, datorită con
ducerii sale de stat și 
de partid, muncii neo
bosite a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, ar
hitectul lucid și vizio
nar al devenirii noas
tre comuniste.

în deplin acord cu 
această politică in
ternațională umanistă, 
partidul se preocupă 
constant de creșterea 
bunăstării generale a 
oamenilor muncii, fără 
deosebire de naționali
tate, depune in con
tinuare uriașe efor
turi educative și cul
turale, pentru forma
rea conștiinței comu
niste. problema-cheie 
a viitorului și a pre
zentului. Marile succe
se obținute in acești 
ani, propășirea rapidă 
a țării pe plan econo
mic, social, cultural 
sint dovezile clare ale 
realismului acestei po
litici, ale atașamentu
lui nețărmurit al celor 
ce muncesc la această 
politică ce pune in 
centrul său omul, a- 
firmarea lui multilate
rală.

• Dublu delict : SALA MICA A PA
LATULUI — 14,30; 17,15; 20.
• Mitul Fedorei : STUDIO (59 53 15) — 
10; 12; 14; 16; 18; 20.
• Madona păgînă — 11: 13,15; 15,30; 
17,45; 20; Program de vacanță — 9 : 
TIMPURI NOI (15 6110).
© Micul lord — 9,30; 11,30; Hotel
Palace — 15,30; 17,30; 19,30 : BUZEȘTI 
(50 43 58).
• Incredibilele aventuri ale unor ita
lieni ta Rusia — 11,30; 13,30; 15,45: 18: 
20 ; Program de vacantă — 9 : UNION 
(13 49 04).
0 Șatra: LIRA (317171) — 15,30; 18; 
20,30, la grădină — 20,45, FLACĂRA 
(20 33 40)' — 15,30; 17,30; 19,30, PARC 
HOTEL (17 08 58) — 21.
0 FII cu ochii-n patru : DRUMUL 
SĂRII (31 28 13) — 15,30; 17,30; 19,30.
0 Fata care vinde flori : GIULEȘTI 
(17 55 46) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20,15.
0 Pierdut printre cel vil : COTRO- 
CENI (49 48 48) — 15: 17,15: 19,30.
0 Vraciul : PACEA (60 30 85) —
15,30; 19.
0 Copiii Leningradului : VIITORUL 
(11 48 03) — 15,30; 17,30; 19,30.

Tovarășul Constantin Dăscălescu, 
prim-ministru al Guvernului Repu
blicii Socialiste România, a transmis 
lui Lokendra Bahadur Chand o te
legramă de felicitare cu prilejul nu
mirii sale în funcția de prim-minis
tru al Regatului Nepal.

PRIMA MICROHIDROCENTRALA 
DE PE LACURILE CAPITALEI

Un semnal scurt, o apăsare pe 
buton și microhidrocentrala Tei a 
fost pusă in funcțiune. Pe salba de 
lacuri a Capitalei s-a aprins de cu- 
rînd prima stea energetică.

Abia se zărește forma cenușie 
din beton a microhidrocentralei, 
semiîngropată în digul de pămint 
ce desparte lacul Tei, în amonte, 
de lacul Plumbuita, în aval. Di
ferența de nivel a apei, de numai 
3,70 metri, din cele două acumu
lări naturale de pe riul Colentina 
a fost folosită de energeticieni 
pentru a pune în mișcare două 
grupuri cu turbine cuplate cu ge
neratoare. Pentru a păstra intact 
barajul existent, dr. ing. Virgil 
Dădu de la I.S.P.H., coordonator 
al proiectului, a adoptat principiul 
de aducțiune a apei de tip „sifon", 
care pînă în prezent fusese aplicat 
doar la alimentări cu apă pentru 
piscicultură și irigații. In acest 
fel s-au redus volumul lucrărilor, 
consumul de materiale și manope
ră, durata de execuție, realizîn- 
du-se o eficiență ridicată. In ve
derea amorsării aducțiunii apei, 
specialiștii au înlocuit instalația 
complicată, care ar fi necesitat 
încă o clădire, cu instalații simple, 
ușor de întreținut și' verificat în 
exploatare, plasate în interiorul 
centralei. Această microhidrocen
trala funcționează în regim auto
mat, singurul personal necesar 
fiind cel de întreținere șl control. 
Cind apa atinge ■ în lacul Tei un 
anumit nivel, prevăzut, se declan
șează semnalul de pornire a grupu
lui energetic nr. 1 și acesta intră 
in funcțiune. Dacă nivelul apei 
continuă să crească pînă la o va
loare superioară prevăzută, se dă 
semnalul de pornire al celui de-al 
doilea grup energetic. Cind nivelul 
apei scade, se dă automat semnalul 
de oprire a grupurilor energetice, 
în orice moment însă ambele gru
puri pot funcționa în perioada pri- 
măvară-toamnă, dacă nivelul apei 
în amonte se află în limitele pre
scrise. Doar iarna, din considerente 
de întreținere a lacurilor, nivelul 
acestuia se coboară și instalația 
rămine în repaus.

Microhidrocentrala Tei va fur
niza sistemului energetic național 
o putere de 190 kW, producînd 
anual 600 000 kWh energie electri
că. Altfel spus, cam tot atita cit 
consumă în același răstimp circa 
400 de familii.

Ne-am întrebat in fața acestor 
cifre, dacă se justifică sub aspect 
economic construirea noului obiec
tiv hidroenergetic. Cu decenii în 
urmă, cind prof. dr. docent Dorin 
Pavel, autorul „Planului general

t V
PROGRAMUL 1

19,00 Telex
15,05 Chimlștii școlii In competiție inter

națională. Reportaj de la Olimpia
da internațională de chimie de la 
Timișoara

15,30 Emisiune In limba germană
17.25 Tragerea Loto 1
17,35 La volan
17,50 1001 de seri
20,00 Telejurnal 0 Actualitatea econo

mică. întrecerea socialistă In 
cinstea marii sărbători

20.15 STRĂLUCITA SOLIE DE PACE, 
PRIETENIE ȘI COLABORARE. VI
ZITA PREȘEDINTELUI NICOLAE 
CEAUȘESCU ÎMPREUNA CU TO
VARĂȘA ELENA CEAUȘESCU IN 
TARI AFRICANE (I)

21.15 Partid — stegar neinfrînt ! Cîntece 
patriotice și revoluționare

21.25 Revista literar-artistică TV
21,45 Film artistic : „Caruselul". Premie-

vremea
Timpul probabil pentru intervalul 29 

iulie, ora 21 — 1 august, ora 21. In 
țară : In primele zile vremea va fi în 
general instabilă în majoritatea regiuni
lor țării. Cerul va fi temporar noros. 
Vor cădea averse locale de ploaie în
soțite de descărcări electrice, mai frec
vente în regiunile din nordul, centrul și 
estul țării. Apoi vremea se va ameliora. 
Cerul va fi variabil, iar aversele și des
cărcările electrice vor fi izolate și se

0 Dosarul „Lina de aur” : PRO
GRESUL (23 94 10) — 16; 18; 20.
0 Cascadorul Hooper : PATRIA
(11 86 25) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20.15, FAVORIT (45 31 70) — 9; 11,15; 
13,30; 1'5,45; 18; 20,15, GLORIA (47 46 75)
— 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15, BUCU
REȘTI (15 61 54) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 
18; 20,15.
0 Principiul dominoului : SCALA 
(11 03 72) — 9; 11,15; ÎS,30; 15,45; 18;
20.15.
0 La est de Java : LUCEAFĂRUL 
(15 87 67) — 9; 11,13; 13,30; 15,45; 18;
20,15.
0 Febra aurului : CAPITOL (16 29 17)
— 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18: 20,15, la 
grădină — 21.
0 Camionul de cursă lungă : FERO
VIAR (50 51 40) — 9; 11,15; N.30; 15.45; 
18; 20, la grădină — 21, MELODIA 
(12 06 38) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 
20,13, MODERN (23 71 01) — 9; 11.15; 
13,30; 15,43; 18; 20,15, la grădină — 21. 
0 Yetl, omul zăpezilor : AURORA 
(35 04 66) — 9; 11,15; 13,30; 15.45; 18; 
20. TOMIS (21 49 46) — 9; 11,15; 13,30; 
15,45; 18; 20, la grădină — 21. FLA
MURA (85 77 12) — 9; 11; 13,15; 15.30: 
17,45; 20.

La rindul său, prim-ministr 
gatului Nepal a transmis tov 
lui Constantin Dăscălescu, prî 
nistru al Guvernului Republic 
cialiste România, o telegran 
sincere mulțumiri.

de amenajare a riurilor din Ron 
nia", a construit salba de lac 
Buftea, Mogoșoaia, Băneasa, I 
răstrău, Floreasca, Tei și ch 
mai încoace, in anul 1976, cind 
editat interesanta sa lucrare 
hitectura apelor", nu a luat în c; 
cui o atare investiție. Astăzi în! 
judecind in termenii actualei cri 
energetice și ținînd seama de fo 
mea de energie creată de dezvi 
tarea industriei, agriculturii, urb 
nismului, de creșterea consumul 
casnic, desigur, contează chiar 
aportul energetic al microhidr. 
centralei de pe lacul Tei. Cu al 
mai mult cu cît aceasta nu va 
singura. Capitala va dispune de 
adevărată constelație de microb 
drocentrale. Pe aceeași cascadă c 
lacuri de pe rîul Colentina, dar i 
pe viitoarele acumulări de p 
fiul Dîmbovița se află în diferit 
faze de construcție, de proiectar 
sau de studiu alte unități asemă 
nătoare. S-a înălțat deja clădire 
celei de a doua microhidrocentra 
le, pe lacul Herăstrău. A mai ră 
mas de efectuat doar montare; 
instalațiilor. Echipa de la Șantie
rul de construcții-montaj a 
I.D.E.B., care a lucrat la Tel, și 
care a preluat din mers această 
ultimă fază de lucrări, este încre
dințată că experiența acumulată îi 
va permite să reducă simțitor 
timpul de execuție. După Heră
strău, urmează microhidrocentrala 
de la Buftea, unde s-a executat 
deja canalul de fugă, s-au făcut 
excavații la centrală și aducțiune, 
iar acum se execută lucrările de 
betonare la aducțiune. Curind va 
începe și construcția celei de-a 
patra microhidrocentrale de pe Ia
cul Pantelimon II.

Se scontează că pe cele 14 lacuri 
existente pe Colentina și Dîmbo
vița, sau prevăzute în planurile 
energeticienilor, care însumează o 
cădere de circa 50 de metri, la un 
debit instalat de 3—7 metri cubi 
de apă pe secundă, microhidrocen- 
tralele vor’putea produce în medie 
5 milioane kWh energie electrică 
pe an. în loc să se scurgă fără 
folos prin baraj, așa cum s-a în- 
tîmplat decenii de-a rindul, apa 
lacurilor va produce energie elec
trică atît de necesară economiei 
noastre naționale. Noua valență 
energetică a lacurilor Capitalei nu 
va afecta cu nimic celelalte folo
sințe și nici peisajul ’din preajmă 
îndrăgit de bucureșteni. Dimpotri
vă, ea este încă o dovadă a posi
bilităților de valorificare com
plexă a apei.

Gabriela BONDOC

ră pe țară. Producție a studiourile» 
poloneze

22,35 Telejurnal
■1' 

PROGRAMUL S
15,00 Telex
15,05 Blocnotes bucureștean — Informații 

utilitare
15.25 Portativul vacanței. Emisiune mu- 

zical-coregrafică în interpretarea 
pionierilor și șoimilor patriei

15,55 Stadion
16.25 Film artistic : Al 41-lea. Producție , 

a studiourilor sovietice
20,00 Telejurnal • Actualitatea econo

mică. întrecerea socialistă in 
cinstea marii sărbători

20,15 STRĂLUCITĂ SOLIE DE PACE, 
PRIETENIE ȘI COLABORARE. VI
ZITA PREȘEDINTELUI NICOLAE 
CEAUȘESCU ÎMPREUNĂ CU TO
VARĂȘA ELENA CEAUȘESCU IN 
TARI AFRICANE (I)

2(1,15 Estivala ’83. Concertul Filarmonicii 
„George Enescu”

22.25 Generația deceniului IX. Șantierul 
— un spațiu al educației, un spa
țiu al împlinirilor

22,35 Telejurnal

vor semnala îndeosebi In zonele de deal 
și munte și în estul țării. Vîntul va 
sufla slab pînă la moderat, cu intensi
ficări locale de scurtă durată la munte 
și în estul țării și izolat în rest. Mi
nimele vor fi cuprinse între 12 și 22 de
grade, iar maximele între 22 și 32 de 
grade. în București : Vremea va fi 
schimbătoare, cu cerul temporar noros. 
Vor cădea averse de ploaie însoțite de 
descărcări electrice îndeosebi în primele 
zile. Vîntul va sufla moderat cu intensi
ficări de scurtă durată. Temperaturile 
minime vor fi cuprinse între 16 și 19 
grade, iar cele maxime vor fi cuprinse 
între 28 și 31 de grade. (Otilia Diaconu, 
meteorolog de serviciu).

e Vulcanul : GRADINA FESTIVAL 
(15 63 84) 4- 20,45.
0 Iubire fără soare : GRADINA LU
CEAFĂRUL (15 87 67) — 21.

teatre

® PERSPECTIVE CLI
MATICE Ten<:ii!Ka sPra !n" 
călzirea climatului pe glob ar 
putea duce în cîteva decenii la 
o considerabilă creștere a nive
lului mărilor și oceanelor, sus
țin autorii unui raport publicat 
de Agenția pentru protejarea 
mediului ambiant din S.U.A. 
Specialiștii în cauză afirmă că, 
drept urmare a topirii progresi
ve a ghețarilor, unele regiuni ale 
Pămîntului ar putea suferi 
schimbări drastice. Astfel, o se
rie de zone de pe litoralul Gol- 

' fului Mexic și din Peninsula 
Florida din S.U.A. se vor afla 
total acoperite de ape. In gene
re,, se subliniază în raport, ni
velul mărilor și oceanelor se va 
ridica cu 20—30 metri.

• O NOUĂ EXPLI
CAȚIE A FULGERULUI 
GLOBULAR a fost dată de
specialiștii laboratorului de cer
cetări Philips din R.F.G. Ei au 
pornit de la observația că un 
„bulgăre de foc" cu proprietățile 
unui fulger globular ar trebui să 
aibă o temperatură de aproxi
mativ 1 300°C și o densitate ase
mănătoare cu cea a aerului rece.

lui. Formarea 
amestec este

Aceasta ar fi posibil numai dacă 
fulgerul globular nu ar fi alcă
tuit numai din gaze, ci și din 
particule solide sau lichide răs- 
pîndite în masa ’ ' “
unui astfel de
posibilă numai dacă fulgerul 
întilnește o bucată izolată de 
materie organică, de exemplu o 
pasăre. în acest caz se formează 
un amestec de gaze la tempe

ratură ridicată, care conține 
particule mici de carbon. După 
cîteva zecimi de secundă, con- 
stituenții gazoși se răcesc, în 
timp ce particulele de carbon 
continuă să ardă un timp, pînă 
la mistuirea totală.

• CONCURS ȘCO
LAR ÎN PROBLEMELE E- 
CONOMISIRII DE ENER
GIE. 75 de elevi și eleve din 
Beijing au fost premiați pentru 
compunerile lor pe tema ener
giei, in cadrul unui original 
concurs încheiat la începutul 
acestei luni și la care au luat 
parte peste 30 000 de copii din 
capitala chineză. Concursul — 
precizează agenția China Nouă

DD
— a avut ca obiectiv să încu
rajeze elevii să îmbine cunoștin
țele lor în domeniile literaturii 
și științelor naturii cu popu
larizarea acțiunilor de economi
sire a energiei. Un concurs si
milar a fost organizat și la 
Daqing, unde se află’ cel mai 
mare bazin petrolifer din China.

• ATMOSFERĂ PE 
ASTEROIZI. Cercetătorii de 
la Observatorul astronomic din 
Kazan (U.R.S.S.) au reușit să 
înregistreze recent un fenomen 
rar. Studiind unul din cei mai 
mari asteroizi, numit Pallada, 

oamenii de știință au observat 
că încă cu 20 de secunde înainta 
de a fi trecut asteroidul pe fon
dul unei stele, strălucirea aces
teia a început să scadă vizibil. 
Acest fenomen dovedește că în 
jurul asteroidului Pallada există 
atmosferă. Pînă nu demult se 
considera că asteroizii sint cor
puri solide lipsite de substanțe 
volatile. Observațiile efectuate 
de astronomii sovietici arată că 
substanțele volatile ar fi pre
zente pe suprafața planetelor 
mici. Degajîndu-se sub acțiunea 
bombardărilor cu meteoriți sau 
a altor factori, ele pot forma în 
jurul asteroizilor o atmosferă 

temporară, care, din cauza 
cîmpului gravitațional infim, 
se dispersează în spațiul cos
mic.

• STUPI DIN MATE
RIAL PLASTIC. Specialiștii 
israelieni au realizat un nou tip 
de stup („Bee-Plus") ai cărui 
pereți sînt construiți din două 
straturi de polietilenă. Stratul 
exterior este din material plas
tic dens, cu structură reticulară. 
iar cel interior este din spumă 
de polietilenă armată cu fibre 
de sticlă. Acest tip de construc
ție asigură o izolare mult mai 
bună decît orice alt material, 
albinele consumînd mal puțină 
energie pentru a păstra tempe
ratura necesară în stup. Noul 

tip de stup este mal ușor cu 35 
la sută decît cel din lemn, mai 
solid și nedeteriorabil și rezis
tent Ia acțiunea razelor ultra
violete.

• DINOZAURUL DIN 
CARIERA DE ARGILĂ. 
Un dinozaur carnivor de o spe
cie total necunoscută, datind 
de aproximativ 124 de milioane 
de ani, a fost descoperit într-o 
carieră de argilă din comitatul 
englez Surrey, la sud de Londra 
— a anunțat Muzeul de istorie 
naturală din Marea Britanie. 
S-ar putea să fie vorba — po
trivit comunicatului — de cea 
mai importantă descoperire de 
istorie naturală făcută în acest 
secol In Anglia. Dinozaurul era 
dotat cu gheare gigantice — 

cea descoperită are peste 30 cm 
lungime 1 — ceea ce-1 deose
bește de speciile cunoscute an
terior. Oasele asamblate pînă 
acum la muzeu atestă că ar fi 
fost vorba de un animal de 
3—4,5 m lungime.,

O O LIMBĂ PE CALE 
DE DISPARIȚIE. Numai 
500 000 de oameni, respectiv 19 
la sută din populația Țării Ga
lilor, mai vorbesc în prezent ga- 
leza. Potrivit datelor unui re- 
censămînt efectuat in 1983, nu
mărul galezofonilor a scăzut cu 
2 la sută din 1971, continuînd 
tendința accentuat descendentă 
inițiată la sfîrșitul secolului tre
cut, cind 80 la sută din popu
lația provinciei vorbea această 
limbă de origina celtică.

i

© Teatrul Mic (14 70 81, rotonda scrii
torilor din Cișmlgiu) : „Patrie — pă- 
mînt străbun** (spectacol de sunet si 
lumină) — 21.
® Teatrul Foarte Mic (14 09 05) ? 
Stop pe autostradă — 20.
• Teatrul „Nottara“ (59 31 03, la Tea
trul de vară Herăstrău) : Cinci romane 
de amor — 20.
0 Teatrul sati.ric-muzlcal „C. Tănase* * 
(15 56 78, grădina Boema) : Fotbal la 
Boema — 19,30; (grădina Batiștei) : 
Vacanță la... București — 19,30.
© Ansamblul „Rapsodia română* 
(13 13 00) : La izvor de dor și cintec 
— 18,30.
© Estrada armatei (13 60 64. grădina 
de vară a C.C.A.) : Veselia are cuvîn- 
tul — 19,30.



CU PRILEJUL CELEI DE-A 30-A ANIVERSĂRI A VICTORIEIecentele vizite ale tovarășului Nicolae Ceaușescu,

Noul itinerar de prietenie ți solidaritate militantă al 
rarățului Nicolae Ceaușescu, secretar general al Parti- 
■lui Comunist Român, președintele Republicii Socialiste 
imania, împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu, pe 
imîntul Africii continuă să suscite interesul mijloacelor 
3 informare in masă de peste hotare. In relatări am- 
le, ziare și reviste, posturi de radio și televiziune din 
iferite țări ale lumii, precum și marile agenții interna-

împreună cir tovarășa Elena Ceaușescu

acțiune poftă de răsunet, o solie a păcii, colaborării 
i solidarității militante a popoarele Africii, cu toate 
opoarele care luptă pentru dezvoltare de sire stătătoare
MPLE COMENTARII Șl RELATĂRI ALE PRESEI Șl POSTURILOR DE RADIO 

Șl TELEVIZIUNE DE PESTE HOTARE

ționale de presă prezintă momentele principale ale vi
zitelor inalților soli ai poporului român în Etiopia Socia
listă, Republica Zimbabwe, Republica Populară Mozambic, 
Republica Zambia și Republica Democratică Somalia, sub
liniind insemnătatea și semnificațiile in planul relațiilor 
bilaterale, al raporturilor dintre România și statele afri
cane in general, 
ționale.

precum și in sfera vieții interna'

IN RĂZBOIUL PENTRU ELIBERAREA PATRIEI
Se extind relațiile de colaborare economică 

româno-marocane
Adunarea festivă de la Phenian

Cotidianul Zimbabwean „THE HE- 
tALD" a publicat un amplu repor- 
aj prezentînd aspecte din timpul vi- 
itei, extrase din cuvîntările rostite 
le președinții României si Mozam- 
licului, potrivit cărora cooperarea 
iintre cele două țări este exemplară.

De asemenea, POSTURILE DE 
RADIO ZIMBABWEENE au difuzat 
a-rgi comentarii consacrate principa
lelor momente ale vizitei în Mozam
bic și au reluat ample extrase din 
toastul rostit de președintele Româ
niei la dineul oficial oferit de pre
ședintele ■ Mozambicului. A fost re
levată, în mod deosebit, primirea 
plină de căldură și prietenie făcută 
inalților oaspeți români de conducă
torii de partid și de stat, de miile de 
locuitori mozambicani.

în cadrul unei emisiuni speciale, 
TELEVIZIUNEA DIN ZIMBABWE a 
prezentat un reportaj filmat primit 
prin intermediul AGENȚIEI PANA- 
FRICANE DE PRESĂ (PANA), a- 
ducînd in fața telespectatorilor ima
gini semnificative.............. .. ""
pia, însoțite de un 
comentariu amplu 
privind importan
ta acestei vizite 
pentru dezvolta
rea cooperării ro- 
mâno-etiopiene.

Relatînd despre 
încheierea vizi
tei efectuate în 
Zambia, T.A.S.S. 
informează des
pre semnarea De
clarației comu
ne româno-zam- 
biene, în care se 
arată că Zambia 
și România se 
pronunță pentru 
încetarea cursei 
înarmărilor, pen
tru continuarea 
politicii de des
tindere, pentru 
lărgirea colaboră
rii tuturor for
țelor progresiste, 
în scopul asigu
rării păcii și secu
rității.

Documentul, re
levă agenția, condamnă regimul ra
sist din Republica Sud-Africană și 
exprimă sprijinul necondiționat față 
de lupta justă a popoarelor nami
bian și al Africii de Sud împotriva 
rasismului și apartheidului, pentru 
libertate și independență.

în relatările sale, agenția CHINA 
NOUĂ informează că în Comunica
tul comun semnat de președinții 
Nicolae Ceaușescu și Kenneth Kaun
da a fost reafirmait atașamentul față 
de principiile cuprinse in tratatul de 
prietenie și cooperare încheiat între 
cele două țări în 1979. Cele două părți 
au lansat un apel tuturor țărilor 
lumii în vederea instituirii unor rela
ții economice echitabile și s-au pro
nunțat pentru continuarea luptei pen
tru edificarea unei noi ordini inter
naționale.

Sub titlul „Turneu african al pre
ședintelui român : Nicolae Ceaușescu 
în Zambia", ziarul iugoslav „BORBA" 
inserează o știre privind sosirea 
șefului statului român la Lusaka, 
subliniind că pe agenda convorbirilor 
oficiale s-au aflat aspecte ale rela
țiilor bilaterale și acordurile cu pri
vire la colaborarea economică româ
no-zambiană. Știrea a fost însoțită 
de o fotografie redînd o imagine de 
la dineul oficial oferit la Maputo 
în onoarea inalților oaspeți români.

Principalele cotidiane care apar în 
R.P. Ungară — „NEPSZABADSAG" 
și „MAGYAR NEMZET" — au pu
blicat știri despre vizitele inalților 
soli ai poporului român în Africa și 
convorbirile oficiale dintre tovarășul 
Nicolae Ceaușescu șl șefii de stat ai 
acestor țări.

Se precizează că în cadrul convor
birilor s-a acordat o atenție deosebită 
problemelor cooperării economice 
bilaterale.

Agenția cubaneză PRENSA LA
TINA a informat despre vizitele în 
Zambia și în Mozambic. De aseme
nea, agenția INTER PRESS SER
VICE a relatat despre vizita în Mo
zambic, menționînd că pe agenda 
convorbirilor cu 
te personalități 
aflat probleme 
relațiilor dintre 
cursul vizitei, 
niei a relevat 
damentală a epocii contemporane o 
constituie dezarmarea, in primul rind 
dezarmarea nucleară, adăugind că 
angajarea Mozambicului în lupta 
pentru a lichida starea de subdez
voltare cere o mai amplă 
între cele două țări.

Sub titlul „Etiopia și 
condamnă imperialismul", 
LIBIANA DE PRESĂ JANA subli
niază că în Declarația comună dată 
publicității Ia încheierea vizitei, E- 
tiopia și România au condamnat cri
mele barbare comise de forțele im
perialiste și agenții lor în regiunea 
arabă. Africa, Asia și America La-

ale vizitei în Etlo-

au exprimat spri-tină. Ambele țări 
jinul lor pentru lupta justă a poporu
lui namibian împotriva regimului 
rasist sud-african și au deplîns cri
mele regimului rasist de la Pretoria 
împotriva țărilor vecine progresiste.

Informind cititorii despre vizita 
președintelui Nicolae Ceaușescu în 
Mozambic, ziarul de limbă engleză 
„DAILY NEWS" din Tanzania sub
liniază că ea s-a încheiat cu rezulta
te fructuoase, prin semnarea a patru 
documente — două privind relațiile 
dintre Partidul Comunist Român și 
Partidul FRELIMO, unul de coope
rare tehnico-economică pe termen 
lung și Declarația comună româno- 
mozambicană. Se reliefează reafir
marea, cu acest prilej, a solidarității 
ambelor țări cu statele din prima 
linie față de agresiunile regimului 
rasist sud-african. Se arată că s-a 
exprimat sprijinul deplin al ambelor 
țări pentru Congresul Național Afri
can (A.N.C.) din Africa de Sud și 
pentru S.W.A.P.O., s-a condamnat 
prezența bazelor militare străine în

• Contribuție importantă la afirmarea 
aspirațiilor de libertate și independență ale 
statelor africane, ale popoarelor de pretutindeni 
împotriva imperialismului, colonialismului și 
neocolonialismului.

• Președintele Nicolae Ceaușescu, un în
flăcărat militant pentru oprirea cursei înarmă
rilor și înlăturarea primejdiei nucleare, pentru 
dezarmare, destindere și securitate în întreaga 
lume.

• Conducătorii africani și-au exprimat re
cunoștința față de sprijinul acordat de România 
popoarelor din Africa australă în lupta lor pen
tru neatîrnare, pentru lichidarea rasismului și a 
politicii de apartheid.

cele mai importan- 
mozambicane s-au 
privind dezvoltarea 
cele două țări. în 

președintele Româ- 
că problema fun-

cooperare

România
AGENȚIA

Oceanul Indian și s-au susținut aspi
rațiile legitime ale popoarelor din 
această regiune pentru transformarea 
Oceanului Indian într-o zonă a păcii.

Și ziarele din Nigeria au inserat 
zilnic relatări despre vizita inalților 
soli ai poporului român in Zim
babwe și Mozambic. „NEW NIGE
RIAN" și „NAȚIONAL CONCORD" 
au reluat ample extrase din Decla
rația comună româno-zimbabweană, 
subliniind că Zimbabwe și România 
și-au exprimat îngrijorarea față de 
deteriorarea situației internaționale. 
Ambele țări — se arată în relatările 
ziarelor menționate — militează pen
tru întreprinderea de măsuri efective 
de interzicere a armelor de distruge
re în masă, inclusiv a celor chimice, 
și pentru acțiuni în vederea realiză
rii dezarmării generalei în primul 
rind a dezarmării nucleare.

Referindu-se la vizita oficială de 
prietenie în Mozambic, cotidianul 
„Național Concord" arată că pre
ședinții celor două țări au acordat o 
deosebită atenție, în cadrul convor
birilor oficiale, problemelor cooperă
rii bilaterale, inclusiv comerțului, 
precum și asistenței acordate Mo
zambicului de România.

„Președintele Ceaușescu în Africa 
australă" este titlul articolului prin 
care cotidianul „LE RENOUVEAU 
DU BURUNDI" prezintă principalele 
momente ale vizitei șefului statului 
român în Zimbabwe, Mozambic și 
Zambia. Sint puse în evidență rela
țiile strînse de cooperare ale Româ
niei cu aceste state, acordurile și în
țelegerile convenite cu prilejul dia
logurilor Ia nivel inalt anterioare, 
precum și pozițiile identice sau apro
piate într-o serie de probleme in
ternaționale majore, menționindu-se 
— între acestea — pozițiile privind 
problema namibiană, lupta împotriva 
apartheidului din Republica Sud- 
Africană și lupta pentru dezarmare, 
în primul rînd pentru dezarmare nu
cleară.

Președintele Republicii Socialiste 
România, Nicolae Ceaușescu, și pre
ședintele Republicii Populare Mo
zambic, Samora Moises Machel, au 
semnat. Ia Maputo, Declarația co
mună româno-mozambicană, în care 
își exprimă profunda satisfacție față 
de dezvoltarea relațiilor de prietenie 
și de cooperare dintre cele două 
țări — relevă AGENȚIA ALGE
RIANĂ DE PRESA A.P.S.

De asemenea, menționează agenția, 
cei doi șefi de stat au aprobat do
cumentele privind dezvoltarea coope
rării între Partidul Comunist Român 
și Partidul FRELIMO, precum și 
Programul pe termen lung de dez
voltare a cooperării bilaterale in do
meniile tehnic, economic și al schim
burilor comerciale.

Pe de altă parte, agenția mențio
nează despre întrevederea tovară
șului Nicolae Ceaușescu cu pre
ședintele Congresului Național Afri-

can (A.N.C.), Oliver Tambo, care — 
cu acest prilej — a mulțumit Româ
niei pentru sprijinul pe care îl acor
dă luptei popoarelor din Africa aus
trală pentru libertăți democratice, 
împotriva rasismului și a politicii de 
apartheid.

Sub titlul „Președintele român 
condamnă regimul sud-african", 
„O JORNAL DE ANGOLA" infor
mează despre vizita in Zimbabwe, 
subliniind că tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a cerut ca Africa de Sud 
să înceteze actele de agresiune împo
triva țărilor vecine. Șeful statului 
român a evidențiat, totodată, necesi
tatea acordării imediat a indepen
denței Namibiei, ocupată ilegal de 
regimul de la Pretoria.

AGENȚIA MAROCANĂ DE PRE
SA M.A.P. a informat despre vizita 
in Somalia, ultima etapă a itinera
rului african, relevind că șeful statu
lui român a avut convorbiri cu ofi
cialitățile somaleze asupra unor pro
iecte economice comune.

Presa din Grecia a acordat o deo
sebită atenție vi
zitei efectuate in 
cele cinci țări din 
Africa, relevind 
semnificațiile ma
jore ale noii solii 
de pace a șefului 
statului român, 
atît pe planul ex
tinderii și diver
sificării raportu
rilor bilaterale cu 
statele respective, 
cit și pe cel al 
întăririi păcii și 
securității pe con
tinentul 
și în 
lume.

„MESIMVRINI" a 
relatat
despre vizita în 
Etiopia, 
we și Mozambic, 
iar într-un alt 
număr a publicat 
o relatare intitu
lată „Ceaușescu 
în favoarea 
O.E.P.", in care 

se relevă că președintele României 
a reafirmat sprijinul deplin al țării 
noastre față de Organizația pentru 
Eliberarea Palestinei, ca unic repre
zentant 
tinian.

Ziarul
NEWS"

PHENIAN 28 (Agerpres). — în 
marea sală de cultură a armatei din 
Phenian a avut loc 
tivă consacrată celei 
versări a victoriei în 
eliberarea patriei.

în prezidiul adunării au luat loc 
O Gin U, membru al Prezidiului 
Biroului Politic al C.C. al Partidului 
Muncii din Coreea, ministrul forțe
lor armate populare al R.P.D.C., Pak 
Sen Cer și Lim Ciun Ciu, membri ai 
Biroului Politic al C.C. al P.M.C., 
vicepreședinți ai R.P.D. Coreene, Li 
Giong Ok, membru al Biroului Po
litic al C.C. al P.M.C., premier al 
Consiliului Administrativ al R.P.D. 
Coreene, alți conducători de partid 
și de stat, reprezentanți ai organelor 
și organizațiilor centrale, veterani de 
război, vechi activiști de partid și 
luptători revoluționari.

în prezidiu au fost prezenți, de 
asemenea, tovarășul Neculai Agachi, 
membru al C.C. al P.C.R., ministrul 
industriei metalurgice, președintele 
Asociației de prietenie româno-core- 
eană, șeful delegației guvernamentale 
române la festivitatea acestei ani
versări, precum și șefii celorlalte de
legații de peste hotare.

Despre a 30-a aniversare a victo
riei în războiul pentru eliberarea pa
triei a vorbit general-colonelul Paek 
I-Lak Rim, membru al Biroului Politic 
al C.C. al P.M.C., adjunct al minis
trului forțelor armate populare co
reene. Sărbătorirea a 30 de ani de la 
victoria în războiul pentru eliberarea 
patriei are loc în condițiile în care 
în întreaga țară se manifestă un pu
ternic entuziasm revoluționar pen
tru transpunerea în practică a hotă- 
ririlor celui de-al VI-lea Congres al 
Partidului Muncii din Coreea, pentru 
realizarea reunificării pașnice și 
independente a patriei, a arătat vor
bitorul. Au fost adresate calde feli
citări militarilor forțelor armatei 
populare, gărzilor patriotice, trupe
lor de securitate, trupelor de pază, 
gărzilor roșii de tineret și întregului 
popor pentru lupta eroică pe care au 
dus-o în războiul din anii 1950—1953, 
precum și un profund omagiu tutu
ror celor care, cu prețul vieții lor. 
au apărat libertatea și independența 

. patriei și au asigurat victoria in 
război.

o adunare fes- 
de-a 30-a ani- 
războiul pentru

O mare parte din cuvintare se re
feră la lupta pe care o desfășoară 
poporul coreean pentru unificarea 
țării.

Conducerea de partid și de stat a 
R.P.D. Coreene a făcut in peste 200 
de ocazii propuneri privind unifi
carea țării', unificare care trebuie să 
aibă loc fără nici un amestec din 
afară, să fie făcută de către coreeni 
înșiși, pe cale pașnică și principii de
mocratice.

Pentru a se crea condiții care să 
permită înfăptuirea de pași concreți 
spre unificare sint absolut 
retragerea 
din Coreea 
turilor și 
ce pentru

Numai odată cu retragerea trupe
lor străine din Coreea de sud și uni
ficarea țării se poate lichida foca
rul de război din Coreea și Extremul 
Orient, se pot asigura pacea și secu
ritatea în zonă și în lume.

Referindu-se la unele 
internaționale, vorbitorul 
că situația încordată din 
un rezultat al politicii i 
de înarmare și război, de reîmpăr
țire a lumii, de încălcare a indepen
denței și suveranității altor țări, de 
dominație și dictat.

De aceea, este necesar ca toate 
forțele antiimperialiste să lupte cu 
hotărîre pentru zădărnicirea politicii 
imperialiste de intensificare a cursei 
înarmărilor și pregătire a unui nou 
război, pentru desființarea bazelor 
militare, retragerea tuturor trupelor 
străine și a armelor, inclusiv a celor 
nucleare, de pe teritoriile altor state, 
pentru lichidarea tuturor blocurilor 
militare și crearea în diferite părți 
ale lumii de zone denuclearizate, 
zone ale păcii, și pentru înfăptuirea 
dezarmării generale și totale.

Poporul coreean va întări și pe 
viitor solidaritatea sa cu țările socia
liste și popoarele țărilor nealiniate, 
cu popoarele tuturor țărilor nou eli
berate, cu toate forțele revoluționare 
din lume. El va zădărnici politica 
imperialiștilor de agresiune și război 
și va lupta cu toate forțele pentru 
asigurarea păcii și securității în 
lume, pentru a grăbi victoria finală 
a marii cauze antiimperialiste.

necesare 
tuturor trupelor străine 
de sud și asigurarea drep- 

libertățilo-r. democrati- 
populația sud-coreeană.

probleme 
a subliniat 

i lume este 
imperialiste

RABAT 28 (Agerpres). — Ministrul 
afacerilor externe al Republicii So
cialiste România, președintele părții 
române in Comisia interguverna- 
mentală româno-marocană de coope
rare economică și tehnică, Ștefan 
Andrei, a efectuat o vizită oficială 
în Regatul Maroc, în perioada 25—28 
iulie a.c., la invitația ministrului de 
stat pentru afacerile externe, pre
ședintele părții marocane in comisia 
mixtă, M’hamed Boucetta.

Cu acest prilej, la Rabat au avut 
Ioc lucrările celei de-a IV-a sesiuni 
a Comisiei interguvernamentale de 
cooperare economică și tehnică.

Ministrul român al afacerilor ex
terne s-a întîlnit cu primul ministru 
al Guvernului Regatului Maroc, 
Maati Bouabid. A avut, de aseme
nea, întilniri de lucru cu miniștrii 
comerțului și industriei, echipamen
telor, pescuitului maritim, muncii și 
promovării naționale, transporturilor 
și educației naționale.

Miniștrii de externe ai României 
și Marocului au avut convorbiri cu 
privire la stadiul actual și căile de 
adincire și extindere a colaborării 
româno-marocane in diverse domenii 
de activitate. S-a făcut, totodată, un

schimb larg de păreri cu privire Ia 
problemele internaționale de interes 
comun, reafirmindu-se hotărirea ce
lor două țări de a întări conlucrarea 
lor in cadrul Organizației Națiunilor 
Unite, al Grupului „celor 77“ și al 
mișcării de nealiniere, în scopul 
creșterii contribuției lor la soluțio
narea problemelor cu care este con
fruntată în prezent omenirea, in in
teresul păcii, independenței naționa
le, colaborării și înțelegerii în lume.

La încheierea vizitei, cei doi mi
niștri au semnat protocolul celei 
de-a IV-a sesiuni a Comisiei inter
guvernamentale de cooperare econo
mică și tehnică româno-marocane, 
care prevede aprofundarea și extin
derea colaborării în domeniile mi
nier, geologic, siderurgic, al lucră
rilor portuare și rutiere, hidroener
getice, construcțiilor, pescuitului 
oceanic și asistenței tehnice, precum 
și lărgirea și diversificarea schimbu
rilor comerciale.

în scopul stimulării cooperării e- 
conomice româno-marocane, cei doi 
miniștri au semnat, de asemenea, 
acordul de cooperare în domeniul 
pescuitului oceanic și convenția în 
domeniul asigurărilor sociale.

Glasuri lucide împotriva
cursei înarmărilor

„Cursa Păcii ’83"
STOCKHOLM 28 (Agerpres). - 

După ce a parcurs 500 de kilometri 
pe șoselele Suediei, „Cursa Păcii 
’83" a ajuns la granița cu Norve
gia. După cum s-a mai anunțat, la 
cursă participă sportivi din U.R.S.S., 
S.U.A., Suedia, Norvegia, Finlanda. 
Pe teritoriul Suediei la cursă au

ederat partizani ai păcii sosiți din 
Canada și Anglia.

Traversînd Norvegia, participanții 
la această manifestare pentru pace 
și dezarmare vor trece Atlanticul 
pentru a ajunge în S.U.A., unde, la 
6 august, cursa se va încheia la 
Washington.

„Să fie anulată hotărîrea N.A.T.O. de amplasare 
a noilor rachete I"

Economia bulgară în primul semestru al anului 1983
SOFIA 28 (Agerpres). — într-un 

comunicat dat publicității la Sofia 
se subliniază că, în primul semestru 
al anului, productivitatea socială a 
muncii a asigurat 83 la sută din pro
ducția netă realizată, 
ducției industriale a 
creștere de 6 la sută 
cu aceeași perioadă a _____ _____

în comunicatul transmis de agen-

Volumul pro- 
înregistrat o 

în comparație 
anului trecut.

ția B.T.A. se arată că pentru com
baterea rezultatelor secetei s-a or
ganizat irigarea unor mari suprafețe 
de terenuri agricole.

Comunicatul transmis de B.T.A. 
subliniază că o serie de organizații 
economice nu au reușit să realizeze, 
in perioada respectivă, planul la la
minate, cocă metalurgic, mașini agri
cole, la alte produse industriale.

african 
întreaga

ziarul
pe larg
Zimbab-

legitim al poporului pales-

de limbă engleză „ATHENS 
a publicat relatarea 

„Ceaușescu în Mozambic", cuprin- 
zind informații despre principalele 
aspecte ale conlucrării bilaterale ro- 
mâno-mozambicane incluse pe agen
da dialogului la cel mai înalt nivel 
de la Maputo.

Zambia și România au semnat noi 
acorduri de cooperare după convor
birile oficiale desfășurate la Lusaka 
între președinții Nicolae Ceaușescu 
și Kenneth David Kaunda — infor
mează agenția REUTER in relatările 
despre vizita șefului statului român 
în această țară, precizînd că în De
clarația comună româno-zambiană 
sint menționate acordurile respective 
și domeniile de cooperare.

Referindu-se la pozițiile exprimate 
de tovarășul Nicolae Ceaușescu la 
Lusaka, agenția Reuter subliniază că 
președintele României a reafirmat 
sprijinul și solidaritatea militantă ale 
țării noastre cu mișcările de elibera
re din Sudul continentului african și 
a cerut guvernului de la Pretoria să 
înceteze acțiunile agresive împotriva 
statelor vecine. Este redată și pre
cizarea șefului statului zambian, care 
a arătat că, în această perioadă de 
dificultăți economice, țările africane 
din Sudul continentului sint nevoite 
să-și consacre o parte din resurse în
tăririi capacității de apărare împo
triva acțiunilor agresive ale regimu
lui rasist de la Pretoria.

Evocind relațiile strînse existente 
între România și Zambia, Reuter a- 
mintește că președintele Nicolae 
Ceaușescu a vizitat, pină acum, de 
două ori această țară, în 1972 și 1979, 
iar președintele Kenneth Kaunda a 
fost oaspetele României 
1980. România și Zambia 
în 1980 o comisie mixtă 
în vederea consolidării 
dintre ele și a dezvoltării cooperării 
în domeniile tehnic, științific și cul
tural. Cele două state — scrie agenția 
engleză — sint ferm angajate in’ spri
jinirea mișcărilor de eliberare care 
luptă împotriva regimului minoritar 
rasist din Africa de Sud.

Informind despre vizita președin- . 
telui României în Mozambic și în 
Zambia, agenția FRANCE PRESSE 
menționează că președintele Nicolae 
Ceaușescu și președintele Mozambi- 
cului. Samora Machel, au semnat 
două acorduri de cooperare între 
Partidul Comunist Român și Parti-, 
dul FRELIMO. precum și un acord 
guvernamental privind cooperarea 
tehnică și economică și schimburile 
comerciale pe termen lung între cele 
două țări (Agerpres).

în 1970 și 
au înființat 
permanentă 

legăturilor

ORIENTUL MIJLOCIU
• După atentatul de la Universitatea arabă din Hebron 
(Cisiordania) • Yasser Arafat la Belgrad • Reuniune a 

Consiliului de
NAȚIUNILE UNITE 28 (Agerpres). 

— La cererea grupului țărilor arabe 
la O.N.U., Consiliul de Securitate a 
fost convocat pentru joi seara, ora 
19,30 GMT, in ședință publică, spre 
a examina situația creată în terito
riile arabe ocupate de Israel — re
latează agenția United Press Inter
national. După cum s-a precizat, 
reuniunea consiliului a fost cerută 
ca urmare a recentelor acte de vio
lență ale forțelor armate israeliene 
în Cisiordania, 
morți și răniți 
arabe pașnice.

care s-au soldat cu 
în rindul populației

In cadrul sesiunii 
Economic și Social al 

care se desfă-

GENEVA. — 
Consiliului _____
O.N.U. '(ECOSOC), 
șoară la Geneva, s-au încheiat dezba
terile privind situația din teritoriile 
arabe ocupate — relatează agenția 
T.A.S.S. Reprezentanții majorității 
covîrșitoare a statelor membre au 
condamnat politica promovată de 
Israel în aceste teritorii. ECOSOC 
a adoptat o rezoluție in care cheamă 
toate organismele și instituțiile spe
cializate ale O.N.U. să acorde sprijin 
multilateral palestinienilor care tră
iesc pe pămînturile ocupate de Israel. 
Din cei 54 de membri ai ECOSOC, 
numai delegația Statelor Unite a vo
tat împotriva rezoluției.

TEL AVIV. — Numeroase demon
strații au fost organizate în cursul di
mineții de joi pretutindeni pe malul 
vestic al Iordanului, in semn de pro
test față de asasinarea în urmă cu 
trei zile a studenților palestinieni 
din Al Khalil (Hebron). Numeroși 
colegi ai victimelor de la Universi
tatea Bir Zeit au participat la acest 
marș de protest, purtînd pancarte 
cu lozinci care condamnă politica 
autorităților de ocupație. După cum

Miniștri libanez
precizează agenția W.A.F.A., trupele 
israeliene au atacat demonstranții, 12 
studenți fiind răniți. De asemenea, 
au fost trimise întăriri 
Universitatea Bir Zeit, 
înconjurată de trupe de

militare la 
care a fost 
ordine.

condamnatCAIRO. — Egiptul a 
atentatul de la Universitatea Al- 
Khalil, din orașul Hebron, din teri
toriile ocupate — transmite agenția 
M.E.N., citind un purtător de cuvînt 
al Ministerului de Externe egiptean. 
Egiptul consideră că răspunderea 
pentru securitatea palestinienilor ce 
trăiesc în teritoriile ocupate o poar
tă, în primul rînd, Israelul, a preci
zat purtătorul de cuvînt.

BEIRUT 28 (Agerpres). — Pre
ședintele Libanului, Amin Gemayel, 
a prezidat o reuniune a Consiliului 
de Miniștri libanez, ale cărei lucrări 
s-au desfășurat la palatul preziden
țial Baabda. Cu acest prilej, șeful 
statului libanez a prezentat membri
lor cabinetului rezultatele recentei 
vizite întreprinse în S.U.A. și Franța, 
fiind examinate de asemenea ulti
mele evoluții 
tul Mijlociu.

din Liban și din Orien-

BELGRAD 
viei au avut 
între Mika Șpiliak, președintele Pre
zidiului R.S.F. Iugoslavia, și Yasser 
Arafat, președintele Comitetului Exe
cutiv al Organizației pentru Elibera
rea Palestinei, aflat într-o vizită ofi
cială în Iugoslavia — anunță agenția 
Taniug. Interlocutorii au trecut în 
revistă ultimele evoluții ale situației 
din Orientul Mijlociu și Liban și ro
lul pe care țările nealiniate îl pot 
juca în rezolvarea situației din zonă.

— In capitala Iugosla- 
loc convorbiri oficiale

BERLIN 28 (Agerpres). — La Ta
băra internațională de vară a tine
retului de lingă lacul Scharmiitzel- 
see, din apropiere de Frankfurt pe 
Oder (R.D.G.) a avut Ioc un mi
ting sub deviza „Tineretul în lupta

pentru o pace trainică". Participan
ții au cerut anularea hotărîril 
N.A.T.O. de amplasare în toamna 
acestui an în Europa a unor noi ra
chete nucleare cu rază medie de 
acțiune.

„Europa nu trebuie transformată 
într-un poligon nuclear"

BERLINUL OCCIDENTAL 28 (A- 
gerpres). — In Berlinul occidental 
a avut loc o demonstrație a parti
zanilor păcii, care s-a desfășurat 
sub deviza „Nici un fel de rachete 
«Cruise*  sau «Pershing II* “, „Euro
pa nu trebuie transformată într-un 
poligon pentru războiul nuclear !“.

Demonstranții au împrăștiat mani
feste in care se sublinia că ampla
sarea unor noi rachete nucleare cu 
rază medie de acțiune in Europa 
comportă un pericol mortal pentru 
populația continentului, o nouă ac
celerare a cursei înarmărilor. ■

în memoria victimelor de
TOKIO 28 (Agerpres). — La 28 

iulie, la Tokio a avut loc un con
cert al artiștilor amatori și al unor 
ansambluri corale, în cadrul căruia 
au fost interpretate opere antirăz
boinice, compuse în memoria vic
timelor bombardamentelor atomice

la Hiroshima și Nagasaki 
de Ia Hiroshima 
certul s-a înscris

și Nagasaki. Con- 
în șirul acțiunilor 

pregătitoare ale Conferinței interna
ționale pentru interzicerea 
lor nucleare, care va avea 
Japonia, în luna august.

„Săptămîna de acțiuni antirăzboinice"
BONN 28 (Agerpres). — In cadrul 

unei conferințe de presă organizate 
la Bonn, reprezentanții „Mișcării 
pentru pace" din R.F.G. au înfăți
șat măsurile preconizate de această 
organizație pentru toamna anului 
1983 împotriva cursei înarmărilor. 
Astfel, în perioada 15—22 octombrie 
se va organiza o „săptămână de ac

țiune" care se va desfășura sub

arme- 
loc în

semnul luptei împotriva amplasării 
pe teritoriul R.F. Germania a ra
chetelor cu rază medie de acțiune.

La 15 octombrie, din orașul Bie
lefeld, care s-a proclamat zonă 
denuclearizată, va porni o ștafeta 
a păcii în semn de protest împo
triva amplasării unor noi [rachete 
nucleare cu rază medie de acțiune 
în Europa.
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Profundă îngrijorare față de situația 
din America Centrală

O declarație a Biroului de coordonare al țărilor nealiniate
NAȚIUNILE UNITE 28 (Agerpres).

— într-o declarație a Biroului de 
coordonare al țărilor nealiniate difu
zată la sediul Națiunilor Unite este 
exprimată profunda îngrijorare față 
de agravarea situației din America 
Centrală. Documentul cere Statelor 
Unite să renunțe la decizia de a orga
niza manevre militare în regiune.

De asemenea, în declarație este 
subliniată satisfacția față de propu
nerile de pace cuprinse în „Declara
ția de Ia Cancun" a „Grupului de la 
Contadora", precum și in legătură cu 
planul de pace propus de Nicaragua.

Documentul cheamă, totodată. Co
lumbia, Mexicul, Panama și Vene
zuela să-și continue eforturile con
sacrate soluționării pașnice, pe calea 
negocierilor a conflictelor centroame- 
ricane.

CIUDAD DE GUATEMALA 28 
(Agerpres). — Președinții Columbiei 
și Republicii Panama, Belisario 
Betanco-ur și, respectiv, Ricardo de la 
Espriella, au efectuat un adevărat 
„maraton al păcii" în America Cen
trală — transmite^ agenția France 
Presse. Vizitind succesiv Salvadorul, 
Hondurasul și Guatemala — puncte 
fierbinți pe harta actualității centro- 
americane — cei doi șefi de stat au 
întreprins — potrivit observatorilor 
— un ultim efort de pace înaintea 
deschiderii reuniunii de la Ciudad 
de Panama a miniștrilor de exter
ne din țările membre ale „Grupului 
de Ia Contadora" — Columbia, 
Mexic, Panama și Venezuela — și a 
reprezentanților din Costa Rica, 
Guatemala, Nicaragua și Salvador.

GEIMTIILE DE PRESA
pe scurt

REUNIUNE ECONOMICA LATINO-AMERICANĂ. Reprezentanți ai gu
vernelor țărilor latino-americane se vor reuni la Santo Domingo, la 
1 august, pentru a examina situația economică internațională, precum 
și posibile soluții la problemele din regiune. Participanții vor analiza 
două documente elaborate de Comisia Economică a O.N.U. pentru Ame
rica Latină (C.E.P.A.L.) și de Sistemul Economic Latino-American 
(S.E.L.A.), documente care, potrivit cercurilor 
la adresa protecționismului practicat față de 
tinentului și propuneri menite să reactiveze 
vederea depășirii actualei crize economice.

Economic
diplomatice, conțin critici 

produsele din statele con- 
piața latino-americană in

Magara îi succede lui Mitsuo To- 
kizuka în funcția de secretar gene
ral al S.O.H.Y.O. A fost adoptat un 
program de acțiune pe 1983.

n

SESIUNEA EXTRAORDINARA A 
I PARLAMENTULUI MAROCAN. 

Regele Hassan al II-lea al Maro- 
Icului a declarat, în parlament, că 

economia națională a resimțit o 
serie de efecte ale recesiunii mon- 

Idiale și a avut de suferit de pe 
urma protecționismului in relațiile 
comerciale, precum și din cauza 
celor trei ani de secetă ce s-au 

I abătut asupra țării. Intr-un mesaj 
adresat sesiunii extraordinare a fo
rului legislativ marocan, regele 

| Hassan al II-lea a subliniat că a-

trebuicesta va 
rile menite să 
situației din țară.

să examineze măsu- 
ducă la ameliorarea

PREMIERUL DESEMNAT AL 
ITALIEI, secretarul general al 
Partidului socialist, Bettino Craxi, 
și-a încheiat, joi, consultările cu 
liderii partidelor chemate să facă 
parte din viitoarea coaliție guver
namentală. Craxi a declarat că, în 
cursul convorbirilor avute, a fost 
asigurat de sprijinul acestor partide 
in formarea noului guvern.

CONFERINȚA LA NIVEL ÎNALT 
a șefilor de stat și de guvern din 
țările membre ale Organizației pen
tru valorificarea fluviului Gambia 
(O.M.V.G.) și-a început lucrările la 
Dakar. Pe agenda reuniunii sint în
scrise probleme ale colaborării și 
exploatării resurselor minerale și a 
terenurilor fertile din zonă, tn do
cumentele supuse conferinței se 
menționează că înfăptuirea scopu
rilor O.M.V.G. pa 
nivelului de viată 
oane persoane din 
țările membre.

TEMPERATURI NEOBIȘNUIT 
DE RIDICATE LA PRAGA. Stația 
meteorologică din Praga a anunțat 
că ieri, in capitala Cehoslovaciei, 
mercurul termometrelor a indicat 
plus 38,5 grade Celsius la umbră, 
temperatură fără precedent in ulti
mii 200 de ani in acest oraș. Meteo
rologii prevestesc temperaturi ridi
cate pină la mijlocul lunii august.

asigura creșterea 
a peste t,3 mili- 
mediul rural din

CONFERINȚA ANUALA A CON
SILIULUI GENERAL AL SINDI
CATELOR JAPONEZE (S.O.H.Y.O.), 
care, intre altele, a ales noua con
ducere a S.O.H.Y.O.. și-a încheiat 
lucrările la Tokio. Takeshi Kuroka- 
wa a fost ales președinte, in locul 
lui Motofumi Makieda, iar Eikichi

SĂRĂCIA AFECTEAZĂ CIRCA 40 
LA SUTĂ DIN POPULAȚIA JĂRILOR 
LATINO-AMERICANE - 
agenția E.F.E. Potrivit 
Organizației Națiunilor 
tru Alimentație și 
(F.A.O.), la sfirșitul 
America Latină vor 
150—170 milioane de

informează 
previziunilor 
Unite pen- 
Agricultură 

secolului, în 
exista intre 

săraci.

I

I
ACCIDENT. Potrivit unui bilanț 

dat publicității la Manila, cel pu
țin 35 de persoane și-au pierdut 
viața in urma prăbușirii unei pasa
rele de lemn ce traversează riul 
Manonga, accident ce a avut loc 
luni in apropiere de Cebu, in cen
trul Filipinelor. 30 de persoane sint 
date dispărute, din totalul de 150 de 
călători care traversau pasarela in 
momentul producerii accidentului.
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