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VALORIFICAREA SUPERIOARA
A RESURSELOR MATERIALE
imperativ economic major
„Orientarea generală a planului cincinal privind trecerea
la dezvoltarea economică intensivă impune creșterea în rit
muri susținute a producției industriale, adîncirea gradului de
prelucrare a materiilor prime și materialelor, valorificarea su
perioara a acestora în toate sectoarele economiei naționale"
NICOLAE CEAUȘESCU
O caracteristică definitorie a pla
nului cincinal 1981—1985 este accele
rarea trecerii de la dezvoltarea eco
nomică extensivă la cea de tip inten
siv, care să asigure intrarea Româ
niei
in • rîndul statelor mediu
dezvoltate. Este o etapă nouă,
superioară, a dezvoltării societății ro
mânești, in care influența factorilor
intensivi, de eficiență devine prepon
derentă in realizarea creșterii econo
mice. în cadrul acestor factori, ală
turi de creșterea în ritmuri susținute
a productivității muncii sociale, un
loc de maximă importanță îl ocupă
valorificarea superioară a resurselor
de materii prime, materiale și ener
gie. Este un imperativ major, subli
niat cu deosebită putere de secretarul
general al partidului, tovarășul
Nicolae Ceaușescu, în expunerea la
cel de-al II-lea Congres al consiliilor
oamenilor muncii, ca unul din obiec
tivele esențiale ale creșterii mai ac
centuate a eficienței economice in
actualul cincinal.
în strînsă concordanță cu acest
obiectiv esențial al cincinalului
1981—1985, prin adîncirea gradului de
prelucrare a materiilor prime și obți
nerea de produse de valoare econo
mică superioară, care să încorporeze,
in principal, concepție tehnologică
modernă și manoperă de calificare
ridicată,
indicele de valorificare a mate
riilor prime de bază și energiei,
calculat in funcție de valoarea
producției-marl'ă, va crește pe
ansamblul industriei cu 30 la
sută in 1985 față de 1980.
Se cuvine relevat că prevederile
stabilite în acest domeniu pentru ac
tualul cincinal se înscriu in șirul unui
ansamblu de măsuri inițiate în ulti
mii ani de partidul nostru, sub di
recta conducere și îndrumare a to
varășului Nicolae Ceaușescu, pentru
dezvoltarea continuă a bazei proprii
de materii prime și energetice, pen
tru gospodărirea rațională și valorifi
carea superioară a resurselor mate
riale ale țării. Ca urmare a acțiunilor
întreprinse în acest scop,

in ultimii 10 ani gradul de valorificare a principalelor materii
prime — metal, lemn, materii
prime chimice și ale industriei
ușoare, combustibili — a crescut
de 2—2,5 ori.
.4_______________________________

Sînt rezultate care demonstrează
capacitatea industriei de a soluționa
problemele complexe ale creșterii
susținute a. gradului de prelucrare și
valorificarei a resurselor materiale,
pentru actualul
Sarcinile prevăzute
1
cincinal se întemeiază, deopotrivă, pe
experiența acumulată în această pri
vință și pe analiza aprofundată, res
ponsabilă a posibilităților și cerințe
lor economiei naționale. Necesarul la
principalele materii prime și mate
riale — care se asigură, la nivelul
anului 1985, în cea mai mare parte
din resurse interne — este stabilit pe
bază de norme și normative de con
sum care au în vedere extinderea și
generalizarea celor mai bune rezul
tate obținute pînă în prezent, accele
rarea procesului de modernizare a
structurilor de producție, introduce
rea largă a tehnologiilor avansate,
reproiectarea și înnoirea produselor
spre a se realiza consumuri mate
riale cît mai mici. Caracterul știin
țific, profund realist al sarcinilor pre
văzute pentru valorificarea superioa
ră și economisirea severă a resurse
lor materiale este ilustrat convingător
de însuși.J'aptul că
pentru cincinalul 1981—1985 au
fost determinate peste 4 600 nor
me de consum, 515 coeficienți de
utilizare și 365 normative de va
lorificare.

Rațiunile acestei orientări ferme
spre valorificarea superioară a resur
selor materiale sint numeroase. Dar
înainte de a ne referi la cîteva dintre
ele, să vedem care este răspunsul la
întrebarea: ce s-ar întîmpla dacă, prin
absurd, în anul 1985 s-ar menține în
industrie gradul de valorificare a ma
teriilor prime din 1980? Pentru a rea
liza producția netă prevăzută pentru
ultimul an al cincinalului, au calcu
lat specialiștii, ar fi necesar să se
asigure un plus de resurse materiale
în valoare de cel puțin 65—70 mili
arde lei. Chiar dacă acest calcul cu
prinde o oarecare doză de aproxima
ție, un lucru este evident : un ase
menea efort ar afecta resursele ma
teriale și bănești de care dispune eco
nomia națională, ar priva unele sec
toare economice dp posibilitatea de a
se dezvolta mai puternic și, fără în
doială, ar influența negativ dezvol-

mai este de recoltat
de pe 20 la sută din suprafață

tarea de ansamblu a economiei na
ționale. Aceasta cu atit mai mult cu
cit calculul prezentat nu ține seama
de evoluția prețurilor la materii pri
me și materiale. Or, este știut că re
sursele naturale ale țării noastre sînt
limitate ; cheltuielile pe care le facem
pentru dezvoltarea bazei proprii de
materii prime cresc simțitor de la o
perioadă la alta, deoarece trebuie să
exploatăm zăcăminte situate la adincimi tot mai mari sau cu un conținut
tot mai redus în substanțe minerale
utile. în același timp, pentru asigu
rarea anumitor materii prime de
bază — petrol, cocs, minereu de fier,
bumbac, cupru etc. — absolut nece
sare dezvoltării economiei naționale,
apelăm și la importuri. Iar în condi
țiile actualei crize de materii prime
și energetice ce se manifestă pe plan
mondial, cînd prețurile la o serie de
materii prime și mai ales la petrol
au crescut și cresc necontenit, impor
tul acestora este tot mai costisitor și
greu de realizat.
Dincolo de costul materiilor prime
și resurselor energetice, trebuie să
avem în vedere și un alt aspect. Prin
valorificarea superioară a metalului,
petrolului, lemnului, bumbacului și a
altor materii prime și materiale, pu
tem obține, din aceeași cantitate,
produse cu valoare substanțial spo
rită, cu un grad mai inalt de tehnici
tate și prelucrare și, pe această bază,
o creștere mai mare a beneficiilor,
rentabilității și a venitului național.
Toate aceste argumente ilustrează că
adîncirea gradului de prelucrare a
resurselor materiale și valorificarea
lor superioară sînt necesități obiec
tive, care izvorăsc din înseși cerin
țele actuale ale progresului economic
și social al țării.

Ilie ȘTEFAN
(Continuare în pag. a III-a)

Cine ar mai putea recunoaște
astăzi municipiul Sfîntu Gheor
ghe, vechiul tîrg prăfuit de odi
nioară, în această imagine —
una din multe altele care înfă
țișează noua și moderna lui ar
hitectură ? El se înalță viguros
pe cete două maluri ale Oltului,
devenind un nou centru industrial și spiritual al țării, Odată
cu puternica sa platformă industrială, s-au construit din temeIii noi cartiere, s-au dat în folosință numeroase dotări sociale,
culturale, sanitare, comerciale și
edilitare. O cifră : în cincinalul
trecut s-au construit in muni
cipiul Sfîntu Gheorghe aproape
12 000 de apartamente. Numai
numărul de locuitori ai noilor
cartiere „Lenin" și „Gării" este
mai mare decît al întregului
oraș de acum un deceniu și ju
mătate. In actualul cincinal, mu
nicipiul va cunoaște o înflorire
și mai puternică.
(Păljănos
Maria).

BOTOȘANI :

Noi capacități
de procjucție
Concentrîndu-și activitatea asupra
obiectivelor cu termene de punere în
funcțiune in acest an, constructorii
botoșăneni au predat beneficiarilor
trei noi capacități de producție : una
pentru fabricarea de garnituri pre
sate la întreprinderea pentru arti
cole tehnice din cauciuc, alta pentru
fire cardate la Filatura de bumbac
din Darabani și a treia la întreprin
derea de mașini-unelte grele pentru
deformare plastică din Dorohoi —
ultima cu un avans de 180 de zile
față de termenul planificat. Con
structorii au intensificat lucrările la
alte obiective menite să ducă la
creșterea puterii economice a jude
țului. (S. Ailenei).

Bătălia pentru recoltarea griului
— plinea țării, a poporului - intră
în stadiul final. Pînă acum, unitățile
agricole de stat și cooperatiste din
18 județe au încheiat această lu
crare. Din datele furnizate de Mi
nisterul Agriculturii și Industriei Ali
mentare rezultă că, pînă în seara
zilei de 23 iulie, griul a fost recol
tat de pe 1 629 000 hectare, reprezentînd 78 la sută din suprafața
cultivată. Dacă ținem seama de
realizările medii zilnice din ultimele
zile, se poate aprecia că,
pînă
aseară,
recolta de
grîu a fost
strînsă de pe 80 la sută din suprafață.
In următoarele zile este absolut
necesar ca secerișul griului să fie
300 000 hectare
încheiat pe cele
rămase nerecoltate, suprafață ce se
află în județele situate în nordul și
centrul țării, unde cerealele se coc
mai tîrziu, iar ploile au împiedicat
o vreme desfășurarea normală a lu
crărilor în lanuri.
Chiar dacă în
unele din aceste județe condițiile
de lucru la seceriș sînt mai grele terenuri situate în pantă, frecvență
mai mare a precipitațiilor - tocmai
în asemenea situații se verifică cel
mai bine forța de mobilizare a or
ganizațiilor de partid, capacitatea
organizatorică a cadrelor de con
ducere și specialiștilor din unitățile
agricole. Sub nici un motiv nu se
mai poate aștepta, deoarece orice

Podul — același de cînd
îl știm și de cînd îl în
drăgim — a devenit parcă
mai mic, mai neincapător, făcînd față tot mai
greu unui trafic rutier
■ intens, adus la parametri
ce depășesc cu mult ca
pacitatea lui de preluare.
Și, vrind-nevrînd. edilii
au început să se gîndească la variante de rezol
vare a acestei probleme.
La început, într-o viziune
limitată strict la înlesni
rea traversării pachetului
de linii ferate. La o pri
mă vedere, cea mai bună
variantă
părea simpla
dublare a podului, deși
nici asta, în realitate, nu
era deloc simplă.
Dar iată, au trecut cîțiva ani buni, perioadă in
care zone ce, geografic
vorbind, nu aveau nici o
tangență directă eu pasa
jul — Drumul Taberei,
Militari,
Jiului-Scînteia,
Bucureștii
Noi.
Casa
Scînteii, Băneasa sau Pi
pera, șos. Ștefan cel
Mare sau Colentina — au
devenit mari platforme
industriale sau ansam
bluri urbanistice moderne.
Grantul înseamnă mult
mai mult decît ne-am în
chipuit noi, bucureștenii.
Nu doar o punte din Ca
lea Griviței pînă în șo
seaua Giuleștilor — fie ea
oricît de largă și primi
toare. Martor netulburat
al atîtor prefaceri în des-
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STADIUL RECOLTĂRII GRIULUI ÎN SEARA ZILEI DE 23 IULIE.
Cifrele înscrise pe hartă reprezintă, în procente, suprafețele recoltate în
intreprinderile agricole de stat (cifra de sus) și în cooperativele agricole
(cifra de jos). întreprinderile agricole de stat din județele notate cu o
linie nu cultivă grîu. în cursul zilei de ieri au încheiat secerișul și uni
tățile agricole de stat și cooperatiste din județele Constanța, Dîmbovița,
Tulcea și Vîlcea.

zi, orice oră de întîrziere înseamnă
acum pierderi irecuperabile de
recoltă I
Timpul este înaintat și, de aceea,
atît în județele în care secerișul
este în plină desfășurare, cît și în
cele în care se află abia la început,

ținui orașului și al locui
torilor săi, Grantul abia
azi își dezvăluie adevă
ratele lui rosturi ca prin
cipal punct de conver
gență, cu legături și ra
mificații de mare ampli
tudine
în
articulațiile
unor grandioase magis-

trebuie să se acționeze
energic,
bine organizat, astfel incit - prin
buna folosire a mijloacelor
me
canice și umane din zori și pină
seara - griul să fie strins și pus.cit
mai repede la adăpost,
pînă la
ultimul bob I

Ioan
Călin,
directorul
Grupului de șantiere con
strucții căi ferate, care în
mai ’75 turna prima co
loană de beton pentru
pereții mulați ai metrou
lui, în zona fostului pod
Hasdeu — a fost semnat
în noiembrie 1979, cînd a

rințele actuale și de per
spectivă ale traficului și
să confere, totodată, întregii zone o înfățișare
arhitectonică și ambientală de factură modernă.
Acum, cînd axul princi
pal al pasajului este gata,
așa cum ne-am angajat,
cu 6 luni mai devreme
față de termenul prevă
zut în plan, putem spune
' cu satisfacție și mindrie
că ne-am făcut datoria.
Ne-a fost și ne rămîne
drag vechiul pod Grant,
dar cînd privirile desco
peră uimite, alături, re
plica sa de o tulburătoa
re frumusețe și simplita
te, de pe a cărei înălțime
ochiul nu mai întimpină
nici o opreliște pînă de
parte spre zarea noilor
blocuri de pe bulevardul
1 Mai, iar spre Crîngași
inceput mutarea primei
pînă la confluența cu Șo
tabliere a vechiului pa
seaua Ciurel și apoi spre
saj. Atunci am realizat
cartierul Militari, nu ne
cu adevărăt răspunderea
putem abține să recu
deosebită pe care și-au
noaștem că acesta este
asumat-o oamenii
din
Grantul pe care l-am do
formațiile de lucru ale
rit din toată inima. La
șantierului, Trebuia să
ora aceasta, cînd vechiul
dăm viață unui proiect
pod predă ștafeta celui
îndrăzneț, conceput în
nou și cînd constructorii
spiritul
indicațiilor
Și
și-au repliat forțele pen
din îndemnul tovarășului
tru finalizarea obiective
Nicolae Ceaușescu, secre
lor sale secundare, Grantarul general al partidu
lui, să realizăm într-un
Dumitru TÎRCOB
timp record o impunătoa
re lucrare urbanistică,
(Continuare
menită să soluționeze cit
în pag. a Il-a)
mai simplu și eficient ce-

Noul pod Grant
preia în curînd
ștafeta
trale și ansambluri urbanistice și ale unui sistem
de circulație rutieră cu
fluxuri și relații de mare
funcționalitate,
cuprinzînd vaste zone în peri
metrul fierbinte al orașu
lui. Dar pentru ca aceste
rosturi să fie acum atit
de limpede înțelese și
puse în lumină a trebuit
ca — după mari ofensive
pe fronturi ample de con
strucții civile și industria
le — podul Grant însuși
să sufere o spectaculoasă
metamorfoză.
— Actul lui de naștere
—■. își amintește inginerul

Au încheiat recoltarea griului
Județul Constanța

Județul Tulcea

într-o telegramă adresată C.C.
al P.C.R., tovarășului Nicolae
Ceaușescu, Comitetul județean de
partid Constanța raportează termi
narea recoltatului griului.
In prezent, se arată în telegramă,
se acționează cu toate forțele pen
tru eliberarea terenului, realizarea
programului de insămînțare a cul
turilor duble și a ogoarelor de
vară, strîngerea și depozitarea fu
rajelor, recoltarea și valorificarea
superioară a legumelor și fructelor,
pregătirea și desfășurarea in bune
condiții a lucrărilor agricole de
toamnă.

Oamenii muncii de pe ogoarele
județului Tulcea — se spune în te
legrama adresată C.C. al P.C.R., to
varășului Nicolae Ceaușescu, de că
tre Comitetul' județean de partid
Tulcea — raportează încheierea re
coltării griului pe întreaga suprafață
de 64 630 hectare.
Deși ne-am confruntat cu o vre
me neprielnică, folosind mai bine
utilajele din dotare am reușit să
strîngem recolta de păioase într-un
timp mai scurt decît in alti ani, în
treaga producție fiind transportată
din cimp direct în magazii.
în prezent, eforturile oamenilor
muncii de la sate sint concentrate
pentru livrarea in cîteva zile a can
tităților de Droduse contractate la
fondul de stat, eliberarea operativă
a terenului, încheierea insămințării
culturilor duble, recoltarea și livra
rea legumelor, stringerea și conser
varea corespunzătoare a furajelor.

Județul Dîmbovița
Oamenii muncii de pe ogoarele
județului Dîmbovița — se arată în
telegrama adresată C.C. al P.C.R.,
tovarășului Nicolae Ceaușescu, de
către Comitetul județean de partid
Dîmbovița — raportează că au în
cheiat în cursul zilei de 24 iulie
1981 lucrările de recoltare a orzu
lui și griului pe întreaga suprafață
de 60 000 hectare, din care 44 000 hec
tare cu griu. Eforturile lucrătorilor
ogoarelor dimbovițene sînt îndrep
tate acum spre eliberarea operativă
a terenurilor de paie și depozitarea
lor în bazele furajere pentru a
crea front de lucru la arat. De ase
menea, se acordă o deosebită aten
ție transportării produselor desti
nate fondului central de stat, re
coltării legumelor și fructelor și li
vrării lor pe piețe și în secțiile de
industrializare, precum și stringerii în întregime a furajelor din
toate sursele.

Județul Vîlcea
Oamenii muncii de pe ogoarele
județului Vîlcea — se spune în tele
grama adresată C.C. al P.C.R., to
varășului Nicolae Ceaușescu, de că
tre Comitetul județean de partid
Vilcea — anunță încheierea recoltă
rii griului de pe întreaga suprafață.
Membrii cooperatori, mecaniza
torii, specialiștii din județ acțio
nează acum pentru eliberarea tere
nurilor, însămînțarea culturilor suc
cesive, lucrare la care s-au depășit
sarcinile planificate, efectuarea lu
crărilor de întreținere a plantelor
prăsitoare și a plantațiilor pomiviticole, asigurarea bazei furajere,
pentru desfășurarea, in ritmuri sus
ținute. a tuturor activităților din
agricultura județului nostru.

Noul pod Grant din Capitală

o mare competiție sportivă,

o mare manifestare a păcii
și prieteniei dintre studenții lumii

încă o zi cu întreceri

Campioană mondială universitară la disc

spectaculoase

Florența Crăciunescu — România

Și

rezultate

de valoare
• Ieri au fost stabilite
încă șapte noi recorduri

mondiale universitare
• Sportivii români au
cucerit pînă în prezent

41 de medalii, dintre care

20 de aur
(Relatările întrecerilor
pagina a ll-a)

Foto : Agerpres

Foto : E. Dichiseanu

Universiadei ’81 nu
i-a fost greu să-și afle
încă din start eroina.
Numele celei mai stră
lucitoare performere —
dealtfel unanim previ
zibil — e al Nadiei Co
maneci. Rîndurile de
fată nu despre sporul
de medalii al trezore
riei Nadiei vor să vor
bească (e treaba ane
voioasă de care se ocu
pă statisticienii presei
sportive), ci despre
simbolul Nadia, despre
incomparabilul ei fel
de a învinge și de a se
învinge și mai ales de
a suporta corul de lau
de, aș zice planetare,
ce-i păstrează în vie
actualitate o existență
pe care ea se strădu
iește s-o facă a fi cît
mai omenească, fru
moasă și simplă. Coru
lui de laude i s-au in
tegrat prin ani și voci
care, reverberînd mi
racolul acestei exis
tente exemplare, au
ajuns să devină, para
doxal, prezumțios-indiscrete și ne-a fost
dat s a auzim despre
Nadia și numeroase
năstrușnicii (termenul
e elegant) în stare să
nedumerească ori să
intrige. S-a pretins la

debutul ei exploziv că
firavul ei trup ar ft
pur și simplu... anor
mal clădit și că feno
menul ar ține mai
mult de un benefic
hazard anatomic decît
de har. Și ce e drept,
e drqpt : geniul ei, nici
vorbă „anormal", el
irită susceptibilitățile

Gheorghe
TOMOZEI
celor ce nu-l înțeleg și
care sfirșesc prin a
nu-l recunoaște și a-l
interzice în mod expreș.
S-a zis că fluturașul
cu capul impdvărat de
frunte ar pilpii efemer,
că abia înălțat în virstă la granița dintre
copilărie și adolescență
s-ar stinge. Și cam
așa s-au petrecut lu
crurile : „Fetița cu
chibrituri" a fost înlo
cuită parcă peste noap
te de o făptură nouă,
evoluînd ca intr-alt ti
par biologic. Da, dar
s-o vedem domnișorică, au clamat tempe
ramentele „sceptice",

farmecul, vraja, toate
se vor volatiliza la un
proxim adaos de kilo
grame. Revăzută după
zeci și sute de zile de
trudă cumplită și efectiv anonimă s-a do
vedit că, intr-adevăr,
nu mai e Nadia de la
Skien, ci mai mult
Ileana Sinziana dintr-un posibil film. Da,
s-a mormăit, dar ea e
doar plastilina antre
norilor. Dacă îi schim
bă, s-a terminat cu ea.
Nadia trăiește acum
intr-alt oraș decît în
cel ce-a făcut-o cele
bră. Are alți antrenori
și e tot... Nadia. Toa
tă considerația pentru
primii oameni — pro
fesorii care au antre
nat-o — dar să nu-i
uităm pe... cei mai noi,
poate ultimii, cei care
au ajutat-o să dea flu
iditate de legendă acestui iulie bucureștean.
Sint unul dintre cei
ce laudă fantasticul echilibru sufletesc al
Nadiei, de atitea ori
ținta unor nedemne
tribulafii de arbitraj.

(Continuare
în pag. a Ii-a)
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FAPTUL;
divers;
Lecții „pe viu"
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la volan
40 de ani a lucrat Damian I
Ciubotaru, zis „nea Gică“. la au- |
tobaza de călători din Rm. Vîlcea.
■
Timp de 40 de ani n-a avut |;
niciodată vreo absentă, n-a intirziat la program și nu a cu- .
noscut ce înseamnă sancțiunea I
pentru vreo abatere de la regu- •
Iile de circulație.
Timp de 40 de ani, nea Gică I
nu numai că și-a îngrijit auto- I
buzele cu care a circulat ca pe
roate, dar a căutat să-i facă și pe I
cei tineri să-și însușească temei- |
nic și să îndrăgească meseria de
șofer, să se și comporte la volan ■
corect, cibilizat.
I
Iată tot atitea motive pentru •
care colegii de muncă l-au săr- .
bătorit pe nea Gică in ziua ieși
rii sale la pensie, dorindu-i din I
inimă să se bucure de o bătrinețe senină și de e sănătate... ca 8
pe roate .'
j

Tinerică (24 de ani), frumușică (părinții să trăiască), cochet
îmbrăcată (tot părinții să trăiască), dar fără nici o ocupație (șt
asta și din vina părinților, și
din... lenea ei), Doina Nițu din
Titești, județul Argeș, și-a făcut
apariția la Cimpulung. Cum ii.
trebuiau bani pentru distracții —
că doar de asta venise fătuca la
oraș — a început să bată pe la
casele oamenilor și să se prezin
te, politicoasă nevoie mare :
— Sint delegata întreprinderii
de rețele electrice. Vă rog să fiți
amabil să-mi deschideți ca să
citesc contorul.
Citea contorul și, tot cu un
glas de miere, ii spunea gazdei
cam cit are de plătit. Numai ea
știa cum calcula, dar de încasat,
incasa. Pină a bătut și la ușa
pensionarului Vasile Tepei. căruta i s-a părut suspectă apari
ția ei și a anunțat organele de
ordine.
Odată
scurt-circuitul
produs, de „tinerica și frumuși
ca" fără ocupație se „ocupă" acum legea.

Căldură mare!
Mare căldură, mare și dorința
celor de la întreprinderea meta
lurgică din orașul Reghin să-și
potolească setea cu cite o bău
tură răcoritoare. De unde ? De
la bufetul întreprinderii. Dar bu
fetul întreprinderii s-a „profilat"
pe alte sortimente de mărfuri,
in special țigări. De tot felul.
Merge omul la bufet și cere ;
— Vă rog să-mi dați și mie un
suc, o răcoritoare.
— Cu sau fără filtru ?
Ce mai; căldură mare !

I
.

Fiind autorul unui accident,
Ion Patru avea permisul de con
ducere auto anulat încă din anul
trecut. Cu toate acestea, el s-a
urcat la volanul mașinii 1-OT6166 și a pornit la drum. Și încă
in stare de ebrietate! Intr-o
curbă, pe raza comunei Stoienești, județul Olt, a accidentat
un copil. După această nouă „is
pravă", l.P. a vrut să se facă
nevăzut. N-a mai apucat. Doi
săteni aflati in apropiere —
Gheorghe Crețu și Dumitru
Citirea — au intervenit prompt
și nu l-au mai lăsat să facă un
pas, pină n-au venit oamenii legii să-l ia in primire.

Dintr-o ceartă
absurdă
Mai intii, a fost o petrecere in
familie. Tocmai cind toată lu
mea se simțea ca la ea acasă, in
tre „capul familiei". Mihai Pe
tre, și fiul său mai mic. Valeriu,
s-a iscat o neînțelegere, din te
miri ce. Au continuat să bea îm
preună. să se contrazică, să se
răstească unul la altul. Pină la
urmă, tatăl și fiul cel mic s-au
luat la bătaie. A intervenit să-l
despartă Nicolae Petre, fiul cel
mare. Dar nu cu vorba, ci cu o
vază de sticlă, cu care l-a lovit
drept in moalele capului pe fra
tele său Valeriu. Acesta, deși
transportat de urgență la spita
lul din Călărași, n-a mai putut
fi salvat.
Rubrica realizată de

Petre POPA

și corespondenții „Scinteii"
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TRICOLORI PE PODIUM
• Două surori, două medalii : Florența Crăciunescu aur, Mariana lonescu — bronz • Carmen Bunaciu,
la loc de onoare, chiar și într-o probă în care nu e
specialistă
Odată cu festivitatea la care
Florența Crăciunescu a fost încu
nunată cu titlul de campioană a
Universiadei, numărul medaliilor
de aur cucerite de sportivii români
a atins cifra de 20, cu șapte mai
multe decit totalul realizat la
Jocurile din Mexic — 1979! Pe an
samblul celor cinci zile de între
ceri. tricolorii noștri au urcat pe
podiumul de premiere de 41 de ori
— 41 de medalii pină in prezent,
iar Jocurile continuă.
Să revenim la proba feminină de.
disc, arătînd că Florența a domi
nat-o cu destulă autoritate, realizind distante mereu mai lungi de
la o aruncare la alta, pină Ia acel
67.48 m cu care a ciștigat titlul de
campioană și a stabilit, totodată, un
nou record mondial studențesc
(v.r., Maria Vergova — 66.34 m —
Sofia ’77). Obiectivul pentru care
lucraseră cu sirguință
Florența
Crăciunescu și antrenorul Dan Se
rafim vreme îndelungată, iată-1. a
fost acum îndeplinit cu brio; acest
succes fusese intr-un fel anunțat
de acel 68.98 metri, din luna iunie,
de la Bratislava, al șaselea rezul
tat mondial din istoria acestei pro
be. Bravo Florența! Bravo Maria
na! Căci și sora Florenței — Ma
riana lonescu. o atletă la fel de
ambițioasă și de harnică în pregă
tiri. sub indrumarea aceluiași me
rituos antrenor — a urcat ieri pe
podium in proba de disc, dobindind
medalia de bronz, după un 61,84!
Deci, in atletismul nostru se reînnoadă un fir de mari succese
ale discobolelor românce, fir desfă
șurat pe parcursul unui sfert de
secol. Lia Manoliu și Argentina
Menis au astăzi urmașe pe măsură
in Florența și Mariana...
N-a urcat pe podium, însă ne-a
plăcut indîrjirea cu care a concu
rat, de asemenea și rezultatul

I,
I

AGENDA „U“
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Rezultate de ieri
ATLETISM.
Aruncarea discului
fem. : 1. Florența Crăciunescu
(România) — 67.48 m ; 2. Petra
Szlegand (R. D. Germană) — 64,14
m ; 3. Maria lonescu (România) —
61,84 m: Săritura in lungime mase.:
1. Laszlo Szalma (Ungaria) — 8,23
m : 2. Liu Yuhung (R. P. Chineză)
— 8.11 m : 3. Ubaldo Duany (Cuba)
— 8.10 m ; 3 000 m obstacole :
1. John Gregorek (S.U.A.) —
8’21”26100 : 2. Tommy Ekblom
(Finlanda) — 8’21”93,'l00 : 3. Maria
no Carpezzin (Italia) — 8’28”03 100:
Decatlon : 1. Aleksandr Șhablenko
(U.R.S.S.) — 8 055 p : 2. Serghei
Jelanov (U.R.S.S.) — 8 013 p ;
3. Georg Werthner
(Austria) —
7 825 p.
ÎNOT. 100 m fluture fem. : 1.
Jill Sterkel (S.U.A.) — r01”91/100;
2. Carole Borgmann (S.U.A.) —
r02”43/100: 3. Carmen
Bunaciu
(România) — l’02”98/100; 100 m flu
ture mase. ; 1—2. William Paulus
și Robert Placak (ambii S.U.A.) —
55”41/100; 3.
Serghei
Kiseliev
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Intervenție

promptă

o mare competiție sportivă,
o mare manifestare a păcii

'

Profesorul Augustin
Budai
predă geografia la Liceul industrial nr. 6 din Satu Mare. Lec
țiile sale, pe cit de convingătoare, pe atit de atrăgătoare, sint
insolite de demonstrata ..pe
viu". Cu ce ? Cu materiale didactice create de el însuși. itnpreună cu elevii săi. tntre acestea se numără machetele pri
vind geografia fizică generală, a
economiei Și populației patriei.
Un planetariu „reproduce" miș
carea planetelor din sistemul seIar. iar un aparat ingenios, cu
funcționare electronică, „vizualizează" diferite procese care au
loc in adincul pămintului. In
tr-un cuvint, cabinetul de geografie a devenit neîncăpător. In
schimb, constituie unul din marile puncte de atracție pentru
elevi — și nu numai pentru ci.

Tinerică,
frumușică...

^UNIVERSIADA DE LA BUCURESTT
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(7,98 m), unui tînăr argeșean —
Gheorghe Lina, antrenat tot de un
argeșean la origine — Carol Corbu.
acesta o celebritate atletică la vre
mea lui. într-o finală de o va
loare extraordinară — cinci să
rituri peste opt metri! — Gheorghe
Lina, cu dinții încleștați și rictu
suri pe fată, și-a depășit conside
rabil rezultatele precedente și a
fost foarte aproape de valoroșii
adversari. Dacă ținem seama și de
faptul că sportivul nostru practică
atletismul de numai trei ani și
ceva, rezultă că locul lui este „de
podium". Probabil, va urca și această treaptă în viitor. Astăzi însă,
in proba feminină la lungime, nu
credem că vom mai trebui să aș
teptăm pentru a aduce laude medaliaților noștri. Nu-i așa Văii
lonescu și Anișoara Cușnir?
într-unul
dintre
principalele
sporturi ale Universiadei, și toc
mai in acela în care s-a bătut cel
puțin cite un record mondial in
fiecare probă, în natație deci, am
avut ieri incă un motiv de satis
facție. Admirabila noastră înotă
toare, Carmen Bunaciu, s-a an
grenat intr-o probă in care nu
deține o specializare — 100 m flutu
re — dar prin talentul și forța de
concurs care o definesc a impus
respect majorității finalistelor, cu
cerind o medalie de bronz. întrecută
fiind numai de două americane,
Sterkel și Borgman, adevărate spe
cialiste ale genului, ce s-au situat pe
primele locuri cu rezultate record
universitar. Să mai subliniem că
Bunaciu a stabilit cu acest prilej
un valoros record național. Feli
citări Carmen, și așteptăm a doua
medalie de aur in proba de 100 m
spate, ca specialistă!

CAMPIONI
MONDIALI
UNIVERSITARI 1981
• ATLETISM
Florența Crăciunescu
(România) — aruncarea
discului (67,48 m — nou
record mondial universi
tar)
John Gregorek (S.U.A.)
— 3 000 m obstacole
(8’21”26/100 — nou record
mondial universitar)
Laszlo Szalma (Ungaria)
— săritura în lungime
mase. (8,23 m — nou re
cord mondial universitar)
Aleksandr Șhablenko
(U.R.S.S.) — decatlon
(8 055 p)
• ÎNOT
Jill Sterkel (S.U.A.) —
100 m fluture fem.
(l’01”91/100 — nou re
cord mondial universitar)
William Paulus (S.U.A.)
— 100 m fluture mase.
(55”41/100)
Robert Placak (S.U.A.) —
100- m fluture mase.
(55”41/100)
Lina Kaciușite (U.R.S.S.)
— 200 m bras fem.
(2’35”85/100 — nou record
mondial universitar)
Arsen Mișkarov (U.R.S.S.)
— 200 m bras mase.
(2’19”42/100 — nou record
mondial)
Echipa U.R.S.S. — ștafeta
4X200 m liber mase.
(7’33”96/100 — nou record
mondial universitar)
• SCRIMA
Italia — floretă echipe
masculine

Valeriu MIRONESCU

(U.R.S.S.) — 56”29/100. 200 tn bras
fem.: 1. Lina Kaciușite (U.R.S.S.)
— 2’35”85/100; 2. Irena Fleisnerova
(Cehoslovacia) — 2’38”64/100; 3.
Cindy . Tuttle
(S.U.A.) — 2’41”
66/100; 200 ni bras mase.: L, Arsen
Mișl>arov (U.R.S.S.) — 2'19"42 100;
, ,2. Nick Nevid (Ș,U,A.) — $21”
47/100: 3. Aleksandr
Fedorovski
(U.R.S.S.) — 2’23”62/100 ; Ștafeta
4 x 200 m liber mase.: 1. U.R.S.S.
(Semenov. Kalașnikov. Logvin. Prisekin) — 7’33”96/100; 2. S.U.A. —
7’34’T 1/100: 3. Brazilia — 7’38”
32/100. Echipa României — locul 7
(7’53”78/100 — nou record național).
SCRIMĂ. Floretă echipe mascu
lin: 1. Italia. 2. U.R.S.S., 3. Cuba.
Echipa României — locul 5.,
BASCHET. Feminin : Romania —
Ungaria 59—48, U.R.S.S. — Iugosla
via 83—53. S.U.A. — Cehoslovacia
87—67.
R.P. Chineză — Canada
80—75, Finlanda — Senegal 76—44.
Franța — Mexic 72—59 : masculin :
Senegal — Nigeria 96—68. Belgia —
Somalia 88—48. Grecia — Egipt
104—61, Brazilia — Cuba 72—70.
Iran — Sudan 133—54, Iugoslavia

— România 102—87, Canada —
S.U.A. 78—76.
VOLEI. Masculin : Irak — Libia
3—1. Olanda — Spania 3—0. Liban
— Congo 3—0. Polonia — Bulgaria
3—2. Belgia — Grecia 3—Q. Siria —
' Iordania 3—1. tuba - U.R.'S.S. 3—1,
. Japonia — Italia 3—1. Cehoslovacia
— Mexic 3—0, România — S.U.A.
3—0.
POLO PE APĂ. Cuba — Mexic
13—5.
U.R.S.S. — Canada 13—5,
Ungaria — Japonia 8—7, România
— Spania 13—3.
TENIS. Simplu fem. : Virginia
Ruzici — Yu Liqiao (R. P. Chineză)
6—3, 6—4 ; Lucia Romanov — Elena
Gischijano (U.R.S.S.) 6—3, 2—6.
6—4 : Makarova (U.R.S.S.) - Velcheva (Bulgaria) 6—2, 3—6, 6—3.

Programul de azi
• Atletism — stadionul
„23
August". De la ora 17,30, finale lă :
aruncarea ciocanului, 400 m.g.,
200 m mase., lungime fem., 200 m
fem., greutate fem.. 400 m mase.
• Baschet — Meciuri în cadrul
grupelor semifinale. La feminin :

„Simțim aici, in capitala României, atmosfera
de veritabilă prietenie și infrățire“
„Pe deasupra a ceea ce pot în
semna rezultatele sportive obținu
te — și ele sint excelente — marea
competiție la care participăm in
capitala țării dv. este un festival
al tinereții de pretutindeni, desfă
șurat in spiritul înțelegerii și prie
teniei. Este încă un minunat prilej
de manifestare a aspirațiilor de
pace ale tinerilor — a declarat
adjunctul șefului delegației bulga
re la Universiada '81. TODOR HAMAMOV. vicepreședinte al socie
tății sportive studențești „Acade
mie" din Sofia. Cred, a continuat
el. că. atunci cind la aceeași masă
sau pe același teren de întreceri
stau oameni de rase și naționalități
diferite, cind fac schimb de in
signe și se aplaudă reciproc, au de
ciștigat enorm idealurile păcii intre
popoare. Chiar dacă se repetă pe
riodic. o asemenea întrecere pașni
că nu poate să nu emoționeze. E
o luptă fără jertfe și fără învinși,
unde adversarul depășit la puncte
se ridică demn și-i strînge mina
învingătorului, căruia ii rămine
prieten. Iată o mare lecție de felul
cum ar trebui să arate relațiile
dintre oamenii întregii planete.
Modul cum "a fost organizată această mare competiție internațio
nală merită pe deplin elogiile
ce i se aduc. în ce ne . privește,
pot să vă spun că incă cu o lună
înaintea deschiderii Universiadei
cunoșteam exact numărul camere
lor in care va fi cazată delegația
noastră și multe alte lucruri lega
te de șederea ei la București.
în ce privește nivelul tehnic al
jocurilor, s-a confirmat ceea ce
prevăzusem, anume că la unele
discipline sportive rezultatele vor
fi superioare celor de la Olimpiade.
Aș dori să adaug — spune in
terlocutorul — că prețuim
mult
prietenia cu care ne inconjoară
vecinii noștri români, alături de
calitățile publicului spectator la în
treceri. Este un public tempera
mental. care știe să-și încurajeze
reprezentanții, dar și să aplaude
succesul adversarului".
„Excelentă organizare, atit in
satul Universiadei, cit și pe bazele
unde se desfășoară întrecerile. Iar
dacă luăm în considerare și condi
țiile climatice — soare mult — ca
și simpatia și amabilitatea cu care
am fost primiți de organizatori, de
poporul român in general, aș
putea spune că noi, brazilienii, ne
simțim- ca acasă — ne declară
CARLOS ANDRADE, profesor la
Universitatea din Sao Paolo și
director tehnic al lotului de volei
brazilian. Aș putea adăuga că. pro
babil, la acest sentiment de apropie
re intre cele două popoare ale
noastre contribuie foarte mult

România — U.R.S.S. (in sala Giu
lești, ora 16); la masculin : Româ
nia — Cuba (sala Giulești. ora 20).
• înot — bazinul „23 August".
De la ora 10 — serii la 200 m mixt
fem. și mase, și 800 m fem. De la
ora 18, finale la 200 m mixt fem.
și mase, și 1 500 m liber.
• Lupte libere — patinoarul „23
August". De la ora 10. meciuri in
cadrul
categoriilor 48. 57. 68. 82
și 100 kg.
• Polo pe apă — bazinul Dina
mo : Ungaria — Canada (10). Japo
nia — Spania (11.15). Cuba — R.P.
Chineză (17). S.U.A. — Iugoslavia
(18.15). Româtya
U.R.S.S. (19.30).
• Sărituri in apă — ștrandul Ti
neretului. probă de platformă fem.
(ora 10 și ora 17).
• Scrimă — sala de atletism „23
August".
Finala la floretă femei
echipe (de la -ora 15,30). în „sfer
turile" de finală : România —
Bulgaria, U.R.S.S. — Franța. Unga
ria — R.P. Chineză. Italia — Cuba.
• Tenis. — terenurile „Progre
sul". Meciuri de simplu fem., dublu
mase, și dublu fem.

faptul că limbile pe care le vorbim
au o origine comună și nu este prea
dificil pentru un brazilian să ci
tească un ziar românesc. Am con
statat aceasta incă in 1973, cind am
fost prima dată in România, și 'sint
fericit că de aceeași părere cu mine
sint toți colegii din lotul care a
venit acum la București, la Uni
versiadă. Referindu-mă la Univer
siadă. in anșamblu, mi se pare de
osebit faptul că România, ca țara
organizatoare, a acordat o mare
importanță aspectelor privind largul
contact ce poate fi stabilit, cu acest
prilej, intre tinerii din întreaga
lume, conlucrării lor în scopul in-

DIN IMPRESIILE
OASPEȚILOR NOȘTRI
țelegerii și păcii. Spun aceasta gindindu-mă la faptul că acești tineri
care sint astăzi aici, la București,
vor fi probabil conducătorii de
miine. Și cunoscîndu-se mai bine,
astăzi, stabilind legături de priete
nie, vor colabora miine mai strins
pentru crearea unei lumi mai drepte
și mai bune. Acesta, cred eu, este
sensul cel mai profund al ori
cărei întreceri sportive, și cu
atit mai mult al unei între
ceri
universitare.
Este
tocmai
ceea
ce
sublinia
președintele
Nicolae Ceaușesbu la deschiderea
Jocurilor. Și aș putea afirma acum,
după atitea zile de Universiada
bucureșteană. că din acest punct
de vedere, al înțelegerii și colabo
rării intre tinerii din lume, scopul
a fost atins.
Din partea delegației sportive bra
ziliene. nu avem altceva de spus de
cit multe, multe mulțumiri pentru
simpatia, ospitalitatea cu care am
fost primiți".
„Mă aflu pentru prima oară in
România și doar de citeva zile. Pot
să spun că atit eu, cit și ceilalți
membri ai delegației noastre sintem entuziasmați de ambianța pe
care am intilnit-o aici, la Bucu
rești. gazda prestigioasei manifes
tări sportive internaționale „Uni
versiada *81" — ne-a declarat MA
RIO VICTORIA PERREIRA, șeful

Nadia

delegației R. P. Angola la actuala
ediție a Jocurilor mondiale univer
sitare. Noi. angolezii, a continuat
oaspetele, am venit la aceste jocuri
sportive universitare cu dorința de
a învăța și ne considerăm satiSfăcuți și din acest punct de vedere.
Interesul nostru pentru această la
tură apare explicabil, dacă se ține
seama că sportul universitar in
Angola incă nu e prea organizat.
Experiența ciștigată aici o socotesc
foarte folositoare pentru noi. Am
in vedere nu numai desfășurarea
competițiilor propriu-zise, ci și as
pectele promovării sportului uni
versitar in genere. în această pri
vință, ne vor servi, fără îndoială,
comunicările prezentate la lucrările
Conferinței de. studiu a sportului
universitar (C.E.S.U.). inclusiv de
reprezentanții români, conferință
pe care am urmărit-o cu un mare
și justificat interes. Cum spuneam,
avem motive de satisfacție pentru
ceea ce am învățat aici sub rapor
tul organizării intrecerilor. cu atit
mai mult cu cit și noi. angolezii,
vom fi foarte curind
amfitrionii
unei importante manifestări spor
tive. între 20 august și 2 septem
brie. in capitala țării noastre.
Luanda, se va desfășura ediția a
doua a jocurilor sportive ale țărilor
din Africa Centrală, prima mar-:
manifestare sportivă internațională
găzduită de noi. în țe privește
actuala ediție a Universiadei, aș
putea spune că ea se caracterizea
ză printr-o foarte largă participare,
printr-un înalt nivel tehnic, in
special la atletism și gimnastică,
dar și la baschet și volei. Această
manifestare are, desigur, și o sem
nificație mai largă, aceea de vastă
intilnire prietenească a tineretului
universitar din patru colțuri de
lume. Deși noi. ca și mulți alții,
sintem veniți de pe alt continent,
simțim aici cu toții o atmosferă de
veritabilă înfrățire, simțim căldw
sentimentelor românești față’^J
noi, avem posibilitatea minunară
de a lega prietenii. Vom rămine cu
amintiri de neuitat despre participa
rea noastră la acest eveniment spor
tiv mondial".

Convorbiri consemnate de

V. OROS și V. PAUNESCU

e doar... Nadia

(Urmare din pag. I)
N-am văzut-o pretestind sau plîngînd. De
clarațiile ei din presă
in asemenea momente
au fost măsurate, ros
tite cu amărăciune, dar
păstrind un ton calm,
demn. Am văzut-o izbindind cu o atit de
mare strălucire, deta
șată atit de mult de
concurentele ei prin
ținută și valoare incit
s-ar fi putut bănui
că-și pierde capul de
atitea laude pe care
tertipurile jurnaliști
lor Ic inventează fără
ostenire. Dar ea urca,
simplu, pe cea mai
înaltă treaptă a podiu
mului și — cel mult —
schița un suris abia
captat de mașinăriile
infernale ale massmediei. Un suris mic,
timid, aproape defen
siv, copilăresc și de
cent.
Pentru acasă,
pentru ai ei.
Nadia noastră. Nadia
— România. Așa o
știm. Nu scrie poezii
ca Vilas. Nu face co
micării de tip Clap.
Nu cochetează cu fil
mul ca Monzon. , Nu
plictisește
ciștigînd

perpetuu ca Borg. Nu
se logodește in decoruri
exotice. Nu rupe lo
godne in zborul avioa
nelor. Nu-și dă cu pre
supusul in interviuri
publicitare. Nu e pre
ședinta comitetului de
apărare a vieții focilor.
Nu e o regină a modei.
E doar... Nadia. Mo
del intangibil nu doar
al sportivilor, ci al ori
cărui om ce nutrește
gmdul de a fi in tot ce
face mai bun, mai
drept, inai autentic Și
niai... frumos. (La New
Vork, in 1977, speriat
de fastul aeroportului
Kennedy, gata să mă
urc intr-un avion care
abia... sosise, neințelegind nimic din, altfel
logicele, semnale lumi
noase și fonice lămuri
toare, am intilnit un
funcționar ciufut . și
hirsut, care, văzind că
vin din România, a
devenit brusc... Grego
ry Peck, dar și amabil,
urlind radios : „A !
Nadia !").
Nadia — efort soli
tar, sobrietate, distinc
ție. Și in același timp
grație,
transparență
muzicală, culoare ste

nică, ritm. Și copilă
rire.
Nu mă pot împiedi
ca, omagiind-o, să nu
laud in personalitatea
ei trăsături de totdea
una ale românilor. Și
Nadia in-a făcut de
nenumărate ori să fiu
mindru că sint român.
Aflată la crepuscul (o
bizarerie a gimnasticii
moderne), Nadia, în
drăznesc să anticipez,
a început să gindească
momentul
retragerii.
O retragere dintr-o le
gendă vie intr-o legen
dă
nemuritoare.
E
„vina" ei că propunind
prima in lume ideea că
o campioană continen
tală poate avea doar
14 ani a făcut ca bio
grafiile sportive să se
incheie acolo unde, tn
trecut, incepeau. „Bi
zareria" e opera ei ca
pitală. ea (deci Școala
românească de gim
nastică) a răpit gim
nastica din panoplia
doar a domnișoarelor,
dăruind-o copiilor. Co
pilăriei.
Dar de ce mă mir de
efectul Nadia ?
Nu s-a născut ea înt.r-0 țară de poeți ?

PIEȚELE IN TOIUL VERII
„Obor". ..Traian". „Ilie Pintilie".
.Rahova". Multe dintre. piețele ali
mentare prin care am trecut zilele
acestea erau aprovizionate destul de
bine, unele avind chiar standuri. cu
mostre de legume, amenajate in aer
liber. Iulie este o lună in care mul
te din roadele . pămintului se coc in
același- timp, rodnicie care produce,
de regulă, și in piețe efectele dori
te de cumpărători : prețurile coboară,
iar marfa e tot mai „pe alese".
Tovarășul Victor Ciuciuc. șeful bi
roului de legume-fructe din Direc
ția generală comercială a Capitalei, ne
demonstra, deunăzi, cu bilanțul co
mercial și cu condeiul in mină, că
in unitățile comerciale ale Capitalei
intră in două săptâmini aproximativ
6 900 tone de legume și cartofi, față
de 5 400 tone in aceeași perioadă de
timp a anului trecut. Desigur, creș
terea nu este aceeași la toate sorti
mentele, dar concluzia e limpede :
piața nu e neglijată.
O pondere importantă o deține
producția
gospodăriilor
țărănești.
Deși incă sub posibilități, nu trebuie
trecută cu vederea nici producția pe
care o obțin orășenii înșiși din curți
și de pe foste, terenuri virane, care
degrevează piața de o parte din ce
rințe. Constantin Țuca, intendent în
piața „Unirii", a calculat că. in
afara produselor care se vind zilnic
prin magazinele de stat, in piața de
care răspunde dinsul sint puse in
vinzare zilnic încă 20—30 tone legu
me și fructe aduse de către produ
cătorii individuali din comunele în
conjurătoare. După cite cunosc, adaugă tovarășul Țuca. producătorii
sint prezenti in număr mare in toate
cele 20 de piețe ale Capitalei.
E drept, dintre producătorii cu lo
cuințele in jurul Bucureștiului. mulți
vin și-și vind marfa in piețe, dar tot
dintre aceștia multi vin la piață...
să cumpere ! Nu e vorba de schim
bul firesc de mărfuri între sat și
oraș, ci de cumpărarea de produse
agroalimentare... de la oraș I Pen
tru a observa „pe viu" fenomenul, e
suficient să te așezi in xfata autogărilor „Obor". .Filaret" sau ..Raho
va" și dai imediat cu ochii de nave
tiști care pleacă „la tară" cu sacoșele
pline. E o dovadă că nu s-a înțeles
incă bine cerința cu privire la folo
sirea de către toti deținătorii de te
renuri arabile a fiecărei palme de pămint. in scopul autoaprovizionării și
al vinzării in orașe a surplusurilor.

Am întrebat citeva gospodine : „E
bună piața .“. „Bună, ne-au răspuns
multe dintre ele. dar ar putea să fie
și mai bună". Tovarășa Maria Dina
(șoseaua Mihai Bravu. bloc D 14) a
sesizat faptul că intreprinderile de
legume și fructe n-au renunțat la
practica de a oferi, mai ales in car
tierele mărginașe, legume de calita
te inferioară, de a favoriza Drea
mult magazinele mari. „Dacă acest
lucru, aprecia Maria Dina, se poate
lesne îndepărta din rețeaua comer
cială. prin dispoziție, sint poate mai
greu de înlăturat tendințele de spe-

• Măsuri pentru îmbunătățirea
aprovizionării Capitalei cu le
gume ți alte produse de
sezon • De ce nu se respec
tă întotdeauna mercurialele ?
• Cind țăranul cumpără zarza
vaturi de la oraș, autoaprovizionarea se transformă în apro
vizionare auto I
culă care se fac simțite pe alocuri,
chiar acum, in puterea verii.
Intrăm printre
platourile pieței
„Unirii".
Observăm
vinzători
și
„vinzători". Cei mai multi producă
tori respectă preturile afișate : alții
însă fie că „uită" să privească
mercurialele, fie câ-și impart marfa
pe categorii de calitate in mod ar
bitrar. incorect. în fine, alții, in loc
să vindă cu kilogramul, vind cu...
bucata — de 2 și chiar de 3 ori mai
scump decit preturile pieței. De exemplu, Florea Turculeț, din comu
na Dobroiești. sectorul agricol Ilfov,
vindea marfă cu preț de... invoială ;
Vasile Farcea. comuna Bragadiru,
in loc de 10 lei pe kg de vișine, pre
tindea 15 lei, Voicu Grancea, comuna
Bada-Buzău — de asemenea ; Ioana
Mihai, din comuna Colibași — Giur
giu, vindea ardeiul gras cu 30 la sută
mai scump decit e afișat pe mercu
rial. .Cele mai multe dintre de
pășirile de preț sint inregistrate la
fructe. Cum se știe, inghețul tirziu
din timpul primăverii, cind înflori
seră pomii, a dijmuit din producție,
în special la fructele timpurii. Și
atunci, unii, ca Vasile Farcea din
Bragadiru. „tin la pret“.

— De ce tolerați asemenea fapte ?
Intendentul pieței „Unirii" ne-a
răspuns că nu tolerează nimte :
„Sancționez conform Legii preturi
lor și tarifelor ori de cite ori găsesc
pe cineva in culpă".
Poate să aibă dreptate tovarășul
intendent și. intr-o oarecare măsură,
ii stau mărturie chitanțele cu amenzi
aplicate. Dar cit timp sancțiunile
nu-și produc in întregime efectul,
trebuie perseverat si in aplicarea lor.
și in luarea altor măsuri de descura
jare a speculei.
O altă observație este legată de un
angajament al Direcției generale co
merciale a Capitalei. De anul trecut,
am fost informați că legumele și fruc
tele perisabile, care nu pot ti vindute in 24—30 ore din momentul adu
cerii în magazine, vor fi colectate
de unitățile specializate ale între
prinderilor de legume și fructe si li
vrate fabricilor de conserve. Prin
această metodă se obțin cel puțin
două cîștiguri : 1) se debarasează
magazinele de legume imbătrinite,
incasindu-se totuși ceva pe ele, și
2) cumpărătorii sint scutiți de as
pectul necomercial pe care îl creează
in unități mărfurile alimentare de
preciate.
Ce se constată însă ? în aproape
toate piețele găsești
incă standuri
in care sint oferite legume fără va
loare comercială. La Obor, de exem
plu. in aproape toate standurile am
găsit castraveți îngălbeniți, roșii de
gradate. caise stricate. Nu de 24—30
de ore stăteau acolo, ci de cel puțin
3—4 zile. Sint produse care pur și
simplu se pierd.
Datele cifrice oferite de șeful bi
roului de legume și fructe din Di
recția generală comercială a Capitalei
sint importante. Dar pentru ca ma
rile unități de aprovizionare sâ tină
pasul pe tot parcursul verii cu ce
rințele populației
e nevoie ca atit
biroul respectiv, cit si inspecția- co
mercială. administrația piețelor, echipele de control al oamenilor mun
cii să-și mute o parte din centrul
activității in piețe, să Înlăture hotărit și operativ deficiențele care mai
persistă in raza acestora, pentru
menținerea unei discipline comercia
le exemplare, pe măsura eforturilor
deosebite care se întreprind pentru
aprovizionarea Capitalei.

Gh. GRAURE

Din noul peisoj al municipiului Alba lulia

Noul pod Grant
(Urmare din pag. I)
tul se impune ca realizare
de virf in domeniul con
strucțiilor rutiere și ca mo
del de organizare a circula
ției urbane: pasajul princi
pal cu rampele sale line, in
lungime de 1 300 m. cu trei
fire de circulație pe -sens, din
care unul prevăzut și pre
gătit anume pentru instala
rea liniei de tramvai
(m
afara trotuarului pentru
pietoni, cu o lungime de aproape 600 m și o lățime de
4.5 m, cu scări de urcare și
coborire în stafiile de tram
vai din Grivița și Ciulești
și pasaje subterane pentru
ambele artere rutiere), asi
gură traversarea directă a
Căii Griviței, a liniilor fe
roviare ale complexului
București-Nord și a șoselei
Giulești, iar sistemul de ac
cese secundare (care va fi
finalizat in întregime pină
in vara viitoare) in lungi
me totală de 1 800 m, face
inutilă prezenta oricărui se
mafor, permitînd o circula
ție în flux in orice direc
ție. Practic, aici pietonul
n-are cum să stinjenească
sau să fie stinjenit de nici
o mașină. într-o singură
oră, pe noul pasaj vor pu
tea trece cu mijloacele de
transport in comun circa
20 000 călători, intr-un flux
de 3 000 de vehicule pe
sens. Dintr-un punct cri
tic, de bușonare bruscă a
circulației, ale cărei efecte

mai pot fi încă urmărite pe
vechiul pod, Grantul devine
astfel o zonă in care trafi
cul dobindește nu numai
lărgime, ci siguranță și flu
ență maximă, permițind re
lații rapide intre o seamă
de cartiere și platforme in
dustriale din nordul și su
dul orașului, legături mult
mai avantajoase decit orice
rute alese pină acum, de
nevoie, prin perimetrul cen
tral al Capitalei.
Acesta este noul Grant pe
care proiectanții Institutu
lui de proiectări in trans
porturi auto, navale și
aeriene l-au gindit și l-au
dorit tot timpul, cum spu
nea șeful de secție Gheor
ghe Buzuloiu. in acord cu
cerințele viitorului. Struc
turile lui incorporează idei
ce i-au determinat pe șeful
de proiect Traian Băbeanu
sau pe inginerii Tom» Ivănescu. Rodi ca Huad și Ovidiu Conta să fie aproape zi
de zi pe șantier pentru a
urmări finalizarea
lor in
detaliu.
Acesta este noul Grant pe
care constructorii — podari
de elită — l-au plămădit,
cum remarca inginerul-șef
al grupului de șantiere.
Liviu Vasiliu, sub privirea
permanentă a miilor de be
neficiari bucureșteni. in
timp ce traficul feroviar și
rutier s-a desfășurat prac
tic fără întrerupere. în toa
te fazele construcției — ne
spunea șeful de lot, ing.

Valeriu Dumitrescu — s-a
optat numai pentru varian
ta ce oferea garanția unei
calități superioare. Și aceasta nu din considerente
impuse din afară, ci din
faptul că maiștrii Gheorghc Zamfir și Florea Jurnugă, zidarii Dumitru Stoian și Gheorghe Năstăsoiu,
fierarii-betoniști Constantin
Nicorici, Gheorghe Dumitrați. și Joia Râducu, dul
gherii Laslo Andrei și Emeric Mihalț, subinginerii și
inginerii stagiari Ion Porojan,
Gheorghe
Toma,
Cristina Cătuneanu, Florin
Cătană sau Virgil Boceanu
au ințeles că altfel nu se
poate și au acționat în con
secință, imbogățindu-și ei
înșiși propria experiență.
Acesta este noul Grant
despre care, spre
deose
bire de martorul său obo
sit ce se mai află încă in
picioare, se poate spune că
nu mai aparține doar com
plexului feroviar, ci orașu
lui. El marchează, după
cum ne spunea arh. Con
stantin Jugurică, directorul
tehnic al Institutului ..Pro
iect" București, un drum
nou în dotările rutiere ale
Capitalei, incadrindu-se in
tr-o acțiune mai largă de
sistematizare a circulației
orășenești. O acțiune in care
se circumscrie realizarea
pasajului Obor, precum și
a altora ce vor incepe in
anii următori, cum ar fi cel

din Piața Muncii sau cel
din str. Lujerului, care va
subtraversa calea ferată din
Drumul Taberei, aflate deo
camdată pe planșetele proiectanților. în perspectiva
unor asemenea dotări, a co
recturilor și modernizărilor
ce vor fi aduse unor străzi
actuale, miine largi bule
varde. noul pasaj din zona
Grivița-Giulești reprezintă
o veritabilă școală, intrucit
pe mulți dintre făurarii săi
ii vom intilni cu siguranță
pe viitoarele șantiere.
...Acum cind il putem ve
dea din marele șantier al
viitorului bulevard Turda,
și ei cu trei fire pe sens,
încadrat de un ansamblu
urbanistic ce va însuma in
final 4 300 de apartamente
și unități comerciale cu o
suprafață de 2 500 mp. in
bună parte deja realizate,
cind șt.im că dincolo la ce
lălalt capăt al său. n zona
Cringași-Giulești se. va ri
dica in curind un cartier cu
13 700 apartamente (din care
numai
pe șos.
Cringași
2 200) și o rețea comercială
de 12 000 mp. Grantul de
astăzi ne incintă ochiul
și inima nu numai ca sim
plu pasaj și mare arteră de
circulație, ci ca un tonic
preludiu la marile transfor
mări viitoare. Și. de
pe
acum, el se impune maies
tuos ca o superbă metafo
ră in beton, ca un monu
ment de mare atracție al
timpului nostru.

/

PAGINA 3

SCÎNTEIA - sîmbătă 25 iulie 1981

EXPERIENȚA ÎNAINTATĂ la tribuna „Scînteii"
Ne mai desparte puțin timp de marea sărbătoare națională de la
23 August, cind întregul nostru, popor va aniversa împlinirea a 37 de
ani de la strălucita victorie a revoluției de eliberare națională și so
cială, antifascistă și antiimperialistă — piatră de hotar in istoria con
temporană a României. Și, așa cum a intrat in tradiție, oamenii mun
cii din industrie și agricultură, din construcții și celelalte ramuri ale
economiei intimpină cu fapte de muncă deosebite această aniversare
dragă nouă tuturor, inregistrind remarcabile succese in realizarea pla
nului și a angajamentelor asumate in întrecere.
Clasa muncitoare, țărănimea, intelectualitatea, toți oamenii muncii
din tara noastră iși consacră eforturile creatoare realizării sarcinilor
economice din acest prim an al cincinalului calității și eficienței. în
făptuirii hotăririlor Congresului al Xll-lea al partidului, In această
mare competiție a muncii se detașează, prin rezultatele deosebite ob
ținute, numeroase colective din toate ramurile și sectoarele de activi
tate. Tocmai de aceea, redacția noastră iși propune să publice la rubrica
„Experiența înaintată la tribuna „Scînteii" o suită de reportaje din
unități situate constant in fruntea întrecerii in perioada care a trecut
din acest an.
La sfirșitul primului semestru al
acestui an. petroliștii de la Schela
de extracție Comănești, una din cele
mai mari unități de acest „fel din
Moldova, s-au situat pe primul loc
în întrecerea dintre colectivele din
ramura extracției țițeiului și gazu
lui metan. Cite va cifre sint grăi
toare. De la începutul anului și
pină acum a fost extrasă din
adincuri o cantitate de țiței mai
mare cu 45 000 tone fată de aceeași
perioadă a anului trecut ; la ga
zolină, prevederile planului au fost
depășite cu circa 150 tone,
iar la
gaze utilizabile — cu peste 100 mi
lioane metri cubi. în prezent, pro
ducția zilnică de țiței este mai mare
cu aproape 200 tone fată de cea rea
lizată in ianuarie
Concomitent cu
sporirea producției fizice — in primul
semestru planul la acest indicator a
fost depășit cu 10,4 la sută — a cres
cut și eficienta economică, cheltuie
lile materiale fiind reduse in cinci
luni cu 10.7 la sută la 1 000 lei producție-marfâ. Inginerul Nicolae Con
stantin. directorul schelei, ne spune
că, la ora actuală, obiectivul principal
al muncii petroliștilor de aici il con
stituie exploatarea tuturor sondelor
la potențialul maxim. Cu toții sini
hotărîți să sporească producția zilni
că dc țiței cu cel puțin 100 tone față
de producția medie zilnică din pri
mul semestru.
— Ce măsuri ați întreprins în acest

plus de circa 4 000 tone petrol. Tot
in acest scop s-au făcut indesiri de
sonde in zonele Dofteana, Comănești
și Moinești. Fără a subaprecia măsu
rile de ordin tehnic și organizatoric,
ceea ce a determinat in mod hotăritor sporirea continuă a producției,
este încrederea colectivului in forțele
proprii. Oamenii noștri și-au pus la
inimă îndemnurile mobilizatoare ale
tovarășului Nicolae Ceaușescu adre
sate cu prilejul vizitei de lucru din
toamna anului trecut la Comănești
și. înțelegind că nici un efort nu este
prea mare atunci cind este vorba de
interesele majore ale economiei na
ționale. muncesc cu dăruire și abne
gație, cu elan revoluționar pentru a
da patriei tot mai mult petrol.

tul de țiței, stația de dezbenzinare și
celelalte instalații auxiliare. Maistrul
Gheorghe Marin, care coordonează
întreaga activitate de producție de
aici, ne spune că,
prin folosirea
metodei de perforare in sistem
•închis, fiecare sondă a fost pusă în
funcțiune cu circa o lună de zile mai
devreme față de termenul prevăzut.
Ce a însemnat aceasta ? Un ciștig de
peste 1 000 tone de petrol la fiecare
sondă din cele patru puse în func
țiune in ultimele luni.
La Contești, cea de-a doua zonă
prioritară din
Moldova, stăm
de
vorbă cu șeful de atelier Vasile
Tabără.
— Noi. care cunoaștem cit de acută
e nevoia de petrol a economiei na-

Zilnic, cel puțin o sută
de tone de petrol în plus
Din realizările petroliștilor de la Schela de extracție Comănești colectiv situat pe primul loc în întrecerea socialistă pe semestrul I
scop ? -r- l-am întrebat pe directorul
schelei.
— Au fost stabilite, in primul rind,
programe riguroase de urmărire a
fiecărei sonde.
Zilnic, la nivelul
schelei se analizează mersul produc
ției, se elaborează programe tehno
logice pentru asigurarea unor ele
mente optime de utilizare a capaci
tății zăcămintelor și echipamentelor
mecanice de fond și de suprafață.
Totodată, s-a întărit asistenta tehnică
la toate locurile de muncă. Ne
preocupă, în mod deosebit, creșterea
factorului final de recuperare a
țițeiului din zăcăminte. Prin aplica
rea unor metode noi, in special a
injecțiilor de fluide, am obtinut un

Pentru asigurarea de furaje

La locurile de muncă de la sonde
și sectoare.
petroliștii fac dovada
acestei hotăriri prin fapte. Primul
popas îl facem la Ghelinta. una din
zonele prioritare de extragere a
țițeiului indicate de secretarul gene
ral al partidului. Se poate spune că
aici se lucrează in „foc continuu",
în vreme ce unii fac cercetări geo
logice, alții forează pentru a pune
in funcțiune noi sonde de extracție.
Se lucrează cu utilaje moderne, se
folosesc tehnologii avansate, care duc
la creșterea vitezei de foraj, la spo
rirea producției. Pină la această dată
au fost puse in producție șapte
sonde și stația de compresoare ; de
asemenea, sint aproape gata depozi-

ționale. am hotărit să facem tot ce
ne stă in putință pentru a pune în
funcțiune fiecare sondă cu mult îna
inte de termen. Cind a fost vorba să
dăm în producție sonda 4 520 — cea
de-a doua sondă de mare adîncime
din Moldova — au venit in ajutorul
nostru peste
100 de oameni
din
schelă : maiștri, șefi de schimb și de
atelier, sondori cu multă experiență.
Ajutați și de specialiștii trustului, din
Moinești, am realizat in avans, la sol.
tot echipamentul de captare și trans
port și, in momentul în care forajul
s-a încheiat, am montat toate acestea
pe. scheletul instalației aflate in pămint. Lucrările fiind de calitate, În
treaga operație a durat doar 15 zile.

E VREMEA UNOR ACȚIUNI ENERGICE PENTRU
STRINGEREA SI DEPOZITAREA FINULUI!

Producție
peste prevederi
în industria
județului Harghita
Desfășurind larg întrecerea so
cialistă. oamenii muncii români
și maghiari din tînăra si moder
na industrie a județului Harghi
ta înregistrează "noi și remarca
bile succese în muncă. Astfel,
venind in întîmpinarea solicită
rilor beneficiarilor'interni și par
tenerilor externi, ei au realizat
suplimentar, de la începutul anului și pînă în prezent, 740 tone
fontă. 3 630 tone pirită, aparataj
electric de joasă tensiune și pro
duse ale industriei de mecani
că fină in valoare de 25 milioa
ne lei. 100 tone mașini și utilaje
pentru industria metalurgică. 50
tone utilaje chimice. 136 tone
mase plastice, 438 tone caolin
preparat. 7 300 metri cubi che
restea. 56 000 metri pătrati Pla
caj. 30 700 metri pătrati uși-ferestre și alte produse necesare
economiei naționale. De remar
cat că aceste sporuri au fost ob
ținute în condițiile reducerii con
sumurilor specifice la metal
și energie electrică, creșterii
productivității muncii cu 498 lei
pe fiecare lucrător. ceea ce
a permis depășirea prevederilor
planului producției nete cu 95.5
milioane lei. (I. D. Kiss).

cultură si industrie alimentară
stabilit o seamă de măsuri ce. tre
buie aplicate neintirziat de organele
agricole județene. Astfel, in funcție
de condițiile concrete, au fost stabi
lite suprafețele de pe care finul se
recoltează mecanizat de către S.M.A..
ce va reprezenta pentru acestea o sar
cină obligatorie, precum și cele de
pe care cositul finului se va face
manual. Lucrările de cosiți uscat,
strins, transportat și depozitat se vor
efectua de către cooperatori' Salt de
persoane angajate din afara unități
lor, in cazul întreprinderilor agricole
de stat. Retribuirea celor care efec
tuează cositul manual se va face in
funcție de cantitatea de fin obținută,
după cum urmează : intre 1 800—
2 588 kg la ha — pină la 1 888 lei la
hectar; intre 2 588—4 800 kg Ia ha —
pină la 1 500 lei la hectar ; peste
4 000 kg la hectar — pină la 2 008
lei la hectar. în situația în care uni
tățile agricole deținătoare de aseme
nea suprafețe nu au condiții pentru
asigurarea forței de muncă, atit din
rindul membrilor cooperatori, cit și
din alte localități, direcția generală
județeană pentru agricultură și in
dustrie alimentară, cu acordul uni
tăților respective, va repartiza su
prafețele acelor unități, complexe
sau ferme din județ sau din alte ju
dețe. care au nevoie de fin și care
se vor ocupa nemijlocit de recolta
rea. transportul și depozitarea finurilor in cadrul acestora. Retribuirea
face in
condiții simise va
lare celor amintite. Se pot repartiza suprafețe de finețe pentru cosit
și membrilor cooperatori sau persoa
nelor cu gospodărie individuală care
încheie contracte cu unitățile socia
liste. Suprafața repartizată va fi in
funcție de numărul de animale. In
acest caz, cooperativele pot organiza
și recoltarea cu plata in natură.
Este momentul ca in fiecare uni
tate agricolă, in fiecare județ sa se
acționeze cu cea mai mare răspun
dere pentru aplicarea măsurilor men
ționate. pentru stringerea și depozi
tarea unor cantități cit mai mari de
fin și alte nutrețuri care să asigure
o bună hrănire a animalelor
timpul iernii.

corespondentul „Scînteii"

Locomotivele diesel
de mină fabricate la
cunoscuta
Întreprin
dere constructoare de
mașini „Unio“ Satu
Mare se bucură de
aprecieri unanime din
partea
beneficiarilor.
Ele au performante
tehnico-funcționale su

perioare și un mare
randament in exploa
tare — rezultat al
eforturilor
creatoare
comune ale proiectanților de la Centrul de
cercetare științifică și
inginerie
tehnologică
pentru utilaj minier și

ale colectivului de la
,.Unio“. Locomotivele
cu marca „Unio" de
țin o pondere impor
tantă și in exportul
întreprinderii sătmă
rene. fiind tot mai so
licitate in țări din
Europa și Asia. (Octav
Grumeza).

TURDA : Indici superiori de folosire a utilajelor
Colectivul Combinatului de lianți
și materiale refractare din Turda a
livrat peste prevederi, de la începu
tul anului și pină in prezent, 40 000
tone ciment, 1 700 tone var, 11000
tone ipsos. 51 000 tone calcar pen
tru construcții, mai bine de un mi
lion cărămizi refractare și alte ma
teriale pentru construcții. Izvorul

trică, nu glumă, 15 kg de metal devin
șpan. Frezorul Constantin Ruginosu
ne spune că. la operațiile de Îndepăr
tare a surplusului de metal pe care
le execută, el nu poate
prelucra
decit 8 mandrine
pe schimb. Dar
dacă piesa ar fi forjată intr-o ma
triță. la o formă mai apropiată de
cea finită, atunci productivitatea s-ar
putea dubla, iar cantitatea de șpan
pe o piesă ar putea scădea la jumă
tate. Deci, o soluție tehnică ar fi!
De ce nu se adoptă?
— Proiectanții din cadrul Institutu
lui de cercetări și proiectări mașiniunelte și mecanică fină — București
susțin că și în alte. țări mandrina

Sint prevederi
evidențiază
lor muncii din industria petrochimică,
pregnant eforturile ce trebuie făcute
ușoară, din industria de prelucrare a
de specialiștii din cercetare și din
lemnului și din alte ramuri indusunitățile acestei ramuri industriale,
triale.
de toți oamenii muncii pentru înnoi
O componentă esențială a strate. giei valorificării superioare a resurrea și reproiectarea produselor, intro
ducerea de tehnologii noi și perfec
selor materiale în actualul cincinal o
ționarea celor existente, pentru re
constituie înnoirea și modernizarea
ducerea normelor de consum și înlo
continuă a produselor, ridicarea
cuirea metalelor deficitare, scumpe. •
necontenită a nivelului lor tehnic și
In acest cincinal, gradul de valorificalitativ. Mai mult ca orlcind, in con-

calculele arată că pe piața
.
mondială
produsele industriei constructoare de
mașini care nu au o tehnicitate prea
ridicată au o valoare de 800—1 000 do
lari pe tonă ; in schimb, mașinileunelte cu înalt grad de automatizare
sau control electronic au o valoare de
10—15 ori mai mare, iar elementele
de automatizare și mecanică fină —
de 50—60 de ori mai mare. Același
lucru este valabil și pentru celelalte
sectoare ale industriei. Este limpede
de ce in actualul cincinal, accentuîndu-se procesul de structurare mo
dernă a economiei, este vital necesar
ca industria noastră să se orienteze
spre ramurile de înaltă tehnicitate,
de ce in toate întreprinderile trebuie
să se realizeze produsele noi. cu un
grad superior de prelucrare, prevă
zute in plan.
Pretutindeni deci este necesar să
se acționeze ferm, cu inventivitate și
spirit gospodăresc, pentru utilizarea
cit mai rațională, mai eficientă a ma
teriilor prime, materialelor și resur
selor energetice, pentru valorificarea
lor superioară. Sint sarcini esențiale
ale actualului cincinal, subliniate cu
Nicolae
pregnantă de tovarășul
Ceaușescu la Congresul consiliilor
oamenilor muncii, a căror înfăptuire
trebuie să concentreze eforturile
creatoare ale tuturor colectivelor de
întreprinderi, ale cercetătorilor și
proiectanților. cu convingerea nestră
mutată că pe această cale iși aduc
Contribuția la ridicarea mai accen
tuată a eficienței economice, la creș
terea mai rapidă a venitului național,
a avuției societății noastre, in inte
resul dezvoltării continue a țării și
creșterii bunăstării poporului.

re marele șantier al canalului
Dunărea-Marea
Neagră
se
desfășoară in aceste zile ample
lucrări de betonare a zidului de
sprijin al canalului. în fotografie:
echipa de betoniști condusă de
maistrul Gheorghe Lindert
FOto : E. Dichiseam!

loan HERȚEG

(Urmare din pag. I)

Gh. BALTĂ

Locomotive de mină
cu performanțe superioare

Există un șir de unități industriale
cu tradiție care de cîțiva ani parcurg
un accentuat proces de modernizare :
iși înnoiesc dolarea tehnică, iși re
structurează fabricația, iși perfecțio
nează tehnologiile. La întreprinderea
„Steaua roșie" din Capitală, acest
proces
de
modernizare este, din
multe puncte de vedere, practic incheiat. în ultimii ani au fost asimi
late numeroase produse noi. in prin
cipal subansamble hidraulice pentru
diverse mașini și utilaje. Odată cu
schimbarea profilului de fabricație
s-a modificat și materia prima utili
zată. ponderea deținind-o acum oțe
lurile aliate. Iată o cifră concludenta
in acest sens : valoarea unei tone
de metal incorporată in produsele
finite a ajuns la 185 06(1 lei. iu me
die. adică de aproape 6 ori mai mult
decit costul unei tone de metal —
materie primă.
Am adresat, la început, conducerii
întreprinderii două întrebări : Cum
este gospodărit metalul? CîC din me
talul consumat se regăsește in pro
dusul finit? Din capul locului, direc
torul unității, ing. Șerban Mihăilescui
se arăta mulțumit de realizările în
treprinderii in domeniul consumului
de metal :
— în șase luni din acest an am
economisit, față de normative. 6—7
tone de metal ; la laminate consumul
a fost mai mic cu 7,5 tone. Este efec
tul aplicării unor măsuri tehnice
Stabilite in luna februarie de adunarea generală a oamenilor muncii.
— Care este indicele de utilizare
a metalului ?
După un timp, în care directorul se dbnsultă cu colaboratorii.
aflăm răspunsul : 65 la sută la laminate și numai 58 la sută la total me
tal. Altfel spus, pe parcursul pre
lucrării. mai mult de o treime din
metal a luat drumul fierului vechi.
Imaginea eficientei valorificării me
talului pe care ne-o prezentase la
început directorul întreprinderii în
cepe să se estompeze...
Continuăm dialogul pe tema gospo
dăririi metalului în secții, cu specialiști, maiștri și muncitori, La secția de aparatură hidraulică punem
pe cîntar piesa brut forjată a mandrinei de strung, eu diametrul de 215
mm : 30 de kg. Cintărim apoi piesa
finită : 15 kg. Deci, după ore și ore
de prelucrare pe mașini-unelte, timp
in care s-a consumat energie elec-
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naturale. Din datele furnizate de Mi
nisterul Agriculturii și Industriei
Alimentare rezultă că cele mai mari
cantități de fin au fost depozitate in
cooperativele agricole din județul Te
leorman — 34 000 tone, cu 14 la sută
mai mult decit se prevăzuse in plan;
din județul Vilcea — 18 400 tone —
cu 23 la sută mai mult. Procentual,
cantități mari de fin, au depozitat și
cooperativele agricole din județele
Olt (85 la sută față dc plan). Doij
(84 la sută). Călărași (84 la sută).
Bihor (83 la sută). Alba (88 la sută).
Tulcea (86 la sută). Dar in alte ju
dețe — Maramureș, Hunedoara, Bra
șov. Suceava, Gorj. Prahova — can
titățile de fin asigurate pînă la
această dată reprezintă numai 20—
40 la sută față de cele prevăzute in
program. Desigur, există o corelație
intre suprafețele de finețe naturale
cosite și cantitățile de fin depozitate,
în județul
Prahova, de pildă, din
cele 10 500 hectare de finețe natura
le au fost cosite numai 3 871 hectare
— 37 la sută — și tot in acest pro
cent. s-a realizat și cantitatea de fin
depozitată. în schimb, in județul
Caraș-Severin au fost cosite numai
jumătate din cele 16 000 hectare fi
nețe naturale, dar cantitatea de fin
rezultată reprezintă doar 25 la sută
din plan. Suprafețe mari de finețe
naturale necosite se află la această
dată m județele Suceava, Harghita,
Vrancea. Buzău și altele.
Așa cum afirmă specialiștii din
Ministerul Agriculturii, cositul tine
telor naturale trebuie incheiat cit
mai repede, pentru a se putea obține,
pină la toamnă, o recoltă de otavă.
La această dată mai este de cosit
iarba de pe o suprafață de aproape
250 000 hectare. Tovarășul Vasile
Suță, directorul bazei furajere din
Ministerul Agriculturii, ne-a spus că
nu există zonă in care finețele să nu
fi ajuns in faza de recoltare. De aceea trebuie acționat acuTn. inainte
ca iarba să îmbătrinească.
în scopul asigurării furajelor ne
cesare realizării sporurilor de creș
tere in greutate, a producției de
lapte și menținerii stării de sănătate
a animalelor — ne-a spus interlocu
torul nostru — Ministerul Agriculturii
și Industriei Alimentare. Uniunea
Națională a Cooperativelor Agricole
de Producție și Banca pentru agri-

Ca urmare, sonda a fost pusă în
funcțiune cu trei luni de zile mai
devreme, ciștigindu-se o producție de
circa 5 000 tone petrol.
Sporirea producției de țiței consti
tuie. dealtminteri, țelul tuturor oa
menilor care lucrează aici. Prin folo
sirea pentru prima dată la sondele
de mare adincime a tratamentelor cu
soluții complexe, petroliștii din echi
pele conduse de Gheorghe Dima și
Ion Pintilie au asigurat o dublare a
producției de țiței. '
Demn de remarcat este că nici son
dele vechi, calamitate, nu sint date
uitării. Două echipe speciale, conduse
de maiștrii Gheorghe Stingaciu și Ion
Nedelcu, au repus in funcțiune, de
la începutul anului și pînă acum. 15
sonde din care s-au extras circa 2 500
tone petrol. Alte 20 asemenea sonde
se află in lucru și vor fi redate în
producție pînă la finele anului.
Ceea ce au obținut pînă acum pe
troliștii din Comănești constituie,
fără îndoială, un succes de prestigiu
care trebuie consolidat.
Secretarul
comitetului de partid, maistrul Ni
colae Nicula, menționa că in acest
scop toate activitățile politico-educa
tive pe care le întreprind organiza
țiile de bază
din cadrul
schelei
urmăresc întărirea răspunderii in
muncă a fiecărui comunist, a tuturor
muncitorilor, sădirea in conștiința lor
a ideii că sporirea producției de pe
trol înseamnă azi,
mai presus de
orice, o înaltă datorie patriotică. Și
petroliștii înțeleg acest lucru și mun
cesc fără preget pentru a scoate
zilnic din adincuri cantități tot mai
mari de țiței. Rezultatele din primele
două decade ale lunii iulie sint con
cludente in acest sens : dacă produc
ția medie zilnică in primul semestru
a fost de 1 150 tone, s-a ajuns acum
la 1 290 tone. $j sporește continuu.
Dovadă că petroliștii iși respectă an
gajamentul asumat în întrecere și
sint hotăriți ca în întîmpinarea zilei
de „23 August" să dezvolte realiză
rile obținute pină acum.

depășirii prevederilor de plan la
producția fizică il constituie, in
principal, creșterea indicilor inten
sivi de folosire a utilajelor. Aceasta
ca urmare a funcționării fără intrerupere a utilajelor, a hărniciei și 2.
priceperii oamenilor in exploatarea '
și întreținerea acestora. (Al. Mureșan).

De ce o treime din metalul consumat
nu se regăsește în produsele finite ?

îndestulătoare necesare

creșterii producției zootehnice

Finul de bună calitate conține un
procent ridicat de proteine, substanțe
care nu pot lipsi din hrana vacilor.
Oilor, a tuturor rumegătoarelor. Este
de prisos să amintim lucruri
bine
știute de toți cei care se ocupă cu
creșterea animalelor. Intrucit ne aflăm
in plină campanie de recoltare a tine
telor naturale, se. impune o precizare:
finul este cu atit mai valoros cu.cil
iarba s-a recoltat mai devreme, iar
uscarea se face in cel mult 4 zile, ast
fel incit să se păstreze toate materiile
nutritive, vitaminele, precum și. sub
stanțele aromatice.
Cu toate că însușirile acestui
nutret au fost și sint bine cunoscute, totuși, in ultimii ani, in
multe, unități agricole, chiar din cele
cu sector zootehnic dezvoltat, nu s-au
asigurat cantități îndestulătoare de
fin. Și pentru a „ieși” cu animalele
din iarnă, multe cooperative agricole
au fost nevoite să cumpere primă
vara fin. adesea la prețuri foarte
mari. Chiar unitățile agricole dintr-un județ cu multe finețe naturale
cum este Covasna au fost nevoite să
cumpere, iarna trecută. 10 008 tone de
fin. Iar in județul Argeș, golurile din
balanța furajeră au insumat 15 800
tone I'm. care a trebuit să fie substi
tuit prin cumpărarea de fibroase sau
cu tăiței de sfeclă proveniți de la fa
bricile de zahăr. In total, iarna tre
cută. cooperativele agricole au cum
părat fin in valoare de 300 milioane
lei — o cheltuială mare și un consum
ridicat de carburanți pentru trans
portul lui de la distanțe de 300—400
km.
Pentru a nu se mai repeta aseme
nea situații, in programul întocmit
de Ministerul Agriculturii și Indus
triei Alimentare se prevede să se de
poziteze aproape două milioane tone
de fin, care, alături de furajele inșii
lozate, să asigure o bună hrănire a
animalelor in timpul stabulației.
în numeroase unități agricole, finul
de trifoi, lucerna sau cel obținut de
la finețele naturale — asigurat in
cantități mari și de cea mai bună ca
litate — stă la baza realizărilor in
producția de lapte sau in obținerea
de sporuri mari de creștere in greu
tate la bovinele pentru îngrășat. în
tre acestea se număiă cooperativa
agricolă din comuna Gheorghe Doja.
județul Ialomița. „Noi ne-am așezat
în acest sat din Bărăgan venind de
la munte și, poate, de aceea iubim
finul — ne spunea președintele aces
tei unități, tovarășul Ion Spătărelu.
întreaga recoltă de lucerna noi o fa
cem fin. Pentru păstrarea lui am
construit fînare. fiecare avind o ca
pacitate de 100 tone, cheltuielile
amortizindu-se intr-un singur an. In
aceste construcții — destul de simple
dealtfel — finul este ferit de degra
dare. nu se strică nici un fir. Eu
am indemnat și pe cooperatorii din
Andrăeș.ti, Rovine și Reviga să construișscă asemenea finare. Este drept,
unii, cum sint cei din Revine, s-au
lăsat înduplecați mai greu. Cert este
că experiența noastră se extinde și.
astfel, problema asigurării furajelor
se rezolvă pentm totdeauna". Indis
cutabil. producția bună de lapte rea
lizată la cooperativa agricolă Gheor
ghe Doja constituie o dovadă a avan
tajelor și eficienței ridicate a furajă
rii animalelor cu fin.
Desigur, nu-i un caz singular. Sint
cunoscute
realizările
cooperativei
agricole din comuna Drăgănești Vlașca, județul Teleorman, in ce privește
creșterea și ingrășarea tineretului
taurin. „Pentru noi. lucerna este
-regina furajelor» — ne spunea tova
rășul Radu Riciu. președintele coope
rativei. Dar consider că cel mai bun
mod de utilizare a lucernei este sub
formă de fin. Adesea am venit in
contradicție cu specialiști de la di
recția agricolă și din minister, care
susțineau conservarea lucernei verzi
insilozate. Și noi insilozăm furaje
din cultura a doua in cantități mari,
incit vindem și altor unități. Dar lu
cerna o conservăm numai sub formă
de fin. Am și strins o cantitate de
1 216 tone fin. pe care îl păstrăm cu
cea mai mare grijă".
Bineînțeles, multe alte unități agricole fac fin de trifoi.' iar altele
cosesc și usucă iarba de pe finețele

LA ,,UNIO“ SATU MARE

Care sint căile de sporire a gradu
lui de valorificare a materiilor prime?
Experiența multor unități econo
mice atestă că o primă direcție de
acțiune pentru sporirea gradului de
valorificare a materiilor prime și a
materialelor o constituie reducerea
consumului pe unitatea de produs.
Este una din sarcinile centrale pe
care conducerea partidului o pune cu
stăruință în fața tuturor oamenilor
muncii din industria prelucrătoare,
din institutele de cercetare științifică
și dezvoltare tehnologică. Este modul
direct prin care pot acționa toți fac
torii care participă la realizarea unui
produs — de la cercetare și proiec
tare, pină la aprovizionare, debitare,
prelucrare și montaj. Și aceasta cu
atit mai mult cu cit rezervele de spo
rire a indicilor de valorificare a ma
teriilor prime, materialelor, energiei
și combustibililor nu sint nici pe de
care a materiilor prime trebuie să
parte epuizate. Este suficient să
crească in construcția . de mașini Cu
amintim că greutatea unor produse
32 la sută.
fabricate. la noi in tară, raportată la
Cu aceeași stăruință trebuie să se
performante, este, în nu puține ca' acționeze și pentru creșterea indice
zuri, cu mult mai mare decit a pre
lui de scoatere a otelului in indus
duselor similare fabricate pe plan
tria metalurgică la 86—87 Ia slită,
mondial. Iată de ce, potrivit prevede
ceea ce înseamnă, de fapt, reducerea
consumului specific de oțel lingou pe
rilor cincinalului, in 1985 față de 1988,
tona de laminate finite. Faptul că in
in construcția de mașini indicele
actualul cincinal, pe această cale și
de consum Ia laminate trebuie
prin celelalte măsuri stabilite, se vor
să fie redus cu 23 Ia sută, iar
economisi 1 660 mii tone de otel în
consumul total Ia metalele nefe
producția de laminate feroase repre
zintă un aport integral la valorifica
roase de bază — cupru, plumb,
zinc ș.a. — din anul 1985 trebuie
rea superioară a metalului, la spori
rea producției nete în metalurgie.
să se mențină, in condițiile spo
Sarcini importante privind creșterea
ririi producției fabricate din
gradului de valorificare a resurselor
aceste materii prime. Ia nivelul
materiale revin, deopotrivă, oamenianului 1980.

Valorificarea superioară
a resurselor materiale
dițiile revoluției tehnico-științifice
contemporane, pentru a ține pasul cu
realizările obținute pe plan mondial
in domeniul valorificării resurselor
materiale și .competitivității produse
lor, este necesar, absolut obligatoriu,
ca eforturile să fie concentrate spre
realizarea de produse noi sau mo
dernizate care să se caracterizeze atit
prin' consumuri materiale specifice
cit mai mici, cit și prin înalte perfor
mante tehnico-calitative. Nevoia de
a innoi permanent producția, de
a realiza produse cu grad superior de
tehnicitate și calitate este dictată nu
numai de necesitatea de a utiliza cit
mai rațional resursele materiale de
care dispunem, ci, deopotrivă, de ce
rința esențială a sporirii exportului
și a eficienței acestuia. In acest sens,

La întreprinderea
„Steaua roșie“
din Capitală
strungului se forjează liber — men
ționează directorul
unității.
Deși
le-am propus să se gindească la for
jarea in matriță, nici nu vor să
audă de așa ceva. Mai precis, nu
vor să-și bată capul. Am analizat cu
tehnologii noștri această situație și
vrem să le dovedim că este posibil.
Situația mandrinelor de strung nu
e singulară. Șeful secției aparatură
hidraulică, ing. Mihai Cimpeanu. ne
arată bucșele de distribuții pentru
servodirecții. la care se elimină prin
prelucrare 400 grame de metal, dint.r-o bucată de 800 grame de metal.
S-a acționat, este drept, pentru adop
tarea unei tehnologii mai eficiente
care Înlocuiește laminatul plin
cu
țeavă. Dar pină s-au încheiat cerce
tările și s-au definitivat colaborările
eu întreprinderea de țevi „Republica"
din Capitală, pină se va executa ma
șina de sudură prin fricțiune, a cărei
fabricație a fost „pasată" de la o în
treprindere din Timișoara la alta din
Oradea, timpul trece și metalul, se
consumă ineficient. De fapt, din
discuția cu specialiștii întreprinderii
am reținut că cele mai multe măsuri
iși vor arăta efectele abia spre sfir
șitul acestui an sau in anul următor.
Sub acest raport mai sint multe
de făcut. Bunăoară, stabilirea unor
cooperări cu diferite uzine, in special producătoare de rulmenti. pen-

tru executarea anumitor repere mici
prin extrudare la rece. Sau trecerea
la sinterizarea unei game de piese
in colaborare cu „Sinterom" ClujNapoca. Toate aceste probleme nu se
rezolvă simplu, de azi pe miine. Or,
tocmai de aceea trebuie să se acțio
neze cu cea mai mare răspundere
pentru finalizarea măsurilor stabilite.
Altfel, producția merge inainte. iar
pierderile de metal se amplifică.
Dacă aceasta este situația consu
murilor din punctul de vedere al teh
nologiilor, să vedem cum se gospo
dărește efectiv metalul in întreprin
dere. Impresia generală este bună ;
in secții domnește ordinea, lingă fie
care--mașină se află conteinere sper
' ciale in care muncitorii depun șpanul
1 și resturile de metal rezultate dih
prelucrarea pieselor. Dar din mai
multe răspunsuri la un sondaj rezultă
că nimeni nu urmărește sistematic
evoluția consumurilor pe măsură ce
produsele se realizează. Abia la
urmă, după ce o comandă s-a incheiat, sau un lot de produse s-a
finalizat, se poate ști cit metal a fost
folosit, dacă normele de consum au
fost sau nu respectate. Iar normele
de consum sint stabilite numai la ni
velul produselor — nu și pe piese
sau faze tehnologice. De aceea, nu
se poate cunoaște limita maximă a
consumului de metal la nivelul ate
lierului, la linia tehnologică sau la
locul de muncă, pentru a stimula
spiritul gospodăresc al fiecărui om,
al fiecărei formații de lucru.
Strungarul Ionel Florescu ne atrage
atenția asupra unui conteiner conținind corpuri de servodirecții : „Sint
piese turnate la întreprinderea de
utilaj tehnologic Buzău. Le-am descoperit defectele abia după prelu
erare.
Din 800 de bucăți. 350 sint
rebut. Timp pierdut. metal consumat". Aflăm
_____ ___
___ _______
că______
asemenea
surprize
nedorite le rezervă și întreprinderea
„Unio" din Satu Mare.
Ordinea ce se face simțită in secții
contrastează cu
neajunsurile ce
persistă în gospodărirea materialelor
refolosibile.
Observăm
că
din iconteinerele de șpan răsar
„Ca <ciupercile" bucăți mari de
metal.. care pun la grea încercare
cuțitele sfărimâtoarelor de șpan. Ne
învirtim mult prin atelierul de debi
tare in căutarea locurilor unde se
depozitează resturile, ștraifurile de
tablă și capetele de alte laminate.
Identificăm in cele din urmă cîteva
conteinere in care acestea sint arun
cate claie peste grămadă și vedem
un dulap cu rafturi destinat — ni
se spune — sortării materialelor re
folosibile pe calități și dimensiuni.
Dulapul era insă gol.- De aceea, nu
mai considerăm ca o intimplare fap
tul că la „depozitul" de fier vechi
se află aruncate in conteinere bucăți
bune de tablă, care ar putea fi utiUzate la confecționarea unor repere
mai mici.
Adevărul este că in intreprindere
nu a fost organizată
gestionarea
materialelor refolosibile. nu s-âu întocmit nici bilanțuri materiale, așa
cum prevăd actele normative, incit
reciclarea materialelor este lăsată la
voia intimplării. Și, pentru că ne
referim la valorificarea
metalului,
deși in întreprindere se folosește in
principal oțel aliat, datorită lipsei de
preocupare pentru sortarea resturilor
de metal, in șase luni din acest an
nu s-a predat la depozitul de colec
tare specializat nici un gram de oțel
aliat. Totul a mers „la grămadă", ca
fler vechi de cea mai inferioara calitate.
Poate crește indicele de utilizare a
metalului cu mult peste nivelul rea
lizat pină la ora actuală (58—65 la
sută) ? Categoric, da! Este răspunsul
pe care l-am primit atit din partea
directorului întreprinderii, cit și a
secretarului adjunct al comitetului
de partid, tovarășul Ion Malcomete.
După cum ni s-a spus, un bun prilej
de a se analiza aprofundat.
sub
toate aspectele, modul in care se
gospodărește metalul in întreprinde
re. printr-o dezbatere deschisă, res
ponsabilă. cu participarea întregului
colectiv, il va oferi apropiata adu
nare generală a oamenilor muncii.
Vom reveni.

Corneliu CÂRLAN
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Dialog despre „bunătate", „răutate

Cel ce produce
explicații

și mai ales despre încredere

in raporturile dintre oameni
— Tovarășe Bologa. venind spre
dumneavoastră am depășit, pe alee,
doi muncitori tineri...
— De unde știți că sînt muncitori ?
— Eu știu ? După 'înfățișare, după
salopete, erau pătate de ulei...
— Tovarășe, cînd am intrat eu la
„Grivița roșie", în toamna lui ’52,
vedeai de la o sută de metri cu ce
se ocupă fiecare aici ; știai că ăsta-i
muncitor,
ăsta-i
inginer,
ăsta-i
maistru ; și-n timpul producției, dar
mai ales la poartă sau în afară. As
tăzi e aproape imposibil ; îi deose
besc eu, fiindcă îi cunosc mai pe
fiecare, dar dumneavoastră cred că
faceți mai greu operația asta... Dar
asta a fost o paranteză, scuzați-mă,
ce spuneau cei doi ?
— Unul zicea : „O să te dea Bologa
pe ușă afară". Celălalt : „Așa-1
știi ?“ Primul : „Nu ; dar știi că nu
te, iartă..." Al doilea : „Las’ că are
î.y,.nă de mamă". Venisem la dum
neavoastră cu alte intenții, însă con
vorbirea lor mi-a sugerat o schim
bare de subiect. Așa că vă întreb :
care dintre cele două ipostaze în
care ați fost prezentat este cea.reală?
— înainte de a vă răspunde, permiteți-mi să vă pun o întrebare :
după opinia dumneavoastră, cum
trebuie să fie un om investit cu o
răspundere, un conducător de for
mație de lucru, de uzină, de comu
nă. de orice : să fie bun sau să fie
rău ?
— Am un răspuns, dar prefer să-l
aud pe al dumneavoastră.
— Nu trebuie să fie nici bun. nici
rău ; trebuie să fie drept. Și mie mi
se pare că aceasta este ideea funda
mentală a moralei noastre, a mora
lei comuniste. Ea este înscrisă în do
cumentele
partidului nostru chiar
în titlu : principiile și normele eti
cii și ECHITĂȚII socialiste. Partidul
ne cheamă către echitate, către
dreptate adică. în sfera macrosocialului, dar și — sau, poate, mai ales —
în sfera microsocialului. Pentru că
generalul se realizează prin particu
lar, nu-i așa ? Nu există general în
stare pură ; nu poate exista o drep
tate în cadrul societății noastre decît
în măsura în care se cumulează mi
lioane si miliarde de „dreptăți" ale
fiecăruia dintre membrii săi.
Știți ce înseamnă în primiți și în
primul rind să fii drept — in cazul
unui om cu o muncă de răspundere?
A nu lucra cu doi oameni la fel. O
colectivitate, un grup uman este, obligatoriu, eterogen. Și este format
dintr-un șir de personalități ; unele
mai puternice, altele mai puțin,
unele perfect formate (bine sau rău),
altele in curs de formare. Persona
lități... Ca să lucrezi cu ele, trebuie
să le cunoști. Iar ca să le cunoști,
trebuie, obligatoriu, să așezi la teme
lia relațiilor tale cu oamenii un...
principiu, o calitate, un sentiment...
nu știu exact cum să-l numesc... poa
te o concepție...

— Despre ce este vorba, tovarășe
Bologa ?
— Despre ceea ce cred eu că este,
cum se spune, piatra unghiulară a
relațiilor comuniste de muncă și de
viață : respectul. Aici începe și se
termină umanismul revoluționar :
respectul față de om. Față de fiecare om, nu doar față de noțiunea
de om — pentru că așa, respectind
doar noțiunea, ne-am transforma în
demagogi. Vedeți, de-asta imi vine
greu să numesc acest respect ; el
este și o concepție, și un sentiment,
și un principiu. După cum se spune
că omenia este chintesența eticii mi
lenare a românului, eu aș spune că
respectul față de om este chintesen
ța omeniei.
— Și îi respectați pe toți ? Nu vă
scoate cite unul din pepeni ? Un in-

Cu tovarășul
Ilie BOLOGA,
președintele consiliului
oamenilor muncii
de la „Grivița roșie" din Capitală

fractor, de pildă, pentru că. din ne
fericire, mai aveți și din ăștia...
— Și pe el il respect, pentru că
este om, pentru că nu totul in el
este infractor ; nu e un copac uscat,
e un copac bun cu o ramură usca
tă. Dar să nu vorbim de situații ex
cepționale. Să vorbim despre oameni
obișnuiți. Eu nu-mi permit să des
carc asupra lor trăznetele care,
uneori, se descarcă asupra mea. De
ce aș face-o ? N-ar fi drept, n-ar fi
echitabil. Eu poate că am meritat
fulgerele, el însă nu. Și chiar dacă
le-ar merita...
— Tovarășe Bologa, cred, sînt si
gur, că stau de vorbă cu un umanist,
cu un comunist de omenie. Aș vrea
să vă întreb ceva, am un gînd care
nu-mi dă pace : umanismul dumnea
voastră nu înseamnă slăbirea exigen
tei revoluționare ? Vreau să spun :
atitudinea dumneavoastră, funciar
umanistă, nu vă face să renunțați la
pretențiile normale pe Care trebuie
să le aveți în dubla dumneavoastră
calitate de secretar de partid și de
președinte al consiliului oamenilor
muncii ?
— Sînt sigur că mă înțelegeți, dar
să vă răspund, așa e regula inter
viului... Nu numai că nu sînt lipsit
de exigență, dar, dimpotrivă, exigen
ța mea este și mai profundă. Poate
că de aici și contrazicerea dintre cei
doi pe care i-ați intîlnit ; fiecare ve
dea doar o latură a personalității
mele. Ele trebuie văzute însă îm
preună. Nu îți poți păstra respectul,
stima, prețuirea oamenilor dacă nu

ești exigent : exigent cu tine, exi
gent cu fiecare in parte. Oamenii nu
s-au născut săptămina trecută ; ei
știu că dacă nu ești exigent într-o
funcție care cere exigență — și ce
funcție nu presupune exigență ? — o
faci pentru că ai de ascuns o slăbi
ciune sau, și mai grav, că ești întru
totul un ghem de slăbiciuni. Ei simt
de departe un astfel de amator de
popularitate ieftină și n-au nevoie
de el. Ei gîndesc așa : cine trădează
principiile, cu atît mai repede va
trăda oamenii, adică interesele lor
de fiecare zi. Și oamenii știu asta.
Lor le plac cei exigenți pentru că
simt că aceia îi respectă. Au încre
dere in ei. „Bunătatea" exercitată
fără discernămînt acționează ca un
drog, ca un narcotic. Omului îi con
vine să-i arăți și ce e bun și ce e
rău în el. Așa sîntem construiți cu
toții.
— Ați învățat asta din experiența
proprie — in două sensuri.
— Am în fiecare zi 10—15—20 de
oameni care solicită ceva. Doleanțe-'
le unora pot fi satisfăcute ale altora
nu. Important este ca acela a cărui
doleanță n-o poți satisface (cu cei
satisfăcuți n-ai probleme I) să știe
pentru ce nu se poate. Să ai argu
mente și să ai răbdare. Și mai este
ceva important : să fii principial.
Pentru că activistul are o comoară :
credibilitatea ; ea trebuie apărată —
și arma cea mai bună pentru această
apărare este principialitatea. Calita
tea oamenilor cu care lucrăm azi este
infinit superioară celei de acum
20—30 de ani. Clasa muncitoare, revoluționind societatea, s-a transfor
mat revoluționar și pe ea însăși.
Oricînd vă pot spune 200—300 de oa
meni de aici, de la „Grivița roșie",
care imi pot lua locul. Astăzi con
ducătorul se autoimpune prin com
petență, umanism, exigență, princi
pialitate. Nedespărțite. In sensul acesta, însuși consiliul oamenilor
muncii este o școală.
— în ce sens ? Al exigenței, com
petenței și așa mai departe ? Sau
intr-un sens mai larg ?
— Și așa, și așa. Vedeți, a trebuit
mult timp să-i facem pe oameni să
vadă dincolo de interesele secției
sau atelierului lor, pînă să-i facem
să vadă interesele uzinei în ansam
blu. C.O.M.-ul este și o școală a de
mocrației responsabile, și a exigen
ței muncitorești — inclusiv a autoexigenței.
— Care, se pare, este un sorti
ment mereu deficitar...
— Depinde, depinde... Gîndiți-vă
la cei doi de pe alee. Cel care mă
vedea „rău" era lipsit și de autoexi
gență. Celălalt nu. Așa se întîmplă
în viață. Cum spuneam, cu fiecare
om se lucrează altfel...

George-Radu CHIROVIC1

SOCIAL

Ilie Bologa crede cu tărie că fiecare activist are o comoară : credibilitatea,
comoară pe care este obligat să o apere de orice atingere. Iar cea mai
bună armă în această „apărare" este principialitatea. lată două
trăsături care, după .opinia sa, trebuie să caracterizeze pe fiecare comunist,
in fiecare clipă a existenței sale în mijlocul oamenilor. „El este ascultat
numai în măsura în care știe să asculte și să învețe de la oameni" —
afirmă, pe bună dreptate, Ilie Bologa.

De meserie agronom
(nu din vreo pasiune,
ci fiindcă în vremea
aceea la agronomie
erau mai multe locuri
și mai puțini candi
dați. și a intrat prin
tre ultimii, după ce
ratase admiterea la
alte două facultăți),
omul acesta a trecut
prin multe sate, cu
mașina, a și poposit in
eîte-o casă țărănească,
insă de agricultură nu
s-a ocupat nici măcar
o singură zi-lumină.
Diploma de agronom
și temeinicele relații
pe plan local i-au asi
gurat plasarea Ia o
fabrică
de produse
lactate. Era s-ajungă
director adjunct, cind
o gravă și foarte costisitoare
neglijență
i-a barat ascensiunea. După cum s-a și
exprimat, faptul că a
ieșit , din anchetă aproape basma curată
a însemnat o adevă
rată performantă. Nu
numai relațiile i-au
fost de un real ajutor,
dar și mintea lui isteață : cu acel prilej,
omul
a
descoperit,
spre uimirea lui și a
susținătorilor, că este
de
un
descurcăreț
înaltă clasă. Dovezile
de incapacitate, de in
teres personal erau
numeroase și limpezi.
Prima lui grijă a fost
să-i implice în eșec pe
toți factorii de răs
pundere. obligati să
îndrume, să controle
ze... Luni la rind i-a
copleșit pe toti cu ex
plicații, i-a obosit, i-a
derutat, oină cind s-a

văzut cu o numire ac
ceptabilă in ’ comerț.
Aici a venit cu multe
sugestii, s-a remarcat
în ședințe, s-a ales în
consilii : trebuie să
avem o ținută morală
ireproșabilă : trebuie
să punem capăt negli
jentelor și birocrației :
trebuie să găsim for
me noi de organiza
re... Cițiva ani la rînd
a tot dat astfel de su
gestii. țintind un post
de răspundere în cir
cuitul comerțului ex
terior — cînd o nouă
dovadă de incapacita
te era să-l ducă direct
în fata urgentei judi
ciare. A fost sclipitor
în explicații ; eu nu
sînt, voia să spună,
decit o victimă a ne
glijenței celorlalți, a
birocrației și a proas
tei organizări ; a adus
în sprijinul acestei
teze procese verbale
cu toate sugestiile pe
care le făcuse si de
care nu se ținuse sea
ma... Și iar a ieșit aproape basma curată,
cu transfer la o fabri
că de covoare. După
încă vreo trei ani cei
de la fabrica de co
voare au vrut să-1 dea
in agricultură: de fapt,
atunci au băgat toti de
seamă că. de meserie,
omul este agronom.
Asta i-a sunat ca o
jignire — ce agronom,
ce agricultură, cind el
a fost trimis, incă din
tinerețe, să întărească
alte sectoare ale economiei ? I El a • primit
o sarcină, pe care
douăzeci de ani s-a
străduit s-o ducă la

îndeplinire. în ciuda
uneltirilor... Ce sarci
nă ? Cine l-a obligat
să facă altceva decit
agricultură ? ! A dat
cîteva nume de susți
nători. de mult ieșiți la
pensie ! Ce uneltiri ? I
I-a înșiruit pe toti din
conducerea fabricii de
covoare, inventînd întîmplări,
denaturind.
acuzind cu seninăta
te... Pentru incapaci
tate si intrigi i-au dat
o sancțiune (pe care,
firește, a refuzat s-o
primească, amenințînd
cu memorii !) și i-a
pus să-i caute un loc
de muncă ; are si el
dreptul, ca oricare, să
lucreze. Unde ? — e
mai greu de stabilit ;
agronom n-a fost si
nici n-o să fie ; pro
punerile lui organiza
torice nu au avut si
nu au decit un singur
scop : să-i asigure un
post de conducere...
Cinstit : pînă la vîrsta de 46 de ani. omul
acesta nu a produs
decit explicații. După
fiecare eșec, nenumă
rate explicații. Iar a
explica, în concepția
lui.
înseamnă a da
vina pe alții, a învenina atmosfera. a de
ruta și a dezorganiza,
Cine se oferă să-l primească ? S-a oferit
șeful unui șantier de
construcții. Cred că la
46 de ani. a zis șeful
de șantier. încă se mai
poate face o muncă utilă. Și i-a semnat ac
tele de angajare...

Nicolae ȚIC

Dacă privești din unghiul omeniei...
Pesemne că mulți
s-au mirat în fața acelui fapt, toate că unora li s-a părut de
neînțeles.
Poate că
unii și-au spus că fe
meia aceea, directoa
rea școlii, o fi fost apăsată de cine știe ce
tainică suferință care
nu i-ar mai fi îngă
duit efortul. Alții, nemaigăsind o altă ex
plicație. și-or fi spus
că au fost la mijloc
cine știe ce ascunse
încurcături...
Pentru
că. oricum. motivul
declarat pentru care
directoarea școlii a re-

nunțat la postul de
director li s-a părut
multora, poate, necon
vingător. Ea a spus că
renunță la funcția de
director pentru aceea
de profesor de mate
matici din motivul că
școala a rămas, in
anul acela, fără un
profesor calificat la această importantă ma
terie. Să nu fi existat,
și-or fi spus unii,
altă soluție ? S-ar fi
găsit. pentru un an.
un profesor suplinitor,
ar mai fi predat și di
rectoarea cîteva ore...
II ascult acum pe

directorul I.A.S. Urleasca. soțul respecti
vei profesoarțe de ma
tematici. El. inginerul
Mihalache
Mărgean,
vorbește, cu o ușoară
înflăcărare, despre cei
18 ani de cînd se află
aici....... Cînd am venit
eram tineri cu toții, si
eu și tractoriștii pe
care i-am găsit aici si
cu care m-am înțeles
perfect din prima cli-pă. De atunci am tre
cut împreună
prin
viată.
am
muncit
și-am scos împreună
din pămîntul ăsta opt
sprezece recolte bune.

unele
chiar
foarte
bune și-am devenit o
echipă mare.. puterni
că și sudată sufletește.
.Ne-anr1 ilegat omeneș
te. în viata de toate
zilele, ca oameni care
își împlinesc împreu
nă un anume destin.
Cînd am venit, cei
mai multi dintre trac
toriștii aceștia aveau
copii mici, alti copii
s-au născut după aceea, Unii dintre acești copii. urmîndu-și
și ei destinul, au devenit muncitori, maiștri, ingineri, medici,

profesori... Mulți sînt
încă la școala de aici,
din sat. unde soția
mea e profesoară de
matematici. A fost și
directoarea școlii și
a renunțat la func
ția aceasta. Și știți de
ce ? Pentru că nu putea. sufletește nu putea. pur și simplu, să-i
lase pe copiii acestor
oameni, fie și numai un an. fără o pregâtire temeinică la o
materie de bază pentru viitoarele lor pro
fesii... Ea simte o răs
pundere în plus față

de copiii acestor oa
meni".
Și .astfel înțelegi cît
de puternică" poate fi
legătura de suflet pe
care o tes între oamemeni anii îndelungi
de muncă, un destin
comun închinat pros
perității. evoluției fi
rești a vieții noastre.
Devin
dintr-odată
limpezi, extraordinar
de limpezi, generatoa
re de emoții gesturi
care altfel ar putea să
pară de neînțeles.

Mihai CARANFIL

MUNCĂ FĂRĂ PÎINE NU EXISTĂ. DE CE SĂ EXISTE, TOTUȘI, PlINE FĂRĂ MUNCĂ ?
— Oare vă mai amintiți de
Lucian Gheorghe ? — i-am în
trebat pe cițiva muncitori și
tehnicieni care lucrează în com
partimentul de elaborare a oțe
lului de la turnătoria marilor
uzine bucureștene „Vulcan".
Primul și-a amintit de el electricianul Florin Gheorghiu,
un mustăcios slăbănog și muca
lit : „A, ăla negriciosu’ care ve
nea la lucru în ghetele albe de
patinaj ale soră-si...“. Cei de
față au izbucnit intr-un rîs să
nătos, iar unii dintre ei l-au și
reperat, in memorie, printre fi
gurile ce s-au perindat în sec
ție.
Subinginerul
Gheorghe
Ghețea : „Cam greu să-ți amintești de el, căci dintr-un an
și patru luni, cît trebuia să du
reze executarea pedepsei la lo
cul de muncă, n-a stat la noi
decît vreo citeva luni, și alea
tîrîș-grăpiș, cu o mulțime de
absente nemotivate". Maistrul
Ion Predescu : „L-am cunoscut
și eu, am încercat să mă apro
pii de el, să-1 fac să îndrăgeas
că această muncă, dar degeaba,
era mereu cu gindul aiurea, la
tot felul de învîrteli". Oțelarul
Ion Mițu, utecist : „Se tot lăuda,
da, oricît vi s-ar părea de cu
rios, se lăuda că a fost condam
nat ba pentru trafic de valută,
ba pentru participarea la niște
formidabile partide de barbut.
Căuta să facă astfel pe intere
santul. 'dar noi am aflat că, in
realitate, fusese prins vinzînd
niște -cartușe» de Kent la tot
felul de amatori de chilipiruri.
Noi am vrut să-1 facem om,
l-am tot invitat să mănînce în
pauza de masă cu noi, să
cunoască preocupările noastre,
dar el se ținea izolat, strimba
din nas la munca noastră, zicea
că e muncă grea, că e tempera
tura prea mare...". „O fi fost
anemic sau bolnăvicios ?“ —
cutez o întrebare. Oamenii rîd :
„E un băiat voinic, în putere"
— precizează unul dintre ei. „El
însuși s-a exclus dintre noi —
spune un om serios, cu fața col
țuroasă, care pînă atunci tăcu
se rezervat, sudorul Gheorghe
Laslo — și nu e de mirare că
la sfîrșitul lui februarie, după
ce lipsise din nou vreo zece zile,
conducerea noastră a cerut re
vocarea pedepsei la locul de
muncă, transferarea lui in pe
nitenciar". în clipa aceea, tinărul oțelar Vasile Ancuța a ex
clamat cu indignare : „Cum
vine asta ? L-am intilnit chiar
zilele trecute pe stradă, undeva,
in fața unui restaurant de pe

Mărgeanului, Părea prosper și
„Vulcan", e greu, că el e... slă
înfloritor, avea o chică lungă
buț, că nu rezistă la ritmul ace
pină mai jos de umeri".
la de muncă ! ? ! „Bine, dar cum
se face că alți tineri de vîrsta
Exclamația lui Vasile Ancuța
dumitale muncesc acolo atît de
m-a îndemnat să-1 caut pe Lu
sîrguincios, cu atît de bune re
cian Gheorghe acasă. N-a tre
zultate, unii dintre ei, ca șofe
buit să fac un drum prea lung.
rul Andrei Paulică, executînPe strada Crizantemelor, la nu
du-și și ei sentințe penale la
mărul 10, urc la etajul III al
locul de muncă și izbutind să-și
unui bloc și bat la ușa aparta
însușească atît de temeinic
mentului 14. După cîteva minu
munca de oțelar. incit astăzi
te de așteptare — era cam pe
la ora amiezii, cînd la oțelăria . sînt prețuiți și lăudați pentru
strădania lor ?“ Ochii îi fug
de la „Vulcan" munca oameni
spre ușă : vrea, poate, s-o ștear
lor e în toi — îmi deschide ușa
gă, să nu mai fie nevoit să răs
un tînăr vînjos în chiloți de

„Obligat44 să muncească
în funcția de... bișnițar
Unde sînt astăzi unii dintre cei cărora legea,
societatea le-au acordat girul clemenței ?
baie, cu o figură somnoroasă :
era vădit supărat că îndrăzni
sem să-1 trezesc atît de... de
vreme. L-am recunoscut ime
diat după semnalmentele comu
nicate de oțelarii de la „Vul
can" : negricios, chică lățoasă
pînă mai jos de umeri. Pătrun
dem intr-un apartament de
două camere și dependințe,
cam golaș, cu puțina mobilă
aflată intr-un hal de dezordi
ne și murdărie greu de ima
ginat. Aflăm că locuiește sin
gur aici (intr-un alt aparta
ment pe același palier locuiesc
părinții cu încă doi frați). II în
trebăm : cum se face că la ora
asta doarme ? înalță din umeri:
uite așa, pentru că îi place lui să
doarmă I îl întrebăm dacă n-a
muncit cumva în vreun schimb
de noapte, ceea ce ar explica
starea de oboseală. Ride ca Ia o
glumă bună. îl mai întrebăm
de ce nu-și ispășește restul pe
depsei la penitenciar. Iar înaltă
din umeri. Aflăm că, la cei 27
de ani ai săi bătuți pe muche,
n-are decît șase clase elemen
tare și că n-a muncit propriuzis decît vreun an la o coope
rativă de mase plastice. Izbuc
nește apoi în tot felul de la
mentații jalnice : că acolo, la

pundă la asemenea întrebări
jenante ori, poate, așteaptă vreo
' vizită compromițătoare, ceva în
legătură cu cine știe ce nouă
învîrteală. îl părăsim în mijlo
cul apartamentului în aceeași
ținută „lejeră".
îmi reamintesc, pe drum, re
plicile hazoase ale celor de la
oțelăria uzinelor „Vulcan" : ascultîndu-le, puteai avea impre
sia că pe ei cazul lui Lucian
Gheorghe pur și simplu i-a amuzat. Dacă pătrunzi însă mai
adine în miezul faptelor, îți dai
seama că, în realitate, ei s-au
preocupat cu grijă omenească și
cu răspundere civică de readu
cerea lui pe un făgaș al unui
trai de muncă demn, al onesti
tății și sîrguinței. Există însă și
situații ca acestea in care in
dividul respectiv — nu din vina
colectivului, nu din cauza pasi
vității sau neglijenței sale —
nu se încadrează în atmosfera
și cerințele vieții de uzină, re
fuză să muncească. în aseme
nea cazuri se ajunge la cererea
de revocare a pedepsei. Ceea ce
s-a și întîmplat : prin 1 adresa
nr. 299 din 26 martie 1981, ser
viciul personal al întreprinderii
comunică judecătoriei sectoru
lui 5 că „numitul Gheorghe Lu
cian, condamnat la 1 an și 4
luni muncă corecțională la lo

cul de muncă, conform manda
tului nr. 1997/1980, s-a prezentat
la întreprinderea noastră la
8 XII 1980, lucrînd pînă la 23 II
1981, dată de la care nu s-a mai
prezentat la lucru. Menționăm
că sus-numitul a efectuat un nu
măr de 55 de zile din totalul de
1 an și 4 luni. Intrucît nu s-a
mai prezentat la uzină, vă ru
găm a lua măsurile de rigoare".
Nu ne asumăm răspunderea
de a spune cum trebuia acțio
nat în cazul amintit — dacă era
mai bine ca Lucian Gheorghe să
fie trimis ia penitenciar sau,
dacă exista părerea că în acest
colectiv nu sînt condiții sau pre
ocupare pentru necazurile lui, să
fi fost trimis la un alt loc de
muncă. Cert este însă un lucru :
este inadmisibil ca, la patru luni
după sesizarea unui colectiv, să
nu se ia nici o măsură față
de respectivul. „Pierderea pe
drum" a unor astfel de cazuri
are drept efect poluarea mora
lă a străzii, perpetuarea unor
năravuri infracționale, iar la cei
în cauză — și la alții de teapa
lui — se poate crea nociva sen
zație de impunitate, sentimentul
periculos că sentința judecăto
rească — neurmărită în aplica
rea ei — n-are nici o valoare,
că se poate trăi și eludînd rigo
rile legii.
întruchipînd adîncul umanism
al orînduirii noastre socialiste,
grija ei statornică pentru scoa
terea la lumină a tot ce este
valoros în omul care a greșit
față de lege și societate, față de
concetățenii săi, formula de
sentință judecătorească „cu executarea pedepsei la locul de
muncă" (și prevederea legală
pe care o concretizează) urmă
rește obținerea unui puternic
efect educativ, readucerea, prin
înrîurirea etică a colectivului, a
celor ce au săvîrșit anumite in
fracțiuni de mai mică gravitate
sau se află la prima încălcare
a legii, pe drumul drept al mun
cii cinstite. Dar ce te faci cu
cei care — asemenea lui Lucian
Gheorghe — își bat joc (e un
termen cam dur, dar cel mai
nimerit I) de marea șansă pe
care le-o oferă colectivitatea de
a se reabilita, de a-și însuși o
meserie onorabilă, de a păși în
rînd cu oamenii ? E limpede că
față de astfel de elemente, care
au călcat în picioare girul de
omenie și clemență al societă
ții, societatea trebuie să acțio
neze la rîndu-i cu maximum de
intransigență.

Victor BIRLADEANU

Profesiile celor doi care s-au
intilnit în opinii sint total deo
sebite : primul — fost „hoinar"
al drumurilor țării pe autocami
oanele rafinăriei „Vega" —
Alexandru Oprea, șofer pensio
nar ; al doilea — om de veghe
la „pupitrul" legilor societății
noastre,
locotenent-colonelul
Nicolae Pirvuță, de la Inspecto
ratul județean Prahova al Mi
nisterului de Interne. între
barea care a prilejuit coinci
dența de opinii : „C6 ați lăsat
mai prețios copiilor dumnea
voastră ?“ Răspunsul : „Gustul
plinii muncite". Fiecare în felul
lui. Primul: „Cînd mă întorceam
din cursele lungi, după ce-1 îm
brățișam, îi dădeam să mănînce
din colțul celălalt al pîinii din
care mîncasem eu pe drum. Apoi
vorbeam fiecare despre treburi
le făcute. Și aveam ce. îi poves
team și despre greutatea cu care
se cîștigă pîinea. Cind a pornit
pe drumul lui in viață, i-am dat
un însoțitor de nădejde : mun
ca". Al doilea : „Eu am cinci
copii. Toți oameni pe picioare.
Chiar dacă unii — „pe picioru
șe". Dar pe toți cinci i-am învă
țat încă de pe acum — nu, nu-i
prea devreme să-i înveți pe
copii lucruri bune, trainice pen
tru toată viata — că plinea
nemuncită ți se pare că te în
grașă, dar de fapt îți face rău.
Fiecare din cei cinci copii își
are în casă o îndeletnicire pre
cisă, astfel că fiecare își merită
pîinea. Pîine care îi va însoți
toată viața".
Cu sentimentul acestei coinci
dente de opinii, fenomen gene
ral al vieții spirituale a poporu
lui nostru, am pornit la investi
gația pe care o vom înfățișa în
rindurile ce urmează.
Locotenentul Cristian Popescu
își amintește un caz petrecut
acum cîteva luni. Era după ora
închiderii la restaurantul de la
punctul turistic „Românești".
Chelnerii își făcuseră „casa",
„șefu" punea lacăte. O umbră se
strecoară insă de după gardul
viu și începe să lucreze la „decopertarea" stației de amplifi
care. O piesă e demontată și
dusă spre ieșire. Alta. Cu iscu
sința unui mare cunoscător.
„Stai ! Miliția". Delincventul, un
puști, chiar chitaristul Ion Simion. încercare penibilă de
„explicație" : „Șeful orchestrei,
Radu P., are să-mi dea 2 000 de
lei, pe care nu vrea să mi-i mai
restituie.
Vindeam stația, îmi
opream banii, iar restul i-1 îna
poiam". Pe drum, în mașină —
surpriză 1 Nu s-a mers la miliție,
ci la locuința vinovatului. Des
chide ușa o fetișcană speriată :

„Să nu faceți gălăgie, vă rog.
Abia a adormit. Azi nu s-a sim
țit prea bine". E vorba de co
pilul lor. Ea, Petruța Simion,
este de profesie laborantă. Cu
școală profesională. Și-a lăsat
meseria pentru că și el, tatal
copilului, și-a abandonat „bră
țara de aur". A fost strungar la
întreprinderea „1 Mai" din Plo
iești. Locotenentul de miliție e
descumpănit : simte dureroasa
bifurcație din viața celor doi.
Mai precis „a celor trei".
El avea doar 18 ani. Ea — 17.
Copilul — cîteva luni. Oare să nu

Scurt „sondaj" in biografia de
muncă a tinărului, întreruptă de
el însuși cu un an în urmă.
„De ce ai plecat de la uzina
<4 Mai?»". „Nu mi s-au creat
condiții", zice el cu aplomb. „Ce
fel de condiții ? De muncă ?“
Moment de ezitare. „Nu de
muncă, ci de... distracție". „Păi
la virsta asta, cind aveți un co
pil, n-ar fi momentul să vă gindiți și la muncă?" Ca să nu mai
adăugăm faptul că destui tineri
la «1 Mai» nu se plîng că. n-ar
avea condiții de distracție...
Inutil să mai reamintim pă

Buzele erau arse
de alcool sau de rușine?
Uneori drumul greșit în viață începe odată
cu răspunderile uitate ale părinților în educarea
propriilor copii
mai existe nici o cale de ieșire
din impas ?
Omul legii s-a adresat părinți
lor chitaristului care și-a aban
donat profesia, Ștefan și Ana
Simion. Atitudinfe cel puțin cu
rioasă : „Dacă băiatul nostru
are talent și cintă, de ce să nu
cîștige un ban mai ușor ca noi,
care am tras greu în viață 1“
Dar vai, „banul mai ușor" îi pu
tea fi fatal. A pornit-o din nou
cu profesia de „greier" în com
pania aceluiași „șef de orches
tră". De data asta, pe litoral.
Din nou ajunge la un pas de in
fracțiune. Și, din fericire, aceeași
mașină a miliției se „înființează"
la locuința părinților celui nără
vit la „banul ușor".
— Eu am muncit în viață din
greu, se lamentează acum tatăl,
lăcătuș de meserie. Ca să-i las
lui tot : casă, grădină, toate cele.
Ce să-i mai fac ?
„Casă, grădină, tot...“. E des
tul ? E mult și foarte puțin în
același timp. Mult pentru că a
venit de-a gata, fără ca viitorul
„muzicant" să știe, să simtă cită
sudoare a curs pentru toate as
tea. Puțin, pentru că există o
zestra^mai de preț, pe care sîn
tem datori să o lăsăm prin tes
tamentul nostru moral copiilor :
aspirația de a fi om, om întreg,
cetățean demn.

rinților în cauză că au uitat să
lase fiului lor drept moștenire
un bun de preț exprimat numai
in cinci litere: MUNCA. Pe care
locotenentul de miliție îl preci
zează scurt, alcătuindu-și pro
gramul propriu pentru primele
ore ale zilei următoare : anga
jarea strungarului Ion Simion
la una din întreprinderile înve
cinate. Sarcină de serviciu,
asumată din impulsul omeniei.
...Iarăși la Miliția municipiului
Ploiești. Persoana cu care se stă
de vorbă e atît de tînără. îneît îți
vine să-i dai ghiozdanul și s-o
trimiți la școală. într-adevăr,
B. E. n-a împlinit nici 18 ani. A
părăsit școala acum un an. Cear
căne accentuate, buzele arse, al
coolul consumat peste noapte
sau urmele unui rest de rușine?
Degradant semn al unei rătă
ciri imorale pe care cei de față
o vor accidentală. Cuvinte rosti
te încet, cu silă. Sergentul major
loan Matei notează crispat de
clarațiile abia șoptite. 11 sur
prind rostind cuvinte de reproș:
„Altfel trebuia să procedez". 11
întreb pe sergentul major :
„Cum anume ?“ „Nu trebuia să
mă iau după spusele tatălui,
care m-a și repezit : Ce vrei,
omule ? S-o bat ? O bat, dar...".
Nu, nu cu parul se previn
asemenea derive. Dar nici cu
indolența iresponsabilă a unor

asemenea părinți. Sergentul ma
jor consultă o listă a întreprin
derilor care au nevoie de forță
de muncă. Tînăra trebuie să-și
refacă viața.
Este un adevăr izvorit din
realitățile noastre socialiste, po
trivit căruia organele de miliție
— organe ale ordinii publice —
își asumă nu numai sarcini le
gate de aplicarea legii, de com
baterea hotărîtă a actelor ce con
travin legii, ci și obligația de
conștiință de a bara drumul spre
săvîrșirea răului. Nu o dată îl întîlnim pe omul în uniformă al
bastră ocupîndu-se — în cadrul
sarcinilor lui de serviciu ! — de
încadrarea în mijlocul unor co
lective muncitorești a celor care
au făcut un pas greșit, interesîndu-se de modul în care cel în
cauză se angajează pe drumul
drept și demn al muncii. Tocmai
de aceea pare cu atît mai para
doxală conduita reprobabilă a
unor familii care lasă rolul de...
părinți, de educatori, nici mai
mult, nici mai puțin decît mili
ției... Asemenea abdicări de Ia
îndatorirea familiei de a fi întiiul educator și îndrumător al
copiilor trebuie combătute cu
toată fermitatea, trebuie supuse
oprobriului public, pentru a în
rădăcina peste tot răspunderea
de la care nici un părinte nu se
poate sustrage, de a depune toa
te eforturile pentru educarea Și
îndrumarea în viață a copiilor.
...O tinără care aștepta alături
își cere scuze, vrea să iasă din
încăpere, încercînd să-și repri
me un sughit' de plîns. A asis
tat la întrebările și răspunsurile
„cazului" anterior. Floarea R.
Profesia — croitoreasă. Locul de
muncă — nicăieri. Deși, mamă.
Plutonierul adjutant Gheor
ghe Costaru are o listă de
nume, care scade zi de zi :
oameni neîncadrați în produc
ție, virtuali plasați în afara
normelor morale ale societății.
Printre care tinăra croitoreasă,
al cărei nume a fost șters de
pe lista plutonierului și trecut
Ia capitolul : reîntors în produc
ție, la profesia de bază. Opera
tiv, cu acea adîncă înțelegere
omenească față de un tînăr care
își regăsește rostul în viață,
Floarea R. este ajutată să rein
tre in cîmpul muncii. îl privește
cu recunoștință pe omul in bluză
albastră, care iși notează noul ei
loc de muncă.
Un nou nume este scos de pe
lista celor care, evitînd munca,
pot păși pe calea delincventei.
Și care va cunoaște acel irepetabil gust al vieții adevărate.
Precum gustul pîinii muncite.

Eaurențiu DUȚA
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COMITETULUI CENTRAL AL PARTIDULUI
POPORULUI DIN PANAMA

Cronica zilei

Stimați tovarăși,
in numele
Partidului Comunist Român. al secretarului său general,
tovarășul Nicolae Ceaușescu, al tuturor oamenilor muncii din România,
adresăm participanților la Congresul extraordinar al Partidului Poporului
din Panama, tuturor comuniștilor panamezi un salut frățesc, împreună cu
mesajul nostru de prietenie și solidaritate militantă.
Partidul Comunist Român, oamenii muncii din tara noastră urmăresc
du interes și profunde sentimente de solidaritate activitatea și lupta Partidu
lui Poporului din Panama, a altor forțe naționale patriotice și democratice,
pentru consolidarea și apărarea independenței și suveranității naționale.
Împotriva impetialismului. pentru o dezvoltare economico-socială de sine
stătătoare a patriei, pentru triumful idealurilor lib.ertății. democrației, inte
grității naționale, păcii și ințelegerii intre popoare.
Congresul dumneavoastră are o semnificație deosebită pentru comuniștii
panamezi, x?a și pentru toate forțele progresiste și democratice din Panama,
de natură să marcheze o nouă etapă de intărire și reafirmare și mai
puternică a rolului Partidului Poporului in viața națiunii acestei țări.
Folosim acest prilej pentru a reafirma dorința noastră pentru întărirea
continuă a raporturilor de prietenie și colaborare dintre partidele noastre,
bazate pe stimă. încredere și respect reciproc, in interesul ambelor noastre
popoare, al cauzei unității mișcării comuniste și muncitorești internaționale,,
a tuturor forțelor antiimperialiste.
E'xprimindu-vă încă o dată sentimentele noastre de solidaritate și priete
nie, vă urăm, dragi tovarăși, succes deplin, in desfășurarea lucrărilor con
gresului dumneavoastră și in înfăptuirea hotărîrilor pe care le veți adopta.

Cu prilejui apropiatei sărbătoriri
a Zilei naționale a Republicii Libe
ria, vineri după-amiază, a avut loc
in Capitală o manifestare culturală
desfășurată sub egida Institutului
român pentru relațiile culturale cu
străinătatea.
Cu acest prilej, ziaristul losif
Socaciu a împărtășit impresii de că
lătorie dip Republica Liberia.
Au participat membri ai conducerii
I.R.R.C.S. și Ligii române de priete
nie cu popoarele din Asia și Africa,
reprezentanți ai Ministerului Aface
rilor Externe, oameni de cultură și
artă, un numeros public.
Au fost prezenți Joseph Zubah,
ambasadorul Republicii Liberia la
București, și membri ai ambasadei.

COMITETUL CENTRAL
AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

20,00 Telejurnal
20,20 Teleenciclopedia, • Descoperiri ar
heologice românești. Tezaurul de
la Dunăre • Lumea invizibilă a
materiei • Din viața planetei
20,55 Film serial „Dallas" — episodul 17
21,40 Seară de muzică și umor • Șase
personaje în căutarea unui... actor.
Octavian Cotescu în pagini din li
teratura satirică a lui ion Băieșu
22,45 Telejurnal
23,00 Universiada ’81. Rezumatul între
cerilor zilei

tv
PROGRAMUL 1
9,00 Universiada ’81. Transmisiuni di
recte : Tenis de cîmp ; Lupte libe
re; Natație ; Polo.
13,00 Mozaic cultural-artistic • Cuba —
a 28-a aniversare a insurecției na
ționale • Film artistic in serial:
„Un castel de vînzare"
(ultima
parte). Producție a studiourilor
engleze
16,15 Săptămîna politică
16,30 Universiada ’81. Transmisiuni di
recte : Tenis de cîmp; Polo; Lup
te libere; Natație ; Atletism.

PROGRAMUL 2
1.6,15 Mozaic cultural-artistic (continua
re). Emisiune de Tudor Vornicu și
Ileana Vlad
19,50 1001 de seri
20,00 Telejurnal

★

Vineri, s-au încheiat lucrările reu
niunii Comitetului internațional de
neurotraumatologie. care s-au des
fășurat, timp de două zile, la Bucu
rești.
Manifestarea, care a avut loc sub
auspiciile Uniunii societăților de
științe medicale din Republica So
cialistă România și
Societății de
neurochirurgie, a reunit specialiști
din țară și din mai multe state ale
Europei. Asiei. Africii. Americii de
Nord și Americii de ' Sud. Prin in
termediul a peste 40 de comunicări
științifice de profil au fost dezbătu
te probleme medicale legate de tra
tamentul și vindecarea leziunilor
cranio-cerebrale, tehnici ajutătoa
re menite să indice cu exactitate lo
cui și gravitatea lor. noi metode de
diagnostic clinic, precum și unele
probleme legate de intervențiile operatorii și de terapia politraumatismelor.
(Agerpres)

tOLEf TIVr FRUNTAȘE 1N ÎNTRECERE
pe primul semestru al anului
încheiem astăzi publicarea rezultatelor obținute pe
primele sase luni ale anului 1981, in întrecerea socia
listă. de alte colective fruntașe din întreprinderi indus
triale, de pe șantiere de construcții, din agricultură și
transporturi, din domeniul circulației mărfurilor și al

ÎN DOMENIUL TRANSPORTULUI
ȘI
DISTRIBUȚIEI
ENERGIEI
ELECTRICE
Locul I : întreprinderea de rețele
electrice Suceava, cu 370,1 puncte.
Principalii indicatori de plan au
fost depășiți cu : 35,5 la sută la pro
ducția netă în activitatea de con
strucții-montaj, cu 2,7 ia sută la
productivitatea muncii ; consumul
propriu tehnologic a fost redus cu
2,1 la sută, iar cheltuielile planifi
cate cu 0,8 la sută.
Locul II : întreprinderea de rețele
electrice Iași.
Locul III : întreprinderea de re
țele electrice Timișoara.
ÎN INDUSTRIA PRODUSELOR
REFRACTARE
Locul I : întreprinderea „Carbochim“ Cluj-Napoca,
cu
1 008,6
puncte.
Principalii indicatori de plan au
fost depășiți cu : 24.1 la sută la pro
ducția netă, 20.6 ia sută la producția
fizică. 16 la sută la producția-marfă
vindută și incasată. 14 la sută la
productivitatea muncii. 48,6 la sută
la livrările de mărfuri la fondul
pieței, 20,3 la sută la beneficii.
Locul II : întreprinderea de pro
duse refractare Pleașa-Ploiești.
Locul III : întreprinderea „Răsă
ritul" Brașov.
ÎN ELECTRONICA
ȘI TEHNICA DE CALCUL,
PRODUCȚIA DE ECHIPAMENTE
PENTRU TELECOMUNICAȚII
ȘI AUTOMATIZĂRI
Locul I : întreprinderea „Electroaparataj" București, cu
873,8
puncte.
Principalii indicatori de plan au
fost depășiți cu : 1,4 la sută la pro
ducția netă, 3 la sută la producția
fizică, 5,4 la sută la producția-marfă vindută și încasată, 57 la sută la
beneficii ; consumurile normate de
materii prime și materiale de bază
»■ i fost reduse cu 0.4 la sută, iar
cele de energie electrică și combus
tibili. cu 1 Ia sută.
Locul II : întreprinderea de ferite
Urziceni. județul Ialomița.
Locul III : întreprinderea pentru
întreținerea și repararea utilajelor
de calcul București.

ÎN INDUSTRIA FIRELOR
ȘI FIBRELOR SINTETICE
ȘI ARTIFICIALE
Locul I : întreprinderea de fire
„Melana"
Botoșani,
cu
1 412,5
puncte.
Principalii indicatori de plan au
fost depășiți cu : 19.4 la sută la
producția netă, 7,9 la sută la pro
ducția fizică, 21.9 la sută la produc-,
tivitatea muncii ; cheltuielile mate
riale la 1 000 Iei producție-marfă au
fost reduse cu 3,7 la sută, iar con
sumurile normate de materii prime
și materiale cu 9,2 la sută.
Locul II : Combinatul de fibre
sintetice Iași.
ÎN INDUSTRIA STICLEI,
CERAMICII FINE
ȘI ARTICOLELOR CASNICE
Locul I : întreprinderea de por•) Indicatorii privind producția
netă,
productivitatea
muncii,
costurile de producție și benefi
ciile sint calculați pe cinci luni.

• IMPLANTAREA LI
NEI INIMI ARTIFICIALE.
Un grup de chirurgi de la spi
talul St. I.uc din orașul ameri
can Houston a realizat, sub indrumarea
medicului
Denton
Cooley, implantarea unei inimi
artificiale unui suferind de cord,
in virstă de 36 de ani. Un re
prezentant al spitalului a preci
zat câ grupul de medici a efec
tuat operația in perspectiva apariției unui ..donator", a cărui
inimă să fie transplantată paci
entului in locul mecanismului
respectiv, conceput ca o soluție
provizorie pentru cazuri urgen
te. Dr. Cooley a mai efectuai
implantarea unei inimi artifi
ciale in aprilie 1969. Pacientul
de atunci, in virstă de 37 de
ani, a trăit 65 de ore gratie a

prestărilor de servicii și din centralele industriale.
Potrivit punctajului general, stabilit pe baza nivelu
lui de realizare a planului la indicatorii prevăzuți in
criteriile de organizare a întrecerii socialiste, la sfirșițui
semestrului I *) pe primele locuri se clasează :

țelan Curtea de Argeș, județul Ar
geș, cu 1 122,1 puncte.
Principalii indicatori de plan au
fost depășiți cu : 6,5 la sută Ia pro
ducția netă, 5,7 la sută la producția
fizică. 13.5 la sută la livrările de
mărfuri la fondul pieței, 1,7 la sută
la export, 20.3 la sută la beneficii ;
cheltuielile materiale planificate la
1 000 lei producție-marfă au fost
reduse cu 4,9 la sută.
Locul II : întreprinderea .,11 iu
nie" Galați.
Locul III : întreprinderea de cea
suri „Victoria" Arad.
ÎN INDUSTRIA BEREI,
SPIRTULUI, AMIDONULUI,
APELOR MINERALE
ȘI TUTUNULUI
Locul; I : întreprinderea de cultiv
vare și fermentare a tutunului Cra
iova, cu 3 768.4 puncte.
Principalii indicatori de plan au
fost depășiți cu : 2.7 la sută la pro
ducția netă. 7 la sută la producția
fizică. 6,3 la sută la producția-marlă vindută și incasată. 3,1 la sută la
productivitatea muncii ; cheltuielile
materiale planificate la 1 000 lei
producție-marfă au fost reduse cu
7.5 la sută.
Locul II : întreprinderea de bere
București.
Locul III : întreprinderea de țiga
rete Timișoara.
ÎN INDUSTRIA POLIGRAFICA
Locul I : întreprinderea poligra
fică „Crișana" Oradea, cu 398,3
puncte.
Principalii indicatori de plan au
fost depășiți, cu: 6,4 la sută la pro
ducția netă, 6,3 la sută la produc
tivitatea muncii.
1.8 la sută
la
export; cheltuielile totale planifica
te la 1 000 lei producție-marfă au
fost reduse cu 2,1 Ia sută, iar cele
materiale cu 1,5 la sută.
Locul II : întreprinderea poligra
fică „Bucureștii Noi".
Locul III : Combinatul poligrafic
„Casa Scinteii" București.

ÎN UNITĂȚILE
DE CONSTRUCȚII-MONTAJ
ALE UNOR MINISTERE
Locul I : întreprinderea de*
* mon
taj și service pentru automatizare
și telecomunicații
București,
cu
670,8 puncte.
Principalii indicatori de plan au
fost depășiți cu : 27,9 la sută la pro
ducția netă,. 21,4 la sută la produc
tivitatea muncii. 43,5 la sută la be
neficii; consumurile normate de
combustibili și carburanți au fost
reduse cu 15 la sută, iar cheltuieli
le materiale planificate la 1 000 lei
producție de construcții-montaj cu
9,5 la sută.
Locul II : Trustul de construcții
și instalații petroliere Ploiești.
Locul III : întreprinderea de con
strucții căi ferate Brașov.

ÎN TRANSPORTURILE NAVALE
Locul I : întreprinderea de ex
ploatare portuară Constanța, cu 907
puncte.
Principalii indicatori de plan au
fost depășiți cu : 6,4 la sută la pro
ducția netă. 2.7 la sută la venituri
brute, 8 la sută la volumul activită
ții exprimat prin traficul portuar.
2.3 la sută la indicele de utilizare
a capacității utilajelor, 38,2 la sută
la beneficii; consumul de combus

paratului. dar. după ce i-a fost
făcut ulterior și un transplant
de cord, a mai supraviețuit doar
36 de ore. „Inima" concepută de
Cooley, confecționată din alu
miniu și material plastic, func
ționează cu aer comprimat, bol
navul fiind legat prin tuburi de
un aparat care reglează pulsa
țiile aerului. Un vițel, căruia
i s-a implantat un mecanism de
acest fel. a supraviețuit 267 de
zile, murind, in luna martie a
acestui an. din cauza unei in
fecții care i s-a produs in or
ganism.

• PROBE ARHEOLO
GICE. La Old Crow River in
Yukon (Canada), arheologii au
descoperit resturi de oase prelu
crate a căror vechime este eva
luată la 40 000—50 000 de ani.

tibili și energie electrică a fost re
dus cu 13,1 la sută.
Locul II : întreprinderea de ex
ploatare a flotei Constanța.
ÎN DOMENIUL POȘTEI
ȘI TELECOMUNICAȚIILOR
Locul I : Direcția județeană de
poștă și telecomunicații Gorj, cu
572.5 puncte.
Principalii indicatori de plan au
fost depășiți cu: 1,4 la sută la volu
mul activității de poștă și teleco
municații. 1,9 la sută la prestații in
unități fizice. 3,6 la sută la presta
ții de servicii pentru populație ;
cheltuielile planificate la 1 000 lei
venituri au fost reduse cu 0.7 la
sută.
Locul II: Direcția județeană de
poștă și telecomunicații' Arad.
Locul III : Direcția județeană de
poștă și telecomunicații Bihor.
ÎN DOMENIUL
CIRCULAȚIEI MĂRFURILOR —
ÎNTREPRINDERI
DE ALIMENTAȚIE PUBLICA
Locul I : întreprinderea de ali
mentație publică Botoșani, cu 481
puncte.
Principalii indicatori de plan au
fost depășiți cu: 6,3 la sută la des
facerile de mărfuri cu amănuntul,
7.8 la șută la producția proprie, 38.4
la sută la beneficii. 7,5 la sută la
volumul desfacerilor de mărfuri ra
portat pe un lucrător.
Locul II : întreprinderea de ali
mentație publică Iași.
Locul III : întreprinderea de ali
mentație publică Brașov.

ÎN UNITĂȚILE
DE GOSPODĂRIE LOCATIVĂ
ȘI PRESTĂRI ÎN CONSTRUCȚII
Locul I : întreprinderea de con
strucții și administrație locativă
„Colentina" București, cu 674.6
puncte.
Principalii indicatori de plan au
fost depășiți cu : 16.6 la sută la
producția de construcții-montaj, 11,9
la sută la încasări din activitatea de
producție și prestări de servicii, 11,3
la sută la volumul lucrărilor de în
treținere și reparații curente etc,
12.5 la sută la prestări de servicii
către populație, 27,5 la sută la bene
ficii; consumurile normate de ma
terii prime și materiale au fost re
duse cu 13,7 la sută, iar cele de
combustibili și energie electrică cu
10,1 la sută.
Locul II : Exploatarea de gospo
dărie locativă Galați.
Locul III : întreprinderea de con
strucții și administrație locativă
Brașov.
ÎN DOMENIUL
ECONOMIEI FORESTIERE
ȘI MATERIALELOR
DE CONSTRUCȚII —
CENTRALE INDUSTRIALE
Locul I : Centrala pentru utilaje
și piese de schimb București, cu
331,4 puncte.
Principalii indicatori de plan au
fost depășiți cu : 2.5 la sută Ia pro
ducția netă. 1,3 la sută la producția
fizică. 2,4 la sută la productivitatea
muncii, 2,7 la sută la export; chel
tuielile totale planificate la 1 000
lei producție-marfă au' fost reduse
cu 2.7 la sută, iar cele materiale cu
3,2 la sută.

Întrevedere Intre

ministrul afacerilor externe
AL ROMÂNIEI Șl DELEGAȚIA CONSILIULUI 0. N. U.
PENTRU NAMIBIA

Vineri, 24 iulie, ministrul afacerilor
externe, Ștefan Andrei, a primit de
legația Consiliului O.N.U. pentru Na
mibia. condusă de ambasadorul Legwaila Joseph Legwaila, reprezentan
tul permanent al Botswanei la Națiu
nile Unite, care efectuează la in
vitația guvernului român o vizită in
tara noastră.
în timpul întrevederii, delegația
Consiliului O.N.U. a informat asupra
stadiului problemei Namibiei în si
tuația actuală, agravată îndeosebi ca
urmare a refuzului persistent al Afri
cii de Sud de a pune capăt regimului
său de ocupație ilegală in Namibia,
de a trece la aplicarea rezoluțiilor
Națiunilor Unite privind Namibia. Au
fost prezentate preocupările consiliu
lui în vederea grăbirii accesului Na
mibiei la independență, inclusiv prin
convocarea unei sesiuni de urgență
a Adunării Generale a O.N.U. consa
crate Namibiei.
Șeful delegației a exprimat, in nu
mele consiliului, gratitudinea profun
dă pentru sprijinul susținut, activ pe
care România, personal președintele
României. Nicolae Ceaușescu. il acor
dă luptei juste de eliberare a poporu
lui namibian. reprezentantului său
legitim — S.W.A.P.O., precum și
eforturilor pe plan internațional pen
tru a determina Africa de Sud să
treacă la aplicarea rezoluțiilor O.N.U.
privind Namibia, inclusiv a Rezoluției
435 (1978) a Consiliului de Securitate,
pentru identificarea mijloacelor celor
mai adecvate care să permită Orga
nizației Națiunilor Unite să-și înde

plinească responsabilitățile sale spe-_
ciale, istorice față de Namibia.
In cadrul convorbirilor a fost reite
rată poziția consecventă a României
privind necesitatea asigurării dreptu
lui inalienabil al poporului namibian
la existență liberă și suverană, intr-o
patrie independentă și unitară.
Relevînd importanța și actualitatea
activităților consiliului, care se bucu
ră de sprijinul României, s-a subli
niat că in condițiile actuale se impu
ne mai mult ca oricind concentrarea
eforturilor tuturor forțelor progresis
te, democratice, antiimperialiste pen
tru succesul luptei drepte a poporului
namibian, și că, în acest sens. Adu
narea Generală, Consiliul de Secu
ritate sînt chemate să acționeze ener
gic pentru înlăturarea obstacolelor in
calea afirmării dreptului la existentă
liberă și suverană a poporului nami
bian.
Ministrul român al afacerilor exter
ne a exprimat hotărirea României de
a-și aduce în continuare contribuția
la eforturile ce se întreprind pe plan
internațional pentru ca poporul na
mibian să-și poată exercita fără întirziere dreptul său Ia o patrie libe
ră, independentă și suverană, pentru
ca Namibia să-și poată ocupa locul
de drept ce i se cuvine în rîndul sta
telor membre ale O.N.U., în rîndul
națiunilor libere ale lumii.
La întrevedere a luat parte Gheorghe Dolgu, adjunct al ministrului afacerilor externe.
A fost prezent Abdel Salam Dajani.
directorul Centrului de informare al
O.N.U. la București.
(Agerpres)

Vizita ministrului afacerilor externe al Republicii Ilene
Ministrul afacerilor externe al Re
publicii Elene, Constantin Mitsotakis,
aflat in vizită oficială in țara noas
tră, a avut vineri dimineața o între
vedere cu Justin Moisescu. patriarhul
Bisericii ortodoxe romane.

Cu prilejul prezenței în România a
ministrului afacerilor externe al
Greciei, ambasadorul acestei țâri la
București, Michel Cottakis, a oferit
vineri un dineu.

Consfătuiri privind sarcinile sindicatelor
in organizarea intrecerii socialiste și aplicarea
criteriilor de stabilire a fruntașilor
In zilele de 23 și 24 iulie a.c.. Con
siliul Central al U.G.S.R. a organizat
in București, Bacău și Sibiu consfă
tuiri de lucru la care au participat
președinții uniunilor pe ramuri de
activitate, ai consiliilor teritoriale și
comitetelor sindicatelor din mari uni
tăți economice din țară, alți activiști
sindicali.
In cadrul consfătuirilor au fost ana
lizate activitatea sindicatelor in orga
nizarea intrecerii socialiste și sarcini
le ce le revin pentru aplicarea crite
riilor de stabilire a fruntașilor și co
lectivelor fruntașe in întrecerea so
cialistă. aprobate de Comitetul Politic
Executiv al C.C al P.C.R.
Participanții la dezbateri au dat o
înaltă apreciere acestui document aprobat de conducerea partidului, me
nit să asigure un caracter larg între
cerii socialiste, cuprinderii in rindurile acesteia a întregii mase de oa
meni. .ai muncii, unirpa-.și -ițiobilizarea
eforturilor loi; creatoare, in vederea
realizării exemplare a planurilor de
dezvoltare economico-socială a țării.
In cadrul dezbaterilor s-a exprimat
hotărirea organelor și organizațiilor
sindicale de a acționa cu toată răs
punderea pentru organizarea și des
fășurarea intrecerii socialiste ip lu
mina principiilor noului mecanism economico-financiar, menite să asigure
realizareă exemplară a producției fi
zice sortimentale. - producției-marfâ
vindute și încasate, îmbunătățirea ca
lității produselor, creșterea producti

vității muncii și reducerea cheltuie
lilor materiale, a consumului de ma
terii prime, energie și combustibil, în
deplinirea .integrală a sarcinilor de
export, realizarea în toate unitățile a
indicatorilor care condiționează tre
cerea la săptămîna de lucru redusă.
Participanții la consfătuiri au dez
bătut sarcinile ce revin sindicatelor
pentru generalizarea pe scară largă a
experienței și metodelor fruntașilor, a
inițiativelor muncitorești valoroase,
îmbunătățirea activității politico-edu
cative in vederea sporirii eficienței
acesteia, pentru stimularea spiritului
de creație tehnică și științifică al oa
menilor muncii, a răspunderii lor în
calitate de proprietari, producători și
beneficiari ai avuției naționale, pen
tru apărarea și dezvoltarea continuă
a acestei avuții, unica bază a creșterii
continue a bunăstării și calității vie
ții, .țpj fundamental al întregii. poliției ,
a partidului și statului nostru.
Dezbaterile din cadrul consfătuirilor
au evidențiat hotărirea sindicatelor
de a acționa cu întreaga capacitate
organizatorică și educativă pentru
mobilizarea oamenilor muncii în în
trecerea socialistă, in vederea intimpinării zilei de 23 August, sărbătoarea
națională a poporului nostru, cu
succese deosebite in realizarea pla
nului pe anul 1981, an hotărîtor pen
tru înfăptuirea mărețelor obiective
ale actualului cincinal, stabilite de
Congresul al XII-lea al partidului.

Succese ale elevilor români la olimpiadele internaționale
de la Washington și Burgas
La cea de-a XXI-a ediție a Olim
piadei internaționale de matematică,
recent desfășurată la Washington, cei
patru elevi
din România au fost
distinși cu premii. Marius Mitrea. de
la Liceul de matematică-fizică din
Urziceni, județul Ialomița, și Orest
.Pucicovski, de la Liceul industrial
„Dragoș Vodă" din Sighetu Marmatiei. județul Maramureș, au obținut
premiul II. iar Ion Moraru. de la
Liceul de matematică-fizică nr. 6. și
Mihai Petrescu. Liceul de matema
tică-fizică
nr. 2,
din București,
premiul III.
Un remarcabil succes au repurtat,
de asemenea, elevii români care au

luat parte la Olimpiada internațio
nală de chimie.
de la Burgas —
Bulgaria.
Astfel, elevului Claudiu
Supuran. de la Liceul de matematică
fizică „Gheorghe Șincai" din Baia
Mare, i-au fost conferite premiul 1
și medalia de aur. Elevilor Mircea
Florea. de la Liceul industrial
nr. 1 din Tirgu Mureș, și Claudiu
Bildea, de la Liceul industrial nr. 2
din Hunedoara, le-au fost decernate
premiul III.
iar cea
de-a patra
componentă a lotului olimpic român
— eleva Claudia Ignat, de la Liceul
de matematică-lizicâ ..Mihail Kogâlniceanu" , din Vaslui,
a primit
diploma d’e merit.
(Agerpres)

A APĂRUT

Revista Comisiei naționale române
pentru UNESCO
(Anul 23, nr. 1—2/1981)
Revista publică, sub genericul
„«Cintarea României», mișcare na
țională de creație cultural-educativă și științifică", articolele : „Esen
ța politicii culturale românești re
flectată in desfășurarea Festivalului
național «Cintarea României»", de
Constantin Gheorghe; „Dinamica și
modalitățile de afirmare a mișcării
artistice de masă", de loan Ilișlu;
„Tradiție și inovație in dezvoltarea
culturii de masă", de Mihai Merfea: „Condiții socio-psihologice de
stimulare a creativității științifico-tehnice“. de Relly Mihalevici;
„Promovarea valorilor creației tehnico-științifice". de loan Corneliu
Ursu și Mihaela Rocco ; „Prezența
teatrului de amatori in cadrul Fes
tivalului național «Cintarea Româ

niei»", de Mihai Crișan ; „Creația
populară plastică", de Paul Petres
cu ; „Creația poetică populară", de
Stanca Ciobanu; „Diversitatea fol
clorului muzical românesc oglindită
in Festivalul național «Cintarea
României»", de Corneliu Dan Geor
gescu: „Conservarea și valorifica
rea scenică a folclorului coregrafic",
de Andrei Bucșan, și „Universitatea
cultural-științifică, pregătirea ca
drelor și creația științifico-tehnică
a maselor"^ de Silviu Pușcașu.
Revista mai cuprinde rubricile :
„Note și comentarii". „Mari aniver
sări UNESCO", „Mese rotunde, in
terviuri", „Atlas UNESCO". „Re
cenzii", „Documente", „Noutăți edi
toriale UNESCO".

Aceste vestigii vin în sprijinul
ipotezei potrivit căreia popularea
continentului american cu oa
meni veniți din Asia a avut loc
eu mult înainte de 10 000 de ani.

• EFECTELE FUMA
TULUI LA VOLAN. In na
țiile închise și mai ales in auto
mobil, fumatul constituie un fac
tor puternic de poluare a aeru
lui. Specialiștii din R.D.G. au
analizat efectele dăunătoare ale
fumatului in aceste condiții asu
pra organismului uman. Nicotină
influențează circulația singelui.
accelerează bătăile inimii și duce
la perturbații ale tensiunii, are
efecte negative asupra coordonă
rii mișcărilor mușchilor și a
reacțiilor acestora. Fumul de ți
gară reduce capacitatea de a
aprecia corect distantele. Mono-

• PEȘTE... „SEMĂNĂ
TOR". Pești cu dinți mastica-

peștii mari asigură răspindirea
semințelor de pomi. Ei prind
fructele pentru a se hrăni și decortichează in acest fel semin
țele m stare de germinație. Pină
acum asemenea raporturi erau
cunoscute numai intre plante și
animalele mamifere sau păsări.

tori și oase dure ale maxilarului
asigură... reproducerea arborilor
care cresc in regiunea Amazo
nului. Un om de știință brazi
lian a identificat, in zona împă
durită a fluviului. 200 de cazuri,
dovedind dependența reciprocă
a peștilor și pomilor pentru a
putea supraviețui. După cum re
latează revista „Science News".

este un instrument realizat de
specialiștii francezi, care permi
te consultarea articulației ge
nunchiului și depistarea unor
leziuni invizibile in imaginile
Roentgen. Printr-un mic orifi
ciu se introduce in articulație un
tub cu un diametru de 3—7 mm.

oxidul de carbon blochează in
tr-o proporție mai mică sau mai
mare părți din hemoglobină impiedicind oxigenarea.

•

ARTHROSCOPUL

5

Adunare festivă cu prilejul
„Lunii de solidaritate cu lupta poporului coreean"
Cu prilejul „Lunii de solidaritate
cu lupta poporului coreean", vineri
după-amiază, la Clubul petroliștilor
din Moreni a avut Ioc o adunare
festivă, la care au luat parte repre
zentanți ai Comitetului județean
Dîmbovița al P.C.R., ai organelor lo
cale de partid și de stat, numeroși
oameni ai muncii.
Au fost prezenți membri ai Amba
sadei Republicii Populare Democrate
Coreeție la București.
In cuvintul său, maistrul petrolist
Remus Moraru,
președintele con
siliului oamenilof muncii al schelei
de extracție, a evocat pe larg glo
rioasele pagini de eroism înscrise de
poporul coreean in războiul de apă
rare a patriei, realizările dobindite
de R.P.D. Coreeană in opera de fău
rire a noii orinduiri.
Vorbitorul a evidențiat propune
rile privind reunificarea pașnică și
independentă a Coreei,
propuneri
reafirmate și dezvoltate la Congresul
al VI-lea al Partidului Muncii din
Coreea, in cadrul căruia s-a subli
niat că modalitatea cea mai realistă
și rezonabilă pentru a reunifica țara
in mod independent, pașnic și pe
baza principiului marii unități națio
nale este de a uni Nordul și Sudul
intr-un stat confederal, sub denumi
rea de Republica Confe'derală Demo
crată Koryo. prin
instituirea unui
guvern național unificat.
Relevînd sprijinul deplin și soli
daritatea Partidului Comunist Român
și Republicii Socialiste România față
de politica Partidului
Muncii din
Coreea și Republicii Populare De
mocrate Coreene privind unificarea
pașnică a țării,
retragerea tuturor
trupelor străine din Coreea de Sud.
împotriva oricărei acțiuni de creare
a „două Corei", vorbitorul a sublini
at că poziția principială, consecven
tă a partidului și statului nostru con
stituie incă o dovadă grăitoare a
preocupării oamenilor muncii din
Romania pentru continua întărire a

relațiilor dintre partidele și popoa
rele celor două țări, care au la bază
principiile independenței și egalității.
Legăturile de prietenie și solidari
tate româno-coreene. a spus vorbito
rul, s-au dezvoltat continuu in anii
construcției socialiste, rolul hotăritor in adincirea și amplificarea lor
revenind intilnirilor și convorbirilor
dintre tovarășul Nicolae Ceaușescu.
secretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii
Socialiste România, și tovarășul Kim
Ir Sen. secretar general al Comite
tului Central al
Partidului Muncii
din Coreea, președintele Republicii
Populare Democrale Coreene.
în
cuvintul
său,
ambasadorul
R.P.D. Coreene la București, Sin In
Ha, după ce a subliniat semnificația
istorică a victoriei obținute de po
porul coreean in războiul de^apărare
a patriei, a jnfățișat pe larg succe
sele obținute de oamenii muncii co
reeni in construcția socialistă, efor
turile consecvente depuse de Parti
dul Muncii din Coreea pentru înfăp
tuirea idealului național de reunificare independentă și pașnică a țării.
Lichidarea stării de incordare și a pe
ricolului de război in Coreea, a spus
vorbitorul, constituie cea mai impor
tanta condiție pentru realizarea reunificării, problemă care poate fi re
zolvată numai prin inlocuirea Acor
dului de armistițiu cu un acord de
pace.
Exprimînd
Partidului
Comunist
Român, guyernului și poporului nos
tru, personal
tovarășului
Nicolae
Ceaușescu
profunda
recunoștință
pentru sprijinul efectiv și constant
acordat luptei
poporului coreean,
pentru solidaritatea militantă cu cau
za dreaptă a reunificării patriei sale,
ambasadorul Sin In Ha a arătat, in
încheiere, că oamenii muncii din
R.P.D. Coreeană prețuiesc in cel mai
inalt grad prietenia și solidaritatea
cu oamenii muncii din România.
(Agerpres)

Vizita unei delegații de activiști ai P. C. U. S.
O delegație de activiști ai P.C.U.S.,
condusă de tovarășul Viktor Sergheevici Smirnov, prim-adjunct al
șefului Secției industrie chimică a
C.C. al P.C.U.S.. a efectuat in pe
rioada 16—24 iulie a.c., la invitația
C.C. al P.C.R.. o vizită in țara noas
tră pentru schimb de experiență.
Oaspeții sovietici au avut convor
biri la C.C. al P.C.R., la comitetele
județene Bacău și Prahova ale
P.C.R.. la conducerile unor instituții
centrale, au vizitat o serie de obiec
tive ale industriei chimice românești,
precum și instituții social-culturale

din Capitală, âin județele Bacău.
Prahova și Neamț.
La incheierea vizitei, delegația a
fost primită de tovarășul losif Banc,
membru al Comitetului Politic Exe
cutiv. secretar al C.C. al P.C.R. Lâ
convorbirea care a avut loc cu acest
prilej, desfășurată intr-o atmosferă
caldă, prietenească, a participat to
varășul Lucian Drăguț, prim-vicepreședinte aj Consiliului Central de
Control Muncitoresc al Activității
Economice și Sociale.
A fost prezent V. I. Drozdenko,
ambasadorul U.R.S.S. la București.

Vizita delegației Partidului Baas Arab Socialist din Siria
în perioada 17—24 iulie a.c.. o de
legație a Partidului Baas Arab So
cialist din Siria, condusă de Yassin
Hussein, șeful Biroului pentru pro
bleme agrare al Comitetului județean
Alep al Partidului Baas Arab Socia
list. a făcut o vizită in țara noastră
pentru
documentare și schimb de
experiență in domeniul agricol.
Delegația siriană a avut intilniri
și convorbiri la C.C. al P.C.R., Uniu
nea Națiomalș.g Cooperativelor Agrj-

cole de Producție. Ministerul Agri
culturii și Industriei Alimentare. Co
mitetul județean Ialomița al P.C.R.
și a vizitat obiective economice și
social-culturale din municipiul Bucu
rești și județele Brașov, Prahova,
Giurgiu și Ialomița.
Vizita’ și convorbirile avute s-au
desfășurat intr-o atmosferă cordială,
prietenească, in spiritul intilnirilor
și înțelegerilor,,la fielc.jȚ)fti.,inalt mve|,.

vremea

sub formă de aversă, însoțite de descăr
cări electrice. Pe alocuri, cantitățile de
apă vor putea depăși 20 litri pe metru
pătrat. In celelalte legiuni,, cerul va fi
variabil și vor cădea averse izolate de
ploaie în cursul
după-amiezelor,
în
deosebi in zonele deluroase. Vintul va
prezenta intensificări locale din sectorul
sudic. Temperaturile minime vor fi cu
prinse intre 10 și 20 de grade, iar cele
maxime intre 20 și 30 de grade.

Timpul probabil pentru zilele de 26,
27 și 28 iulie. în țară : Pe un fond de
vreme caldă se va produce o
răcire
trecătoare, mai ales în Banat, Crișana
și Maramureș, unde cerul se va înnora
temporar și vor cădea ploi, mai ales

cinema
• Am o idee : SCALA — 9,30; 11,30;
13,45; 16; 18; 20. CAPITOL — 9,30; 11,30;
13,30: 15,30; 17,30; 19,30. la grădină 21. FAVORIT — 9; 11,15; 13,30; 15,45;
18; 20.15.
• Alo, aterizează străbunica : FERO
VIAR — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,
FLAMURA - 9; 11; 13,15; 15,30; 17,45;
20.
• Ciinele : SALA MARE A PALATU
LUI — 14,30; 17,15. BUCUREȘTI
8,30; 10.45; 13; 15,30: 18; 20,30. LUCEA
FĂRUL - 9; 11,15; 13.30; 15,45; 18; 20.
la grădină — 21.
• O singură dată în viață : SALA
MICA A PALATULUI - 15; 17,15.
• Punga cu libelule : BUZEȘTI — 15;
17; 19.
• Pruncul, petrolul și ardelenii : DA
CIA - 9; 11,15; 13,30; 15.45; 18: 20.
• Duelul :
GIULEȘTI - 9:
11,15:
13,30: 15.45; 18; 20,15, FLOREASCA —
9; 11 ; 13; 15,30: 17,45; 20.
• Fiul munților — 15,30, Poarta
de
aur a incașilor — 17,30; 19,30,: FEREN
TARI.
• Croaziera :
POPULAR — 15,30;
17,30: 19.30.
• Nuntă însingerată ; FLACĂRA
—
15,30: 17.30; 19,30.
• Sint timid, dar mă tratez: PATRIA
— 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15, GRIVIȚA - 9; 11.15; 13.30: 15.45; 18: 20.15
MODERN — 9; 11,15: 13.30; 15,45; 18:
20,15, la grădină — 21.15.
• Recursul la metodă : CENTRAL —
9; 11.15: 15.30; 19.
• Jandarmul și extraterestrii : STU
DIO - 10; 12; 14; 16; 18; 20.
• în căutarea chibriturilor : VICTO
RIA - 9; 11,15; 13.30; 15.45; 18; 20.
• înainte de miezul nopții : TIMPURI
NOI - 9; 11,15; 13,30: 15,45: 18; 20.
• Heidi in oraș — 9; 10.45; 12.30; 14,15,
Moscova nu crede in lacrimi — 16;
19 : DOINA.
• Aventuri în Marea Nordului : EX
CELSIOR — 9; 11.15: 13.30: 15.45: 18:
20,15, AURORA — 9: 11,15: 13,30; 15,45;
18; 20. la grădină — 21.
• Alergătorul : EFORIE — 9; 11.15;
13,30; 15,45; 18: 20.
• Centrala este pe emisie : ARTA —
9; 11.15: 13.30; 15.45: 18: 20.
• Zimbetul unui om chinuit : VIITO
RUL - 16: 18: 20.
• Olimpiada ’40 : COTROCENI — 15;
17,30: 20.
• Jocuri serioase : PACEA — 15,30;
17.30; 19,30.

prevăzut cu un sistem optic de
lentile măritoare, oglinzi și
lămpi. O variantă perfecționată
a arthroscopului face posibilă
pătrunderea pină la menise și
îndepărtarea, puțin cite puțin, a
cartilagiului vătămat. Grație ace.stei metode, pacienții — mai
ales sportivi — își pot relua
mult mai devreme
activitatea
decit după o intervenție clasică.

• LA 31 IULIE, ECLIPSĂ PARȚIALĂ DE
SOARE. O eclipsă parțială
de soare va putea fi observată
la data de 31 iulie pe cea mai
mare
parte
a
teritoriului
R. P. Chineze. După cum preci
zează agenția China Nouă, fe
nomenul se va produce pe o fișie din suprafața terestră cu lă

țimea de circa 100 kilometri, incepind din zona sud-estică a
Mării Negre și pină intr-o re
giune de la nord de Insulele
Hawaii.

• PREȘEDINTELE DE
GAULLE INTR-O IPOS
TAZĂ INEDITĂ. In franța
a fost recent descoperit manus
crisul unei piese intr-un act
scrisă de fostul președinte al
Franței Charles de Gaulle, inti
tulată „întîlnire neplăcută". Re
gizorul Armand Jammeau inten
ționează să prezinte această lu
crare ca prolog la o emisiune din
ciclul „Dosarele ecranului", ce
va fi consacrată de televiziunea
franceză evocării personalității
fostului președinte.

• Corleone : CULTURAL - 9; 11,15:
13,30; 15,43; 18: 20.15, GLORIA - 9:
11.30; 14; 16,45; 19.15, la grădină - 21.
MELODIA - 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18:
20.15.
• Articolul 420 : VOLGA - 9: 12; 16;
19, TOMIS — 9; 12,30; 16; 19,30.
• Chemarea;
Lancea de
argint î
DRUMUL SĂRII — 15.30: 18,30.
• Ciinele electronic : MIORIȚA — 9;
11,15: 13,30: 15,45: 18; 20,
GRADINA
TOMIS - 21.15.
• Campionul : MUNCA — 12; 15,30;
19.
• Serpico : COSMOS — 16; 19.
• Rebelul : PROGRESUL - 16; 18; 30.
• Pe aripile vintului : LIRA — 15,30:
19.
• Pierdut și
regăsit :
GRADINA
ARTA - 21.
• Secretul casetofonului : GRĂDINA
BUZEȘTI - 21, GRADINA LIRA
21.
• Marfă furată ; GRADINA CULTU
RAL - 21.
• Superman : GRADINA FESTIVAL
- 21.
• Shabana : GRADINA FLACĂRA 21.15.
• Sălbaticul : GRADINA MIORIȚA
— 21.
• îmi sare țandăra : PARC HOTEL
— 21,15.

teatre
• Teatrul Mic : Balada cotidiană —
20, (la rotonda scriitorilor din Cișmigiu) : Cintecul iubirii (spectacol de
sunet și lumină) — 21.
• Teatrul de operetă (la Teatrul de
vară Herăstrău): Stelele operetei — 20.
• Teatrul de comedie (la Muzeul sa
tului) : Miorița (spectacol de poezie
și muzică) — 11,30: 12,30.
• Teatru] „Nottara" (la sala Majes
tic) : Sentimente și naftalină —
20,
(la muzeul .„Curtea veche") : Omagiu
gloriei străbune (spectacol de sunet și
lumină) — 18.
• Teatrul Giulești (la Muzeul de artă
al Republicii Socialiste România):
Popas in istorie (spectacol de sunet și
lumină) — 11: 17.
« Teatrul satiric-muzical „C. Tănase"
(grădina Boema) : Dai un... Biban,
dar face ! — 20. (grădina
Batiștei) :
Veselie la Tănase — 20.
• Teatrul evreiesc : Cintecul păunu
lui de aur — 18.30.
• Ansamblul „Rapsodia
română" :
La fintina dorului — 18,30.

• MEDICAMENTE
PRODUSE ÎN COSMOS.
Societatea aeronautică McDonnel Douglas proiectează pentru
anul viitor experimentări bio
logice la bordul navetei spa
țiale americane vizind prepara
rea, in absența cimpului gravita
țional. a unor produse farmaceu
tice revoluționare, ca și a unor
vaccinuri imposibil de obținut pe
Terra. Principiul de bază con
stă in efectuarea unor operații
de electroliză, prin care diferiții
constituenți ai unei
substanțe
vor fi separați prin interme
diul curentului electric, produșii rezultați atingind o puri
tate de 100 de ori mai mare ca
în laboratoarele terestre, unde
procesul este îngreunat de in
fluența gravitației.

ORIENTUL MIJLOCIU
Acord privind încetarea focului la frontiera
dintre Liban și Israel
TEL AVIV 24 (Agerpres). — După
convorbirile avute de Philip Habib,
trimis special al președintelui State
lor Unite in Orientul Mijlociu, cu
oficialitățile israeliene și cele liba
neze, s-a realizat un acord privind
încetarea focului în sudul Libanului,
informează agențiile
internaționale
de presă. într-o declarație făcută
presei; diplomatul american a pre
cizat că „orice acțiune militară osti
lă între teritoriile israelian și liba
nez încetează cu începere de vineri
24 iulie, ora 13,30 ora locală.
La rindul său. primul ministru al
Israelului, Menahem Begin, a decla
rat că guvernul său „este de acord cu
declarația făcută de diplomatul ame
rican."
BEIRUT 24 (Agerpres). — Coman
damentul comun al forțelor palestiniano-progresiste și-a
dat acordul
pentru instaurarea încetării focului
la frontiera dintre Liban și Israel —
anunță agenția palestiniană WAFA,
citată de France Presse și Reuter.
Agenția WAFA precizează că decizia
comandamentului comun intervine ca
răspuns la eforturile Națiunilor Uni
te și ale generalului William Calla
ghan, comandantul-șef al Forței In
terimare
a
O.N.U.
din
Liban
(U.N.I.F.I.L.).

NAȚIUNILE UNITE 24 (Agerpres).
— Oficialitățile O.N.U. aflate în Li
ban au confirmat secretarului gene
ral al organizației, Kurt Waldheim,
că „încetarea atacurilor armate", ce
rută de Consiliul de Securitate, este
respectată de combatanți, a anunțat
un purtător de cuvînt al Națiunilor
Unite, citat de agenția Reuter. El a
precizat că , secretarul general al
O.N.U. va prezenta un raport în
acest sens Consiliului de Securitate.
De asemenea, la Beirut, un alt
purtător de cuvînt al O.N.U.. citat

de agenția France Presse, a afirmat
că n-a mai fost înregistrată nici o
operațiune militară de ambele părți
ale frontierei libanezo-israeliene. în
cepînd de vineri de la ora 11,45
G.M.T.
Secretarul general al O.N.U.. Kurt
Waldheim, și-a exprimat, vineri, sa
tisfacția în legătură cu încetarea fo
cului în zona de frontieră între Is
rael și Liban, a declarat un purtător
de cuvînt al organizației citat de
agenția France Presse. Purtătorul de
cuvînt a precizat că Waldheim și-a
exprimat speranța că odată cu răspunsul pozitiv al tuturor celor interesați, la apelul Consiliului de
Securitate pentru încetarea focului,
ciclul violenței va lua sfîrșit. Secre
tarul general al O.N.U. — a arătat
purtătorul de cuvînt — a dat dispoziții reprezentanților săi in zonă să
dea tot ajutorul posibil la menținerea încetării focului.
TUNIS 24 (Agerpres). — Consiliul
unificat al apărării — organism al
Ligii Arabe, format din miniștrii
afacerilor externe și ai apărării din
statele membre și din reprezentan
tul O.E.P. — întrunit în capitala Tu
nisiei pentru a examina „actele
agresive israeliene împotriva Liba
nului", a hotărit, printre altele, „să
ia măsurile prevăzute de Tratatul
arab de apărare comună, pentru a
ajuta Libanul să-și apere indepen
denta. suveranitatea si unitatea teri
toriului său în fata agresiunii israe
liene". Consiliul a hotărît să ajute
O.E.P. „să facă fată agresiunilor
israeliene".
Șeful delegației libaneze. Ghassan
Toueni, a declarat, la sfîrșitul reuniunii, că Libanul va cere organizarea unei reuniuni arabe la nivel
înalt.

Pentru crearea unei zone denuclearizate in nordul Europei
OSLO 24 (Agerpres). — Conducerea
Partidului Socialist de Stingă din
Norvegia a cerut guvernului norve
gian să alcătuiască un plan de ac
țiune pentru crearea unei zone
denuclearizate în nordul Europei.
Norvegia — se arată în apel — tre-

buie să-și asume angajamentul că
nu va amplasa niciodată pe terito
riul său arma nucleară și că aceasta
nu va fi folosită de pe teritoriul ei
nici de către forțele armate norve
giene, nici de cele ale N.A.T.O.

| MADRID

Primul ministru al Canadei
l-a primit pe ambasadorul
României

I •

Intervenția șefului delegației române
MADRID 24 (Agerpres). — Cores
pondentă de la Radu Adrian : în șe
dința plenară de vineri dimineață,
reprezentanții celor 35 de state parti
cipante au adoptat, prin consens, de
cizia de întrerupere, începînd de la
28 iulie, a lucrărilor reuniunii de la
Madrid a Conferinței pentru secu
ritate și cooperare in Europa. Lucră
rile vor fi reluate la 27 octombrie.
Prin aceeași decizie, s-a hotărît ca
reuniunea să se încheie prin adop
tarea unui document final substanțial
și echilibrat, la jumătatea lunii de
cembrie 1981.
Luînd cuvintul în cadrul dezbate
rilor care au urmat adoptării acestei
decizii, șeful delegației române, am
basadorul Ion Datcu, a subliniat că
delegația țării noastre, la fel ca și
alte delegații, ar fi dorit ca, potrivit
angajamentului luat anterior, reuniu
nea de la Madrid să se încheie la
sfîrșitul acestei luni, cu rezultate po
zitive, conform cu așteptările po
poarelor europene, ale opiniei publice
de pe continent. „Avînd în vedere
responsabilitatea politică ce revine
reuniunii de la Madrid in actuala si
tuație internațională foarte complexă,
țara mea este de părere că pe pri
mul plan al eforturilor noastre se
cuvin a fi situate în continuare con
ținutul, rezultatele concrete' ale fo
rumului, care trebuie să dea un nou
impuls înfăptuirii securității și dez
voltării cooperării pe continent. De
legația română se asociază consensu
lui realizat, tocmai cu speranța că
pauza intervenită în lucrările reu
niunii va putea facilita înfăptuirea
angajamentului luat în fața popoare
lor noastre" — a arătat vorbitorul.
Privind cu realism drumul parcurs
pînă în prezent — a declarat în con
tinuare vorbitorul — se poate con
stata că în urma activității și a ne
gocierilor dificile care au avut loc au
fost obținute rezultate importante in
toate domeniile de aplicare a Actu
lui final, care nu pot fi subestimate,
Desigur, nu poate fi trecut cu vederea că problemele cele mai dificile ale reuniunii nu au fost încă
rezolvate,
Este vorba mai ales de
mandatului
conferinței
stabilirea
pentru măsuri de creștere a încre
derii șf dezarmare în Europa, de ho-

tărîrile privind asigurarea continui
tății procesului început la Helsinki
și, in primul rind. de stabilirea datei
și a locului viitoarei reuniuni a re
prezentanților statelor participante Ia
C.S.C.E., precum și de alte probleme.
„Noi dorim cu toții să încheiem reu
niunea de la Madrid cu un docu
ment pozitiv, substanțial și echilibrat,
care să reflecte interesele și puncte
le de vedere ale tuturor celor 35 de
state participante, ca state egale în
drepturi, suverane și independente.
Astăzi, mai mult ca înainte, sîntem
convinși că nu există probleme inso
lubile, ci doar probleme care nu au
putut fi încă reglementate".
Reprezentantul tării noastre a sub
liniat, în încheiere, că singura ma
nieră rațională este aceea de a în
cheia lucrările acestei noi etape a
reuniunii intr-un spirit pozitiv și
constructiv, cu speranța că noi soluții
vor fi găsite în perioada de între
rupere ca urmare a manifestării
voinței politice din partea tuturor
statelor pentru a reglementa, problemele în suspensie și a putea înscrie
astfel rezultatele reuniunii de la
Madrid printre evenimentele politice
cele mai remarcabile ale vieții inter
naționale. în ce o privește, delegația
română este hotărîtă să depună si
de acum înainte toate eforturile, să
dea dovadă de același spirit de coo
perare pentru a asigura reuniunii din
capitala Spaniei un succes deplin.
în cadrul aceleiași ședințe plenare
au mai luat cuvîntul reprezentanții
Olandei. Greciei, Maltei, R.D.G.,
Elveției, Ungariei și Mării Britanii.
Evidențiind rezultatele pozitive în
registrate pînă acum în lucrările reu
niunii, marea majoritate a vorbitori
lor și-au exprimat speranța că în
perioada următoare vor putea fi
găsite soluții și pentru problemele
nerezolvate și au subliniat importan
ta folosirii pauzei în modul cel mai
fructuos posibil.
Ultima ședință plenară înaintea în
treruperii lucrărilor reuniunii va
avea loc . în cursul zilei de marți,
28 iulie.

OTTAWA 24 (Agerpres). — Primul
ministru al Canadei, Pierre-Elliott
Trudeau, a primit pe ambasadorul
României la Ottawa, Barbu Popescu.
Cu acest prilej, din partea tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu, președintele
Republicii Socialiste România, au
fost transmise primului ministru ca
nadian, Pierre-Elliott Trudeau, cele
mai bune urări de sănătate și ferici
re personală, iar poporului canadian
urări de bunăstare, pace și progres.
Pierre-Elliott Trudeau a adresat
președintelui Nicolae Ceaușescu mul
țumiri cordiale și un salut călduros,
urări de sănătate și succes, iar po
porului român urări de pace și pros
peritate.
în cadrul întrevederii au fost ex
primate satisfacția pentru stadiul
relațiilor româno-canadiene, precum
și dorința comună de a extinde in
continuare aceste relații, pe multiple
planuri,
îndeosebi
in
domeniul
schimburilor comerciale, cooperării
economice și tehnico-științifice.
Au fost abordate, de asemenea,
unele probleme internaționale, o
atenție deosebită fiind acordată
securității și cooperării în Europa.

ALEGERI PREZIDENȚIALE
ÎN IRAN
TEHERAN 24 (Agerpres). — Pes
te 21 milioane de alegători ziranieni
au fost chemați la urne vineri, pen
tru a-1 desemna pe președintele Re
publicii islamice Iran. Concomitent,
s-au desfășurat alegeri parlamentare
parțiale pentru ocuparea celor 46 de
locuri in Adunarea Națională Con
sultativă (Majlis), rămase neocupa
te după scrutinul legislativ de anul
trecut sau devenite vacante între
timp.
Pentru a permite o participare cit
mai amplă la vot a electoratului, gu
vernul a hotărît vineri să prelun
gească cu încă două ore timpul re
zervat votării.

Criza guvernamentală din Olanda
HAGA 24 (Agerpres). — Cele trei
personalități desemnate de regina
Beatrix a Olandei cu studierea posi
bilităților de soluționare a crizei gu
vernamentale declanșate după ale
gerile generale de la 26 mai au acceptat să-și continue misiunea cel
puțin pînă miercurea viitoare, s-a
anunțat la Haga.
Șansele de reușită sînt totuși minime, se apreciază în cercurile poli
tice din
Haga, mai ales după ce
grupul parlamentar al Partidului
Creștin-Democrat. formațiune anga
jată în vederea formării unui guvern
de coaliție de centru-stinga-împre
ună cu Partidul Muncii și Partidul
„Democrații-66“, a formulat obiecții

fundamentale asupra mai multor
puncte ale programului viitorului
cabinet, program elaborat în comun
de către negociatorii celor trei
partide.
Acest proiect de program prevede,
între altele, că Olanda nu va adopta
în acest an o decizie cu privire la
amplasarea pe teritoriul său a 48 de
noi rachete nucleare americane, în
conformitate cu hotărîrea Consiliului
Ministerial al N.A.T.O. din decem
brie 1979. Partidul Socialist a reîn
noit în acest proiect de program gu
vernamental opoziția sa categorică
față de amplasarea de noi rachete
americane pe teritoriul Olandei,
subliniază agenția France Presse.

S.W.A.P.O. cerc să se pună capăt transporturilor

Ample demonstrații de protest împotriva proiectelor N.A.T.O.de instalare a noi rachete nucleare în Europa occidentală
continuă să se desfășoare în diferite țări vest-europene. Fotografia de mai sus înfățișează un aspect de la o de
monstrație care a avut loc recent în R. F. Germania

LA REUNIUNILE DE LA

La 24 septembrie 1974, Adunarea
Generală a O.N.U. adopta o rezoluție
care interzicea exploatarea bogățiilor
Namibiei. Rezoluția prevedea sanc
țiuni împotriva celor care încalcă
această interdicție. Toate acestea au
rămas însă literă moartă, scrie revis
ta „Afrique-Asie". Mai precis, conti
nuă revista, temîndu-se ca Namibia
să nu devină independentă, compa
niile transnaționale s-au dedat la o
adevărată jefuire a principalei bogății a subsolului namibian, aici aflîndu-se cele mai mari cantități de
uraniu din lume, Companiile trans
naționale s-au grăbit să pună la îna
pe mina de la Rossing, a cărei pro
ducție anuală este de 5 000 tone de
concentrat de uraniu.
De doi ani. în ciuda recomandări
lor Națiunilor Unite, a fost pus la

LAGOS Șl SALISBURY - ACEEAȘI CONCLUZIE^

Conjugarea eforturilor statelor africane
în lupta pentru dezvoltare și dezarmare
Pe fundalul agravării crizei econo
mice mondiale, al persistenței pe
continentul african a unor situații de
Încordare și conflict — in primul
rind datorită politicii agresive a re
gimului de la Pretoria — țările Afri
cii sînt confruntate cu un șir de di
ficultăți a căror depășire
reclamă
eforturile lor conjugate. Tocmai in
acest context se înscriu cele două
reuniuni interafricane : Conferința
de la Lagos cu tema „Dezarmare,
dezvoltare și securitate regională in
Africa" (14—17 iulie) și Conferința de
la Salisbury de coordonare pentru
dezvoltare a țărilor din sudul Africii
(20—21 iulie), care au evidențiat hotărirea statelor participante de a ac
ționa în spirit' unitar în vederea li
chidării înapoierii economice, pentru
consolidarea independenței naționale,
încetarea amestecului străin și pen
tru afirmarea principiilor dezvoltării
de sine stătătoare.
Așa cum se știe, în centrul discu
țiilor purtate la conferințele respec
tive s-au aflat probleme de ordin
economie, ținind seama că Africa, in
ciuda imenselor ei resurse naturale,
este un continent al subdezvoltării, pe
al cărui cuprins pot fi întilnite cele
mai izbitoare aspecte ale înapoierii
lăsate de colonialiști. Aici, și in spe
cial la sud de Sahara, se află 13 din
cele mai sărace țări ale lumii, al
căror venit pe un locuitor este sub
200 de dolari. Foametea și subnutri
ția fac ravagii pe vaste întinderi.
Agricultura, deși dispune în genere
de condiții naturale normale. nu
reușește să satisfacă necesitățile in
terne. în cursul ultimului deceniu,
producția agricolă pe un locuitor a
scăzut in 25 de țări și a stagnat în
altele. Numeroase state confruntate
cu criza alimentară sint nevoite să
recurgă la import. Potrivit datelor
F.A.O., importurile de cereale în
Africa au crescut de la 4,2 milioane
tone in 1970 la 11 milioane tone in
1978 șl vor atinge 15 milioane tone

în 1985, dacă tendințele actuale vor
continua..
Pornind de la această situație cri
tică. de la necesitatea
ameliorării'
condițiilor de viață a milioane de
africani, reuniunea de la Salisbury
și-a concentrat atenția asupra prin
cipalelor aspecte ale economiei afri
cane și a posibilităților de ieșire din
impas, desprinzînd o serie de con
cluzii de importanță deosebită pen
tru atingerea obiectivului propus.
Astfel, dezbaterile din capitala Zim
babwe au exprimat incă o dată neli
niștea țărilor Africii față de conse
cințele nefaste ale crizei economice
mondiale, ale relațiilor inechitabile
dintre țările industrializate și cele în
curs de dezvoltare, reafirmînd do
rința participanților de a întări co
laborarea interafrlcană pe plan re
gional și continental în vederea
salvgardării intereselor proprii, a
înlăturării gravelor urmări ale domi
nației coloniale.
în această ordine de idei, comu
nicatul reuniunii menționează că au
fost adoptate o serie de programe de
colaborare în domeniile transporturi
lor, agriculturii, utilizării forței de
muncă, dezvoltării industriale și au
fost puse bazele unor organisme cu
caracter permanent, avînd ca sarcină
aplicarea în practică a deciziilor adoptate. Șefii de stat din organizația
regională S.A.D.C.C. s-au pronunțat,
totodată, pentru reluarea „dialogului
Nord-Sud“ și pentru sporirea aportu
lui țărilor în curs de dezvoltare la
circuitul economic mondial. Ei au
subliniat, intr-un mesaj adresat Con
ferinței la nivel înalt a statelor _ in
dustrializate de la Ottawa, că „țările
bogate din nord nu pot găsi o soluție
problemelor recesiunii
economice
mondiale și — dacă nu acceptă o
participare totală a lumii a treia —
riscă declanșarea unui conflict inter
național".
Fără îndoială, serioasele dificultăți
economice care confruntă țările
Africii sint și mai mult agravate ca

urmare a politicii reacționare și
agresive a R.S.A., al cărei regim
rasist încearcă să înăbușe aspirațiile
spre libertate ale poporului namibian,
lupta pentru drepturi
democratice
ale populației majoritare din propria
țară, declanșind periodic agresiuni
împotriva țărilor vecine (Angola,
Mozambic, Zambia), soldate de fie
care dată cu victime omenești și mari
pagube materiale.
în același timp, o gravă primejdie
planează asupra continentului ca
urmare a faptului că autoritățile de
la Pretoria desfășoară acțiuni intense
pentru înarmare nucleară. în acest
sens, la reuniunea de la Lagos s-a
amintit că, începînd din toamna anu
lui 1979, în largul coastelor sud-africane au fost semnalate în două rînduri experiențe nucleare și că date
publicate de unele organisme inter
naționale atestă existenta în R.S.A.
a unui adevărat depozit
de arme
nucleare.
Potrivit
documentului
„Africa de Sud nucleară", redactat
de Frank Barnaby, directorul Insti
tutului internațional de studii pentru
pace, și reprodus de revista „Jeune
Afrique", „R.S.A. posedă deja un mic
arsenal de bombe atomice cu pluto
niu (20—30 kilotone de TNT) capabile
să distrugă mai multe orașe africane.
Pe deasupra. Pretoria este pe cale
să pună la punct o «a doua genera
ție»- de arme nucleare de 100—200
kilotone și dispune de 200 bombar
diere care pot transporta rachete nu
cleare". O opinie asemănătoare îm
părtășește și profesorul senegalez
Cheik Anta Diop. „Africa de Sud —
declară acesta — are deja rachete
capabile să lovească toate țările din
„prima linie» pînă in Zair. Ea posedă
tehnologia necesară pentru fabricarea
bombei termonucleare. în aceste con
diții, statelor africane nu le rămîne
decît să-și strîngă rîndurile, să susți
nă lupta patriotilor din R.S.A. și să
se alieze cu forțele progresiste din
întreaga lume pentru a preveni pe
ricolul".

Dezbaterile reuniunilor de la Lagos
și Salisbury au arătat că țările afri
cane sînt pe deplin conștiente de
existența acestei primejdii și că sînt
hotărîte să acționeze pe toate căile
pentru înlăturarea ei. Reprezentanții
lor nu numai că au condamnat cu
toată fermitatea proiectele nucleare
ale rasiștilor sud-africani, dar au
cerut Pretoriei să pună capăt atacu
rilor armate declanșate împotriva
Angolei, Mozambicului și a celorlal
te țări din „prima linie", să recu
noască cit mai curînd dreptul Nami
biei la independență.
Opțiunile spre dezarmare ale sta
telor africane nu se limitează insă
numai la regiunea din sud a conti
nentului. Ca expresie a vechii politici
colonialiste axate pe dezbinarea și
învrăjbirea popoarelor, in Africa se
mențin unele conflicte și focare de
tensiune care au atras în cursa înar
mărilor și unele țări din această zonă
a globului. Or, cheltuielile in creștere
alocate scopurilor militare aruncă o
povară suplimentară pe umerii po
poarelor africane care și așa au de
făcut față unor sarcini deosebit de
grele, legate de lichidarea înapoierii
moștenite din trecut și înfăptuirea
unor programe naționale de dezvol
tare economică și socială. Din această
cauză, în cadrul celor două confe
rințe s-a exprimat convingerea că
realizarea unor pași efectivi pe calea
dezarmării in lume ar avea efecte
pozitive și asupra situației din Afri
ca, sțimulînd eforturile spre făurirea
unei vieți pașnice, înfloritoare.
Reuniunile interafricane din ultima
vreme., ca și Conferința O.U.A. la
nivel înalt care le-a precedat, con
firmă încă o dată că țările africane
devin tot mai conștiente de necesita
tea întăririi unității lor în lupta pen
tru depășirea dificultăților cărora
trebuie să le facă față, pentru făuri
rea unei noi ordini economice inter
naționale, corespunzătoare intereselor
lor vitale.

Nicolae N. LUPU

punct un întreg circuit de vînzare
„clandestină" a minereului de ura
niu. Mai multe companii transnațio
nale, dintre care cea mai mare este
„Rio Ținto Zinc" (companie multinațională britanică ce posedă în diverse țări acțiuni în exploatarea cuprului, aurului. zincului. fierului,
aluminiului și deține 47 la sută din
capitalul societății care exploatează
mina de la Rossing), sint implicate
în această afacere. Alături de „Rio
Tinto Zinc" s-a constituit un fel de
cartel, care reunește trei țări — Ca
nada, Franța și desigur Africa de
Sud.
Africa de Sud este reprezentată
prin două grupuri : „General Mining
and Finance Company Limited" (6,2
la sută) și „Industrial Development
Corporation", grup de stat (13,2 la
sută). „Rio Algon" (filiala canadiană
a lui „Rio Tinto Zinc") posedă 10 la
sută din capital, iar diferiți alti par
ticipant! 11,5 > la sută. In minele de
la Rossing lucrează 2 000 de negri,
care extrag, zilnic, 150 000 tone rocă.
Din ianuarie 1978, concentratul de
uraniu este trimis peste hotare. încălcindu-se rezoluțiile O.N.U. și cele
mai elementare reguli de securitate,
din portul namibian Windhoek. Ast
fel, de două ori pe săptămină, sint
transportate cu avioanele 30 de tone
de concentrat de uraniu ; jumătate
din acesta ia calea unei uzine de
prelucrare a uraniului din Franța, iar
cealaltă jumătate este transportată
spre centralele nucleare britanice.
într-o recentă declarație a Organi
zației Poporului din Africa de SudVest (S.W.A.P.O.) se cere oprirea
acestor transporturi și este chemată
opinia publică internațională să facă
presiuni în acest sens — încheie re
vista „Afrique-Asie".

împotriva amestecului
S.U.A. în Angola
NAȚIUNILE UNITE 24 (Agerpres).
— Grupul țărilor africane la O.N.U.
a dat publicității, la New York, o de
clarație în care protestează împotri
va încercărilor din Senatul S.U.A.
de a anula interdicția, impusă cu
cîțiva ani în urmă de Congres, asu
pra oricărui amestec american fățiș
sau clandestin in Angola.
în declarația țărilor africane se
arată că aceste încercări au drept
scop intervenția S.U.A. în treburile
interne ale Angolei și destabilizarea
guvernului legitim al acestei țări.
Ridicarea interdicției — se spune
mai departe — ar avea ca rezultat,
printre altele, întărirea capacității
militare a regimului sud-african,
favorizînd astfel agresiunea conti
nuă a acestuia împotriva Angolei,
care se învecinează cu Namibia, te
ritoriu ilegal ocupat de R.S.A. La rîndul său, aceasta ar avea drept con
secință și destabilizarea celorlalte
state africane din „prima linie" și
ar pune in pericol eforturile O.N.U.
de a găsi o soluție justă și pașnică
conflictului privind Namibia.
In concluzie, grupul țărilor africa
ne adresează un apel președintelui
Ronald Reagan și Senatului S.U.A.
de a se abține de la orice decizie
care ar putea duce la amestecul
american- în Angola și avertizează
că ridicarea interdicției existente in
acest sens va dăuna serios relațiilor
S.U.A. cu Africa.
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SITUAȚIA DIN SALVADOR. Pe
fondul unei reanimări bruște a ac
tivității mișcării de rezistență popu
lară armată și al sporirii nemulțu
mirii maselor, președintele juntei
de guvernămînt din Salvador, Na
poleon Duarte, a declarat, intr-o
alocuțiune televizată, că guvernul
s-a angajat să inițieze și să încu
rajeze schimbări ce ar duce la gă
sirea unei soluții pentru problemele
social-economice și politice ale ță
rii — informează agenția E.F.E.

DUPĂ GREVA GENERALA DIN
ARGENTINA. Secretarul general
al Confederației Generale a Muncii
(C.G.T.) din Argentina, Râul Ubaldini, a fost arestat la 23 iulie cu
puțin timp înainte de începerea
unei ședințe a conducerii C.G.T., la
Buenos Aires — transmite agenția
E.F.E. Arestarea lui Ubaldini a avut
loc după greva generală organizată
de C.G.T. la 22 iulie. înaintea lan
sării apelului la grevă guvernul mi
litar argentinian a avertizat că va
lua măsuri severe împotriva celor
care ar recurge la greve, pe care
el le-a denumit „măsuri de forță".

O DECLARAȚIE A T.U.C. Con
gresul Sindicatelor Britanice
(T.U.C.) a dat publicității la Londra
o declarație în care condamnă po
litica de reducere a alocațiilor de
stat pentru nevoile institutelor de
învățămînt superior din Marea Britanie.

ZIARUL „THE WASHINGTON
STAR" 1ȘI ÎNCETEAZĂ APARI
ȚIA la 7 august, ca urmare a difi
cultăților financiare, a anunțat
compania „Time Inc.“, posesoarea

ziarului. Primul număr al lui „The
Washington Star", care este singu
rul cotidian de seară al capitalei
S.U.A., a fost publicat la 6 decem
brie 1852.
CONSILIUL DE MINIȘTRI ITA
LIAN a adoptat vineri un proiect
de lege privind dizolvarea asocia
ției masonice „Propaganda II"
(P II), ale cărei activități subversi
ve vizau statul italian. Această
măsură, precizează agenția France
Presse, reprezintă o extindere a
prevederilor constituționale referi
toare la activitatea asociațiilor se
crete, care s-a aplicat pînă în
prezent în cazul organizațiilor fasciste și paramilitare.

POPULAȚIA U.R.S.S. După cum
a anunțat Direcția centrală de statistică a U.R.S.S., populația Uniunii
Sovietice a fost, la 1 iulie 1981, de
267,7 milioane de locuitori.

ACCIDENTELE DE CIRCULA
ȚIE ÎN FRANȚA. Pe șoselele din
Franța și-au pierdut viața anul
trecut în accidente de circulație un
număr de 12 543 de persoane, iar
alte 339 600 au fost rănite, a anun
țat Comitetul interministerial pen
tru securitatea circulației rutiere.
INCENDIU. Acțiunile conjugate
întreprinse cu ajutorul unor impor
tante efective umane și mijloace
materiale au permis să se pună
capăt complet violentului incendiu
declanșat in Peninsula Kassandra,
din nord-estul Greciei, unde vege
tația de pe aproximativ 2 000 de
hectare a fost devastată de flăcări.

APRICIILE VREMII
VIENA. Apele umflate ale Dună
rii au ieșit din albie la Viena, determinînd oprirea temporară a tra
ficului pe autostrada de pe malul
drept al fluviului.
In porțiunea
respectivă, nivelul apelor a depășit
cota critică de 7,3 metri. Oficialități
din capitala Austriei au declarat
insă că nivelul apelor scade trep
tat, odată cu încetarea ploilor ex
trem de abundente semnalate la
începutul săptăminii.
DELHI. Autoritățile indiene des
fășoară ample operații pentru aju

f

torarea. celor aproximativ 500 000
de persoane sinistrate ca rezultat al
inundațiilor ce au afectat in ulti
mele săptămâni statele Assam, Rajasthan și Uttar Pradesh. Revărsa
rea apelor a provocat moartea a
575 de persoane și mari pagube
materiale. Se apreciază că numai
la Jaipur daunele provocate de
inundații se ridică la circa 200 mi
lioane de rupii, iar calea ferată
dintre Delhi și Bombay, avariată,
nu va putea fi reparată complet
decît intr-un interval de cel puțin
o lună.
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Situația economică în țările Europei occidentale
Raportul Fondului Monetar International
WASHINGTON 24 (Agerpres). —
în ceea ce privește cauzele „stagflației", specialiștii F.M.I. nu aduc
Raportul periodic al Fondului Mo
netar Internațional, dat publicității
nici un element nou, constată și co
tidianul francez „Le Monde", coIa Washington, este consacrat în
mentind raportul menționat. Ei enumare parte analizării situației actuale
a economiilor occidentale, caracteri
meră numai pe cele cunoscute :
creșterea prețului la petrol pe piața
zată de specialiștii acestui organism
prin termenul de „stagflație"; ceea
ttidhdihlă, reducerea productivității
ce .înseamnă,,că, practic, se realizea
muncii, precum și problemele ce pfiză o conjugare a efectelor stagnării
vesc actualele structuri industriale
economice și inflației. Analizînd da
occidentale, create de faptul că exis
tele conjuncturale, experții F.M.I.
tă mari capacități de producție ne
consideră că „în prezent este un afolosite, mai ales în industria side
devăr unanim recunoscut că inflația
are puține șanse să fie atenuată".
rurgică, construcții navale și textile.

O decizie viu criticată a miniștrilor de finanțe
ai „celor zece"
BRUXELLES 24 (Agerpres). —
După dezbateri aprinse, în cursul că
rora au ieșit la iveală puternice di
vergențe intre participants, miniștrii
de finanțe ai celor zece țări membre
ale Pieței comune au ajuns la o for
mulă de compromis asupra proiectu
lui de buget comunitar pe anul 1982,
transmit agențiile internaționale de
presă. Proiectul de buget, care totali
zează 21,1 miliarde unități de cont
(o unitate de cont este egală cu 1,02
dolari), prevede reduceri masive âle
cheltuielilor pentru fondurile social,
regional și alte programe neobliga
torii ale C.E.E., precum și o reducere
cu 340 000 000 unități de cont a chel
tuielilor agricole, ceea ce a determi
nat observatori citați de agenția
D.P.A. să califice noul proiect de bu
get drept „deschizător al unei ere a
economiei în Piața comună".
Diminuarea
cu
aproximativ
700 000 000 unități de cont față de
proiectul inițial a capitolului cheltu
ielilor sociale și a celor destinate zo
nelor mai slab dezvoltate din C.E.E.
a provocat o vie nemulțumire in rin
dul unor țări ca Italia, Irlanda și

Grecia, care au fost însă nevoite să
cedeze — după cum notează agențiile
de presă — in fața presiunilor exer
citate in special de R.F.G. și Marea
Britanie.
Deciziile luate de miniștrii de fi
nanțe ai „celor zece" au provocat
reacții dezaprobatoare în rindul mem
brilor Comisiei C.E.E. Astfel, Chris
topher Tugendhat, vicepreședinte al
Comisiei C.E.E. însărcinat cu proble
me bugetare, a calificat proiectul de
buget drept „rupt de realitate", arătînd că sînt respinse propuneri de
mărire a fondului social care nu re
prezintă decît unu la sută din buge
tul comunitar în condițiile in care in
ultimele 12 luni șomajul în C.E.E. a
crescut cu 35 la sută.
La rindul său, Ivor Richard, vice
președinte al Comisiei C.E.E. înț&rțr
nat cu problemele sociale, a apr^c,
că hotărîrile „iresponsabile" adop
tate de miniștrii de finanțe ai „celor
zece" reprezintă, după cum relevă agentia Associated Press, „o palmă"
pentru cei 9 000 000 de șomeri din
Piața comună.

Scump, dar... nu face
O știre din Casteau .
Belgia, anunță că „uriașul edificiu subte
ran care va adăposti
cartierul general al
N.A.T.O. a început să
fie construit". A și fost
săpată fundația
de
peste 20 m adîncime în
care va fi plasat adă
postul, care ocupă c
suprafață de 6 000 mp.
„Dacă va izbucni un
război — scrie «Inter
national Herald Tri
bune»-, care inserează
știrea respectivă — această vastă cazemată
subterană va fi folo
sită de generalul Ber
nard Rogers, coman
dantul suprem al for
țelor N.A.T.O. din Eu
ropa, pentru a dirija
operațiunile
militare
ale forțelor aliate".
Ziarul ține însă să pre
cizeze că în adăpost
vor intra doar „un nu
măr limitat de mili
tari", în timp ce ,.majoritgtea personalului
comandamentului mi
litar al N.A.T.O., care
numără 2 000 de oficia
lități, va rămîne în clă
dirile de la suprafață".
Chiar în ziua în care
„International Herald
Tribune" a publicat

informațiile de mai
sus, la Londra, ziarul
„Guardian" — vrînd
parcă să evidențieze
iluzoriile avantaje ale
vieții de cîrtiță, îndră
gită după cum se vede
de unii strategi ai
N.A.T.O. — își anunța
cititorii că „efectuarea
unei explozii nucleare
la o înălțime de 300
mile deasupra pămîndului este în măsură să
paralizeze întregul sis
tem de comunicații de
pe continentul euro
pean". Ceea ce înseam
nă — arăta ziarul —
că nici înștiințările
prealabile' privind eventualitatea unui atac, nici ordinele co
mandamentelor supre
me — indiferent la ce
distanțe sub pământ
s-ar afla ele — nu vor
putea ajunge la desti
nație. Și, în același
număr, „Guardian" in
sera un alt articol, în
care, indirect, averti
za asupra perspective
lor puțin îmbucurătoa
re care ii așteaptă pe
cei puțini intrați în
adăpostul subteran an
tinuclear cînd vor ieși
la suprafață : în pre
zent — sublinia zia
rul — la 23 de ani de

la ultima experiență
nucleară efectuată de
S.U.A. pe insula Bi
kini, din Pacific, viața
locuitorilor săi, mutați
din 1946 cu forța pe
alte insule, dar care
s-au întors pe pămân
tul natal, continuă să
se afle în pericol din
cauza radiațiilor.
Și totuși, cui folo
sesc asemenea „adă
posturi" ?
„International
He
rald Tribune" mențio
nează firmele con
structoare, ale căror
profituri sînt, desigur,
pe măsura . costului
unei astfel de con
strucții subterane: pes
te 100 milioane dolari.
...După ani și ani, în
subteranele
vestitei
„linii Maginot", care
și-au dovedit totala
inutilitate
față
de
mijloacele moderne de
război, se plantau.,
ciuperci. Privite prin
această perspectivă, se
poate spune că in
vestițiile făcute de
N.A.T.O. în vederea
construirii adăpostului
sînt mult prea mari
pentru o „ciupercărie"
de 6 000 mp. (N. Plopeanu).
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