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GORJULUI : Suplimentar — 30 000 tone lignit

30 BANI

Intilnirea prietenească dintre tovarășii
NICOLAE CEAUȘESCU Șl LEONID BREJNEV
La 31 iulie, în Crimeea, a avut loc
o întilnire intre tovarășul Nicolae
Ceaușescu, secretar general al P.C.R.,
președintele Republicii Socialiste
România, și tovarășul Leonid Brejnev,
secretar general al C.C. al P.C.U.S.,
președintele Prezidiului Sovietului
Suprem al U.R.S.S.,
In cursul convorbirii, tovarășii
Nicolae Ceaușescu și L. I. Brejnev
au acordat o atenție deosebită celor
mai importante direcții ale colaboră
rii româno-sovietice.
Partidul Comunist Român și Parti
dul Comunist al Uniunii Sovietice își
propun ca și in viitor să lărgească și
să ridice calitatea relațiilor reciproce,
să întărească prietenia româno-soviețică- pe baza principiilor egalității în
qrțpțuri, respectării independenței și
sf'eranității 'rttfționale, ale solidari
tății socialiste. '
în actualul cincinal, schimburile
comterciale dintre România și Uniu
nea Sovietică urmează să crească de
circa două ori, în comparație cu
cincinalul anterior. Totodată, există
încă rezerve importante pentru adîncirea colaborării economice. Partici
parea României la construcția unor
conducte de gaze de pe teritoriul
U.R.S.S., a centralei atomo-electrice
din sudul Ucrainei, a unor întreprin
deri pentru extracția minereului de
fier, precum și a altor obiective îi va
permite să obțină din Uniunea So
vietică cantități suplimentare de
gaze, energie electrică și alte produse.
De asemenea, s-au discutat probleme
privitoare la posibilitățile livrării de
petrol din Uniunea Sovietică.
Tovarășii Nicolae Ceaușescu șl
Leonid Brejnev au examinat cele
mai actuale probleme ale politicii in
ternaționale. Ei au subliniat că ac
tuala agravare a situației din lume
afectează interesele tuturor țărilor șl
tuturor continentelor. Este necesar
să se acționeze împotriva agravării
situației internaționale, pentru re
luarea și continuarea politicii de pace,
destindere și colaborare, pentru solu
ționarea pe cale pașnică a probleme
lor litigioase dintre state.

Hotărîrea N.A.T.O. privind ampla
sarea de noi arme nucleare cu rază
medie de acțiune in Europa deter
mină intensificarea cursei înarmări
lor. Aceasta apasă ca o povară grea
pe umerii popoarelor, împiedică
eforturile lor creatoare, solutionarea
problemelor stringente. Abordarea
rațională și responsabilă de către
guverne a problemelor limitării și în
cetării cursei înarmărilor, în primul
rind a celor nucleare, înfăptuirea de
măsuri de încredere și dezangajare
în domeniul militar — iată în ce di
recție trebuie să fie îndreptată in
primul rînd, in prezent, activitatea de
politică externă. Nu trebuie să rămînă în afara atenției nici o iniția
tivă menită să ducă — pe baza prin
cipiilor egalității și securității egale
— la slăbirea confruntării militare.
Republica Socialistă România și
Uniunea Sovietică sînt adepte ferme
ale înfăptuirii integrale și necondi
ționate a principiilor și înțelegerilor
realizate la Conferința istorică de la
Helsinki, a cărei a șasea aniversare
este marcată in aceste zile. A fost
exprimată speranța că statele semna
tare ale Actului final vor face totul
ca, la reluarea lucrărilor reuniunii de
la Madrid, să se ajungă la înțelegeri
cu privire la dezvoltarea relațiilor
dintre statele participante la întîlnire, la convocarea conferinței euro
pene privind măsuri de încredere și
dezarmare, la asigurarea continuității
procesului început la Helsinki.
Rezultate bogate și rodnice ar pu
tea da unirea posibilităților tehnicoștiințifice și de altă natură ale statelor cu sisteme sociale diferite pentra soluționarea problemei energetice. Aceasta ar permite o utilizare
mai rațională a potențialelor exis
tente și accelerarea activității de
punere în valoare a noi surse de
energie. în legătură cu aceasta, a
fost evidențiată actualitatea propu
nerilor țărilor socialiste cu privire
la convocarea upei conferințe general-europene consacrate problemelor

Minerii carierei Peșteana-Nord, din bazinul carbonifer al
Gorjului, au ridicat
la 30 000 tone cantitatea de lignit extrasă
peste plan de la în ceputui lunii iulie. Suc
cesul se datorește ac-

țiunilor inițiate pen
tru prelungirea cu
1—3 ore a timpului
efectiv de funcționare
a excavatoarelor de
mare capacitate, ce
lorlalte utilaje și in
stalații, creșterii ran-

damentelor, precum și
îmbunătățirii
func
ționării benzilor și in
stalațiilor de trans
port atît pe liniile de
cărbune, cit și pe cele
de steril.
(Agerpres)

NEAMȚ : Peste plan — 87 milioane kWh energie

electrică
Cu producția obținută în ultimele două
zile ale lunii iulie
hidroenergeticienii de
la întreprinderea electrocentrale
„Bis
trița"
din
Piatra
Neamț au rotunjit la
un miliard de kilowați-ore producția de

energie electrică ob
ținută în acest an, cu
21 la sută mai mare
decît cea produsă în
aceeași perioadă a anului 1980. Această
cantitate cuprinde și
depășirea
producției
planificate pe 7 luni
ale acestui an cu 87

milioane kWh producție
suplimentară
obținută prin îmbună
tățirea exploatării hidroagregatelar, scurta
rea duratei reviziilor
și reparațiilor și re
ducerea consumurilor
tehnologice. (Constan
tin filagovici).

Ritm intens pe șantierul hidrocentralei Tismana
Pe șantierul viitoa
rei hidrocentrale de
la Tismana, construc
torii au inregistrat în
ultima perioadă noi
și semnificative suc
cese. In clădirea sub
terană a sălii mașini
lor, de exemplu, au
fost aduse în stadiu

final lucrările de exfrontul de debușare al
cavații, la casa vane
galeriei de fugă a in
lor s-a încheiat mon trat in funcțiune pri
tajul podului rulant ma combină „Alpinde 32 tone și a înce miner“ cu ajutorul
put lansarea viralelor căreia volumul zilnic
pentru puțul prin care de excavații a crescut
apele vor pune în . cu peste 50 metri
funcțiune
turbinele.
_______
cubL
In același timp, la
(Agerpres)

Producție fizică peste prevederi
la întreprinderea de rulmenți din Alexandria
Colectivul de oameni
ai muncii de la între
prinderea de rulmenți
din Alexandria au de
pășit, de la începutul
anului și pînă acum,
producția fizică cu
peste 650 000 de rul-

menți, produse Intens
solicitate în țară și de
parteneri
din
nu
meroase țări ale lumii.
Cea mai mare parte a
producției suplimenta
re a fost obținută pe
seama creșterii pro-

ductivității muncii fn
condițiile
reducerii
consumurilor specifice
de materii prime și
materiale și a costuri
lor de producție pla
nificate. (Stan Ștefan).

1

energeticii, care să examineze tota
litatea acestor probleme din regiune,
în perioada următoare și in perspec
tivă. România și Uniunea Sovietică
sînt gata să-și aducă contribuția la
asigurarea succesului unei asemenea
conferințe.
Intilnirea dintre tovarășii Nicolae

Ceaușescu și Leonid Brejnev s-a
desfășurat intr-o atmosferă priete
nească, sinceră.
La convorbiri au participat tova
rășii : Ștefan Andrei, membru su
pleant al Comitetului Politic Execu
tiv al C.C. al P.C.R., ministrul aface
rilor externe al Republicii Socialiste

România, Constantin Mitea, consilier
al secretarului general al P.C.R., pre
ședintelui Republicii Socialiste Româ
nia, Andrei Gromiko, membru al Bi
roului Politic al C.C. al P.C.U.S., mi
nistrul afacerilor externe al U.R.S.S.,
și Anatoli Blatov, consilier al secretarului generai al C.C. al P.C.U.S.

PE PRIM-PLANUL URGENȚELOR
• încheierea recoltării griului pe
ultimele 250000 de hectare
• Stringerea legumelor și livrarea
lor corespunzător graficelor stabilite
• Pregătirea temeinică a recoltării
plantelor tehnice

La plecare, pe aeroportul International Otopenl

Plecarea din Capitală

întoarcerea în țară

Vineri dimineața, tovarășul Nicolae
Ceaușescu, secretar general al Parti
dului Comunist Român, președintele
Republicii Socialiste România, a ple
cat în Uniunea Sovietică, la invita
ția tovarășului Leonid Ilici Brejnev,
secretar general al Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist al Uniu
nii Sovietice, președintele Prezidiu
lui Sovietului Suprem al U.R.S.S.
Tovarășul Nicolae Ceaușescu este
însoțit de tovarășii Ștefan Andrei,
membra supleant al Comitetului
Politic Executiv al C.C. al P.C.R.,
ministrul afacerilor externe, Constantin Mitea. membru al C.C. al
P.C.R., consilier al secretarului ge
neral al partidului, președintelui
republicii.
La plecare, pe aeroportul Otopenl,
tovarășul Nicolae Ceaușescu a fost
condus de tovarășa Elena Ceaușescu,
de tovarășii Iosif Banc, Emil Bobu,
Comei Burtică, Lina Ciobanu. Ion
Coman, Nicolae Constantin, Constan
tin Dăscălescu, Ion Dincă, Janos
Fazekâs, Cornelia Filipaș, Gheor
ghe Oprea, Gheorghe Pană, Ion
Pățan, Aneta Spornic, Virgil Trofin,
Emilian Dobrescu, Petru Enache,
Mihai Gere, Suzana Gâdea, Ion Ioniță, Ana Mureșan, Elena Nae, Con
stantin Olteanu, Comei Onescu,
Richard Winter, Nicu Ceaușescu.
A fost de față V. I. Drozdenko,
ambasadorul Uniunii Sovietice la
București.
Un grup de pionieri a oferit to
varășului Nicolae Ceaușescu buchete
de flori.
★
La sosirea în Crimeea, pe aerotovarășul
portul din Simferopol,
.
Nicolae Ceaușescu a fost intimpmat
și salutat cu căldură de Anatoli
Blatov, consilier al secretarului ge
neral al C.C. al P.C.U.S., precum și
de Viktor Sergheevici Makarenko,
prim-secretar al Comitetului regio
nal Crimeea al P.C. din Ucraina, de
alți conducători ai organelor locale
de partid și de stat.

Tovarășul
Nicolae
Ceaușescu,
secretar general al Partidului Co
munist Român, președintele Repu
blicii Socialiste România, s-a întors,
vineri seara, din Uniunea Sovietică,
unde a făcut o vizită la invitația to
varășului Leonid Ilici Brejnev, secre
tar general al Comitetului Central
al P.C.U.S., președintele Prezidiului
Sovietului Suprem al U.R.S.S.
Tovarășul Nicolae Ceaușescu a
fost însoțit de tovarășii Ștefan An
drei. membru supleant al Comitetu
lui Politic Executiv al C.C. al P.C.R.,
ministrul afacerilor externe, Con
stantin Mitea, membru al C.C. al
P.C.R., consilier al secretarului ge
neral al . partidului, președintelui
republicii.
In întîmpinare, pe aeroportul Otopeni, au venit tovarășa Elena
Ceaușescu, tovarășii Iosif Banc, Emil
Bobu, Cornel Burtică, Lina Ciobanu,
Ion Coman, Nicolae Constantin, Con
stantin Dăscălescu, Ion Dincă, Janos
Fazekas, Cornelia Filipaș, Gheorghe
Oprea, Gheorghe Pană, Ion Pățan,
Aneta Spornic, Virgil Trofin, Emilian
Dobrescu, Petru Enache, Mihai Gere,
Ion Ioniță, Ana Mureșan, Elena Nae,
Constantin Olteanu, Cornel Onescu,
Richard Winter, Nicu Ceaușescu.
Era de față ambasadorul Uniunii
Sovietice la București, V. I. Droz
denko.
Tovarășului Nicolae Ceaușescu l-au
fost oferite buchete de flori.
★
La plecarea de Ia reședința unde au
avut loc convorbirile, tovarășul
Nicolae Ceaușescu a fost salutat cu
căldură de tovarășii Leonid Brejnev,
Andrei Gromiko, Anatoli Blatov, con
silier al secretarului general al C.C.
al P.C.U.S.
Pe aeroportul Simferopol, tovarășul
Nicolae Ceaușescu a fost condus de
V. S. Makarenko, prim-secretar al
Comitetului regional Crimeea al PC.
din Ucraina, de alți conducători ai
organelor locale de partid și de stat.

In această perioadă. Ia sate tre
buie să existe o stare de perma
nentă mobilizare la lucrările agri
cole a tuturor mecanizatorilor șl
cooperatorilor, a celorlalți oameni
ai muncii din agricultură. Acum
trebuie executat un mare volum de
muncă atît la stringerea recoltei, cît
și la pregătirea viitoarei campanii
agricole. Dealtminteri, se poate
afirma că greul lucrărilor agricole —
atît ca volum, cît și ca importanță
— începe abia acum.
Pe primul plan al urgentelor se
situează în aceste zile STRINGE
REA ȘI PUNEREA LA ADĂPOST
A ÎNTREGII RECOLTE DE GRIU.
După cum se știe, în județele
din sud această lucrare s-a în
cheiat, dar ea continuă să se des
fășoare în județele situate în cen
trul șl nordul țării, unde mai este
de strîns recolta de pe 250 000 hec
tare. Recoltarea griului este întîrziată îndeosebi în județele Brașov,
Covasna, Harghita, Suceava. Bistrița-Năsăud și altele. In sprijinul uni
tăților agricole din aceste județe au
fost trimise numeroase combine din
județele situate în sudul țării, unde
secerișul s-a încheiat. Important
este ca aceste forțe suplimentare,
împreună cu baza tehnică de care
dispun unitățile agricole din jude
țele respective, să fie bine folosite,
lucrîndu-se din plin, îndată ce la
nurile se zvîntă. Nici un efort nu
trebuie precupețit pentru ca și în
aceste județe toată recolta să ajun
gă, în timpul cel mai scurt. în ma
gazii !
Pentru buna aprovizionare a
populației important este ca în
aceste zile să se acorde CEA MAI
MARE .ATENȚIE RECOLTĂRII ȘI
»
-___ . potrivit
LIVRĂRII
LEGUMELOR,
graficelor încheiate între unitățile
de producție și cele de valorificare. Or, în numeroase județe — Olt, Călărași, Giurgiu,
Galați, Buzău, Brăila, Teleorman — nu au fost respectate
graficele zilnice de livrări la legume. Producția grădinilon este
bună, dar în cazul unor sortimen
te perisabile, cum sînt roșiile, intirzierea recoltării ar putea duce
la pierderi. Tot în aceste zile în-

cepe recoltarea unor legume desti
nate aprovizionării pentru iarnă :
ceapă, usturoi, fasole uscată etc.
Prin urmare, lucrările în grădini se
aglomerează foarte mult. Iată de ce
este necesar ca organizațiile de
partid, consiliile populare comu
nale și conducerile unităților agri
cole SA MOBILIZEZE LA LU
CRĂRILE DE RECOLTARE PE
TOȚI LOCUITORII SATELOR, ur
mărind ca din producția obținută
nimic să nu se piardă, totul să
ajungă fie pe piață, fie In magazii.
In mod deosebit să se acorde prio
ritate aprovizionării Capitalei și a
centrelor muncitorești importante.
în zilele următoare va începe
stringerea inului pentru fibră și
ulei, iar nu peste mult timp se va
trece la recoltarea florii-soarelui.
Sint plante tehnice deosebit de va
loroase, care au o mare importanță
pentru economia țării și. implicit,
pentru aprovizionarea populației.
Esențial este ca printr-o organizare
corespunzătoare a muncii și pregă
tirea temeinică a utilajelor SA SE
ASIGURE DESFĂȘURAREA ÎN
BUNE CONDIȚII A RECOLTĂRII
ACESTOR PLANTE TEHNICE.
Finalul campaniei de seceriș
coincide cu declanșarea altor lu
crări agricole tot atît de importante
și care se vor amplifica pe măsură
ce vom înainta în timp. Este un
motiv in plus ca acum, concomitent
cu stringerea cerealelor păioase și
eliberarea terenurilor de paie, să se
acționeze energic la recoltarea legu
melor, a plantelor tehnice, pen
tru PREGĂTIREA EXEMPLARA
A CAMPANIEI AGRICOLE DE
TOAMNA. Aceasta impune ca în
munca de îndrumare și control
desfășurată de organele de partid
și consiliile populare, de direc
țiile agricole și consiliile agro
industriale să nu intervină nici
.
o
pauză. Peste tot trebuie să se mun
cească intens, bine organizat, astfel
ca toate produsele cimpului și ale
grădinilor să fie strînse neîntîrziat
și fără pierderi, iar prin pregătirea
temeinică a campaniei însămînțărilor de toamnă să se asigure obți
nerea de producții mari in anul
viitor.

Lucrătorii ogoarelor județului Bacău
au încheiat recoltarea griului
Lucrătorii ogoarelor județului Bacău au încheiat, în ziua de 31 iulie,
recoltarea griului pe întreaga suprafață de 51 100 ha. Odată cu recoltatul,
întreprinderile agricole de stat au depășit livrările către fondul de stat, iar
cooperativele agricole de producție au predat pină acum peste 85 la sută
din sarcinile stabilite.
In telegrama adresată cu acest prilej tovarășului Nicolae Ceaușescu,
secretar general al Partidului Comunist Român, Comitetul județean Bacău
al P.C.R. subliniază : Terminarea campaniei de seceriș intr-o perioadă de
timp mai scurtă decît in anii anteriori se datorește efortului deosebit depus
de oamenii muncii de pe ogoare, însuflețiți de chemările și îndemnurile
mobilizatoare pe care ni le-ați adresat cu prilejul Congresului țărănimii
și la recentul forum democratic al clasei muncitoare, el vizitelor de lucru
pe care le-ați efectuat în județul nostru.
In aceste zile — se spune în telegramă — eforturile sint concentrate la
arăturile de vară, recoltarea și livrarea legumelor, stringerea in întregime
a furajelor, recoltarea în bune condiții a culturilor de in pentru fibră și
ulei, floarea-soarelui, sfecla de zahăr și altele. In același timp, sîntem plenar
angajați în înfăptuirea orientărilor pe care ni le-ați dat privind dezvoltarea
și modernizarea zootehniei, sporirea efectivelor de animale și a producției
animaliere, astfel ca, pînă la finele anului, să realizăm efectivele planifi
cate, precum și celelalte sarcini ce ne revin din programul de măsuri
stabilit pentru dezvoltarea și modernizarea acestui sector.
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Cărți rare
Biblioteca județeană din Satu
Mare dispune de un bogat si
valoros fond documentar. Intre
altele, aici se află un incunabul
— cel mai vechi cunoscut pină
acum pe teritoriul județului.
Toți cei care l-au răsfoit au cre
zut că e vorba doar de o singură
carte. Mai precis, de o culegere
din lirici latini, tipărită in 1495.
Profesorul luliu Stier, cercetător
pasionat si meticulos al cărților
rare, a descoperit că nu e vorba
de o singură carte, ci de două.
A doua carte cuprinde comedii
de Aristofan apărute in 1498 in
limba greacă.

Un accident
neobișnuit
Ca de obicei, la aceeași oră
matinală, autobuzul de călători
trecea prin comuna Izvoarele,
județul Tulcea. Deodată, in fața
autobuzului a apărut un copil
cu bicicleta. Cu toată prezența
de spirit, cu tot efortul si indemînarea omului de la volan, co
pilul n-a putut fi ocolit si auto
buzul a trecut, pur si simplu,
peste el.
Dar nu, copilul n-a murit ! De
data aceasta a fost rindul lui să
aibă o prezență de spirit extraor
dinară. Fulgerător, el s-a trintit
si s-a făcut una cu pămintul,
astfel că autobuzul a trecut peste
el fără măcar să-i producă vreo
zgirietură.
S-a ales numai cu o spaimă
grozavă si cu învățătură de min
te. Să sperăm că nu numai el.

A vrut lozul

cel mare

I
I
I

I
I
I
I

Ploiesteanca Vasilica Iov a
jucat la Loto. I-au ieșit două
numere cistigătoare din trei.
Cum al treilea număr era foarte
apropiat de cel care ieșise, in
realitate, cistigător, s-a gindit
să-i facă o „operație estetică1',
transformindu-l cu o migală și
răbdare demne de o cauză mai
bună. Cu lozul făcut „norocos"
și „cîștigător", s-a prezentat
să-și incaseze banii cuveniți. Un
singur amănunt uitase Vasilica :
existența copiei adevăratului nu
măr falsificat. Si astfel, „noro
cul" i s-a transformat in ghinion,
alegindu-se cu un dosar de cer
cetare penală. ,
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Socrul generos
Cu bucurie, cu ospitalitate Și

masa încărcată de bucate
I cuValea
l-au primit socrii din comuna
Moldovei, județul Sucea
va, pe tinărul lor ginere, Vasile
ginerele, amețit de băutu
I T.ră, Dara început,
nitam-nisam, să
tune și să fulgere. A pus mina
pe
un
topor
și
a
spart geamurile
I de la casa tatălui-socru.
Apoi,
nici una, nici două, a încercat
să-i dea foc, nu mai înainte de
I a-lnățel
lovi cu o piatră pe un cumcare a încercat să-l poto
lească.
I seștetn fața
legii însă, care pedep
asemenea isprăvi reproba
bile, cu toate necazurile prici
socrii s-au dovedit iertă
I nuite,
tori și generoși, astfel că ginerele
s-a ales numai cu o condamnare
forma unei amenzi ustură
I sub
toare.
I Aviz amatorilor!
I Ne place să admirăm din goa
na trenului, autobuzului sau a
personale lanurile de
I mașinii
porumb, viile și livezile, pomii
de pe marginea drumurilor, gră
dinile. Cu atît mai de neînțeles
I șiautomobiliști
condamnabil este obiceiul unor
care țin să aibă
un ciștig din orice
l neapărat
plimbare cu mașina, luind cu
asalt tot ce întilnesc in cale :
fructiferi, legumele, po
I pomii
rumbul. Alții sint mari amatori
de cartofi, așa cum s-a întimdeunăzi cu ocupanta auto
I plat
turismelor l—AB—7708, 1—VS—
1264 și 1—VS—3009, care au nă
ca lăcustele (să nu-i supe
I vălit
re comparația, pentru că o me
rită cu prisosință) pe terenul
cultivat cu cartofi al cooperato
I rilor
din Băcia, județul Hune
doara. Au fost surprinși scormo
pămintul, scoțînd cartofii și
I nind
burdușindu-și portbagajele.
Amenzile plătite in astfel de
întrec de zeci de ori va
I cazuri
loarea acestor isprăvi reproba
bile.
I Aviz amatorilor !
I Înfîlnirea de la
I „Izvorul rece"

I
I
I

Mandatul de a decide,
mandatul de a înfăptui
Am adresat o întrebare mai multor
comuniști din citeva întreprinderi
din Capitală : Cum își desfășoară activitatea biroul organizației de bază
între două adunări generale ?
Iată câteva idei din răspunsurile
primite : „Organizează temeinic în
deplinirea hotărîrilof adunărilor ge
nerale" (Dumitru Broască, șef echipă,
întreprinderea de țevi „Republică") ;
„Se acționează prompt pentru apli
carea hotărîrilor organelor superioa
re" (Ion Chișu, electrician, „Electroaparataj") ; „Există preocupări pen
tru o soluționare favorabită a pro
punerilor" (Gheorghe David, subinginer, întreprinderea de prospecțiuni
geologice și geofizice pentru hidro
carburi).
Sfera de cuprindere a problemelor
tot mai diverse cu care se confrun
tă organizațiile de partid a cunoscut
în ultimii ani o largă extensiune. Ne
cesitatea înfăptuirii cu rezultate cît
mai bune a sar
cinilor
izvorîte
din documentele
Congresului
al
XII-lea, din in
tovarădicațiile
Nicolae
șului
seCeaușescu,,
cretar general al
partidului,
din
hotăririle
orga
nelor
superioa
re și cele proprii
impune desfășurarea unei munci in
tense, permanente de către fiecare
organizație de bază între adunări
generale. Așadar, ce sarcini revin
biroului organizației de bază pentru
a asigura o activitate cît mai bogată
și cît mai eficientă ? Care sint direc
țiile de acțiune ? Ce se cere în acest
sens comuniștilor ?
Iată întrebări care-și găsesc răs
puns în fapte.
Atrage atenția. în primul rînd. si
tuarea in centrul preocupărilor a grijii
pentru rezolvarea problemelor-cheie
ale producției: producția fizică, cali
tate, export, eficiență. Tocmai o ast
fel de orientare a permis organizației
nr. 10, de la laminorul de trei țoii —
„Republica", o activitate rodnică. S-a
examinat, spre exemplu, intr-o adu
nare generală calitatea țevilor. Mai
ales că aceste produse merg și la ex
port. S-au stabilit termene si responsabilităti precise pentru membrii
organizației, pentru conducerea tehîn
nico-administrativă. „S-a
.... .. acționat
..
mai multe direcții — ne spunea Ion
Ilie. secretar adjunct.
Prima direcție a constat In îndru
marea, sprijinirea și controlul cadre
lor din conducerea schimbului pen
tru a înfăptui măsurile tehnico-economice preconizate. Una din acestea
viza reglarea bancului de laminare
pentru evitarea ștrangulărilor pe flu
xul de fabricație, reducerea rebuturi
lor. Sarcina îi fusese încredințată
unui maistru. Comuniștii au venit cu
numeroase propuneri. Printre ei se
numără Constantin Miron. Constan
tin Radu, Dumitru Broască. Cristache
Bucur.
O a doua direcție a activității a
fost mobilizarea tuturor mijloacelor
. <ie inrîurire educativă în. vederea ri
dicării calității țevilor. Prin muncă
politică de la om la om au fost
popularizate măsurile destinate aces
tui scop. Au fost combătute neglijen
țele cauzele lor".
— De-a lungul perioadei dintre adunări — a subliniat Vasile Negru,
secretar adjunct la organizația nr. 3,
„Electroaparataj" — apar anumite hotăriri. primim diverse sarcini. Inter
venția operativă pentru aplicarea lor
se înscrie drept unul dintre obiecti
vele esențiale ale muncii noastre.
Așa s-a procedat, de exemplu, după
ce comitetul de partid din întreprin-
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lntimplarea a făcut ca la res- I
taurantul „Izvorul rece" din Si- |
naia să se intilnească doi prieteni, amândoi șoferi clujeni: I
Mihai Mateiaș, cu un autoturism |
de teren, și Vasile Fechete, cu
un autocamion. In pofida denu- l
mirii restaurantului, cei doi au |
ținut să „cinstească" bucuria revederii cu o tărie. După ce au I
băut ei cit au băut, au plecat in- |
tr-o plimbare nocturnă, cu autoturismul de teren, pe Valea Pra- I
hovei. La o curbă luată în vite- |
ză, mașina a căzut intr-o prăpastie. Cei doi n-au mai putut |
fi salvați.
|
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Rubrică realizată de
Petre POPA
ți corespondenții „Scinteii

dere a examinat Intr-o plenară pro
blema exportului. Imediat după ple
nară. biroul organizației de bază s-a
întrunit cu conducerea secției și au
hotărît ceea ce urma să se înfăptu
iască. S-a alcătuit un colectiv din
specialiști, maiștri, muncitori cu o
înaltă calificare care au studiat po
sibilitățile din secție. A fost stabilit
un program concret de măsuri cu
sarcini precise pentru comuniști și
alți lucrători. Biroul organizației de
bază a urmărit sistematic stadiul în
deplinirii acestor măsuri.
Asemenea exemple pozitive sem
nalate mai sus — dar ele sint mult
mai multe — „coexistă" uneori cu
manifestări de formalism. Iată, de
pildă, tot la organizația nr. 10 de la
„Republica", nu întotdeauna analize
le prezentate în adunările generale
de partid se soldează cu măsuri efi
ciente pentru îndreptarea unor stări
de lucruri semnalate. Sint propuneri
valoroase formu
late fie în adu
nări generale, fie
cu prilejul discu
țiilor individuale
sau între două
adunări adresate
direct
biroului,
dar care așteaotă
răspuns în fapte...
Ni s-a părut re
levantă experien
ța mărturisită de
Olga Georgescu, secretară de partid,
' la
‘
I.P.G.G.H. :
organizația nr. 3, de
„întrucît foarte multe din propunerile
făcute de oamenii muncii sint incluse
în programele adoptate atît pe linie
administrativă, cit și pe linia activi
tății organizației de partid și a or
ganizațiilor de masă, am introdus re
gula ca lunar după prima decadă de
activitate, cînd în cadrul colectivului
de conducere operativă se efectuea
ză analiza preliminară a realizării
planului de producție pe luna res
pectivă, Ia care particip și eu. să se
examineze, totodată, și ‘propunerile și
hotăririle cu termene scadente, sta
bilind cu acest priiei măsurile ce se
impun pentru rezolvarea lor pină la
capăt". O modalitate practică ne care
nu am regăsit-o la organizația nr. 6
din aceeași întreprindere.
De unde se vede că aportul concret
al comuniștilor între două adunări
generale la solutionarea problemelor
muncii de partid depinde in mare
măsură de felul în care birourile
reușesc, ca organe executive, să con
ducă munca pentru înfăptuirea hotărîrilor organelor superioare și a pro
priilor hotărîri. astfel ca organizația
de bază prin membrii săi să devină
cu adevărat forța dinamică a colec
tivului de muncă menită să declan
șeze elanul și inițiativa maselor pen
tru realizarea politicii partidului.

AGENDĂ TURISTICĂ
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Viața de partid
între adunările
generale

Comentpu doi botoșăneni. în timp ce
ieșeau pe ușa curăță
toriei chimice aparținind cooperativei meș
teșugărești
„înfrăți
rea :
— Vrei să scapi cît
mai repede de o
haină ? Dă-o aici la
curătat. O primești ori
cu căptușelile rupte,
cu minecile desfăcute,
ori pătată. ori arsă.
— Cum se zice... te
„cureți" de ea.
surprins
Dialogul
ne-a făcut să intrăm
în unitate și
. să deschidem „Jurnalul cum
părătorului". Am notat
citeva consemnări. Vio
rel Mărgineanu (str.
Primăverii nr. 22) lasă
să se înțeleagă faptul

că sacoul l-a scos de
la curătat într-o stare
demnă de invidiat și
de adepti ai trecutei
mode ..hippy" : o fîșie
de zdrențe, rezultate
din deprecierea căptu
șelii, ii garnisea haina
de la un capăt la altul.
O gospodină cu npme
.indescifrabil (str. I.C.
Frimu, bloc C 1) sesi
zează că. dintr-o len
jerie de pat nounouță, s-a ales cu un
vraf de cîrpe.
Și mai păguboasă a
fost intenția inginerei
Iul ia Sumanaru (str.
Maxim Gorki nr. 6 A)
de a-și vedea un par
desiu curătat. Vestmîntul o costase 2 000
de lei ; nu l-a purtat
decit un anotimp ;

DE LA ADAS
La tragerea de amortizare a
asigurărilor de viață pentru luna
iulie 1981 au ieșit următoarele
opt combinații de litere :
1) G.J.Y.

2) F.C.W.

3) Y.W.M.
4) K.X.H.
5) E.T.D.
6) W.P.T.

7) X.G.Z.
8) E.N.F.

Toți asigurați! cărora le-au
ieșit una sau mai multe din
aceste combinații de litere în
scrise în polițele lor urmează
să se adreseze unităților ADAS
pentru a li se stabili drepturile
cuvenite.
Pentru a participa și la urmă
toarele trageri lunare de amor
tizare este necesar ca asigurațil
să achite primele de asigurare
la termenele stabilite.

STINA DE VALE
Stațiunea climateri
că Stina de Vale
este, metaforic, o perlă
in bogata zestre turis
tică a Bihorului. Pe
montanul „picior de
plai" s-a adunat parcă
laolaltă tot ce inspira
ta natură a conceput
mai pitoresc, incintător și sănătos din mi
nunății Apuseni, făcîndu-l, pe cit de fru
mos, pe atît de util și
de căutat. Zeci de mii
de oaspeți și tot atiția
vizitatori se perindă
anual pe aici. Un loc
unde iarna vine devre
me și parcă nu-i vine
să plece, cu climă blindă în timpul rece și
\ plăcut răcoritoare in

sezon estival. Darnica
sînt doar cîteva dintre
pitoreștile toponime,
natură și primitorii
amfitrioni au făurit . adevărate subiecte de
ilustrate, din varieta
Stinii de Vale un bun
tea peisagistică a aces
renume in țară și chiar
tor împrejurimi. Po
în străinătate, impudoabă a masivului Vlănînd-o ca un punct de
deasa, intre Munții
referință în zestrea
Bihorului și Pădurea
noastră turistică. In ul
Craiului, Stina de Vale
timii ani, mai ales,
Stina de Vale a dobirfincintă și... tămăduieș
dit și un atribut ...spor
te, afirmindu-se tot
tiv, plăcutele pirtii ale . mai mult și ca ideal
loc de cură in afecțiuni
versanților săi, cu se
zon alb prelungit, atrăale glandei tiroide și
ale sistemului nervos.
gind numeroși schiori
Un loc de care, vizidin țară și de peste
tîndu-l, indiferent de
hotare. Cascada ladolisezon, nu poți să te
nei, cascada Moara
Dracului,
săritoarea
desparți fără dorul re
vederii.
ledutului,
__
săritoarea
Bohodei, Piatra Tâlha
AI. PETI
rului, Cetatea Rădesei

Virgil GHEORGHIȚA

Să curețe, dar nu
după mai multe invi
tații de tipul ..venit!
săptămîna viitoare", a
constatat că pardesiul
suferise atîtea arsuri,
incit nu mai putea fi
îmbrăcat. Comisia de
evaluare a pagubei.
întrunită după înde
lungi și repetate dru
muri ale clientei, a
oferit o despăgubire
de 750 lei și— 72 bani.
Aproximativ echiva
lentul
cheltuielilor
pentru cusut. Dar ma
terialul ? Dar timpul
învestit pentru procu
rarea
materialului,
drumurile la croitor ?
Din grozava despăgu
bire mai trebuie scă
zută și taxa... serviciu
lui pentru curățat (50
lei). Ce valoare are

dome
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despăgubirea acordată licitudinii" serviciilor
fată de toate acestea,
cooperativei. Cu atît
e ușor de .calculat, * mai mult cu cit însăși
Mai greu dejapreciat
comisia i-a sugerat
este însă valoarea „soclientei să apeleze, mai

bine, la o... Instanță
judecătorească. Pentru
„curățirea" prestigiu
lui firmei, probabil.
(Silvestri Ailenei).

Ploaia din amfiteatrul... acoperit
Litoralul. după cum
se știe, este o gene
roasă gazdă pentru
spectacolele estivale.
Gazdă bună și primi
toare. insă cu o singură condiție : să nu
plouă !
Pentru că,
după ani de așteptare.
Teatrul de vară din
Mamaia a fost în fine
acoperit, dar copertina
(realizare a unei în
treprinderi
speciali
zate din Balotești),
care a costat vreo pa
tru milioane de lei, și
care seamănă, după

proiectul constructo
rului, cu un „covor
fermecat", te face să
simți ploaia exact...
după ce ploaia a stat 1
Mai clar : nu numai
că are o formă cu
rioasă. care ajută am
fiteatrul să înghită
vuietul mării și zgo
motul șoselelor, pentru
ca să plaseze apoi aceste bruiaje în interiorul sălii, dar adună apa spre mijlo
cul ei și, după ce ro
potele de ploaie în
cetează. expediază apa

pe negîndite exact
peste capetele specta
torilor. Ce plăcere !
„Plouă ca întotdeau
na" — spun actorii
constănteni și știu că
cei din Balotești vor
da vina pe construc
tor, constructorul pe
materialul copertinei,
întreprinderea care a
furnizat materialul pe
cei care au furnizat
fibrele. Ca
intr-un
„lung lanț al slăbiciunilor". Și totuși !...
(S. Oțeanu).

Alte amănunte despre activitatea
observa patru cuptoare de var stin
se, părăsite. De la o vreme, cuptoa
de rftică industrie ne-au fost oferite
de tovarășul Grigore Dogaru, direc
rele fumegă din nou. Fumegă și
intercooperatiste
produc var și bani, cum s-ar zice —
torul
asociației
„Smeura", fruntașă pe județ.
bani din piatră seacă. Prin valorifi
carea acestui prețios material de
— Dacă ar fi să vorbim despre
construcție, sătenii își durează case
experiența noastră în ceea ce pri
și alte construcții, unitățile agricole
vește beneficiul obținut, și de utili
își înalță blocuri pentru specialiști,
tatea lucrărilor pe care le facem,
amenajări pentru zootehnie.
putem defini totul în cîteva cuvinte:
Dar pentru construcții nu e nevoie
folosirea pe scară largă a resurselor
numai de var. E nevoie, printre al
locale — materii prime și forță de
tele. și de balast, nisip, pietriș. Cele
muncă — valorificarea unor mate
două mari cursuri de apă ale jude
riale ignorate pină nu de mult. Ast
țului — Argeșul și Rîul Doamnei —
fel. am ajuns, rapid, de la o pro
cărau la vale incomensurabile can
ducție de citeva milioane de lei
tități de piatră măcinată din
anual, să ne planificăm 68 milioane
munți, împotmoși să estimăm
lindu-și cu ele
pînă la finele apropriile albii. Se
nului o producție
mai scotea, icide chiar 85 de mi
colo, cîte o căru Din materii prime aparent lioane Iei. O trei
ță, dar nu se fără valoare cooperatorii me din cît fusese
făcea nici pe de
planificat
pen
parte o exploata din județul Argeș obțin be tru... întregul ju
re pe măsura ne
deț. Cum ? După
cesităților și posi neficii de sute de milioane cum ați văzut,
bilităților. Prin
din piatra de rîu
lei
cipalul
impedi
și cea de var, din
ment ? Lipsa unor
lemn compromis.
utilaje pentru ex
— Totuși, mica
ploatare intensă a
industrie nu se
agregatelor de rîu. Ca și in cazul cup
reduce doar la valorificarea pietrei șl
toarelor de var de pe Mateiaș, acum
lemnului. Ați mai inițiat și alte acti
imaginea e alta. In vecinătatea co
vități ?
munei Merișani, la Borlești, se ex
— Să vă dau și alte cîteva exem
trag din Argeș cantități imense de
ple. Am observat printre deșebrile
„mărgăritar", balast, nisipuri, bolo
marii industrii o btmdă simpi'^ șl
vani, pentru construcțiile agricole,
îngustă din propilenă. Ne-am trădar și pentru minerit și alte șan
mîntat ce-am putea face cu ea și...
tiere. O balastieră asemănătoare
Am scos pe piață un tip de fagure
funcționează și la Pișcani. pe albia
foarte necesar în sericicultură, pen
Rîului Doamnei. în amîndouă balas
tru producerea gogoșilor viermilor
tierele au fost înființate și secții in
de mătase. Sau : amenajăm acum
care se confecționează grinzi, dale,
pe malul rîurilor ghețării. Pentru
grătare, bolțari și alte elemente pre
că de apă nu ducem dorul, ci mal
fabricate. Cum a fost depășit impa
degrabă de gheață.
sul lipsei de utilaje ? Balastierele au
Dacă creșterea activităților de
fost înzestrate prin autodotare. prin
mică industrie a fost impresionantă
reîntinerirea unor utilaje vechi,
în
ultima perioadă, cum să mai cali
scoase din uz, uitate de vreme.
ficăm anticipațiile pentru cincinalul
— în anul care a trecut — ne
în curs ? Județul și-a planificat o
spunea tovarășul Gheorghe Costavaloare a producției globale indus
che, director adjunct al direcției
triale a acestui sector de 2,7 miliar
agricole județene — sectorul activi
de iei, ceea ce revine, în medie, cite
tăților industriale și prestărilor de
540 milioane pe an. In producție
servicii a realizat o producție glofizică, această valoare înseamnă
bală în valoare de 444 milioane lei ;
6 000 tone de produse de panificație,
250 tone de semiconserve _________
și conserve
cu 265 milioane lei mai mult față
de legume și fructe, 400 000 mc de
de valoarea planificată, situînd juagregate, 5 000 tone var, 7.7 milioane
dețul pe loctil doi pe țară. La aceste
cărămizi, precum și ambalaje1 din
rezultate au contribuit toate cele
lemn, mături din sorg, împletituri
șapte asociații de profil, cele o sută
din răchită. încă din acest an s-a
dublat capacitatea fabricilor de că
rămidă și s-au organizat stații noi
de sortare a agregatelor de riu Ia
Stîlpeni, Topoloveni și Stolnici; iar
la Dîrmănești, Vlădești și Costești
se pun în funcțiune noi secții de
ceramică. Au fost înființate 15 bri+
ițe lqciju,, oare, se ocupă de scoar
i masei lemnoase din locuri greu
accesibile și de transformarea ei in
materiale de construcție și bunuri
de larg consum.
După cum se observă, în afară de
materiale de construcții, mica indus
trie de pe lîngă agricultura argeșeană își propune și industrializarea
produselor pâmintului, inclusiv pen
tru trebuințele satelor. Va crește,
bunăoară, activitatea
brutăriilor,
care vor fi adaptate la funcționarea
cu cărbuni inferiori, economisindu-se
motorina. Dar se are in vedere și
satisfacerea altor cerințe din mediul
rural. La asociațiile din Stilpeni și
Topoloveni, cooperativele agricole
din Cimpulung și Aninoasa. spre
exemplu, s-au introdus îndeletniciri
noi, legate de confecționarea de că
ruțe, scări duble din lemn pentru
București
un nou
lucrările din plantații, potcoave și
caiele. Sînt evidente și căutările
'
ansamblu de locuințe
pentru confecționarea de instalații
simple
și
ieftine
pentru
producerea
în Alexandria
biogazului, preocupările legate de
Unul dintre cele mai noi și
specializarea unor formații de săteni
mai moderne cartiere de locuin
care să execute plantații, drumuri,
țe, cunoscut sub denumirea de
împrejmuiri, lucrări de îmbunătățiri
„București", s-a înălțat in mu
funciare, de modernizări în z^i/’jhnicipiul Alexandria, reședința
nie. Potrivit indicațiilor exkfse
județului Teleorman, de-a lun
date de conducerea superioară f de
gul marii artere de circulație
partid și prevederilor Legii industriei
spre și dinspre capitala țării. în
mici, conducerile de cooperative dez
ultimii trei ani. numai in avoltă activități diversificate de pres
ceastă zonă a orașului s-au con
tări de servicii către populația co
struit aproape o mie de aparta
munelor. cum ar fi organizarea de
mente. ansamblu prevăzut cu
mici ateliere de zidari, zugravi,
toate dotările social-edilitare
croitori, depanatori de radio și alte
necesare. La parterul blocurilor
obiecte de uz casnic. Sint renăscute
s-au amenajat și continuă să se
un șir de meșteșuguri tradiționale,
înființeze spatii comerciale și
ca olăritul, țesutul covoarelor, sculp
unități prestatoare de servicii.
tura în lemn și in piatră.
Nu sînt neglijate nici căile de
Instantaneul cuptoarelor de var
acces pentru autovehicule și
reaprinse pe Mateiaș este, înpietoni, spatiile de parcare auto,
tr-adevâr. numai un exemplu, Dar
de joacă pentru copii, zonele
e un exemplu semnificativ pentru
verzi și gospodărești. Astăzi. în
vitalizarea
unui întreg domeniu de
acest perimetru, delimitat de
activitate economică în județul
străzile „23 August" și „1 Mai",
Argeș : mica industrie.
„Libertății" și „Proletari" se
află peste 2 000 de apartamente.
Gheorghe C1RSTEA
(Stan Ștefan).
corespondentul „Scinteii u

Cîmpul - „sediul de vară" al muncii politice și culturale la sate
de inrîurire politică a conștiințelor.
Să amintim doar că grafice expuse
la C.A.P. înfățișează, zi de zi, între
cerea socialistă dintre ferme și bri
găzi, dind astfel posibilitate satului
să-și cunoască operativ fruntașii șicodașii, pe cei ce folosesc din plin
fiecare clipă bună de lucru, ca și pe
Și pentru județul Vaslui luna iulie a reprezentat perioada cea mai
cei ce le irosesc.
fierbinte a bătăliei pentru piine, zilele în care întreaga suflare a satelor
...Ne oprim apoi la Codăești, co
nu cunoaște odihna pină cînd roadele ogoarelor nu sînt strinse și puse
mună mare ce aspiră de pe acum la
la adăpost. Neodibnă pe care, in chip firesc, munca politică și culturalstatutul de centru urban. încercăm
educativă poate și trebuie să o sprijine, in forme adecvate. Din perspec
să aflăm și aici ce acțiuni au fost or
ganizate în aceste zile de către fac
tiva unei asemenea cerințe am intreprins recent o investigație in citeva
comune vasluiene.
torii educativi din comună. Ni se
vorbește, mai ales, despre dificultățile
pe care le presupune inițierea unor
Bălteni. „Centrul de greutate al
perspectivele de dezvoltare a tării
acțiuni educative fie in mijlocul oa
prefigurate în aceste documente, ci
muncii noastre politico-educative s-a
menilor aflati la strinsul recoltei, fie
cu precădere căile prin care putem
deplasat in cîmp. acolo unde sînt
seara, la căminul cultural. Puțin mai
asigura realizarea prevederilor legilor
acum oamenii — ne spune tovarășul
Melu Iacob, secretar adjunct al co
Planului unic de dezvoltare economi- j tîrziu, la ceasurile serii, zeci și
zeci de oameni treceau agale pe
co-socială pe perioada 1981—1985
mitetului comunal de partid. Asta în
strada principală ori tăifăsuiau in
și Planului de dezvoltare a agri
seamnă că folosim fiecare pauză de
fata halbelor cu bere de la restau
culturii și industriei alimentare în
lucru pentru a realiza o informare
rantul „Movila" în acest timp, sala
operativă asupra evenimentelor vieții
actualul cincinal. Cu alte cuvinte, am
punctului de documentare politicovrut să facem bine înțelese cîteva ce
politice interne și internaționale, dar
ideologică (o sală încăpătoare) era
rințe fundamentale ale realizării noii
și asupra problemelor comunei noas
zăvorită strașnic cu un lacăt, iar sala
revoluții în agricultură : o atitudine
tre. Am asigurat astfel cunoașterea
căminului
cultura! aștepta răbdă
superioară
față
de
muncă,
o
organi

amplei expuneri prezentate de tova
zare judicioasă, o disciplină fermă în
rășul Nicolae Ceaușescu la Con
toare și goală eventuali amatori ai
folosirea bazei tehnico-materiale de
gresul consiliilor oamenilor muncii, a
unui film.
care dispunem, pn spirit de buni gos
importantelor legi adoptate recent de
îl căutăm pe directorul cămi
podari adine înrădăcinat in mintea
cele mai înalte foruri de conducere
nului cultural spre a afla ce acțiuni
tuturor locuitorilor".
democratică ale societății noastre. La
a inițiat instituția pe care o conduce.
Aveam să ne convingem că aici
brigada I de cimp, undP am partici
Avem satisfacția de a nu-1 aștepta
s-au găsit și alte modalități eficiente
pat eu, au fost înfățișate nu numai

Cum s-a înțeles această cerință
în comune ale județului Vaslui

prea îndelung, căci se afla printre
trecătorii de care aminteam mai sus.
Dinsul enumeră o serie de acțiuni —
nu puține — pe care le-a gindit co
lectivul de conducere al căminului
cultural. Iată una care ni.s-a părut
bine aleasă — „Să economisim cu
maximă eficientă resursele de ener
gie". Ne gindeam desigur că o dezba
tere cu asemenea titlu nu putea ur
mări decit să facă limpede înțeleasă
însemnătatea folosirii judicioase a
energiei la locul de muncă. în gospo
dăria proprie a fiecăruia. Din spusele
tovarășului director Hodaș Ioan,
aveam să aflăm insă că dezbaterea
nu s-a transformat într-o pledoarie
pentru economii, ci a stăruit cu pre
cădere asupra posibilității omului de
a descoperi noi surse de energie. Fără
îndoială că dintre cele două optici de
realizare a temei — cea dinții era
mai utilă, răspundea unor cerințe de
stringentă actualitate.
Dealtfel, trebuie să subliniem că
tocmai conectarea muncii noliticoeducative la actualitatea fierbinte a
țării, la problemele prioritare ale sa
tului ni s-a părut a nu se realiza in
măsura corespunzătoare in unele din
comunele prin care am trecut. La Solești, tovarășa CiubarJ Elena, secretar
adjunct al comitetului comunal de
partid, nu a putut aminti. între ac
țiunile de popularizare a documente

lor celui de-al II-lea Congres al con
siliilor oamenilor muncii și a legilor
recent adoptate, decit obișnuita in
formare politică ce deschide adună
rile generale de partid.
...Ștefan cel Mare și Văleni. Două
comune aflate la o distanță apre
ciabilă. Le apropie însă slaba gos
podărire a căminelor culturale de
aici. Și se mai aseamănă cele două
cămine culturale și prin activitatea
unilaterală ce se desfășoară aici :
aproape exclusiv proiecții cinemato
grafice. Căci, bunăoară, biblioteca de
la Văleni ține să se asemene intru
totul cu căminul cultural : același
praf așezat în straturi groase peste
cărți și reviste.
în încheierea investigațiilor am
vrut să supunem constatările noastre
tovarășului Constantin PEPTU, vice
președinte al comitetului județean
de cultură și educație socialistă. Tre
burile dumnealui I-au împiedicat
însă, în cele două zile în care ne-am
aflat in județ, să găsească răgazul de
a sta de vorbă cu noi. I le aducem
la cunoștință, și nu numai dînșului,
pe această cale, pentru luarea măsu
rilor cuvenite.

Silviu ACHIM
Crăciun LALUCI

corespondentul „Scinteii*
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GRĂDINILE, CÎMPUL AȘTEAPTĂ CULEGĂTORII - PE TOȚI LOCUITORII SATELOR!
pectate. Faptul că, în funcție de gra
dul de coacere a produselor, recol
tarea se face zilnic sau de 2—3 ori pe
săptămînă, că oamenii cunosc în
fiecare zi ce au de făcut, că, exceptind „vîrful" din campania de re
coltare a griului, capacitățile de
transport au fost asigurate la nivelul
necesar (în ultima vreme neînregistrîndu-se nici un caz în care legu
mele culese să fie lăsate pe cimp). a
dus nu numai la îndeplinirea planu
lui de livrări la fondul de stat, ci și
la depășirea lui atît pe cele 7 luni,
cît și pe luna iulie.
La polul opus se situează unele
unități din cadrul Complexului de
legume și fructe Lugoj. Slaba orga
nizare a muncii, lipsa de control din
partea specialiștilor asupra stării de
vegetație a legumelor din cimp, pre
cum și alte carențe au făcut ca în
fermele cooperativelor agricole Chizătău, Balint și Racovița, roșiile și
ardeii să fie recoltate cu mare în-

Teleormanul poate trimite
mai multe legume în piețele Capitalei!
• Riîmul recoltării a sporit, dar sînt încă
rămîneri în urmă
• Cînd delegații I.L.F. sînt capricioși,
camioanele
rămîn neîncărcate
✓
In luna iulie, unitățile agricole din
județul Teleorman au strins și ex
pediat beneficiarilor peste 21 000 tone
ceapă, tomate, ardei, castraveți, us
turoi, vinete și alte legume. Pe an
samblul județului, planul de livrări
la legume nu s-a realizat cu circa
10 000 tone datorită, in principal, ve
getației intîrziate a acestora. Coman
damentul județean pentru agricultură
a luat măsuri pentru urgentarea re
coltării legumelor. Ca urmare, in pe
rioada 20—26 iulie graficele de livrare
au fost depășite cu 150 tone, iar in
săptămina in care ne aflăm s-a înre
gistrat același ritm bun de lucru.
Marți, de pildă, față de 1655 tone plan
s-au livrat la fondul de stat 1710 tone.
La creșterea ritmului de recoltare a
legumelor contribuie in mod deosebit
și cei peste 5 000 elevi, care fac în
aceste zile practică in unitățile agri
cole de stat și cooperatiste.
Uri exemplu de mobilizare a coo
peratorilor am intîlnit la ferma de le-'
i gume a C.A.P. Peretu. După cum ne
spunea ing. Cornelia Vișan, șefa de
ermă, din planul pe acest an de 1833
one de legume au fost livrate aproape 700 tone. Cultura de ardei
gras fiind întreținută bine anunță o
producție mult mai mare fată de
cele 800 tone planificate. Bune re
zultate la recoltarea legumelor au și
cooperatorii din fermele de la Cernetu și Izvoarele, care expediază
zilnic cite 50—60 tone de produse
proaspete.
Intr-adevăr, acolo unde munca
este bine organizată, unde specialiș
tii din conducerile unităților se arlă
în mijlocul oamenilor, lucrînd cot
la cot cu ei. indrumind și luind de
cizii imediate, rezultatele nu se lasă
așteptate. La grădina de legume a
cooperativei Ștorobăneasa stăm de
vorbă cu ing. Panica Istru. „Avem
o recoltă bună de legume și ar fi
păcat de munca noastră să le lăsam
în cimp. De la 6 dimineața și pină
seara tîrziu, cooperatorii, printre
\ care Floarea Olteanu, Floarea Abăla-

_

ru, Gica Crăciun, Petra Vătuiu și
toți ceilalți nu cunosc odihna. Printr-o folosire bună a mijloacelor de
transport, zilnic depășim graficele
de livrare cu 5—10 tone roșii și vi
nete".
Trebuie insă semnalat că, în com
parație cu ritmul bun înregistrat în
unitățile amintite, sînt altele în care,
deși în cimp sînt legume coapte și
frumoase, ritmul recoltării și livră
rii este nesatisfăcător. La C.A.P.
Cervenia s-au strîns pină acum nu
mai 72 tone din 1822 tone plan, iar
la C.A.P. Frumoasa — 106 tone din
1 785. Miercuri seara, la ferma legu
micolă a C.A.P. Smîrdioasa, din
graficul zilei nu se livraseră circa 90
tone tomate, deși după spusele tehnicienei Constanța Pomojnicu exis
tau in cimp cel puțin 50 tone toma
te. „Nu avem forță de muncă sufi
cientă pentru a strînge legumele —
ne spunea tehniciană. Deși am stat
de vorbă cu conducerea cooperati
vei, cu primarul comunei, nu am
primit nici un ajutor. Ca urmare,
dintr-un plan total de 1733 tone, am
livrat pină acum doar 99 tone, deși
legume avem din belșug". Fără în
doială, printr-o mai bună redistri
buire a forțelor, cu sprijinul elevi
lor, al personalului administrativ
din comună, problema s-ar rezolva.
Intervenția comitetului comunal de
partid se impune urgent.
Mai multă atenție trebuie acor
dată folosirii mijloacelor de trans
port. La depozitul C.L.F. Zimnicea,
unde se preiau produsele din unită
țile agricole din această mare zonă
legumicolă a județului, stăm de vor
bă. miercuri, 29 iulie, cu unul din
șoferii care așteaptă cu camionul
pentru a fi încărcat ; Ilie Moise, de
la autobaza de transport Ferentari
București : „Este ora 16. De cind
staționați aici ?“. „Am venit de luni
seara. Nu am avut ce încărca, deși
am fost și astăzi în cîteva ferme ale
întreprinderii de producere a legu
melor din localitate. Cred că am fă

cut 30—40 km in gol".
Adevărul
l-am aflat însă imediat, după o discu
ție între șeful depozitului, Dumitru
Urdoi, și delegatul I.L.F. Militari
București, Ion Soare. „Deși în gra
fic sînt prevăzute sortimentele de
legume, nu de puține ori șoferii sau
delegații, ca în cazul de față, pre
iau numai ce le convine, ne-a
spus șeful depozitului. Astfel, tova
rășul Ion Soare nu dorea să ridice
decit ceapă, deși în depozit se află
tomate, castraveți și ardei de cea
mai bună calitate". Delegatul I.L.F.
Militari fiind de față la intervenția
noastră, problema s-a rezolvat re
pede, iar mașina a fost încărcată. Rămine însă această atitudine irațio
nală a unor reprezentanți ai unită
ților de valorificare care uită cu Cooperatorii teleormăneni - mobilizați
cită trudă au muncit cooperatorii,
faptul că producătorii sînt nevoiți
uneori să încetinească recoltarea
unor legume — continuă șeful de
pozitului. Fără a mai pune la soco
teală timpul pierdut și benzina con
sumată inutil de unii conducători
auto. Să mai adăugăm și faptul că
o parte din șoferii cu care am stat
de vorbă reclamă că la depozitul
Din situația încheiată la sfîrșitul
Militari din Capitală
camioanele lunii iulie rezultă că în județul Timiș
stau chiar cite două zile la descăr — una din principalele zone legumi
cat. Și uite-așa, într-o săptămînă cole ale țării — livrările la fondul de
nu se poate face decit un singur stat pe șapte luni au fost îndepli
transport București — Alexandria nite și chiar depășite la legume de
și retur".
cimp, cartofi timpurii, leguminoase
Am consemnat și opinia tovarășu alimentare. O analiză mai atentă a
lui Cătălin Caciuc, inginerul-șef al modului cum decurg lucrările în fer
trustului județean al horticulturii. mele legumicole, cum este sortată,
„Avem posibilitatea și sîntem pre preluată și valorificată pe piață ori
gătiți pentru a prelua în luna au în unitățile de industrializare pro
gust cite 2 000 tone zilnic de legu ducția de legume și fructe este de
me în vederea aprovizionării jude natură Să evidențieze atît aspecte po
țului nostru, a Capitalei (cel mai zitive, cît și unele neajunsuri.
mare beneficiar), a altor zone din
Pare paradoxal, dar planul de li
țară, precum și pentru întreprinde vrări la fondul de stat pe luna iulie
rea de producere și industrializa n-a fost îndeplinit la nivelul pre
re a legumelor din Tr. Măgurele. văzut. Ca urmare, la legumele de
Pentru a realiza ceea ce
ne-am cimp s-a înregistrat o restanță de
propus vor fi concentrate mai mul peste 6000 tone, la cartofii timpurii
te forțe la recoltat, vor fi optimiza — de circa 800 tone, iar la fructe —
te transporturile, în așa fel incit de aproape 300 tone. Pentru a cu
zilnic să fie făcute trei curse, între noaște mai îndeaproape cauzele agrădini și depozitele de preluare. cestei situații — planul pe 7 luni e
De asemenea, vom folosi mai mult realizat, doar pe iulie nu — ne-am
transportul pe calea ferată, mai ales deplasat în mai multe unități produ
în cazul legumelor mai puțin peri cătoare pentru a vedea concret cum
sabile".
1 se desfășoară activitatea.
Primul popas l-am făcut In ferme
Stan ȘTEFAN
le din raza Complexului de legume
corespondentul „Scinteii" și fructe Lovrin, care deține ponde

timiș :

tîrziere, ceea ce se răsfrînge negativ
asupra aprovizionării piețelor. Mai
mult chiar, la C.A.P. Boldur, din
cauză că nu se respectă graficele de
recoltare, mijloacele de transport fac
calea întoarsă fără nici o încărcătu
ră, consumînd combustibil de poma
nă. Cînd in sfîrșit recolta a fost
strînsă, n-a mai venit nimeni s-o
ridice și astfel cîteva zeci de tone
de tomate au rămas pe cimp, sub
cerul liber, timp de mai multe zile.
Iată de ce este absolut necesar ca
organizațiile de partid și consiliile de
conducere ale cooperativelor aminti
te să ia măsuri ferme pentru întă
rirea ordinii și disciplinei, pentru
organizarea riguroasă a muncii, pen
tru mobilizarea la cules a tuturor
locuitorilor satelor, astfel ca nimic
din rodul grădinilor să nu se
piardă.

Cezar IOANA

corespondentul
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ialomița : Hărnicia din primăvară
în aceste zile la recoltarea legumelor
Foto : E. Dichiseanu

Za organizare diferită —
rezultate diferite
rea principală în cadrul județului.
Aici, legumicultorii sînt mereu la
datorie. în ziua raidului nostru, echipele din fermele legumicole re
coltaseră în plus, față de grafice,
5 tone de roșii la C.A.P. Comloșu
Mic și tot atîtea la C.A.P. Gottlob,
3 tone roșii și ceapă la C.A.P. Variaș
și 3 tone cartofi la I.A.S. Tomnatic.
Aici, oamenii, avînd în frunte pe
șefii de fermă, cunoșteau bine sarci
nile din acea zi și acționau pentru
depășirea lor, cu convingerea că
nimic din această recoltă bogată nu
trebuie să se piardă prin depreciere.
Important este și faptul că producția
ce s-a strîns în ziua respectivă a fost
sortată și livrată piețelor și magazi
nelor din Timișoara. Cantități im
portante de legume și fructe s-au re
coltat și în celelalte unități din raza
complexului amintit, astfel incit din
acest bazin au fost livrate într-o
singură zi 38 tone roșii, 6 tone ardei
gras, 3 tone castraveți, 5 tone dovle
cei, 1,5 tone vinete, 37 tone ceapă,
2 tone morcovi, o tonă pătrunjel,
80 tone cartofi timpurii și 35 tone
piersici. loan Nauy, directorul com
plexului. ne spune că n-a fost zi
sau săptămînă în care graficele de
recoltare sau livrare să nu fie res

iși spune acum cuvintul
Datorită cauzelor obiective prici
nuite de o primăvară rece și umedă,
legumicultorii din județul Ialomița au
importante rămîneri în urmă la li
vrarea legumelor : tomate, ardei, casr
traveți și vinete. Acolo unde legumi
cultorii au forțat mîna naturii prin
eforturi bine gîndite rezultatele nu
s-au lăsat așteptate. O serie de uni
tăți, cum sînt cele din consiliile agro
industriale Grivița, Andrășești, Urziceni, Fierbinți, fermele I.P.I.L.F. și
serele trustului horticol, au început
livrarea legumelor cu două săptămîni
mai devreme față de celelalte coo
perative care au așteptat perioade
ideale, nu au ajutat formațiile din
legumicultură cu. lucrători din cele
lalte sectoare atunci cînd acest lucru
se impunea. In vreme ce Ia unii exis
tă o adevărată explozie de tomate
coapte și vinete, iar restanțele sînt re
cuperate, la alții plantele abia acum
rodesc sau sînt încă în floare.
De la C.A.P. Miloșești, de exem
plu, în fiecare săptămînă sînt livrate
piețelor Capitalei 1 000 tone de le
gume de bună calitate. Aici, printr-o
bună organizare a muncii, în 20 de
minute se încarcă un camion de cinci
tone. Șeful de fermă, Luchian Furcoi,
ne asigură că pină la mijlocul lunii
august va ajunge „la zi" cu planul de
livrări la legume. O bună experiență
în obținerea legumelor timpurii au și
cooperatorii/din Maia, Luci, Brazi,
Fierbinți și Condeiești, de unde au
fost expediate însemnate cantități de
tomate. Nu același lucru se poate

spune despre unitățile agricole din
consiliile agroindustriale Ciochina,
Gura Ialomiței și Făcăeni, unde gra
ficele de livrări la legume nu se res
pectă.
în ce privește recoltarea și livrarea
fructelor, rezultate meritorii obțin în
treprinderile agricole de stat Fe
tești și Urziceni. La ferma nr. 13 a
I.A.S. Fetești, condusă de inginerul
Tiberiu Onofrei, se recoltează zilnic
20 tone caise și 30 tone piersici. Ca
urmare a recoltelor bune de fructe
și livrării acestora la termen, în luna
iulie Fabrica de conserve Fetești a
depășit substanțial planul la produc
ția de gemuri. La această unitate de
industrializare a legumelor și fruc
telor se constată o bună organizare a
preluării produselor și o grijă deo
sebită la sortarea lor. Ing. Valeria
Bogdan, șefa serviciului producție, ne
spune că zilnic se obțin 40 tone de
roșii în bulion, 55 tone fasole păstăi,
9 tone castraveți în saramură, 30 tone
gemuri și se așteaptă pornirea liniei
de pastă de tomate, la care s-au făcut
toate probele.
Pentru impulsionarea recoltării le
gumelor, comandamentul agricol ju
dețean a luat hotărlrea de a fi mo
bilizate la cules toate forțele satului,
elevii, urmînd ca plata celor ce nu
sînt membri cooperatori să se facă
în fiecare seară, la grădină.

Mlhal VIȘOIU
corespondentul
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ÎN INDUSTRIE
EXPERIENȚA ÎNAINTATĂ \la tribuna „Scinteii"

Prin autoconducere și autogestiune economică
Fiecare om-participant la organizarea
cit mai bună a producției
într-o zi de primăvară din acest făcute în ultimele adunări ale oame ciza șeful compartimentului plan —
an, in care soarele încerca cu timi nilor muncii și în ședințele de grupă rezultă că, prin folosirea atelajelor,
ditate să topească stratul gros de sindicală, a căror aplicare este riguros cheltuielile pentru operația de scoszăpadă așternut in păduri și pe dru urmărită. Sint propuneri, idei, su apropiat a lemnului provenit din
murile de acces, directorul întreprin gestii care vizează nemijlocit per doboriturile de vînt și din locurile
derii forestiere de exploatare și fecționarea procesului de producție. greu accesibile se reduc cu aproape
transport din Rimnicu Vilcea. tova Bunăoară, în urma unei propuneri 40 la sută.
rășul Florin Ilie, era foarte îngri referitoare la creșterea operativității
Punerea în funcțiune a oricărui
jorat :
și eficienței activității de exploatare mecanism folosit în activitatea fores
Ne-am pregătit din timp mai a lemnului, consiliul oamenilor mun tieră este greu de conceput astăzi
•j 'i'ne ca niciodată pentru producția cii a trecut neîntîrziat la deschiderea fără utilizarea energiei electrice, a
» .cestui an — ne spunea directorul. unor centre de sortare și preindus- carburanților și lubrifianților. Deși,
In adunarea generală a oamenilor trializare în 7 puncte de lucru acce prin profilul său, unitatea nu se nu
muncii
din toamna anului trecut sibile mijloacelor de transport de mără printre marii consumatori de
am hotărît cu toții, muncitorii și spe mare capacitate. Urmărim activitatea resurse energetice, totuși colectivul
cialiștii întreprinderii, ca anul 1981 la unul din punctele de sortare și întreprinderii nu a neglijat nici asă fie anul fructificării la cel mai preindustrializare. Noul sistem de ceastă cale de reducere a cheltuieli
înalt nivel al experienței și capaci organizare a producției a asigurat o lor materiale și de producție. Econo
tății noastre de muncă, pentru a ne mai mare concentrare - a forței de miile obținute nu sînt poate prea
situa pe un loc fruntaș in întrecerea muncă și a utilajelor, ceea ce a in spectaculoase. Dar ele nu se reali
socialistă. Am trecut neîntîrziat la fluențat, pe de o parte, creșterea zează ușor, trebuie pusă în valoare
aplicarea a ceea ce am hotărît. Și productivității muncii, iar, pe de fiecare resursă de economisire. In
iată, acum vremea ne face festa : alta, sporirea gradului de valorifi această privință s-a afirmat puternic
ne-a distrus o
spiritul gospodă
serie de dru
resc al colectivu
muri de acces,
lui. Să exempli
iar zăpada întir- La I.F.E.T.-Rîmnicu Vîlcea, INIȚIATIVE MUN ficăm. Prin rațio
zie să se topeas CITOREȘTI PENTRU SPORIREA PRODUCȚIEI nalizarea ilumi
că,
îngreunînd
natului în halele
mult
exploata
de producție, în
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rea lemnului.
ateliere, magazii
Oamenii între
și depozite —
prinderii nu s-au
trecerea la ge
lamentat, n-au stat cu brațele încruci care a masei lemnoase, diminuin- neralizarea
iluminatului fluores
șate în fața acestei situații. Inițiativa du-se in raport direct proporțional cent în locul celui incandescent
și tenacitatea muncitorească pentru pierderile de exploatare. Pe plan — s-au economisit 86 MWh ener
depășirea momentelor mai dificile practic, aceasta a permis realizarea, gie electrică. Alți 140 MWh au fost
s-au dovedit hotărîtoare. Iar rezul in șase luni din acest an. a unor înregistrați în „contul de economii"
tatele au fost pe măsură : producția economii de 345 tone carburanți și ca urmare a perfecționării procesului
a inceput să se desfășoare în ritm lubrifianți, precum și reducerea cu tehnologic, în sensul adoptării siste
susținut, lemnul din păduri a fost 1,50 lei a cheltuielilor totale la 1 000 mului de alimentare a haldelor de
tăiat, pregătit și transportat cu maxi lei producție-marfă.
gatere cu bușteni, cap la cap. pe
mă operativitate spre unitățile de
într-una din exploatările forestiere lanțurile transportoare, al celui de
prelucrare sau depozitele de desfa îl intilnim pe tovarășul Ion Zidaru, oprire automată a utilajelor condu
cere către populație. Ca rezultat, în șeful compartimentului plan al între cătoare după un minut de mers în
primul semestru al anului, colectivul prinderii, care ne spune că sporirea gol ș.a. In prezent se află în curs
întreprinderii a ajuns să se situeze indicilor de mecanizare a principale de materializare alte idei gospodă
pe primul loc în întrecerea socialistă lor Operații s-a obținut tot prin apli rești și mai îndrăznețe. Bunăoară, to
dintre unitățile industriei exploatării carea propunerilor făcute de oamenii varășul Dumitru Șerban, secretarul
lemnului — cu 1 276,5 puncte. In a- din producție. Ca urmare, operațiile comitetului de partid de la U.F.E.T.
ceastă perioadă, principalii indicatori de doborît-secționat se realizează în Jiblea, a propus ca, în locul alimen
de plan au fost depășiți cu 3.2 la prezent complet mecanizat, iar la tării cu energie electrică, funicularele
sută la producția netă, 3,4 la sută la cele de scos-apropiat și de încărcare din vecinătatea unor cursuri de apă
producția fizică, 13,8 la sută la livrări — indicii de mecanizare prevăzuți în să fie acționate cu ajutorul forței
de mărfuri la fondul pieței.
plan au fost depășiți.
hidraulice. Acum se lucrează la rea
Stăm din nou de vorbă cu direc
Muncitorii din exploatările fores lizarea amenajărilor tehnice necesare.
torul întreprinderii. Acum este mai tiere ale întreprinderii s-au dovedit
Fapt este că, adunînd kilowatt-oră
destins, dar
vizibil preocupat de a fi buni gospodari, acordînd o mare cu kilowatt-oră și gram cu gram de
problemele curente ale producției.
atenție valorificării masei lemnoase combustibil, pe ansamblul întreprin
— Aceste rezultate — ne spune din locurile greu accesibile. în acest derii s-au și realizat economii de
directorul — sînt consecința firească an, de exemplu, peste 10 la sută din 320 MWh energie electrică șl 246 tone
a aplicării neabătute a noului meca materialul lemnos stabilit pentru ex combustibil convențional.
nism eeonomico-financiar, a înțelege ploatare se va realiza numai din
Cu tenacitate, măsurile tehnice și
rii, de fiecare muncitor și spe doboriturile de vînt. Or, pentru scoa
cialist din unitatea noastră, a dato terea acestora erau necesare mari organizatorice prind viață, contribuie
riei care ii revine să participe direct cheltuieli in vederea executării unor direct la ridicarea activității produc
la înfăptuirea actului autoconducerii drumuri de acces și instalării unor tive la cote mereu mai înalte de efi
și autogestiunii economice. Concret, funiculare in serie. Nimeni nu a fost ciență. Dornic să cunoască și să apli
aceasta a însemnat pentru noi atra însă de acord, pentru că aceste ce și alte idei și soluții valoroase din
gerea fiecărui om, indiferent de cheltuieli s-ar fi repercutat în cele celelalte unități de profil, colectivul
locul său de muncă, la procesul de din urmă asupra producției nete și întreprinderii vîlcene le adresează
organizare mai bună a producției și a beneficiilor, diminuîndu-Ie. De propunerea de a se realiza in peri
a muncii, de gospodărire cit mai ju aceea, s-a găsit o altă rezolvare, pe oada următoare un schimb de expe
cit de simplă, pe atît de economicoa
dicioasă a întreprinderii.
Ne exprimăm dorința să continuăm să. în locul investițiilor și al dotări riență. Credem că această propunere
dialogul la Citeva locuri de muncă. lor suplimentare, s-a ales soluția va găsi ecoul cuvenit.
Pe drum aflăm că în „portofoliul" creșterii numărului și a gradului de
Corneliu CĂRLAN
consiliului oamenilor muncii au fost utilizare a atelajelor.
Ion STANCIU
— Dintr-un calcul estimativ — pre
colectate un număr de 276 propuneri

Cea mai tinără unitate a industriei ușoare pusă in funcțiune pe platforma industrială a municipiului Bistrița este filatura de lină pieptănată. După
numai 6 luni de funcționare, tînărul colectiv muncitoresc de aici a înregistrat rezultate remarcabile, reușind să depășească producția-marfă planificată cu
mai bine de 3,5 milioane lei, în condiții de rentabilitate sporită. (Gheorghe Crișan)

ÎN APLICAREA ACORDULUI GLOBAL

S-a pășit cu dreptul și e bine.
Dar de ce întîrzie pașii următori?
Formația de constructori ai lui
Aurel Pop este cunoscută si aprecia
tă pe șantierul Combinatului chimic
din Giurgiu. înainte de toate, pentru
„specialitatea" dobîndită, și anume
aceea de a scurta sistematic duratele
lucrărilor încredințate, adică de a lu
cra foarte repede. Cea mai recentă
performanță : executarea pardoseli
lor anticorozive la depozitul de acid
azotic a durat cu șapte zile mai pu
țin decit fusese prevăzut în grafice.
Cum s-a acționat, mai ales că acest
rezultat constituie, așa cum spuneam,
un lucru obișnuit în activitatea aces
tei formații ? Dar să-1 ascultăm chiar
pe șeful ei :
— în acest caz, ca de fiecare dată
cînd începem o nouă lucrare, obiec
tivul pe care ni-1 propunem constă în
atingerea unui ritm de lucru nu nu
mai intens, dar și în continuă creș
tere. Iar primul pas constă în cău
tarea tuturor căilor de scurtare a ter
menelor de execuție. Este un obiec
tiv impus de preluarea lpcrării in
acord global. Știm că dacă vom munci
mai repede și mai bine atunci și cîștigurile noastre vor fi mai mari. Cit
despre rezerve de timp, acestea exis
tă. se află practic la îndemîna noas
tră : de la pregătirea cu grijă a lu
crării la aprovizionarea din timp cu
tot ce ne trebuie și pină la organiza
rea riguroasă a muncii fiecăruia din
tre noi. Toate aceste probleme sînt
soluționate prin discuții și hotăriri
luate în comun de întreaga formație.
— Cred că trebuie reliefat și un alt
aspect, intervine în discuție ing. Con
stantin Băicuș, director tehnic al
Trustului de lucrări speciale din
București. Prin aplicarea acordului
global, șefilor de echipă, maiștrilor și
muncitorilor din subordine le revine
direct răspunderea pentru înfăptuirea
cu punctualitate a sarcinilor încre
dințate. Calitate în care ei acționează
efectiv ca adevărați conducători la
punctul de lucru. Cu alte cuvinte,
devin principalii factori de conducere
operativă a activității desfășurate pe
șantiere. Aceasta este, dealtfel, con
diția hotărîtoare ca acordul global
să-și îndeplinească dublul său rol :
acela de instrument eficient de orga
nizare și conducere a lucrărilor pe
de o parte, dar și de cointeresare a
oamenilor — pe de altă parte.
Continuînd analiza noastră, mai
notăm preocuparea constantă a con

ducerii trustului amintit pentru ge
neralizarea acordului global la toate
lucrările și pe toate șantierele
unde acest lucru este posibil. O
singură cifră e îndeajuns de grăi
toare : în momentul de față circa
95 Ia sută din personalul muncitor
este cuprins in această formă
modernă și stimulatoare de or
ganizare a producției și a mun
cii. Efectele sînt demne de re
ținut ; în anul trecut, pe șantierele
Trustului de lucrări speciale, durata
lucrărilor realizate a fost redusă cu
peste 1 800 de zile, la care se adaugă,
în primul semestru al acestui an, alte

— Care anume sînt aceste condiții ?
— Atît cele pe care trebuie să le
asigure conducerea trustului si a șan
tierelor sale, cît și cele care intră
in sarcina celorlalți factori cu care
colaborăm în procesul de realizare a
investițiilor. Să fiu mai explicit :
trustul nostru este, de obicei, unitatea
care execută ultimele lucrări înainte
de predarea obiectivelor productive.
Dacă primim cu intîrziere fronturile
de lucru specificate prin graficele de
execuție, nu încape nici o îndoială că
nu vor putea fi respectate nici ter
menele prevăzute în contractele de
acord global. Despre ce eficientă a

PE ȘANTIERELE TRUSTULUI DE LUCRĂRI
SPECIALE DIN BUCUREȘTI
peste 800 de zile. Bunăoară, lucră
rile de protecții anticorozive și izola
ții termice executate în cadrul dez
voltării întreprinderii bucureștene
„Viscofil" au fost reduse eu 180 de
zile ; la fel. realizarea coșului de fum
de la Fabrica de zahăr Ianca a durat
numai 35 de zile, în loc de 60 cît se
preconizase. Iar exemplele pot con
tinua.
Dincolo de aceste aspecte pozitive,
investigațiile făcute pe mai multe
șantiere au scos în evidență o situa
ție contradictorie. Intre trusturile de
construcții industriale există diferen
țe, uneori sensibile, în privința nive
lului de aplicare a acordului global.
Mai mult, de la o perioadă la alta
apar frecvent fluctuații în cadrul aceluiași trust și chiar în cadrul aceluiași șantier. Care sînt cauzele acestor nedorite oscilații în aplicarea
acordului global?
— Acordul global în sine nu con
stituie, în mod automat, o formă su
perioară de organizare a lucrărilor,
ne-a precizat ing. Dan Călin, direc
torul trustului bucureștean. Dacă in
troducerea lucrului în acord global nu
este însoțită de asigurarea condițiilor
reale pentru aplicarea lui, rezultatele
vor fi îndoielnice, iar acordul global
nu-și atinge scopul. Ceea ce. din pă
cate. se mai intîmplă pe alocuri.

acordului global putem vorbi Pe șan
tierul Combinatului de îngrășăminte
azotoase din Slobozia, unde lucrăto
rii noștri așteaptă de luni de zile,
fără să știe cînd le vor primi, fron
turile de lucru la instalațiile de uree
și amoniac ?
Departe de a constitui un fenomen
izolat, lipsa de sincronizare între di
feritele organizații de construcții care
acționează pe aceeași platformă de
investiții determină deseori anularea
unor contracte de acord global. De
ce ? Neexistînd fronturi de lucru,
echipele de constructori sint mutate
de la un punct de lucru la altul sau
chiar pe alte șantiere. Altfel spus,
subantreprizele sînt puse în neplă
cuta situație de a-și tot reorganiza
forțele de muncă în funcție de volu
mul de fronturi de care dispun. O
paranteză. De cele mai multe ori,
întîrzierea cu care constructorii și
montorii predau fronturile de lucru
se datorează începerii cu mare întirziere a lucrărilor, din cauza slabei
lor pregătiri. In asemenea situații,
răspunderea beneficiarilor de inves
tiții este evidentă. Un alt ne
ajuns în calea aplicării cu suc
ces a acordului global îl constituie
lipsa acută a unor materiale de care
este absolută nevoie. Lista lor este
prea lungă pentru a ne opri la unul

t

sau altul. Fie că repartițiile acordate
sint în mod nejustificat mai mici cu
25 la sută decit necesarul extras din
proiecte, fie că furnizorii livrează cu
intîrziere și neritmic materialele
contractate, cert este faptul că. la ora
actuală, pe șantiere se resimte din
plin lipsa unor mari cantități de
tablă zincată cu grosimi de 0,3, 0,4
și 0,5 mm, bitum, vată minerală șl
produse din vată, materiale termohidroizolatoare și multe altele. Pot
fi contractate în acord global lucră
rile la care trebuie folosite aceste
materiale și despre care nu se știe
nici cum și nici cînd vor fi procu
rate? Evident, nu.
Dificultăți în aplicarea eficientă a
acordului global apar, uneori, și pe
filiera trust-șantiere. Este vorba de
insuficienta grijă cu care în unele
compartimente de activitate sînt tra
tate multiplele aspecte legate de asigurarea condițiilor pentru contrac
tarea fermă a lucrărilor în acord
global. Concret, despre ce anume
este vorba?
• Perfectarea formelor este lăsată
de obicei în grija compartimente
lor personal-învățămint-retribuție din
șantier, fără ca serviciile de pregătire-programare-lansare și urmărire
a producției să participe la pregăti
rea lucrărilor, la stabilirea volumului
de lucrări și a tehnologiilor de exe
cuție.
• Controlul modului In care se
muncește pe șantiere nu este În
totdeauna suficient de riguros. Ca
atare, sînt cuprinse în fișele de ac
tivitate lucrări sau operații ca fiind
efectuate manual, deși se realizează
mecanizat; de asemenea, in nu puține
situații, măsurarea volumelor de lu
crări realizate nu e îndeajuns de
exactă.
Abordînd aceste probleme cu spe
cialiști din trust, am aflat că. recent,
consiliul oamenilor muncii a analizat
aceste neajunsuri și a adoptat o se
rie de măsuri menite să mobilizeze
întregul personal tehnic la pregătirea
lucrărilor ce vor fi contractate în
acord global. întărind totodată con
trolul asupra modului în care sint
aplicate prevederile legale în acest
domeniu.

Cristian ANTONESCU
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„Dacă-I faci pe om
Viața este frumoasă

să rîdă de el însusi atunci
cînd calcă anapoda,

înseamnă că e bine
Mai tntît un foarte scurt dialog
imaginar, dar nu rupt de realitatea
discuției purtate cu Pompei Tomolea, șef de brigadă minerească la
Bărbăteni, în Valea Jiului.
Reporterul : Am discutat despre
foarte multe lucruri. De unde să în
cepem convorbirea noastră, tovarășe
Pompei Tomolea ?
Pompei Tomolea : De unde vreți.
Orice lucru poate fi apucat de ori
unde, pentru că totul este rotund in
viață. Sau ar trebui să fie. Numai
drumul omului să fie drept. Așa că,
de unde vom porni, tot acolo ajun
gem, unde ne-am gindit să ajungem,
dacă punem înainte gîndul și fapta
cinstite.
Rep. : Atunci, permiteți-mi să tncep
din centrul discuției noastre, intrînd
în dialogul real : ce părere aveți des
pre critică ?
P. T. : Critica ? Nu-mi place de
fel ! Spun cinstit ! Dar ce nu-mi pla
ce mie nu Înseamnă că nu este ne
cesar. Eu, cu critica, am avut de-a
face din pruncie.
Rep. Cum așa ?
P. T. : Tatăl meu e om aprig la
___ „Totul în viață se bazează
muncă.
pe muncă" — am înțeles eu de la
el. de cînd am avut urechi de auzit
Și minte de înțeles. M-a „scuturat"
de mic și m-am molipsit de muncă
la el.. __
Are acum 73 de ani și,
de _
dacă nu l-ar Încurca o astmă, nu
i-ar sta alături mulți dintre ortacii
mei mal tineri. Ii văd pe cîte unii
că merg Ia muncă așa, cu Încetini
torul. Și-mi spun că au fost ținuți
In brațe în pruncie, de părinți, și nu
i-au „scuturat" la timp, mai tărișor,
dindu-le drumul pe piciorușele lor
mai devreme, să-i facă sprinteni.
Mie îmi place ca, pe unde trec, să
se vadă că am trecut. Cum se vede
pe unde trece tata cu coasa prin fineață. Lucru bine făcut 1 Cind mă
uit pe urmele unor ortaci, și urmele
lor nu-s cum trebuie, nu tac și spun.
Cu toate că nu-mi place să spun
acum ce nu li s-a spus de către alții
in pruncie.

Rep. : Aveți un fel aparte de „a
spune". Eu aș zice : de a critica.
P. T. : Cum adică ?
Rep. : Un limbaj mai înflorit, In
care gluma te face să rîzi cam într-o
dungă...
P T. : Așa sînt eu. Dacă îl faci pe
om să rîdă de el însuși, atunci cînd
calcă anapoda, e măi ușor și pentru
el și pentru tine. Și, cum treaba asia
se face întotdeauna în mijlocul oa
menilor, învățătura e pentru toți.
Vorba supărată naște supărare. Și-apoi, critica nu e supărare, nu trebuie

•••

și pe ceilalți. în munca noastră,
_____ , _a-i.
încurca pe ceilalți nu se admite. In
mină intră un pumn de oameni și
dau bătălia cu muntele. Așa, oame
nii trebuie să fie ca un pumn, tot
timpul, de nedesfăcut, fără slăbiciuni
— că muntele pindește — stăpini
pe lucrul lor, cunoscindu-și temeinic
drumul. Să fie puternici. îmi place
ca fiecare să fie un plop de fecior,
chiar dacă, așa, cite unul, nu atinge
grinda cu mina. Ce să-i faci, dacă
natura a fost mai zgîrcită cu el 1 îi
stă însă oricui în putință să atingă

cu oameni care nu
să fie supărare, ci îndreptare. Și-atunci vorbirea „înflorită", cum i-ați
spus, e cea mai bună. Numai să
umbli cu grijă cu ea, că nu doare
imediat, cu toate că taie adînc. Așa
cred eu.
Rep. : Decî sinteți un optimist !
P. T. : Păi, ce credeați ? Văd cite
unul, mai așa, mai nu știu cum, și
mă mănîncă limba. Și spun tare :
„Măi ortacilor, tare rău îmi pare mie
că timpul trece repede și lucrul nu
se termină nicicum. La nuntă mi se
pare timpul prea lung. Așa-mi apar
mie treburile astăzi, pe dos !“ Unii
rîd, chiar dacă nu au înțeles ; acela,
care trebuie, se uită cu coada ochiu
lui, rîde mînzește, întîlnindu-mi pri
virea și știu că jură in sineși că nu
va mai întîrzia și că și lui, pe vii
tor, 1 se va părea timpul de lucru
prea scurt. Ei, sînt și cazuri cînd îi
spui omului direct, dacă nu știe să
rîdă mînzește. Și urnești treburile.
Rep. : Lucru important, să urnești
lucrurile...
P. T. : Păi, ce credeați ? Mare lucru
să știe bine omul pe ce pune mîna,
cum pune mîna și cum lasă din mînă
lucrul. Totul cu judecată și suflet.
Altfel iși prinde degetele șl-i încurcă

trăi

grinda cu mintea șl atunci treaba e
bine făcută. Asta e întrebarea care
mereu nu-mi dă pace de cînd m-a
scuturat tata și m-a lăsat din brațe :
cum să fac ca treaba să fie bine
făcută. Și o dărui și celorlalți ortaci,
nu mă scumpesc la ea. Cred eu că
întrebarea asta este semnul comunis
tului, semnul lui de frunte. Răspun
sul se cuvine să fie pe măsură.
Rep. : Colectivul minei Bărbăteni
a dat un răspuns foarte bun, în pri
mul semestru al acestui an : a ocu
pat locul întîi in întrecerea socialistă
pe ramură.
P. T. : Un răspuns cu care ne mtndrim. Am gîndit la el multă vreme,
de 10 ani, de cînd a luat ființă mina.
De 10 ani urmărim drumul cărbu
nelui sub munții aceștia. Și au fost
și bucurii, și necazuri, și insuccese, șl
drum domol prin piatră seacă, dibuind In vinele pămintului...
Rep. : Dumneavoastră, personal, de
cînd visați să dați un astfel de răs. puns ?
P. T. : Eu ? De cînd a venit după
noi, la Lupeni, directorul minei să
ne propună să lucrăm aici, la Băr
băteni.
Rep. : Care „noi" ?

DIN MILA PUBLICĂ
SI IN PĂM1NT STRĂIN!
Chipul, gesturile, lumina
ochilor, vorba unui om iți
pot comunica ceva încă
de la prima vedere. Cum să
definim întiia impresie pe
care ne-o facem despre
Ioana B. ? Dominantă este,
poate, tocmai ideea că a
traversat o experiență bo
gată de viață. Intuiție con
firmată dealtfel și de o con
fesiune a sa :
— Despre toate prin cîte
am trecut îmi place să vor
besc deseori celor mai ti
neri.
— Vreți să numiți și mo
tivația acestui impuls ?
— Știu eu ?... Probabil
că-i vorba aici despre ne
voia de a-i face să priveas
că cu înțelepciune, cu multă
înțelepciune lucrurile, ros
turile lor, viața. Și, in ega
lă măsură, de a-i ajuta, de
a-i feri pe unii de experien
țe nedorite, chiar drama
tice.
Afirmațiile de mal sus au
drept gir o realitate trăită.
Ioana B. — pasionată de
iconografie, cu studii co
respunzătoare in acest do
meniu — a călătorit mult
în ultimii zece, cincispre
zece ani. Un dorit mariaj
i-au purtat pașii pină-n în
depărtata Australie. Ajunsă
acolo, din dorința sa a ră
mas doar fum. Cauza ?
— Un impas financiar și
viitorul meu soț suferă un
dezechilibru psihic grav.
N-a lipsit tentativa de sinu
cidere, precum și ideea de
antrenare a mea în actul
nesăbuit. In fața acestor
stări de lucruri, gindul meu
a fost să mă reîntorc acasă.
La rosturile mele, la copi
lul meu. Imi trebuiau bani
de drum și... Și n-am ezi
tat să m-apuc de meseria
de cosmeticiană. Dar...
— Dar ?
— ...o banală însolație
contractată pe stradă m-a
pus în postura de a vedea
că sînt deziluzii mai mari
chiar decît cele pe care le
trăiam eu.
— Anume î
— La spital am cunoscut
o infirynieră. Româncă, so
sită aici împreună cu fa
milia cu cîțiva ani mai îna
inte. In tară — o familie
respectată, de intelectuali.
Soțul avocat, ea doctoriță,
fiul student. Acolo? Soțul
se califica la bandă rulan
tă, intr-o fabrică, fiul în
cerca la seral cu facultatea,
iar ea în postura de infir
mieră. Cu amărăciunea că
viața o lovise crunt, că apostură
junsese
Intr-o
umilă.
(Instantaneu ne vin pe
buze cuvintele lui Machia^velli : „Umili în restriște și

insolepți în prosperitate".
Cit de adine a Știut să co
boare în ființa umană dia
bolicul renascentist ita
lian !).
Ne îngăduim o remarcă :
— Oare nu-i nedrept să
aruncăm totul în circa vie
ții ?
Ioana B. nu ezită cu re
plica :
— La urma-urmei, Între
barea asta mi-am pus-o și
eu. Ce era de vină viața
pe care și-o blestema In fie
care zi o femeie ce-și cîști-

ga acolo existența spălînd
pe jos, iar aici, in țară, pro
fesa ca doctoriță ? Ce era
de vină viața pentru un om
care, la o virstă înaintată,
încerca să se califice intr-o
meserie. în vreme ce acasă
ajunsese să fie un avocat
cu destulă notorietate ? Am
întîlnit și un fost reputat
grafician în această situație
și alți oameni care bleste
mau, tot așa, viața, că le-a
ieșit în cale numai cu ne
șanse. Dar ei nu vedeau că.
de fapt, singuri și absurd
se împinseseră spre aceste
neșanse, că nu trăiau acum
decît consecințele absurdei
dezrădăcinări.
— Punîndu-vă aceste în
trebări, la ce răspunsuri ați
ajuns ? Dacă, evident, ați
ajuns...
— Pe de o parte, că ig
noranța tace destule ravagii
în mintea unora. Sînt un
om care a călătorit mult și
socotesc că am prestigiul
moral să o spun : nimeni,
nicăieri, nu te primește cu
brațele deschise. Cu casa
deschisă, cu masa întinsă.
Pozele colorate din cartea

de geografie ori din filme,
despre o țară sau alta, nu
înseamnă automat că pe
aiurea ar curge riuri de lap
te și miere pe care n-ar
avea cine să le bea. în al
doilea rînd, tentația de aventură în necunoscut face
nu o dată victime nu numai
în rîndul celor abia ieșiți
din pubertate, ci chiar și
în rîndul oamenilor maturi,
la care abdicarea de la lu
ciditate se răzbună prompt,
drastic, precum am văzut.
— în cazul familiei avo-

catului amintit, ce anume
credeți că a determinat pa
sul ruperii de țară ?
— Toate cele evocate mal
Înainte, plus o prea mare
dragoste pentru fiul lor,
Andrei.
— Nu-1 un paradox ? O
dragoste mare pentru copi
lul tău știam că te face mai
înțelept, mal lucid și gri
juliu cu soarta lui !...
— Pe unii insă îi orbește.
Cînd Andrei, de prea mult
bine — nu, nu exagerez de
loc : aici era student la o
facultate care pregătește
ingineri într-o profesie de
mare viitor, avea mașina
lui, bani de buzunar mai
mult decît alții, anturajul
lui de tineri, viața lui așe
zată — a zis : ori plecăm
în altă parte, să cunosc lu
mea. ori mă sinucid, părin
ții. in loc să-l aducă la rea
litate. să nu-1 întoarcă din
drumul început frumos, au
prins să bată pe la toate
porțile pentru plecare. Și
au plecat...
— Despre felul cum s-au
realizat părinții tînărului în
cauză ne-ațl vorbit...

— ...nu destul. Pentru că
dincolo de faptul că un avo
cat făcea eforturi — soldate
și cu un infarct — să de
prindă o meserie fizică la
bătrînete, dincolo de faptul
că soția sa ajunsese în pos
tura de Infirmieră, ar mai
trebui adăugat incă ceva.
Ceva care roade și mai
mult decît umilința de a
face cutare ori cutare lucru
pentru care n-ai avut nici
odată chemare, nu te-ai
pregătit. Este cumplita izo
lare, cumplita singurătate.
Faptul că ești mereu o
frunză rătăcită, bătută de
un vînt străin. Neputința
de a-ți comunica un necaz,
o bucurie, un gînd. Această
înstrăinare este răul cel
mai mare, chiar și atunci
cind se ajunge la un anumit
nivel de bunăstare. Senti
mentele, căldura omenească
n-au putut fi niciodată
cumpărate cu bani. Această
însingurare acrește destule
existențe, le debusolează, le
închide intr-un cerc fără
nici o șansă de scăpare.
— Voiam să întreb dacă
tînărul Andrei n-a avut, to
tuși. această șansă ?
— Aș fi vrut și eu să albă.
Acolo, departe, am fast în
casa lor, l-am cunoscut și
pe el, și dacă nu s-ar fi
aventurat pe acest drum,
sînt sigură că s-ar fi putut
realiza frumos în viață.
Dar... Dar a devenit toxi
coman, a intrat apoi într-o
rețea de traficanti de dro
guri și ă ajuns la pușcărie.
Se pare că nici în detenție
n-a putut fi lecuit de acest
nâpraznic flagel, căruia îi
cad victime mai ales tine
rii. Cel puțin așa am înțe
les eu din cele citeva scri
sori pe care le-am primit
de la familia despre care
vorbesc, după ce m-am în
tors acasă. O ultimă scri
soare avea drept expeditor
o vecină a acestor oameni...
Ioana B. iși caută cu răb
dare cuvintele :
— Ml se aducea la cu
noștință că întreaga fami
lie — doctorița, avocatul și
Andrei — a fost găsită
asfixiată... Părinții Iui An
drei îmi comunicaseră de
altfel hotărîrea lor potrivit
căreia, dacă băiatul nu va
fi scos nici în închisoare de
sub dependenta stupefian
telor, iși vor pune capăt zi
lelor. Și au făcut-o. Au fost
îngropați din mila publică...
Din mila publică și in pămint străin !
Știm : despre morți, nu
mai de bine. Și totuși, nu
doar viața poartă povara
acestui dramatic epilog a
trei destine.

Iile TANASACHE

rele lui șl-i place lumii de el. Șl
se place și el. Și merge înainte.
Rep. : Nu întotdeauna se întîmplă
așa...
P. T. : Da, nu întotdeauna se în
tîmplă așa, dar așa ar trebui să fie.
Nu toate merg pe roate, cum nu au
mers 10 ani pe roate...
Rep. : Dar acum merg...
P. T. î Am învins, dar mai avem
încă de învins.
Rep. : Deci, socotiți că încă nu
merg toate pe roate ?
P. T. : Păi, ce credeați ? Nemulțu
mirea este în noi, ca semn că vrem
mâi mult și mai bine. De-abia este
începutul. Mai avem multă pădure de
tăiat sub pămînt și chibzuim continuu
cum să ne îmbunătățim munca și
cum să devenim mai buni în munca
noastră. Vă spuneam că mie nu-mi
place critica. Fac tot posibilul să nu
chegat colectiv strîns unit. Și de or fiu criticat pentru că îmi ajunge cite
ganizare. Casă nouă, am pornit de la vorbe înflorite îmi spun mie însumi
lingură... Ei, sînt multe... în timpul și la cite ale altora țin piept. Că mi
acesta am tot vorbit înflorit, cum zi se întimplă și așa. De întrebarea :
ceați, mai ales pe seama mea și cum să fac ca treaba să fie bine
apoi pe seama celor din jur. Dar, și făcută ? — n-am să scap toată viața.
eu și ortacii mei, întregul colectiv am Și o dărui și altora, nu mă scum
gîndit cu nesaț la clipa asta. Și, pesc, cum vă spuneam.
muncitorește, ce am gindit am iz*
bindit.
închei convorbirea cum am înRep. : Este o mare mulțumire tn ceput-o, cu un foarte scurt dialog
sufletul dumneavoastră, socotesc 1 imaginar, impuls direct al faptului
P. T. : Mulțumire este. Dar nu că Pompei Tomolea, flăcău al Nămare. Este încă loc destul pentru săudului, cosind cu nădejde „fînemulțumire și mai mare, dar e ocupat țele" subterane ale Văii Jiului, trans
cu nemulțumire. Ne străduim să o mite spontan sentimentul tonic al
dăm afară din casă.
făuritorilor de drum drept în viața
Rep. : Știu că fratele dumneavoas în care, după cum visează el, totul
tră mai mare este tot miner. El „v-a trebuie să fie rotund. Adică perfect.
tras" spre Valea Jiului din Năsăudul
Rep. : *îmi place umorul dumneanatal ?
voastră.
P. T. : Nu, eu singur m-am hotărît,
P. T. Dacă ați lucra cu mine, tn
la 18 ani. Mi-a plăcut să înfrunt ceea brigadă, nu știu... v-ar mai place ?
ce toți spuneau că e greu. Eu sin
Rep. : Mi-ar place să lucrez cu
gur. Omul se cuvine să aleagă sin dumneavoastră. Așa cred eu acum 1
gur, nu să-l tragă alții. Atunci se Așa simt. Pentru că imi place și în
angajează cu tot sufletul pe drumul trebarea pe care mereu v-o puneți,
ales, nu dă vina pe nimeni cind îi nemulțumit mereu de răspunsurile
e greu. In felul acesta învinge măi pe care le găsiți.
Ușor și bucuria îi este plină. Atunci
se simte omul-om, înfipt pe picloaDionisle SINCAN

P. T. : Noi, brigada de acum. Cu
10 ani în urmă ne-am spus că nu
ne lăsăm pînă nu dăm răspunsul de
acum.
Rep. : 10 ani ați avut mereu în
față o întrebare și ați luptat să-i dați
un răspuns bun ?
P. T. : Așa a fost ! Motivele că
nu l-am dat mai repede au fost mul
te. începutul, în orice, este întotdea
una greu. Nu s-au confirmat stra
turile, am căutat altele, am „Înțepat"
și pe alături. Alte motive au ținut
de noi, ca oameni, pină ne-am în
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Un prilej special — cen
tenarul școlii — i-a adunat
din nou in satul Turcoaia,
județul Tulcea, pe aproape
toți cei care, născuți aici,
și-au croit, in decursul
timpului, alte rosturi, prin
alte colțuri de țară. Mulți
dintre ei nu s-au văzut de
mult, poate chiar din copi
lărie. Unii abia dacă s-au
recunoscut, mai mult ghicindu-se... Pentru că e, in
tr-adevăr, greu să recu
noști, de exemplu, in băr
batul cu păr grizat, cu o
ținută distinsă, jurist acum
prin Cluj-Napoca, pe băia
tul desculț, in pantaloni
ponosiți legați cu o bretea
peste cămașa peticită, din
urmă cu 35 de ani. Sau in
statura impozantă — băr
bat voinic și puternic — a
unuia dintre cei mai destoi
nici scafandri grei din
România, pe adolescentul
ce călca timid prin praful
ulițelor din urmă cu trei
decenii...
Dar nu despre derularea
oricit de emoționantă a acestor redescoperiri vreau
să vorbesc aici. La oameni
care nu s-au văzut de
mult, de pe vremea cind
aveau cu totul alte chipuri,
alte staturi, alte veșminte,
și mai ales alte teluri de
a vedea viața și deci le-a
fost greu acum să se mai
recunoască, intre el și pe
el înșiși, am văzut stăpînindu-i un sentiment mal
puternic decît acesta, mai
presus decît simpla con
templare a unei evoluții, și
anume sentimentul legătu
rii adînci și trainice cu
pămîntul din care au cres
cut, cu pămîntul mare și
bun al țării. Sentimentul
apartenenței inviolabile la
aceeași patrie rotundă, nu
mită România, a acelorași
moși și strămoși. Că oricît
ț^Jimp i-ar desparte de clipa

ascult pe Mădărasz Arpad și revăd
codrii Harghitei desfășurindu-se, de un
verde greu, peste coa
mele munților. Arpad
însuși pare un brad
viguros, coborit aici,
in Săcele, la marginea
Țării Birsei, unde soa
rele este mai darnic,
unde cimpia transil
vană ți se așterne la
picioare
multicoloră,
odihnitoare. „Nu ți-e
dor de munții Harghi
tei ?“ — il întreb.
„Uneori — imi răspun
de. Dar ei sint mereu
cu mine. Lucrez in
lemn de brad. Bradul
imi este mereu tova
răș. Prin el sint mereu
acasă. In zilele de
odihnă imi iau nevasta
și urc pe Bucegi dacă
vreau să dau piept cu
munții. Mai dor imi
este de Moldova"... În
țeleg : cei trei copii ai
lui Arpad sint la socrii,
in Popenii Vasluiului.
Trei băieți invățați cu
peisajul unduios al
Moldovei. Același dor
potolit dar statornic o
cuprinde deseori și pe
Elena Mădărasz și

atunci se pregătește
călătoria dincolo de
pasul Oituzului, pentru
aducerea băieților la
Săcele. O vreme, iarăși,
apartamentul din noile
blocuri din cartierul
Electroprecizia se um
ple de larmă. „Cum
v-ați cunoscut, dum
neata și Elena?" — il
intreb pe acest timplar
al Săcelelor care pare
rod al pămintului pie
tros de aici. „Viața le
potrivește pe toate —
răspunde el, zimbind.
Ne-am intilnit in acest
atelier al cooperativei,
modelind lemnul. Din
lemn de brad se iac
și viori și sunetul lor
îți incintă urechea.
Cintecul este in acest
lemn. Am știut amindgi să-i ascultăm gla
sul".
îmi place metafora
prin care mi se comu
nică sentimentul cald,
delicat al unei dra
goste echilibrate, pro
funde. Elena zimbește,
moldovenește, la fel
de cald și tace sem
nificativ, privindu-și
bărbatul cu un licăr de

mlndrie în ochi,
cep că, dincolo de
tecul lemnului, pe ea
au cucerit-o, mai bi
ții și mai intîi, gindurile bărbatului tinăr
șlefuite de frumusețea
simplă a sufletului lui.
Nimic spectaculos, nici
o intimplare ieșită din
comun in viața fiecă
ruia dintre ei. Două
vieți, care s-au intilnit
pe același drum de
muncă, ințelegindu-se
perfect. Si cuprind
viitorul, umăr la umăr,
cu siguranță in pas,
care-i face de invidiat.
Acest echilibru sufle
tesc, armonios este,
cred eu, spectaculosul
izbitor. Trecem, zi de
zi, pe lingă el și nu-l
mai luăm in seamă,
dar el ne ordonează
viața, el ne dă putere,
mereu, să privim la
com dincolo de ziua
de azi și ne face
— pe Arpad, pe mine
și pe dumneavoastră —
să exclamăm, chiar
cind . ne este grev •
„Viață ^ste frumoasf .

Ș. TUDOR"
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DIALOG CU CITITORII

E oare atît de greu să fii om?

Titlul acestui „dialog" ne-a fost
atît? Am ajuns acasă Îngrozitor de
sugerat de reflecțiile adinei și emo
obosit. Mai obosit decît după orele
ționante conținute in scrisoarea tri
de muncă. Și nu conteneam să-mi
misă redacției de tînărul strungar de
spun: „De ce trebuie să existe ase
la I.O.R. Constantin Dițoiu, din
menea indivizi care urîțesc spectaco
București, aleea Perișor nr. 8—10,
lul străzii și viața celor din jur? Nu
scrisoare al cărei laitmotiv obsedant
trebuie să acceptăm felul acesta de
îl constituie tocmai întrebarea: „Este
viată. Să-i dăm, pretutindeni, riposta
atit de greu să fii om ?“
cuvenită, in primul rînd prin munca
și fapta noastră cotidiană. Ce poate
Ce oare l-a îndemnat pe tînărul
fi mai frumos și mai minunat decit
nostru corespondent să repete atit de
să muncim, să visăm alături de o
insistent această interogație? Cîteva
ființă dragă, de familie și să fim
secvențe surprinse pe stradă sau in
oameni. Să fim oameni!" (sublinierea
mijloacele de transport in comun
îi aparține lui C.D.).
într-o după-amiază de vară cînd —
„după orele rodnice de producție înSemnificativ ni se pare faptul că
tr-un colectiv de oameni de treabă,
un șir de alte scrisori primite în ul
respectuoși și foarte exemplari in
timul timp la redacție se constituie,
ceea ce privește munca" — ieșise să
prin conținutul și tonul lor, într-o
facă o plimbare prin oraș. Dar să
prelungire indignată și fără menaja
dăm cuvînțul cititorului nostru: Cind
mente a constatărilor atît de perti
am coborît din tramvai, la stația
nente cuprinse tn relatarea tînărului
Sfînta Vineri, fiind foarte cald, m-am
Btrungar de la I.O.R. Exprlmindu-și
dezbrăcat de haină și am strîns-o
revolta față de prezența în societatea
pe mînă. Nu izbutesc să fac cîțiva
noastră a unor indivizi care trăiesc
pași că uri bărbat cu o plasă in mînă
din expediente sau, șl mai rău. se
șl cu ochi avizi mă și întreabă: „E
dedau la acte antisociale, corespon
de vînzare?". Mă urc In mașină. Aglo
denții noștri se pronunță, într-o una
nimitate pilduitoare, pentru o atitu
merație mare. Șoferul tocmai se luase
dine mai fermă și o colaborare mai
la harță cu un călător. Ce cuvinte
strînsă
a opiniei publice cu forurile
ml-a fost dat să aud nu poate răbda
corespunzătoare pentru instaurarea
hîrtia. Am coborît și am luat-o pe
normelor eticii și echității socialiste
s1-'
jos. In fața cinematografului „Lu
în toate domeniile vieții sociale.
J» ■
/ 0
ceafărul". doi țipi îmbrăcați ca de...
„A înfiera faptele huliganice șl a
■ âS
W
discotecă îmi ies în cale: „Avem
cere pedepse drastice pentru cei ce se
» J■7T
bilete pentru acum. Nu cerem mult:
fac vinovați de ele nu e de-ajuns —
î 1 11 1
susține, pe bună dreptate, tovarășul
trei lei în plus!" De unde le-or fi
Aurel Morariu din Pitești, muncitor
avînd? Că am văzut în mîinile lor
la Combinatul petrochimic, domici
cîteva zeci. Mă mai plimb puțin pe
liat in cartierul Trivale. blocul 77,
bulevard și mă hotărăsc să văd
scara B. apartamentul 14. Paraziții,
filmul de la cinema „București". Și
care iși bat joc prin comportarea lor
acolo locul era împînzit de bișnițari.
de cele mai elementare și mai sfinte
Un clrd de fete vind semințe. Tn
temeiuri ale vieții noastre noi. nu me
jurul lor roiesc tot. felul de „băieți"
rită din partea noastră nici o indul
fără căpătîl... Ajung în „• Cișmigiu.
gență: ei trebuie să primească o ri
Toate băncile sînt ocupate. Doi mai
postă decisă și intransigentă, indife
„isteți" se iau de fete. Văzînd că nu
rent unde ne-am afla, pe stradă. în
sînt acceptați. încep să le înjure și
localuri publice, in blocul îik 'are
să le amenințe. Mă întorc spre că
locuim".
minul de nefamlliști. In stația de Ia
Referindu-se la citeva aforisme ci
Sfînta Vineri un bețiv a căzut pe
intr-o carte despre comportarea
spate. Oamenii care trec pe lîngă el ' tite
civilizată
— dintre care cităm: „E
se fac că nu-1 văd sau strîmbă din
absurd
să
ai o comportare necivili
nas. L-am sculat și l-am așezat pe
zată într-o lume civilizată" — citi
o bancă. Oare cine i-o fi dat să bea
torul nostru Ioan Niculcea din Bucu
rești, aleea Barajul Sadului nr. 1,
blocul 5. apartamentul 24, subliniază
necesitatea unei tot mai puternice
in care viața lor s-a orîn- profesor de limba română, pentru marile construcții
accentuări a activității educative în
duit altfel decît aici, că ori Vasile Velea, întors, după hidrotehnice, care au te
rindul tinerilor. în școli, facultăți,
ce distanțe s-ar fi așezat studii, tn sat pentru a sluji melii adînci în adîncuri ;
uzine, pe șantiere sau tn alte locuri
între noile lor vetre și va școlii acum centenare, deci ele nu se văd. dar există
tra primordială a satului satului, a muncit ani mulți acolo, fără ele nimic din ce
•de muncă, „cu o mai pregnantă re
natal, că orice s-ar fi in- pentru a scrie o carte. Car se construiește deasupra
liefare a realizărilor care sînt rodul
timplat in viata lor, au tea satului in care s-a năs n-ar dăinui. Uite, senti
muncii multor generații ce trebuie
plecat de acasă și s-au dus cut, monografia lui întoc mentul ăsta il am și acum
respectate și stimate. Prin asemenea
acasă. Acasă au venit acum mită riguros științific. Și și ori de cîte ori mă abat
argumente vii și convingătoare, ex
și se vor întoarce, miine, mărturisea că o astfel de prin sat. Noi toți care trăim
puse cu autentică pasiune revolu
acasă. Acasă este termenul monografie nu se poate in această țară avem cîte
ționară, se poate obține o tnrîurire
care definește vatra mare face doar din resursele do un asemenea loc de baștină
a tării și a tuturor fiilor ei. cumentare ale satului. Pen in care se află, in adînc,
educativă trainică, menită să cultive
Vorbesc, simt nevoia să tru că satul, istoria și pre rădăcinile și temeliile noas
hotărîrea de a duce mai departe,
vorbească. Iată-1 in fața zentul său sînt legate prin tre, fără de care n-am fi
prin muncă asiduă și competentă,
ceea ce sîntem și n-am pu
măreața operă de edificare a unei
tea exista. Ele ne-au dat
țări puternice șl prospere, de făurire
viață, ele ne dau și acum
putere".
a unei societăți a dreptății și echi
Au venit ca să celebreze
tății, care să favorizeze Înflorirea de
centenarul școlii. Școala
plină a personalității umane".
veche, clădirea aceea cu
3 săli mici de clasă, con
struită in urmă cu o sută
de ani, nu mai există, a
pierit de bătrânețe și “obo
consătenilor săi pe specia- mii de fire de Întregul pă- seală după ce a dăruit mul
listul in economie Traian mint românesc. Așa incit el tor generații, după puterile
Cănănău. El a revăzut și-a cheltuit toate vacanțele ei, cite ceva din lumina cu
acum satul, a privit cu a- • prin biblioteci, căutînd, la noașterii, invătîndu-1 pe
tenție, a înregistrat din sute de kilometri depăr fiecare slova veche și nouă
vorbirea primăriței cîteva tare, mărturii ale Integrării a acestui neam. Pe locul ei
date ce nu-i pot scăpa sta- micului perimetru de baști se află acum platforma ca
tisticianului și iată-1 acum nă tn marele pămînt natal reului pionieresc alături de
evocînd evoluția acestei lo al patriei.
care se ridică zidurile unui
calități ca parte insepara
Inginer agronom prin impozant local nou de
bilă din procesul evoluției Bărăganul Brăilei, medic școală, cu clase mari și
noastre generale. Amănun tntr-o clinică din București, multe, cu laboratoare și
tele, chiar frapante, rămin ofițer, muncitor Ia marele cabinete, cu profesori mulți,
amănunte. Importantă este combinat gălățean sau pe cu și mai mulți școlari care
ideea. Ideea că locul acesta platforma
chimlco-meta- arată altfel, cu totul altfel
pe care l-au regăsit acum lurgică din Tulcea... Cele decît foștii școlari, oameni
cei plecați de mult și în mai diverse profesii, tn cele maturi acum, veniți, cu
care 'cei mai mulți au ră- mai diferite puncte geogra ochii umezi de emoție, să-și
. mas ca să-l ducă mai de fice ale României. Oameni reîntîlnească satul și copilă
parte și să-1 înalțe, locul care au acolo, in colectivi ria. Nu mai există vechea
acesta a suferit transfor tățile lor de muncă și de școală, amintirea ei întilmări substanțiale — casele viață, atribuții precise tn nește azi o realitate evocanoi. ulițele noi, școala nouă, același profund proces de toare prin ea însăși, evocamagazinele, blocurile, as evoluție economică și so- toare a unui drum urcat in
faltul etc., etc. — a crescut, cială șl care și le exercită timp, de întregul nostru
in acest răstimp, ca un măr zi de zi. cu sentimentul an pămînt, spre împlinirea
rumen intr-o livadă cu mii gajării, al răspunderii față unor atît de vechi visuri de
și zeci de mii de mere ru- de același pămînt româ libertate. de prosperitate,
viață demnă și luminată,
mene. Iar livada aceasta e nesc. „Locul meu de muncă de
pentru toți.
patria.
— spune scafandrul — sînt
Mihai CARANFIL
Un inimos și încă tinăr adîncimile apelor, lucrez
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TELEGRAMĂ
Tovarășul Ilie Verdeț. prim-ministru al Guvernului Republicii Socia
liste România, a primit o telegramă
adresată de Pierre Mauroy, prim-ministru al Republicii Franceze, care
arată că a fost deosebit de mișcat de
felicitările ce i-au fost adresate cu
ocazia numirii sale în această funcție.
Apreciez — se spune în telegramă
— profunzimea și calitatea legăturilor
care unesc. în mod tradițional, cele
două națiuni ale noastre. Sînt con
vins, ca și dumneavoastră, că există

mijloace pentru a Intensifica șl di
versifica și mai mult cooperarea
noastră. Vă asigur că, in ceea ce mă
privește, voi face totul in această direcție.
Țin, de asemenea, să subliniez cit
am fost de impresionat de mesajul
călduros pe care mi l-ați transmis cu
ocazia zilei de 14 iulie. El confirmă,
pentru mine, calitatea relațiilor pe
care istoria le-a stabilit între cele
două popoare ale noastre.
«

Cronica

zilei

Cu prilejul Zilei naționale a Con
federației Elvețiene, însărcinatul cu
afaceri ad-interim al acestei țări la
București, Claude Barbey, a oferit
vineri o recepție.
Au participat Ion loniță, viceprimministru al guvernului, loan Ceterchi,
ministrul justiției, Gheorghe Dolgu,
adjunct al ministrului afacerilor ex
terne, reprezentanți ai altor ministere
și instituții centrale, oameni de cul
tură și artă, ziariști.
Au luat parte șefi de misiuni di
plomatice acreditați în țara noastră,
alți membri ai corpului diplomatic.

Vineri după-amiază, tovarășul Petre Gigea, ministrul finanțelor, a
primit pe Anthony Looijen, director
executiv la Banca Internațională de
Reconstrucție și Dezvoltare (B.I.R.D.).
în timpul întrevederii au fost dis
cutate aspecte privind dezvoltarea
in continuare a colaborării și coo
perării dintre instituțiile financiarbancare din țara noastră și B.I.R.D.
La întrevederi au luat parte
Gheorghe
Popescu,
președintele
Băncii de investiții, șl Ion Rușinaru,
președintele Băncii pentru agricul
tură și industria alimentară.

Casa de cultură a I.R.R.C.S. a
loc, vineri după-amiază. o ma
nifestare culturală cu prilejul Zilei
naționale a Elveției, în cadrul că
reia muzicologul Petre Codreanu.
directorul Operei Române, a împăr
tășit impresii de călătorie din aceas
tă țară. A fost prezentat un film do
cumentar elvețian.
Au participat membri ai condu
cerii I.R.R.C.S., reprezentanți ai
Ministerului Afacerilor Externe, ai
unor instituții de artă și cultură, un
numeros public.
Au fost de față Claude Barbey,
Însărcinat cu afaceri a.i. al Elveției
la București, și membri ai ambasa-

Cu prilejul celei de-a 54-a ani
versări a Armatei populare chineze
de eliberare, atașatul militar, aero
și naval al Republicii Populare Chi
neze la București, Iuan Iun-lou, a
oferit, vineri după-amiază, un
cocteil.
Au participat general-colonel Marin
Nlcolescu, adjunct al ministrului apărării naționale, Ion Popescu-Puțuri,
președintele Asociației de prietenie
româno-chineză, activiști de partid și
de stat, generali și ofițeri.
Au luat parte, de asemenea, Chen
Shuliang, ambasadorul R. P. Chineze
la București, atașați militari, membri
ai corpului diplomatic.
(Agerpres)
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COTIDIAN
Relatâri ale reporterilor
și corespondenților „Scînteii
■ La Costinești, in perioada 1-9
august, se desfășoară a IV-a ediție
a Festivalului filmului pentru tineret,
manifestare organizată de C.C. al
U.T.C., Consiliul Culturii și Educației
Socialiste, in colaborare cu ACIN. In
cadrul festivalului, care are un
caracter competitiv, vor fi prezentate
38 de filme documentare și artistice,
de lung sau scurt metraj, realizate de
cineaști profesioniști, amatori și de
studenți ai Institutului de artă tea
trală și cinematografică din Bucu
rești. Vor fi, de asemenea, organizate
dezbateri pe tema „Tineretul și
filmul contemporan", și vor fi des
chise o expoziție de afișe și un
salon de fotografii de film.

■ O nouă tehnologie se aplică
cu succes la I.R.E.M.O.A.S. din
București. Este vorba de înlocuirea
unui material deficitar și scump —
o'gtna - cu masă plastică tip ABS
p adusă de Combinatul chimic Borzfești, care se metalizează prin gal
vanizare. Economia realizată este
de 1 116 lei pe tona de armături
și obiecte sanitare.
■ Producătorii de fire șl fibre
poliesterice de la Combinatul de
fibre sintetice din lași se ocupă cu
succes și de construcția unor ma
șini și piese pentru industria chimi
că. Ei au realizat noi mașini de bo
binat și tăiat fibre, baterii de ejectoare și de vibratoare, autoclave,
uscătoare, filtre și agregate de frig
cu absorbție de abur care se importau.
■ La Forăști și Comăneștl, Județul Suceava, au fost terminate
lucrările de construcție a două noi
complexe zootehnice pentru crește
rea vacilor cu lapte. Capacitatea
'ylor: cite 706 locuri fiecare.
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• Campionii: SCALA — 9.30; 11.30
13,45; 16; 18; 20. COTROCENI — 16
18; 20.
• „Tridentul" nu răspunde : CENTRAL - 9; 11,15; 13.30; 15,45; 18: 20,
FLOREASCA - 9; 11; 13; 15.30;: 17.45;
20.
• Duelul : LIRA - 15,30; 17.45; 20. la
grădină — 21. ARTA — 9; 11,15 13.30;
15,45; 18; 20.
• Alo, aterizează străbunica : VOLGA — 9; 11,15: 13,30; 15,45; 18 20.15,
TOMIS - 9; 11,15; 13,30; 15.45 io;
20.15, la grădină — 21,15.
• Am o idee : EXCELSIOR - 9: 11.15;
13.30; 15,45; 18; 20,15, CULTURAL - 9;
11,15; 13.30; 15,45; 18; 20.13.
• Un șerif extraterestru : SALA
MARE A PALATULUI — 15; 17.30.
• PapUIon : SALA MICA A PALATU
LUI - 14,30; 17,30.
PATRIA —
• Căpitanul răzbunării
9; 11,15; 13,30; 15.45; 18 20.15. CAPITOL — 9; 11,15; 13.30; 15.45 18: 20. la
grădină - 21 FAVORIT - 9: 11.15:
13,30; 15,45; 18; 20.
• Popeye marinarul — 9,15; 11; 12.45:
14,30; Croaziera — 16; 18: 20 ; DOINA.
• Familie nouă : TIMPURI NOI —
9,30; 11,30; 13,30; 16; 18; 20.
• Clinele : BUCUREȘTI - 8,30: 10.45;
13; 15.30; 18; 20.30, LUCEAFĂRUL —
9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20, la grădină
— 21, MODERN - 9; 11.15; 13,30; 15.45;
18; 20,15, la grădină — 21.

■ Bere bunâ Io halbă, cu 4,75
lei, la grădinița Parc de pe bu
levardul central din Ploiești. Numai
că unii ospătari nu se mai incurcâ
cu un rest de 0,25 lei. Vînd pe oră
cam 100 halbe, iar ziua de lucru
are 8 ore...
■ In cele trei luni care au trecut
de la deschiderea șantierului na
țional al tineretului de la Porțile de
Fier II, cei peste 500 de tineri veniți
aici din toate colțurile țării au pus
în operă 8 500 mc betoane, au mon
tat 580 tone armături metalice șl
1 600 tone echipament. Valoarea
totală a lucrărilor executate pină
acum depășește 40 milioane lei.
împliniri pe măsura dăruirii celor
aflați la vîrsta tuturor împlinirilor.
■ De la începutul anului pinâ
acum, la întreprinderea de țevi su
date Zimnicea s-a realizat o pro
ducție netă peste plan in valoare
de 2,8 milioane lei, urmare a de
pășirii producției fizice cu 55 tone
țevi sudate, reducerii consumuri
lor specifice de bandă laminată cu
20 kg pe tona de produse și de energie electrică cu 1,2 milioane lei.
■ Un centru de tratamente tra
diționale nemedicamentoase, primul
din țară cu acest profil, a fost
inaugurat la spitalul județean din
Galați. Centrul dispune de un sector
de tratament ambulatoriu și cinci
cabinete și este încadrat cu 20 de
specialiști. Totodată, aici se vor
face cercetări în acupunctură, electronografie, imunologie etc.
■ In municipiul Brașov a fost
dată in exploatare prima parte a
noului bulevard Griviței. Importanta
arteră de circulație va lega nordvestul Brașovului cu viitorul său
centru civic, iar de aici cu zona de
sud și est, prin str. Hărmanului, bd.
Saturn și Calea Bucureștiului.
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• Casta „Divina" : VICTORIA
11,15; 13,30; 15.45; 18; 20.
• Corleone: FEROVIAR — 9: 11,15;
13,30; 15,45; 18; 20,15, AURORA — 9;
11,15; 13.30; 15,45; 18; 20, la grădină —
21. GRADINA BUZEȘTI - 21.
• Strada Hanovra : STUDIO — 10;
12; 14; 16; 18: 20.
• Alergătorul : GRIVITA — 9: 11.15;
13,30; 15,45; 18; 20,15.
• Sint timid, dar mă tratez : EFORIE
— 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15. ME
LODIA — 9; 11,15; 13,30; 15.45: : "
18;
20,15, GLORIA — 9; 11,15; 13,30; 13,45;
18; 20.
• In căutarea chibriturilor t BUZEȘTI - 15; 17; 19.
• Clinele electronic :
DACIA — »;
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.
« Olimpiada ’40 : DRUMUL SĂRII —
16; 18; 20.
• Sbabana : FERENTARI - 15.30; 19.
• Aventuri tn Marea Nordului : GIULEȘTI - 9; 11,15; 13.30; 15.45; 18: 20.15,
FLAMURA — 9; 11; 13,15; 15,30; 17.45:
20.
• Secretul casetofonulul : PACEA —
15,30; 17,45; 20.
14,
• Vagabondul : VIITORUL
GRĂDINA MIORIȚA - 21.
• Apus la amiază : VIITORUL
17,30; 19,30.
• înainte de miezul nopții : MIORITA - 9; 11.15; 13,30; 15,45: 18; 30.
• Articolul 420 : POPULAR — 13:
15.30; 19.
• Zimbetul unul om chinuit : MUN
CA — 16; 18; 20.
• Campionul : COSMOS
îs.»;
16; 19.

din
războiul anti
hitlerist. Titlul
de
„Unitate de frunte"
obținut pentru a patra
oară este o dovada
concludentă a dorinței de a continua
și îmbogăți tradițiile
înaintașilor.
...Un nou contingent
iși potrivește pasul în
cadența datoriei față
de patrie, popor și
partid. între ei și soldațil Leontin Poenaru, Niculin Odagiu,
Adrian Herlea... Lor,
ca și altor tineri ostași,
le-a revenit cinstea de
a se forma ca apără
tori de tară în rîndurile diviziei „Mărășești". In aceste mo
mente solemne, în fața
drapelului tricolor, a
cărui lance o string cu
putere, li se derulează
ca intr-un tablou apo
teotic drumul de luptă
al diviziei. în priviri
le apar batalioanele și
companiile care au
asaltat redutele Gri
viței în războiul neatirnării; apoi, regimen
tele, legendarele regi
mente intrate în nemurire pe cîmpia de
foc a Mărășeștilor,
marșul eroic, plin de
jertfe, străbătut de
ostașii diviziei în zilele
insurecției și in răz
boiul antifascist, acoperindu-se de glorie
nepieritoare.
Ostașii diviziei „Mărășești", ca toți cei ce
slujesc patria sub dra
pel, dau prin munca
și succesele lor noi
străluciri gloriei nemu
ritoare a înaintașilor.
Sub forța mobilizatoa
re a organizațiilor de
partid.
bucurîndu-se

tv
PROGRAMUL 1
10,00 Matineu de vacanță
10,25 Limba română. Cum vorbim, eum
scriem corect 7
10,45 Film artistic : „Adevărata dragos
te" (reluare).
12,20 studioul muzical
13,00 Mozaic cultural-artistic-sportlv. Din
cuprins : a primul gong pentru
Simona Moise — cea mai tlnără
violonistă laureată într-o competi
ție internațională e Film artistic
In serial „Un castel de vtnzare" —
producție a studiourilor engleze
• Din cartea
naturii.
Episodul
„Ape de munte" • Gala desenului
animat • Divertisment orchestral
cu formația George Toader • Ca
leidoscop muzical • Sport
Iulie — cronica evenimentelor po
litice
18,50 1001 de seri
19,00 Telejurnal
19.30 Călătorie prin țara mea
19,55 Teleenciclopedia
20.40 Film serial „Dallas" — episodul 18
21.30 Seară de muzică șl umor
22.40 Telejurnal • Sport
PROGRAMUL 2

19,00 Telejurnal
19.30 Din muzica *1 dansurile popoare
lor
20.33 Reportaj TV : Podul Grant
10,53 Maeștrii artei Interpretativa —
Cvartetul Smetana
11.30 Seară de muzică șl umor
22,40 Telejurnal • Sport

• Vom trăi șl vom vedea : FLACĂRA
— 15,30; 17,30; 19,30.
• Milă pentru cel vil : PROGRESUL
— 16; 18; 20.
• Aii Baba șl cei 40 de hoți : GRA
DINA ARTA — 21.
• îmi sare țandăra : GRADINA CUL
TURAL - 21.
• Idilă cu „Mlss Brazilia" : GRADI
NA FESTIVAL — 20,45, PARC HOTEL
— 21.
• Serplco t GRADINA
FLACĂRA
— 21.
• Superman : GRĂDINA GLORIA
(TITAN) — 21.

• Teatrul de comedie (la Muzeul za
țului) : Miorița (spectacol de poezie șl
muzică tn 6 limbi) - 17.30; (sala Ma
jestic) : N-am timp — 19.30.
■ Teatrul de operetă (la Teatrul de
vară Herăstrău) : Opereta clntă, rtde
și dansează — 20.
• Teatrul Giuleștl (la Muzeul de
artă al Republicii Socialiste Româ
nia) : Popas in istorie (spectacol de
sunet și lumină) — 11.
• Teatrul evreiesc de stat : Intr-un
ceas bun — 18,30.
• Teatrul satiric-muzlcal „C. Tănase“ (grădina Boema) : Idolul femeilor
— 20; (grădina Batiștei) : Veselie la
Tănase — 20.
• Ansamblul „Rapsodia română" :
La finttna dorului — 18.30.

Colonel

Constantin
ZAMFIR

LISTA OFICIALĂ
a obligațiunilor C.E.C.
ieșite ciștigătoare la tragerea Ia sorți
lunară din 31 iulie 1981
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vremea
Timpul probabil pentru zilele de Z, Z
șt 4 august. In tară : Vreme tn gene
ral caldă. Cerul va ti variabil. Vor că
dea averse locale de ploaie Îndeosebi In
zonele de munte. VInt moderat. Tempe
raturile minime vor 11 cuprinse Intre 8
și 18 grade, iar cele maxime Intre 20 șl
30 de grade, local mal ridicate.

de sprijinul și îndru
marea comandanților,
tinerii din noul con
tingent se simt anga
jați cu întreaga lor
ființă să formeze te
meinice deprinderi de
luptători, trainice con
vingeri politice, pa
triotice și revoluționa
re, să stăpînească la
perfecție armele în
credințate de popor.
Călăuză in acest efort,
închinat întăririi pu
terii de apărare a pa
triei, sînt sarcinile în
credințate armatei de
tovarășul
Nicolae
Ceaușescu, comandan
tul nostru suprem, legămîntul solemn față
de patrie și partid
rostit la depunerea
jurămîntului militar
...Un nou contingent
intră astăzi în marea
coloană a datoriei față
de patrie. în poligoa
ne. săli de învățămînt
și specialitate. în mi
siunile
încredințate
vor
face,
desigur,
proba
hărniciei
și
răspunderii lor ostă
șești, participînd, tot
odată, alături de oa
menii muncii la reali
zarea unor importante
obiective economice,
la înflorirea patriei.
Da, ziua de astăzi
Înseamnă pentru ei un
angajament și o certi
tudine : ostașii ce de
pun în aceste momen
te jurămîntul militar
nu vor pregeta nici o
clipă a sluji interesele
supreme ale patriei,
cauza partidului, ordi
nele
comandantului
nostru suprem.

Valoarea
cișligului

Președintele
Republicii Socialiste România

în această dimi
neață Înaltă de august,
cînd pretutindeni In
țară rodește munca
harnică, cei mai ti
neri ostași înrolați sub
drapel tricolor depun
jurămîntul
militar.
Este legămfntul de
credință pe care-1 fac
în numele
datoriei
față de patrie, po
por și partid, față de
comandantul
nostru
suprem — tovarășul
Nicolae Ceaușescu.
Un contingent de
tineri se înregimen
tează în coloana per
manenței, a slujirii
patriei, sentiment pe
ren, suprem, al nos
tru. al tuturor — rea
zemul
libertății și
demnității noastre na
ționale. între cei care
în acest ceas solemn
rostesc învăpăiați de
emoție cuvintele sacre
ale jurămîntului mi
litar se numără soldații
Doru
Duță,
Gheorghe Miron, Cor
nel Pungă, IoneȚ Mihalache, Gelu Toma.
Apoi alții șl alții,
Drapelul trece din
mină în mină, așa
cum dragostea de țară
trece din tată-n fiu.
Un sentiment de mindrie incălzește inimile
noilor ostași ai aces
tui regiment purtător
al titlului „Unitate de
frunte". în urmă cu
37 de ani, cînd Parti
dul Comunist Român
a declanșat lnsurecția din august 1944,
ostași
din această
unitate au transmis
indicativele „Pajura"
și „Stejar, extremă
urgență". Era semna
lul de ridicare la luptă
împonecruțătoare
triva robiei fi silniciei, pentru libertate
social,
și
progres
Oștirea țării, ca un
singur om, s-a alătu
rat forțelor insurec
ționale, poporului în
marea bătălie pen
tru înlăturarea domi
nației fasciste șl dobîndirea
adevăratei
libertăți și indepen
dențe a patriei.
Tinerii chemați acum
sub arme poartă In
inimi și conștiințe
pilda acelora care,
in vremuri grele pen
tru țară, s-au înro
lat . fără șovăire, la
chemarea comuniști
lor, în coloana dato
riei și demnității. în
ampla matcă a acestei
nobile tradiții a dra-'
gostei față de patrie
s-au situat și contin
gentele care au urmat
^eroilor din August și

50
99
71
43
107
148
21
131
98
87
41
113
129
92
129
70
46
150
49
02
148
150
121
23
84
118
141

50 000
50 000
40 000
40 000
40 000
30 000
30 000
30 000
30 000
25 000
25 000
25 000
25 000
25 000
20 000
20 000
20 000
20 000
20 000
20 000
15 000
15 000
15 000
15 000
15 000
15 000
15 000

Nr.

NICOLAE CEAUȘESCU

SUB SEMNUL NECLINTIT
AL DRAGOSTEI DE TARĂ

curent ai
obligațiunii

TEHERAN
Cu ocazia alegerii dumneavoastră in înalta funcție de președinte al Re
publicii Islamice Iran, vă adresez cele mai cordiale felicitări, urări de sănătate
și fericire personală, de deplin succes in îndeplinirea atribuțiilor de mare
responsabilitate pe care vi le-a încredințat poporul iranian.
Folosesc această ocazie pentru a-mi exprima convingerea că relațiile
strînse dintre țările noastre se vor amplifica și intensifica tot mai mult, in
interesul și spre binele popoarelor român și iranian prieten, al cauzei păcii,
destinderii, independenței și colaborării în Întreaga lume.

Depunerea jurămîntului militar

Seria
obligațiunii

Președintele Republicii Islamice Iran

Numărul
ciștigurilor

Domnului MOHAMMAD ALI RAJAI

Ter
mina
ția se
riei obligațiunilor
100
100
100
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
11 327

729
067
778
57
66
33
15
23
73
36
82
45
04
11

5 000
11
3 000
13
95
3 000 »
1 000
82
800
136
75
800
800
103
103
800
64
800
52
800
109
800
10
800
34
800
800
08
TOTAL ; 10 790 000

Cîștigurile revin întregi obligațiu
nilor de 200 lei. In valoarea ciștigurilor este cuprinsă și valoarea nomi
nală a obligațiunilor ieșite ciștigătoare.
Plata clștigurilor se efectuează prin
sucursalele, filialele și agențiile
C.E.C.
La obligațiunile C.E.C. din seriile
000 001—099 999 care au numerele cu
rente cuprinse intre 81 — 150, la con
fruntarea cu lista oficială primul
zero de la serie nu se ia in conside
rare.

LOTO
NUMERELE EXTRASE
LA TRAGEREA DIN 31 IULIE 1981

După încheierea grandioasei manifestări sportive
a studenților din întreaga lume-

UNIVERSIADA '81 BUCUREȘTI

„Ne-am simțit foarte bine în România"

Agențiile

Calde omagii aduse gazdelor
de participanții la Universiada ’81

internaționale

E. D. ZEMRAU, președintele Co
mitetului de pregătire a Universia
dei de Ia Edmonton '83 : Am sosit
în țara dumneavoastră, împreună cu
o delegație formată din 57 de per
soane, pentru a studia experiența ce
ați ciștigat-o în pregătirea și des
fășurarea acestei uriașe manifestări
sportive internaționale. Și acum, la
încheiere, vreau să spun că organi
zatorii Universiadei de la București
au reușit pe deplin, ediția a Xl-a
fiind un adevărat succes. Trebuie
să le mulțumesc că ne-au permis
să participăm și să luăm cunoștin
ță de felul de organizare al tuturor
manifestărilor sportive, inclusiv al
activităților — ca să spun așa —
auxiliare. Ne-am simțit foarte bine
în România. Aveți un popor cald,
prietenos și o țară deosebit de
frumoasă.
Viitoarea Universiadă se va des
fășura între 1 și 11 iulie 1983 în
orașul Edmonton, din provincia ca
nadiană Alberta. Este un centru universitar cu 21 000 de studenți la
cursurile de zi. Totodată, este un
centru agricol și mai ales petrolier.
Desigur, este mult mai mic decît
Bucureștiul, avînd doar 600 000 lo
cuitori. Principalele baze sportive
sînt gata, ținînd seama de faptul că
tot in același loc. în 1978, s-au ținut
Jocurile sportive ale Commonwealthului. Va trebui doar să mai
construim terenuri de tenis și de
baschet.
Consider că ideea Universiadelor
— care, după Olimpiade, sînt cele
mai mari manifestări sportive in
ternaționale — ca tinerii să se întîlnească pe terenurile de sport și,
prin sport, să se cunoască mai
bine, să se înțeleagă, este o idee
foarte bună. Cuvintele președinte
lui Nicolae Ceaușescu tn acest sen»
le-am apreciat în mod deosebit.

Dr. JURAJ SAMUDOVSKY, vi
cepreședinte al Asociației sportului
universitar din Cehoslovacia : Sintem bucuroși că ni se oferă posibi
litatea de a face publice sentimen
tele de recunoștință ale delegației
cehoslovace față de organizatorii
acestei Universiade, față de întreg
poporul român. Ne-am simțit exce
lent la București din toate punctele
de vedere și doresc să relev capa
citatea gazdelor de a pune la dis
poziția participanților la aceste
jocuri baze sportive corespunzătoa
re și ireproșabile condiții de cazare
și transport. Universiadele continuă
să progreseze de la o ediție la alta,
tinzînd să devină „olimpice", ca să
spunem așa. prin rezultate și pres
tigiu. Prezența la festivitatea de
deschidere a președintelui Comite
tului Olimpic Internațional, Juăn
Antonio Samaranch, a fost și ea
semnificativă în acest sens.
Evident, această manifestare dobîndește o mare importanță nu nu
mai ca for de dispută sportivă, ci
în primul rînd ca modalitate oferită
participanților de a lega și conso
lida prietenii, contribuind astfel la
menținerea unui climat de pace și
înțelegere intre țări. Cu atît mai
valoroasă este manifestarea sub acest aspect, cu cit tineretul univer
sitar are un rol însemnat în influ
ențarea opiniei publice dintr-o țară
sau alta. Pe scurt, considerăm Uni
versiada de la București ca un eve
niment de mare folos cauzei păcii
și colaborării internaționale.
MITSURU SATO (Japonia), cam
pion mondial universitar la lupte
libere, categoria 52 kg. Aici, în
România, ne-au impresionat multe
lucruri. Totul a fost minunat, iar
Universiada bucureșteană, bine
organizată. Competiția \de lupte
s-a ridicat la un înalt nivel inter
național, astfel îneît pentru meda
lia de aur pe care am ciștigat-o a
trebuit, pe drept cuvint, să „lupt"
din greu. Am avut adversari foar
te puternici.
în satul Universiadei, unde ne-am
bucurat de condiții foarte bune,
am legat multe prietenii cu tineri
din numeroase țări. Acum ne vom
scrie, ne vom cunoaște mai bine ;
iar la viitoarele întreceri sportive
vom fi din nou adversari, dar vom
rămîne prieteni. Asemenea con
cursuri, ca cel desfășurat la Bucu
rești, joacă un rol important în
mai buna cunoaștere și apropiere
dintre tinerii de pretutindeni.
La întoarcerea în Japonia voi re
lata prietenilor și colegilor mei de
la Facultatea de educație fizică din
Tokio de clipele plăcute petrecute
în România, de minunata dumnea
voastră tară, de prietenosul popor
român.
Vă mulțumesc.
GHIORGHI MAKASARAȘVILI
(U.R.S.S.), medalie de aur la lupte,

categ. 74 kg : Toate competițiile de
lupte sînt grele și nici aceasta n-a
făcut excepție. Desigur, și la alte
discipline rezultatele tehnice vor
besc despre ținuta de mare pres
tigiu a Universiadei. Bucureștiul
este un oraș plăcut datorită întin
selor spatii verzi, arhitecturii sale
interesante din unele cartiere, as
pectului modern al fostelor periferii.
Dar, mai presus de aceste aspecte,
eu am prețuit atitudinea amabilă a
oamenilor, care s-a manifestat din
plin în timpul Universiadei. în
„satul" nostru studențesc și pretu
tindeni in oraș. Aș dori să exprim
mulțumiri organizatorilor acestor
jocuri. Cred că, cu cit se vor orga
niza mai multe manifestări simi
lare, cu atît va avea de cîștigat
spiritul de prietenie și înțelegere
între tineri, între țări și popoare.
Adversarul meu din arenă, ameri
canul Schultz, mi-a devenit, și-mi
va rămîne. prieten. Și citi alți
sportivi n-au legat aici prietenii ?
LI HONGPING (R.P. Chineză),
eiștigător al medaliei de aur la
proba de sărituri în apă : îmi pare
nespus de bine că, deși concurenții
la proba mea au fost puternici, am
reușit să cîștig locul întîi și medalia
de aur pentru onoarea patriei
mele. Spectatorii români s-au arătat
foarte prietenoși și ne-au primit
cu multă căldură. în ce mă pri
vește, acest lucru m-a incurajat și
am putut să concurez în condiții
foarte bune. Sînt cu atît mai mul
țumit, cu cit unii dintre adversarii
mei sint sportivi de mare clasă.
Am petrecut zile frumoase în
România și atitudinea prietenilor
români ne-a lăsat o amintire de
neșters.

TOM DAVIS, antrenorul echipei
de baschet a S.U.A., campioană
mondială universitară : Am avut la
Universiadă o echipă foarte tlnără.
formată din studenți din mai multe
colegii, care pentru prima oară s-au
întîlnit în această formulă la Bucu
rești. Ei au fost selecționați de că
tre o comisie, iar eu îi antrenez
numai de la sfîrșitul lunii iunie. Am
lucrat cu ei pentru această Univer
siadă. după care ne vom despărți,
cu cele mai frumoase amintiri, fie
care intorcindu-se la colegiul său.
iar eu în Boston. Massachusetts.
Victoria din meciul final se dato
rează băieților, calităților lor pe
care le-au dobîndit prin antrena
mentul individual. Turneul acesta a
fost foarte greu, am întîlnit adver
sari foarte puternici. Dar ei au ju
cat ca întotdeauna fair-play. După
cum se știe, ne-am mai întîlnit o
dată, in meciurile de calificare cu
formația U.R.S.S.. obtinînd si atunci
o victorie. Echipa noastră fiind bine
sudată a reușit să tină pi^pt redu
tabilei adversare, dar consider că
de fiecare dată am avut și mult
noroc.
Universiada de la București ne-a
oferit prilejul de a fi văzuti ca echipă reprezentativă a S.U.A. Noi
nu jucasem de doi ani în Europa.
Am trăit o experiență interesantă,
alături de un public bucureștean
extraordinar .in mijlocul unor gaz
de perfecte.
Convorbiri consemnate de

Vasile OROS
Nicolae PLOPEANU
Cristina POPESCU

despre performerii
marii întreceri
Agențiile internaționale de presă
au publicat ample comentarii pe
marginea
întrecerilor
Jocurilor
mondiale universitare de vară de la
București, subliniind reușita compe
tiției, buna organizare și nivelul
înalt al performanțelor realizate in
cele zece zile de concurs. Redăm
mai jos spicuiri din unele comen
tarii.
Agenția „Renter", intr-unui din
comentariile sale, remarcă, intre al
tele. faptul că marile performere
ale celor zece zile de întreceri au
fost gimnasta româncă Nadia Comăneci și înotătoarea americană
Jill Sterkel, care au urcat de cite
cinci ori pe cea mai înaltă treaptă
a podiumului Universiadei. „Cel mai
mare succes al gazdelor — arată agenția britanică — a fost Înregistrat
desigur în minunatul Palat al spor
turilor, unde gimnastele și gimnaștil
au reușit să cucerească 11 din cele
14 titluri puse în joc".
într-un alt material, trimis chiar
de pe arena atletică a Universiadei,
stadionul „23 August", unul dintre
reporterii agenției remarcă valo
roasele rezultate obținute de unii
atleți români, ca aruncătoarea de
disc Florența Crăciunescu, semifondista Doina Melinte sau hurdlerul
Pal Pallfi, care, in proba de 110 m
garduri, a reușit să ciștige o sur
prinzătoare, dar meritată, medalie
de argint, întrecind specialiști consacrați ai probei din S.U.A, și
U.R.S.S.
în comentariul său, agenția ame
ricană .Associated Press" arată, in
tre altele, că Jocurile mondiale uni
versitare de la București „cel mal
Însemnat eveniment sportiv după
Olimpiada de la Moscova", s-au În
cheiat pe marele stadion „23 Au
gust" prin multicolora defilare a
steagurilor țărilor participante. „A
fost un spectacol deosebit, mult
aplaudat de cei peste 75 000 de
spectatori prezenți în tribune".
în continuare se subliniază faptul
că întrecerile, la care au luat parte
circa 5 000 de sportivi, au prilejuit
dispute pasionante, cu rezultate de
valoare și numeroase noi recorduri
mondiale universitare.
Referindu-se la principalii prota
goniști ai Universiadei '81. „Asso
ciated Press" remarcă faptul că
sportivii români, alături de cei din
U.R.S.S. și S.U.A., au dominat în
trecerea încheind competiția cu un
bilanț remarcabil.
La rîndul său, agenția „Franca
Presse" evidențiază evoluția gim
nastelor românce, in frunte cu mul
tipla campioană olimpică Nadia Comăneci, care, alături de concuren
tele sovietice, a Incîntat publicul
spectator cu perfecțiunea exercițiilor prezentate. De asemenea, este
subliniată și performanța realizată
de înotătoarea Carmen Bunaciu.
medaliată cu aur in probele de 100
m și 200 m spate, autoarea a două
noi și valoroase recorduri mondiale
universitare.

BILANȚUL MEDALIILOR OBȚINUTE
LA JOCURILE MONDIALE UNIVERSITARE DE VARA
- BUCUREȘTI 1981 DE CĂTRE PRIMELE 15 TARI
DIN CELE 85 PARTICIPANTE LA UNIVERSIADA
Total
medalii
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13—15.
13—15.
13—15.

U.R.S.S.
ROMANIA
S.U.A.
R. P. CHINEZA
ITALIA
BRAZILIA
R. D. GERMANA
BULGARIA
CUBA
JAPONIA
R. F. GERMANIA
MAREA BRITANIE
CEHOSLOVACIA
IUGOSLAVIA
UNGARIA

111
67
56
21
13
13
12
9
ș
7
6
5
5
5
5

din care :
Aur

Argint

Bronz

38
30
29
10
6
—
4

38
17
18
6
4
3
7
4
2
2
1
1
2
2
2

35
20
9
5
3
10
1
5
4
2
3
2
2
2
2

2
3
2
2
1
1
1

Ei sînt noii noștri campioni mondiali universitari
• ATLETISM

• ÎNOT

Octavian Zidaru — proba de
spadă pe echipe

Doina Melinte — 800 m
Florența Crăciunescu —•
disc

Carmen Bunaciu — 100 m
și 200 m spate

• TENIS

• GIMNASTICĂ
Nadia Comăneci, Emilia
Eberle, Dumitrița Turner,
Rodica Dunca — proba pe
echipe
Nadia Comăneci — indi
vidual compus, sol, sărituri,
paralele
Emilia Eberle — bîrnă,
paralele
Kurt Szilier, Emilian Nicula. Dan Odorhean, Romu
lus Bucuroiu — proba pe
echipe
Kurt Szilier — individual
compus, cal cu minere
Dan Odorhean — sol
Emilian Nicula — bară
fixă

• LUPTE

GRECO-

ROMANE
Nicolae Zamfir — 57 kg
Ion Păun — 62 kg
Ștefan Rusu — 68 kg
Ion Draica — 82 kg
Ilie Matei — 90 kg
Victor Dolipschi — peste
100 kg

• SCRIMĂ
Marcela Moldovan, Elisabeta Guzganu, Csila Ruparcsics, Viorica Țurcan, Aurora
Dan — proba de floretă pe
echipe
Ion Popa, Mihai Popa, Ru
dolf Szabo, Liviu Angelescu,

Virginia Ruzici — proba
de simplu
Virginia Ruzici, Florența
Mihai — proba de dublu
Virginia Ruzici, Florin Segărceanu — proba de dublu
mixt
Florin Segărceanu — pro
ba de simplu
Florin Segărceanu, Andrei
Dirzu — proba de dublu

• VOLEI
Nicu Stoian, Giinther Enescu. Dan Girleanu, Marius
Căta-Chițiga, Emilian Vrîncuț. Florin Mina, Sorin Macavei, Petre Ionescu, Sorin
Grădinaru, Mihai Slabu,
Florin Sirbu, Adrian Pustiu,
Gheorghe Zamfir — turneul
echipelor masculine.

5

Secretarul general al P. C. din Spania
s-a intilnit cu delegația P. C. R.

în Comitetul pentru dezarmare de la Geneva

România se pronunță ferm
pentru eliminarea pericolului nuclear
din viața societății
GENEVA 31 (Agerpres). — Comi
tetul pentru dezarmare de la Geneva
abordează în prezent, în ședințele
sale plenare, tema elaborării unor
aranjamente internaționale care să
garanteze securitatea statelor neposesoare de arme nucleare.
Intervenind în dezbateri, șeful dele
gației române, ambasadorul Mircea
Malița, a subliniat că scopul negocie
rilor actuale trebuie să-l constituie
elaborarea unor formule care să pre
vadă că statele posesoare de arme
nucleare se obligă ca niciodată si în
nici o împrejurare să nu folosească
sau să nu amenințe cu folosirea ar
melor nucleare, a forței in general,
statele care nu posedă asemenea
arme. Această poziție a țârii noas
tre, exprimată cu claritate de pre
ședintele României, tovarășul Nicolae
Ceaușescu, care arăta că „este un
drept legitim al fiecărui stat care
renunță la arma atomică de a avea
siguranța că nu se va atenta la in
dependența și suveranitatea lui na
țională", a fost reafirmată in repe
tate rinduri.
In condițiile în care asumarea unei
asemenea obligații nu este. în pre
zent, acceptabilă tuturor statelor care
posedă arma nucleară, delegația
română este gata să examineze posi
bilitatea unor aranjamente interme
diare, sub forma unei rezoluții a
Adunării Generale a O.N.U. sau a

MADRID 31 — Trimisul Agerpres
N. Chilie transmite : Secretarul ge
neral al Partidului Comunist din
Spania, tovarășul Santiago Carrillo,
s-a întîlnit cu delegația Partidului
Comunist Român, condusă de tova
rășul Virgil Cazacu. membru al Co
mitetului Politic Executiv, secretar al
C.C. al P.C.R.. care participă la lu
crările celui de-al X-lea Congres al
P.C. din Spania.
Cu acest prilej, din partea tovară
șului Nicolae Ceaușescu. secretar ge
neral al Partidului Comunist Român,
președintele Republicii Socialiste
România, au fost transmise tovară
șului Santiago Carrillo un mesaj de
calde salutări prietenești, cele mai
bune urări de sănătate și fericire,
precum și succes deplin în desfășu
rarea lucrărilor celui de-al X-lea
Congres al P.C.S.. în lupta si activi
tatea comuniștilor spanioli.
Exprimînd cele mai vii mulțumiri,
tovarășul Santiago Carrillo a rugat să
se transmită tovarășului Nicolae
Ceaușescu cele mai calde salutări și
urări de sănătate, de fericire, de noi
succese în activitatea neobosită pe
care o desfășoară în fruntea parti
dului și statului, precum si cele mai
bune urări de prosperitate poporului
român.
în cadrul convorbirii a fost evi
dențiat rolul deosebit de important al
întîlnirilor prietenești dintre tova
rășul Nicolae Ceaușescu și tovarășul
Santiago Carrillo, care au reprezentat

Consiliului de Securitate. In acest
caz. însă, este necesar ca aranjamen
tele intermediare să reafirme obiecti
vul de perspectivă al elaborării unui
acord juridic obligatoriu pe această
temă și să fie concepute ca un pas
concret pe calea unor măsuri care să
conducă la punerea in afara legii a
armelor nucleare și lichidarea stocu
rilor existente, eliminind, astfel, pe
ricolul nuclear din viața societății.
Importanța adoptării — în perspec
tiva sesiunii speciale a Adunării Ge
nerale a O.N.U., din 1982 — a unor
măsuri, chiar intermediare, este de
terminată de faptul că statele neposesoare de arme nucleare se găsesc
într-o situație grevată de risc și in
certitudine. Ele continuă să fie ținte
posibile în planificarea strategică și
victime potențiale ale unor arme pe
care nu le posedă. Teritoriul lor
poate deveni în orice moment o arie
de conflict nuclear, în special în Eu
ropa, unde se profilează o nouă etapă
periculoasă de escaladare a armelor
nucleare. în aceste condiții, este le
gitimă cerința din ce in ce mai fermă
a opiniei publice din numeroase țări,
care se pronunță tot mai hotărit in
favoarea interzicerii armelor nuclea
re. Comitetul de la Geneva nu poate
să ignore apelurile presante care ii
sînt adresate și trebuie să acționeze
cu toată energia in vederea îndepli
nirii mandatului ce i-a fost în
credințat.

AGENȚIILE DE PRESA
E® -■ ve scurt

AGENDĂ ENERGETICĂ
NAIROBI. —La Nairobi au loc in
tense pregătiri în vederea Conferinței
O.N.U. pentru sursele noi si regene
rabile de energie, care-și va desfășu
ra lucrările între 10 și 21 august. Ur
mează să participe reprezentanții a
135 de țări membre ale O.N.U. și de
legații ale unor organizații guverna
mentale și neguvernamentale din în
treaga lume. Numeroase țări în curs
de dezvoltare din Asia. Africa și America Latină întîmpină probleme
deosebit de serioase în aproviziona
rea cu energie, alocind pentru aceas
ta o mare parte a venitului lor na
tional. Pentru a-si realiza obiectivele
privind dezvoltarea economică, aces
te țări vor trebui să-și sporească con
sumul de energie de cel puțin trei
ori In următorii 20 de ani. Potrivit
unei publicații a O.N.U., cel puțin
jumătate din populația lumii. îndeo
sebi cea rurală, nu-și poate satisfa
ce decît un sfert din necesarul de energie din sursele tradiționale. Țările
In cura de dezvoltare cheltuiesc în
prezent pentru importul de petrol aproximativ 67 miliarde de dolari anual. iar pînă în 1990 suma totală va
crește la cel puțin 110 miliarde do
lari. menționează documentul O.N.U.
ROMA. — în Italia a fost realizată
pentru prima oară conectarea unei
instalații energetice eoliene . la re
țeaua electrică națională. Conectarea,
care a fost efectuată în sud-vestul
Sardiniei, este prima din cadrul unui
program prin care se prevede am
plasarea în aceeași regiune a insulei
a zece instalații eoliene, cu o capaci
tate de 50 kilowați fiecare. In cazul
în care în condițiile locale investiții
le se vor dovedi rentabile, se are în
vedere construirea unor instalații
mult mai puternice.

ISLAMABAD. — In cadrul efortu
rilor de utilizare în mai mare mă
sură a resurselor energetice regene
rabile, în Pakistan vor funcționa în
anul în curs peste 1800 de unități
avînd drept combustibil biogazul.
Pînă în prezent, peste 850 de astfel
de instalații se află în funcțiune sau
în construcție în diferite regiuni ale
țării, asigurînd necesarul de energie

în special pentru localitățile rurale.
Se are în vedere, de asemenea, crea
rea așa-numitelor „sate solare*1, pri
mul fiind cel de la Azad Kashmir
din nordul țării.
SUVA. — Faptul că Insulele Fiji,
de origine vulcanică, au însemnate
depozite de apă geotermalâ a de
terminat elaborarea unor programe
speciale destinate utilizării acestei
resurse. Astfel, în Insula Viti-Levu
vor fi forate puțuri speciale și am
plasate instalațiile necesare folosirii
apei calde subterane.
BRASILIA. — Specialiștii brazilieni
întreprind cercetări privind utilizarea
unor uleiuri vegetale drept combus
tibil în amestec cu alți carburanți,
primele studii arătînd că se pot ob
ține astfel rezultate notabile la mo
toarele diesel. Unul din obiectivele
principale ale cercetărilor a fost de
terminarea exactă a caracteristicilor
fizico-chimice ale acestor uleiuri,
pentru a se putea stabili, într-o eta
pă ulterioară, proporțiile amestecu
lui carburant.
WASHINGTON. — „Hidroenergeti
ca va constitui baza economiilor na
ționale în era postpetrolieră — se
arată într-un studiu publicat de In
stitutul „World Watch" din Washing
ton. Hidrocentralele vor produce
energie electrică chiar mulți ani după
ce ultima sondă va seca și va fi în
chisă ultima mină de cărbune". Re
zervele hidroenergetice potențiale ale
Pămîntului sînt de 73 trilioane kWh
anual. Din acestea se folosesc doar
1,3 trilioane. în peste 35 țări, majori
tatea energiei electrice necesare eco
nomiei este produsă de hidrocentrale.
Norvegia produce astfel 99 la sută
din energia electrică. Brazilia 87 la
sută, Elveția 74 la sută. Canada 67
la sută. Țări în curs de dezvoltare
cum sînt Ghana, Mozambic, Sri
Lanka, Zair și Zimbabwe își asigură
în întregime necesarul de curent elec
tric din energia produsă în hidro
centrale. în Europa se exploatează
aproape 60 la sută din potențialul hi
droenergetic, dar în Africa se folo
sește doar 5 la sută din potențialul
energetic al apelor.

momente de referință în dezvoltarea
și adîncirea raporturilor de prietenie,
colaborare și solidaritate dintre
P.C.R. și P.C.S., întemeiate pe stimă
și prețuire reciprocă, pe deplină ega
litate și respectul fată de dreptul fie
cărui partid de a-și elabora în mod
Independent linia politică, strategia și
tactica revoluționară, corespunzător
condițiilor istorice concrete din fie
care țară. A fost exprimată, totodată,
de ambele părți satisfacția în legătu
ră cu evoluția ascendentă a relații
lor pe multiple planuri dintre Româ
nia și Spania, dintre popoarele celor
două țări. S-a exprimat, de asemenea,
dorința celor două partide de a dez
volta, in continuare, relațiile dintre
ele, în interesul oamenilor muncii din
cele două țări, al prieteniei dintre po
poarele român și spaniol, al cauzei
generale a socialismului și progresu
lui, a destinderii, securității și
independenței naționale, a păcii și
cooperării in Europa și în Întreaga
lume.
Cu ocazia întrevederii a fost efec
tuat un schimb de vederi privind
preocupările și activitatea celor două
partide, precum și cu privire la unele
aspecte actuale ale vieții internațio
nale. ale mișcării comuniste si mun
citorești mondiale.
La întrevedere, care s-a desfășurat
într-o atmosferă caldă, prietenească,
a participat Ion Goliat, ambasadorul
României la Madrid.

REUNIUNE A ȚĂRILOR DIN
I PACTUL ANDIN. La 24 august vor
începe la Caracas lucrările unei reI uniuni a miniștrilor de externe din
țările membre ale Pactului andin.
Pe agenda de lucru figurează ana■ liza situației din cadrul acestui or
ganism de cooperare regională, conI fruntat în ultima vreme cu o serie
de dificultăți generate de situația
I internă din unele țări semnatare ale
I Tratatului de la Cartagena.

NUMĂRUL TOTAL AL ȘOME
RILOR DIN JAPONIA a crescut cu
‘ 20 la sută față de anul trecut, ajun. gind la cifra de 1 600 000 persoane, a
anunțat vineri biroul de statistică
| al primului ministru.
I

BANCA CENTRALA A CANA
DEI a anunțat, joi, majorarea taxei
de scont la 20,54 la sută. Măsura, se
precizează in cercurile financiare
canadiene, a fost determinată de
1 necesitatea apărării cursului de
schimb al monedei naționale în raIport cu dolarul S.U.A., susținut, în
principal, de nivelul exagerat de
înalt al dobînzilor bancare din
. Ș.U.A. în ultima săptămână, rata de
schimb a dolarului canadian a atins
I cel mai scăzut nivel postbelic, situindu-se, joi, la 81,13 cenți ameriI câni.

I

PESTE 15 MILIOANE PERSOAI NE au avut de suferit de pe urma
inundațiilor din India — arată da' tele oficiale anunțate la Delhi. Tot
odată, se precizează că din cauza
| revărsării apelor și-au pierdut via| ța 2 000 persoane. Statele cele mai
afectate sînt cele situate in nordI vestul țării. Apele rîului Jammuna,
care cresc în continuare, amenință
1 și capitala Indiei.
VIZITA PREMIERULUI CANAI DIAN IN MAROC. Primul ministru
al Canadei, Pierre-Elliott Trudeau,
I care întreprinde o vizită oficială la

Rabat, a avut convorbiri cu primul ministru marocan. Maati
Bouabid, și cu ministrul de externe
și al cooperării, Mohamed Boucetta.
în cursul convorbirilor au fost
abordate aspecte ale raporturilor bilaterale, situația din Orientul Mijlociu și probleme ale relațiilor
dintre țările industrializate și cele
în curs de dezvoltare.
SATELIT DE TELECOMUNICA
ȚII. La 31 iulie, în Uniunea Sovietică a fost lansat satelitul de telecomunicații „Raduga", informează
agenția T.A.S.S. Aparatura de la
bordul satelitului este destinată
asigurării de legături telegrafice și
telefonice, precum și retransmiterii
emisiunilor de televiziune prin re
țeaua „Orbita".
LA MADRID s-a încheiat cea
de-a patra rundă de negocieri
americano-spaniole consacrate reinnoirii acordului cu privire la bazele militare ale S.U.A. de pe teri
toriul Spaniei. Ca și precedentele
runde de convorbiri, și cea de-a
patra s-a încheiat fără ca părțile
să fi ajuns la .un acord. S-a convenit ca negocierile să se reia mai
tirziu.
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POPULAȚIA PAKISTANULUI. I
Potrivit datelor oficiale publicate la
Islamabad, populația Pakistanului a
fost în luna martie a,c. de 83 800 000
locuitori. Cel mai mare oraș al ță
rii este Karachi, cu peste 5 000 000 |
locuitori. Populația capitalei Pakis
tanului — Islamabad — este de pes- i
te 200 000 de locuitori.
JEFUIREA UNEI AUTOUTILITARE A POȘTEI ITALIENE. Ele
mente aparținînd organizației teroriste autointitulate „Brigăzile ro
șii" au atacat la Roma o autoutilitară a poștei, capturînd 736 milioane lire italiene — a. anunțat poli
ția. Patru persoane au fost rănite.
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Plenara C.C.
al P.C. Japonez

SĂRBĂTOAREA NAȚIONALĂ A CONFEDERAȚIEI

TOKIO 31 (Agerpres). — La Tokio
s-au încheiat lucrările plenarei C.C.
al P.C. Japonez. Au fost discutate
rezultatele alegerilor în Adunarea
municipală din Tokio, unde comu-'
niștii au reușit să cucerească un nu
măr mai mare de locuri, precum și
unele probleme ale mișcării comunis
te și muncitorești din Japonia. Ple
nara a adoptat o rezoluție care adre
sează tuturor membrilor partidului
chemarea de a lupta pentru crește
rea rîndurilor P.C.J.

ELVEȚIENE

VARȘOVIA 31 (Agerpres). — După
cum transmite agenția poloneză de
presă — P.A.P., Seimul Republicii
Populare Polone, reunit în sesiune
la Varșovia, a aprobat, vineri, o
serie de modificări în componența
Consiliului de Miniștri al R.P.P. Sei
mul — menționează agenția citată —
l-a numit pe Janusz Obodowski în
funcția de vicepreședinte al Consi
liului de Miniștri, iar Mieczyslaw
Jagielski a fost eliberat din această
funcție.

Pregătiri în vederea
relansării planului O.N.U.
de reglementare
a problemei namibiene
PARIS 31 (Agerpres). — La Paris
a început joi, la nivel de experți, o
reuniune a „grupului de contact"
occidental pentru Namibia. format
din reprezentanți ai Marii Britanii,
Canadei, Franței, R.F. Germania și
Statelor Unite, țări care încearcă
relansarea planului O.N.U. de regle
mentare politică a problemei nami
biene. După cum relatează agenția
France Presse, pârtiei panții la în
trunirea din capitala franceză vor
examina modalitățile de „completa
re" a respectivului plan, prin care
se prevede încetarea luptelor șl or
ganizarea de alegeri sub egida
O.N.U. pe teritoriul namibian. ocu
pat ilegal de rasiștii de la Pretoria.
După cum se știe, realizarea iniția
tivei O.N.U. de soluționare a pro
blemei namibiene a fost în repetate
rinduri sabotată de autoritățile sudafricane, care au adoptat o atitudine
în totală contradicție cu aspirațiile
la independență autentică ale po
porului namibian.

0 importantă
descoperire medicală
MOSCOVA 31 (Agerpres). —
Medicii sovietici — informează
agenția T.A.S.S. — au descoperit
în sîngele unor mamifere și al
omului o albumină care Inhibă
Imunitatea, respectiv capacitatea
naturală a organismului de a
se apăra împotriva virușilor, mi
crobilor,
diferitelor țesuturi
Străine. După cum a declarat
autorul acestei descoperiri, prof.
Iuri Tatarinov, de la Institutul
medical nr. 2 din Moscova, o
asemenea albumină există în
sîngele femeilor gravide șl al
bolnavilor de unele forme de
cancer. Omul de știință a rele
vat că, în prezent, în numeroase
clinici din' Uniunea Sovietică
proba privind existența acestei
albumine se face la oameni, permițînd diagnosticarea timpurie a
bolilor și aprecierea posibilități
lor intervenției chirurgicale sau
chimioterapeutice. Agenția ci
tată relevă că lucrarea medici
lor sovietici și-a găsit confirma
rea prin verificările făcute de
specialiști din Anglia, Olanda și
Franța.

arme, neîntrevăzindu-se nici o mo
dificare in desfășurarea cursei înar
mărilor, ceea ce împinge omenirea
spre catastrofă". Intervenind la rindul său în această amplă dezbatere.
Eugen Loderer, președintele I. G.
Metall (puternicul sindicat al metalurgiștilor vest-germani, cu două mi
lioane de membri), s-a declarat îm
potriva oricărei intensificări a cursei
înarmărilor, subliniind : „Echilibrul
de forțe nu poate, totuși, constitui un
cec in alb pentru a-l aduce în per
manență la un nivel tot mai ridicat".
Cu amară ironie, cunoscutul scrii
tor Heinrich Boll, laureat al Premiu
lui Nobel pentru literatură, ridieîndu-se in apărarea participanților la
acțiunile populare organizate în
R.F.G. în sprijinul păcii și dezar
mării, constata că pentru stadiul ac
tual al arsenalelor militare ar putea
fi valabil preceptul : „Dacă dispui de
puterea de a mă distruge de 49 de
ori, atunci eu am ambiția să te pot
distruge de 53 de ori, deoarece vreau
să-ți supraviețuiesc". Absurditatea acestui mod de gîndire este atît de
evidentă — notează H. Boli — incit
amintește de povestea cu «regele e
gol».
împotrivirea față de noile planuri
de înarmare nucleară este foarte răspindită in rîndurile social-democraților, cum au demonstrat-o recentele
congrese ale organizațiilor regionale
ale P.S.D., în cadrul cărora au fost
adoptate rezoluții în favoarea renun
țării la aceste planuri și angajării de
negocieri de dezarmare — singura
cale rezonabilă fiind reducerea arse
nalelor militare, astfel Incit echilibrul
de forțe să se realizeze la un nivel
cit mai coborît. Opinii și consi
derente asemănătoare au exprimat și
o parte (circa o treime după evaluă
rile presei vest-germane) din delega
ții la congresul partidului liberal
vest-german. Prin decizia adoptată
de N.A.T.O. la Bruxelles — sublinia
ză revista „Der Spiegel" — „vestgermanilor nu li se acordă nici un
drept de a participa la luarea hotăririlor... Practic, ei nu au posibilita
tea de a împiedica, in extremis, fo
losirea armelor atomice, în cazul
cînd guvernul vest-german în exer
cițiu ar fi convins că prin aceasta ar

al

putea feri propria sa populație de
primejdia unei distrugeri nucleare".
Lupta împotriva înarmării unește
diferite curente ale militanților pen
tru pace într-o mare mișcare pacifis
tă, constată ziarul „Hannovrische
Allgemeine". Simpatia de care se
bucură această mișcare este ilustra
tă de apariția la Koln a unei cărți
intitulate „GENERALE FUR FRIEDE“ (generalii se pronunță pentru
pace). Foști ofițeri stroeriori din di
ferite țări membre ale N.A.T.O. își
împărtășesc, in acest volum, opiniile
și experiența profesională, în dorința
de a fundamenta cu argumente noi
și convingătoare inutilitatea și pri
mejdiile continuării cursei înarmări
lor nucleare. „Aparțin unei generații
care a cunoscut direct ororile, distru
gerile și urmările celor două rizboate
mondiale — scrie generalul în retra
gere Wolf Graf von Baudissin, care
lucrează în prezent la Institutul de
cercetări in problemele păcii și secu
rității de la Universitatea din Ham
burg. Războaiele nu au soluționat
nici unul din conflictele care au dus
la izbucnirea acestora : dimpotrivă,
ele au generat altele și mai grele".
„Cursa înarmărilor — notează „Der
Spiegel" — se bazează pe' un meca
nism vicios, care generează în per
manență sentimente reciproce de
amenințare crescindă ; la un an și
jumătate de la adoptarea hotăririi de
la Bruxelles, probleme fundamentale
referitoare la tema politicii de secu
ritate rămîn in continuare fără
răspuns".
Nu pot fi, desigur, Ignorate nici
consecințele nefaste ale cursei înar
mărilor, între care inflația tot mai
accentuată și șomajul crescînd, asu
pra economiei chiar și a țărilor pu
ternic dezvoltate, cum este cazul cu
R.F.G. în acest sens se înscriu și pre
cizările cancelarului federal Helmut
Schmidt la ultima sa conferință de
presă în legătură cu necesitatea unui
program de economii bugetare pe anul viitor, precizări din care reiese
că Germania occidentală nu va fi în
măsură să asigure creșterea cu trei
la sută a cheltuielilor militare, așa
cum a cerut N.A.T.O. la amintita con
ferință de la Bruxelles, din decem
brie 1979.

BERNA

Cu ocazia Zilei naționale a Confederației Elvețiene, îmi este deosebit
de plăcut să transmit Excelenței Voastre calde felicitări și cele mai bune
urări de progres și prosperitate poporului elvețian prieten.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele
Republicii Socialiste România
Elveția este deseori
numită, nu in ultimul
rînd datorită tradiții
lor șale de neutralita
te, o oază a liniștii —
o liniște și un echili
bru care și-au pus am
prenta nu numai asu
pra aspectului orașe
lor și al oamenilor, dar
care au oferit, in ace
lași timp, condiții pro
pice unei susținute
dezvoltări economice.
Elveția este săracă
în resurse ale solului
și subsolului (cea mai
mare parte din supra
față este total nepro
ductivă, fiind acoperi
tă de lacuri, ghețari și
zăpezi veșnice). Aceas
tă carență a fost însă
suplinită prin . hărni
cia și priceperea lo
cuitorilor săi, care au
știut să transforme în
bogăție și frumusețile
peisajului, și îndemînarea miinilor, și inte
ligența tehnică, astfel
că. pe bună dreptate,
se poate spune că
prosperitatea tării din
inima Europei este
consecința nemijlocită
a strădaniilor celor 6,5
milioane locuitori ai
săi.
„Tara
ceasurilor",
„tara turismului", „ța
ra industriei farmaceu
tice" — fiecare din aceste denumiri reflec
tă cite o fațetă a bu

nului renume pe care
această țară și l-a ciștigat. Dintre industrii
s-a pus accent tocmai
pe acelea care necesi
tă un consum redus de
materie primă și o
înaltă calificare : in
dustria mașinilor și aparatelor de precizie,
chimică, farmaceuti
că, orlogeria. Caracte
ristica produselor el
vețiene este precizia.
Industria
ceasurilor
are poate cea mai în
delungată și solidă
tradiție în acest sens,
Elveția fiind și astăzi
cel mai mare exporta
tor de ceasuri din lu
me. Mai recent s-a
impus cu tot atita
autoritate un alt do
meniu al exactității —
electronica, aparatura
electronică produsă in
această tară avînd
mare căutare în indus
tria astronautică ame
ricană. Deși, inițial,
industria a fost aceea
care a schimbat fața
Elveției, nu pot fi
omise beneficiile im
portante obținute din
industria
turismului
sau din activitatea
bancară.
Animată de dragos
tea de pace, colabora
re și independență. El
veția a devenit una
din gazdele desfășură
rii marilor dialoguri

internaționale. în ora
șul Geneva, odinioară
sediu al Ligii Națiu
nilor, se află sediul
european al O.N.U.,
precum și a peste 200
de organizații și orga
nisme internaționale
ce desfășoară o inten
să activitate vizind re
alizarea marilor obiec
tive ale omenirii, re
zolvarea problemelor
majore care o frămîntă.
între România și El
veția există vechi și
trainice legături de
prietenie, care în ulti
mii ani au cunoscut o
continuă
dezvoltare.
Intîlnirile politice la
diferite niveluri, con
tactele pe tărim econo
mic, științific și cultu
ral au deschis per
spectiva unei colabo
rări rodnice, în intere
sul ambelor țări și po
poare. Ca țări europe
ne, RBrrtânia și Elv\
ția milîtfează cu cot •
secvență' pentru apli
carea în viată a pre
vederilor Actului final
de la Helsinki, pentru
continuarea procesului
realizării
securității
europene, a politicii de
destindere și pace pe
continentul european
și în întreaga lume —
curs care corespunde
pe deplin aspirațiilor
celor două popoare, ca
și ale întregii omeniri.

Manifestări prilejuite de centenarul nașterii

lui George
în continuarea manifestărilor pri
lejuite de marcarea centenarului
nașterii lui George Enescu. in RS.
Cehoslovacă, la Bratislava, a avut
loc vernisajul unei expoziții docu
mentare dedicate marelui muzician
român. Despre viața și opera lui
George Enescu au vorbit V. Mokry,
directorul Filarmonicii de stat din
localitate, și I. Murg, consulul ge
neral al țării noastre la Bratislava.
La Biblioteca română din capitala
Italiei a fost organizată o seară
omagială ce a prilejuit evocarea
vieții și creației marelui muzician
și a locului său in muzica universa
lă. A fost interpretat apoi un pro
gram din creația enesciană. De ase

Enescu
menea, a fost organizată o expoziție
documentară ce ilustrează activita
tea interpretativă și componistică a
lui George Enescu.
în Brazilia, la Teatrul municipal
din Rio de Janeiro, Orchestra sim
fonică a Braziliei l-a omagiat pe
marele nostru muzician prin inter
pretarea Rapsodiei I române sub
bagheta dirijorului Mădălin Voicu.
Au mai fost interpretate lucrări de
A. Dvorak și Max Bruch cu partici
parea violonistului român Ion
Voicu. Rapsodia I română a fost
inclusă și în concertul inaugural al
Festivalului internațional de la
Campos de Jordao, statul brazilian
Sao Paulo.
(Agerpres)

Opțiuni, sociale ale Guvernului Republicii Zimbabwe
SALISBURY 31 (Agerpres). —
Ministrul de finanțe Enos Nkala a
prezentat în parlament proiectul de
buget al Guvernului Republicii Zim
babwe pentru viitorul exercițiu fi
nanciar, care prevede cheltuieli în va
loare de 2,818 miliarde dolari. Mi
nistrul a precizat, în expunerea de
motive, că vor fi majorate cheltuie
lile sociale, mai ales în domeniile să
nătății și educației, și că se are în
vedere continuarea programelor de

asistență destinate categoriilor sociale
defavorizate, precum și locuitorilor
din zonele rurale în covîrșitoare ma
joritate negri care, în trecut, au avut
de suferit de pe urma dominației co
loniale sau rasiste. Pentru acope
rirea unor cheltuieli bugetare, guver
nul preconizează majorarea taxelor și
impozitelor pe veniturile mari, pre
cum și sporirea prețului benzinei și
al altor combustibili.

Dobîmile ridicate- o povară tot mai
apăsătoare asupra „lumii a treia"

„Europa să fie eliberată de armele nucleare"
Politicieni, militari activi sau în
rezervă, scriitori. lideri sindicali,
slujitori ai cultelor s-au angajat, în
R.F. Germania, într-o amplă și pro
fundă dezbatere asupra problemelor
păcii și războiului. Nu e vorba nu
mai de o mișcare populară, cu mani
festări adesea spontane împotriva
„iraționalei curse a înarmărilor nu
cleare", ci și de strădania de a ana
liza lucid situația și de a căuta o
soluție care să corespundă interese
lor tuturor popoarelor europene. „Si
tuația internațională este, intr-ade
văr, suficient de îngrijorătoare, con
stata Willy Brandt, președintele
Partidului social-democrat. într-un
interviu acordat recent revistei
-DER SPIEGEL-. Acest lucru a de
venit evident pentru multi cetățeni
de-ai noștri din Republica Federală
Germania, cit și din alte țări europe
ne. Ar fi rațional ca in viitorul apro
piat Europa să poată fi eliberată în
mare măsură de armele nucleare".
Un loc central în aceste dezbateri
11 ocupă hotărîrea N.A.T.O. din 12
decembrie 1979, care prevede instala
rea de noi rachete nucleare in Eu
ropa occidentală, cea mai mare parte
a acestui armament urmînd să fie am
plasat pe teritoriul R.F.G. După opi
nia fostului ministru federal Erhard
Eppler, deputat al P.S.D. în Dieta
landului Baden Wiirttemberg, care a
devenit „animatorul mișcărilor pro
testatare" (-HANNOVRISCHE ALLGEMEINE-), tinerii, componenta cea
mai activă a noii mișcări pentru pace,
consideră „absurde afirmațiile că tre
buie să se recurgă la înarmare pen
tru a putea, cine știe cînd, să se trea
că la dezarmare". „Nu sîntem guver
nați de ațițători la război — scrie E.
Eppler în săptămînalul «Die Zeit» —
ci de oameni care caută, în felul lor,
pacea, dar într-un mod care, în reali
tate, accelerează cursa înarmărilor și
sporește pericolul de război".
într-adevăr, recunosc militanții
pentru pace, fiecare țară are nevoie
de garanții reale de securitate și. în
acest context, de siguranța menținerii
unui echilibru de forțe. Dar. constată
liderul P.S.D., mai sus-citat, „pentru
a realiza acest echilibru de forțe se
continuă rapid fabricarea de noi

Președintele Confederației Elvețiene

Sesiunea Seimului
R. P. Polone
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Poziții realiste în R.F.G. în sprijinul unui deziderat unanim
popoarelor continentului

Excelenței Sale Domnului KURT FURGLER

„Împotriva morții atomice, luptați pentru viață 1" : demonstrație de masă la
Hamburg in sprijinul dezarmării nucleare

Dezbaterea asupra efectelor nega
tive ale cursei înarmărilor inclu
de și aspecte circumscrise contextu
lui mai larg al interdependentelor
dintre martie probleme cu care este
confruntată omenirea. „Cum stăm —
se întreabă E. Eppler — cu răspun
derea noastră față de țările sărace,
unde mii de oameni mor pentru că
bogății investesc banii în înarmare 7
Și cum stăm cu responsabilitatea față
de resursele Terrei, pe care înarmă
rile le irosesc într-un asemenea
grad ?“.
într-o convorbire cu Alva Myrdal,
cunoscuta militantă suedeză pentru
dezarmare, ziarul „FRANKFURTER
RUNDSCHAU" reține convingerea
nestrămutată a acesteia că armele
nucleare pot fi lichidate, că este po
sibilă „crearea unei zone denuclearizate în Europa, chiar în condițiile
menținerii celor două alianțe mili
tare".
„în fapt, îngrijorarea față de pro
porțiile cursei înarmărilor îi unește

atît pe europeni, cit și pe americani
in efortul de a împiedica evoluții
care ar putea duce la un război nu
clear" — declară generalul vest-ger
man Gert Bastian, care s-a retras la
cerere din Bundeswehr din cauza
opoziției sale față de hotărirea
N.A.T.O. „Acest efort — constată el
în continuare — merită să fie spriji
nit de toți acei a căror capacitate de
a evalua obiectiv situația nu este
prejudiciată nici de speranțe naive,
nici de anticomunism furibund".
Mișcările pentru pace din R.F.G.,
ca și din Olanda, Danemarca, Marea
Britanie, ansamblul acțiunilor popu
lare din țări occidentale demonstrea
ză — după opinia săptămînalului
«Die Zeit» — „vitalitatea unui
continent care nu vrea să devină
teatrul unei noi conflagrații, care
vrea să se elibereze de spectrul ame
nințării armelor nucleare, oferind lo
cuitorilor lui condiții de muncă și de
viață in libertate".

P. STANCESCU

Datoria
externă
globală a țărilor in
curs de dezvoltare ne
producătoare de petrol
a fost de 456 miliarde
de dolari în 1980, față
de 74 miliarde în 1970,
iar „serviciul" ei, adică
ratele de amortizare a
împrumuturilor și dobînzilor aferente, de
91,4 miliarde, în raport
cu 9 miliarde în 1970 —
relevă ultimul raport
semestrial al Organiza
ției pentru Colaborare
și Dezvoltare Econo
mică (O.C.D.E.) din
care fac parte cele 24
de țări capitaliste in
dustriale.
Publicind
aceste date, revista»
„JEUNE AFRIQUE" le
însoțește de graficul
alăturat, in care se
arată că intre anii
1970—1980,
perioadă
ce corespunde cu cel
de-al doilea „deceniu
al dezvoltării", datoria
externă a „lumii a
treia" a sporit de peste
șase ori și „serviciul"
ei — de 10 ori ! După
specialiștii
O.C.D.E.,
faptul că „serviciul" a
crescut mai repede
decît însăși datoria se
explică prin sporirea
continuă a dobînzilor
la împrumuturile ban
care.
Așa cum se poate
vedea și din grafic,
datoria externă a lumii
sărace
și-a început
„ascensiunea" vertigi
noasă la mijlocul ani
lor ’60, odată cu pri
mele simptome ale
crizei sistemului mone
tar internațional : de
valorizarea lirei ster
line, speculațiile asupra
aurului, desprinderea
treptată a dolarului
american de metalul

galben. După 8—10
ani „unda de șoc" a
atins „serviciul" dato
riei externe, în timp
ce prețul petrolului cu
noștea o adevărată ex
plozie.
Specialiștii O.C.D.E.
apreciază că în 1981,
din pricina deterioră
rii
raportului
de
schimb dintre prețul
materiilor prime și cel
al produselor manu
facturate, datoria ex
ternă a „lumii a treia"
va depăși cu mult 500

miliarde de dolari, iar
„serviciul" ei va atinge
100 de miliarde, in
special ca urmare a
creșterii exagerate a
nivelului
dobînzilor
(peste 20 la sută) in
unele țări capitaliste
dezvoltate. Toate aces
tea, conchid specialiș
tii O.C.D.E., lasă să se
întrevadă ce prăpastie
uriașă se deschide In
fața țărilor sărace, pre
ocupate deja mai mult
de supraviețuirea decît
de dezvoltarea lor.
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