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SECERIȘUL GRÎULUI 
la nivelul maxim al posibilităților!

• Pînă în seara zilei de 
8 iulie griul a fost 
strîns de pe 19 la 
sută din suprafața cul
tivată

• Mai avansate la re
coltare sînt județele 
Dolj, Olt, Teleorman, 
Giurgiu, Mehedinți, 
Călărași, Buzău și 
sectorul agricol Ilfov

• După un program de 
zi-lumină și bine or
ganizat - așa trebuie 
să se muncească 
acum peste tot pen
tru a se atinge vite
zele zilnice de lucru 
stabilite
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STADIUL RECOLTĂRII GRÎULUI ÎN SEARA ZILEI DE 8 IULIE. Cifrele înscrise pe 
hartă reprezintă, în procente, suprafețele de pe care ă fost strînsă recolta. (în ju
dețele notate cu o linie, pînă la data menționată, această lucrare nu a început).

MECANIZATORI, COOPERATORI, SPECIALIȘTI, OAMENI AI MUNCII

DIN AGRICULTURĂ!

Recoltarea în cel mai Scurt timp și fără pierderi a ginului este o 
datorie patriotică, de mare însemnătate! Folosiți din plin, la întreaga 
capacitate, combinele și celelalte utilaje, fiecare oră din zori și pînă 
seara, pentru a realiza viteza zilnică de lucru stabilită, pentru a pune la 
adăpost cit mai repede și fără pierderi întreaga recoltă!

Pămînturi renăscute
în depărtare foșnea 

Dunărea. Cu .atit mai 
ademenitoare cu cit 
trupu-i ascuns de u- 
riașa perdea de plopi 
nu se zărea decit din 
cind in cind ca un 
fulger.de argint. Dacă 
n-aș fi știut precis că 
in fată se află bătri- 
nul Danubiu. amin- 
tindu-mi atitea intim- 
plări povestite de 
Gala Galaction si de 
Zaharia Stancu, dacă 
bărbatul care mă în
tovărășea pe acest te- 

'.•țioriu fabulos nu 
. mi-ar fi evocat atit de 
plastic și de exact in 
același timp toată a- 
ventura transformării 
lacului Potelu intr-o 
fertilă zonă agricolă, 
m-aș fi crezut pe te
ritoriul unui polder o- 
landez. De fapt, și aici 
oamenii dăduseră a- 
ceeași luptă îndârjită 
cu apele, creind ca niș
te demiurgi un pămint 
tinăr, generos. Semni
ficația acțiunii de in
tegrare in circuit agri
col a lacului Potelu. 
este cu atit mai pro
fundă cu cit noi n-am 
avut nici pe departe 
experiența. tradiția 
constructorilor de po.l- 
dere din tara lut Rem
brandt. Argumentele 
extrem de convingă
toare despre munca 
tărănilor și inginerilor 
agronomi de la Dună
re mi se revelează cu 
mare plasticitate la 
fiecare pas. Imense co
voare verzi de trifoi... 
Hrana proaspătă, gus
toasă a vacilor și viței
lor din grajdurile 
I.A.S. Corabia. Nesfir- 
șite livezi de piersici. 
Ca un tablou pictat di
rect pe uriașa pinză a 
acestui pămint tinăr de 
un pictor impresionist. 
Mii de rațe troienind 
cu albul lor de zăpadă 
șuvița de apă ce brăz
dează incinta vechiului 
lac. Și ca o lege a con
trastului. tarlalele ver
zi in care, după măr
turisirea inginerului a- 
gronom Gelu Drago- 
mir, directorul I.A.S. 
Corabia, a fost semă
nat. aurul porumbului.

Undeva in dreapta, 
departe, inimosul ingi
ner imi arată Dăbule- 
nii. Gestul nu este de- 

Vloc lipsit de semnifica
ție. Dăbulenii sint le

gați de o bătălie aspră 
cu ariditatea. Numele 
acestei așezări imi 
amintește de zona nisi
purilor de aici din su
dul tării, mă îndeam
nă să mă gindesc la 
proverbiala vrednicie 
a oamenilor de prin 
aceste locuri, la pu
terea lor de a învinge 
vitregiile naturii, de a 
stăpini nisipurile și 
viatul.

Repartizat in aceas
tă zonă acum mai 
bine de douăzeci de 
ani, tinărul inginer a- 
gronom a fost cutre
ierat in primii ani de 
muncă nu de puține 
îndoieli. Crescuse in
tr-un sat din Bărăgan 
cu pămint bogat in

însemnări de
Constantin VIȘAN

cernoziom și pe aici.il 
intimplnau doar dune
le de nisip. Numai 
vintul semăna cu cele 
din Bărăgan. Vintul și 
oamenii. Nu stăteau 
nici o clipă locului. Și 
le-a urmat exemplul. 
N-a știut ce este o- 
dihna. liniștea, inertia. 
Și-a îndrăznit mereu. 
Să incerce metode 
noi, sa facă proiecte, 
să le transforme în 
realitate. Să unească 
învățătura dobindită 
pe. băncile institutului 
cu experiența țărani
lor. să creadă cu toată 
ființa în capacitatea o- 
mului de a trasforma 
natura, de a se mode
la pe sine însuși, tn 
trupul înalt, de' bas
chetbalist. a început 
parcă de la. o vreme 
să se adune oboseala 
anilor, vinturile. nisi
purile au săpat urme 
pe chipul amintin- 
du-mi cu insistență 
de uri cunoscut actor 
de cinema, dar spiritul 
bărbatului care răs
punde de treburile 
atit de complexe ale 
marii întreprinderi a- 
gricole de stat de la 
marginea Dunării, a 
rămas mereu tinăr, 
deschis îrinoiriî. iniția
tivei, proiectelor am
bițioase...

îi place să vorbească

in imagini pline de 
plasticitate despre 
munca de, supunere a 
naturii, de transfor
mare a unui luciu de 
apă în livezi cu pier
sici, in lanuri de griu 
și de porumb, in tur
me de oi și cirezi de 
vaci. Simt din felul 
cum rostește cuvinte
le, cum subliniază i- 
deile, cum folosește 
metafore neașteptate 
că ar fi putut să fie un 
poet. De fapt, este un 
poet. Un poet al pă
mântului... Um Hesiod 
al muncilor agrare. Le 
descrie cu evidentă 
plăcere, cu bucurie.,, 
Piersicii vor da anul 
acesta rodul întreg. 
Speră să fie la înălți
me. Cum i-a mai tre
murat sufletul în nop
țile dușmănoase, reci 
ale acestei primăveri. 
Dimineața alerga la ei 
să cerceteze mugurii, 
de teamă să nu-i fi 
ars răsuflarea înghe
țată a vintului rece, 
sărutul alb al brume
lor. Căldurile începu
tului de mai l-au liniș
tit insă, i-du dat ră
gazul să se, gîndească 
la alt vis îndrăzneț. 
Un proiect de creștere 
a iepurilor de casă. E 
vorba de exemplare 
cu calități deosebite. 
Iepuri rentabili. Atit 
pentru carne, cit și 
pentru blana lor foar- 
tS fină... Va trebui să 
li se asigure condiții 
de curățenie deosebite. 
E o rasă foarte sensi
bilă.... îmi spune in 
vreme ce controlează 
pînă la amănunt mo
dul cum se desfășoară 
lucrările de executare 
a adăposturilor viitoa
rei colonii de iepuri 
albi.

Ascultindu-l pe in
ginerul agronom cu 
statură de baschetba
list și trăsături de ac
tor. mă gindesc că a- 
gricultura este arta iu
birii de pămint, iar 
specialiștii griului și 

' ai porumbului sint 
slujitorii cei mai iscu
siți ai acestei străvechi 
arte. Faptul că arta 
iubirii de .pămint este 
pusă in drepturi de
pline la noi in țară nu 
face decit să ne um
ple sufletul de bucu-

PRIMIRI LA TOVARĂȘUL
NICOLAE CEAUSESCU

Ministrul afacerilor externe al Malayeziei

Președintele Republicii Socialiste 
România, tovarășul Nicolae Ceausescu, 
a primit, vineri, in stațiunea Neptun. 
be Tan Sri Ghazali Shafie. minis
trul afacerilor externe al Malayeziei. 
care face o vizită în tara noastră.

La primire a participat Ștefan An
drei. ministrul afacerilor externe.

A fost prezent Ahmad Faiz Hamid, 
ambasadorul Malayeziei in tara 
noastră.

Exprimând profunda gratitudine 
șefului statului român pentru cinstea 
de a fi primit, oaspetele a transmis 
președintelui Nicolae Ceausescu, din 
partea Maiestății Sale regele Sultan 
Haii Ahmad Shah Ibni Al Mahrum 
Sultan Abu Bakar. suveranul Ma
layeziei. și a primului ministru. 
Datuk Mahathir bin Mohamad, 
sincere urări de sănătate și fericire 
personală, de prosperitate poporului 
român.

Mulțumind. tovarășul Nicolae 
Ceausescu a transmis suveranului 
Malayeziei și primului ministru un 
salut prietenesc, cele mai bune urări, 
iar poporului malayezian urări de 
bunăstare și fericire.

In timpul întrevederii a fost rele
vat cursul ascendent al relațiilor 
româno-malayeziene ne plan politic, 
economic si in alte domenii de inte

res reciproc. Totodată, a fost expri
mat interesul comun pentru lărgirea 
si diversificarea acestor raporturi, 
îndeosebi pe plan, economic, si a fost 
relevat rolul comisiei mixte guver
namentale în stabilirea măsurilor me
nite sâ identifice si sâ fructifice posi
bilitățile pe care le oferă economiile 
celor două state în curs de dezvol
tare. pentru a 'evita intr-o măsură 
tot mai mare influentele crizei eco
nomice. ale ratelor înalte ale dobin- 
zilor. care creează mari dificultăți 
pentru consolidarea industrială, pen
tru a asigura progresul rapid econo
mic si social.

Au fost abordate, de asemenea, 
unele probleme ale vieții Internatio
nale. subliniindu-se faptul că actua
la situație de tensiune si Încordare 
deosebită existentă în lume impune 
intensificarea eforturilor tuturor 
statelor, ale țărilor in curs de dezvol
tare. ale statelor nealiniate, pentru 
reluarea si continuarea politicii de 
destindere, pace si colaborare, de 
respect al independentei naționale a 
tuturor popoarelor. S-a relevat, tot
odată. necesitatea de a se întreprin
de măsuri hotărite pentru soluțio
narea pe cale politică, prin tratati
ve. a stărilor de încordare si con
flict din diferite zone ale lumii.

pentru respectarea dreptului fiecă
rui popor de a se dezvolta liber, de 
sine stătător, de a fi stăpin pe des
tinele sale. De ambele părți s-a 
apreciat că problema fundamentală 
a zilelor noastre o constituie oprirea 
cursei înarmărilor; trecerea la mă
suri concrete de dezarmare. în pri
mul rind de dezarmare nucleară.

A fost evidențiată însemnătatea 
intensificării eforturilor pentru li
chidarea fenomenului subdezvoltării 
si edificarea unei noi ordini econo
mice internaționale, care să permită 
progresul rapid al tuturor statelor, 
îndeosebi al celor rămase în urmă.

S-a relevat importanța găsirii căi
lor pentru ca țările in curs de dez
voltare să-și întărească solidaritatea 
și colaborarea pentru a asigura li
chidarea subdezvoltării, instaurarea 
unei noi ordini economice mondiale, 
stabilirea unor prețuri echitabile, 
soluționarea, prin eforturi comune, 
a unor probleme tehnologice, de 
formare a cadrelor, de punere in 
valoare a potențialului tehnico-ști- 
ințific, de valorificare a materiilor 
prime și a potențialului energetic de 
care dispun, in interesul progresu
lui economic și social.

întrevederea a decurs intr-o at
mosferă cordială, prietenească.

Ambasadorul Republicii Senegal,
cu prilejul prezentării scrisorilor de acreditare

Președintele Republicii Socia
liste România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. a primit, vineri, 9 iulie

a.c., pe Pascal Antoine Sane, care 
și-a prezentat scrisorile de acredi
tare in calitate de ambasador ex

traordinar și plenipotențiar al Re
publicii Senegal în țara noastră. 
(Continuare în pagina a V-a).

Știința și competitivitatea noului

Preocupări și acțiuni pentru 
reducerea consumului de combustibil

în gospodăriile populației
După cum este cunoscut, Decretul privind gospodărirea 

judicioasă și reducerea in continuare a consumului de 
energie electrică, energie termică, gaze naturale și alți 
combustibili stabilește ca fiecare familie să realizeze o 
reducere a consumului de energie de circa 20 la sută. 
O necesitate obiectivă și, deopotrivă, o obligație legală. 
La înfăptuirea căreia sint chemate să contribuie, cu toată 
răspunderea, organele centrale, locale și de specialitate

— O bună parte din măsurile care 
trebuie luate — referitoare la nor
marea consumurilor de combustibili, 
controlul respectării normelor de 
consum si răspunderile pentru ne- 
respectârea acestor norme, funcțio
narea centralelor termice de bloc șl 
de apartament ș.a.m.d. — sint pre
cizate expres in decret. Iată de ce, 
in primul rind. trebuie să se asigu
re o foarte bună cunoaștere a pre
vederilor acestui important act nor
mativ. începind cu primarul din ori
care Idealitate si terminind cu cel 
mai proaspăt nou locatar. Primării
le. împreună cu asociațiile de loca
tari si comitetele de cetățeni vor 
trebui să organizeze dezbateri pen
tru buna cunoaștere a decretului, iar 
in acest cadru să stabilească îm
preună ce si cum trebuie actional 
pentru a se asigura : imbunătătirea 
randamentelor cazanelor — prin mo
dernizarea . și verificarea periodică a 
arzătoarelor, conducerea economică a 
arderii combustibililor, revizuirea a- 
paratelor de măsură, control si si
guranța '. limitarea la strictul nece
sar a timpului de folosire si elimi
narea consumurilor inutile de apă 
caldă : etanșarea ușilor si ferestre
lor in vederea eliminării pierderilor 
de căldură spre exterior. Fe scurt, 
combaterea oricărei tendințe de ri
sipă si încadrarea in consumurile op
time de combustibili.

— Mai concret, ce aveți in vede
re ? Care sint acele măsuri pe care 
le considerați strict necesare si po
sibil de luat ?

— Am să încep cu un exemplu. 
Un singur arzător decalibrat spo
rește consumul cu pînă la 10 la sută. 
Aceleași consecințe le are si neetan- 
seizaiea unui cazan prin pătrunde
rea aerului ..fals" in procesul de ar
dere. Or. un arzător de tip SEITAN 
— cu care sînt echipate centralele 
termice de cvartal — consumă 
150 mc gaze pe oră. Ceea ce la 
o funcționare de 10 ore pe zi. 
timp de. să zicem. 100 de zile pe an. 
înseamnă o risipă de ordinul a 15 000 
mc. înmulțiți această cifră cu 8 000, 
numărul aproximativ de cazane e- 
chioate cu astfel de arzătoare, si veți 
avea dimensiunile reale ale risipei. 
Sau ale economiei care se poate face, 
prin reglarea arzătoarelor, etanșeiza- 
rea cazanelor ș.a.m.d.

Reducerea pierderilor de agent ter
mic. deci a consumului, se poate rea
liza. de asemenea, prin etanseizarea 
armăturilor de închidere ale insta
lațiilor de producție, distribuire și u- 
tilizare a căldurii la instalațiile din 
canalele termice, la instalațiile din 
subsolurile termice si din locuințe. 
Se știe foarte bine : orice picătură 
de apă care se pierde, are încorpo
rată in ea o cantitate anume de e- 
nergie. de combustibil, așadar, care

ale administrației de stat, asociațiile de locatari, toți ce
tățenii.

lată, în acest sens, cîteva informații de certă însemnă
tate pentru cetățeni, respectiv unele recomandări concrete 
din partea specialiștilor. Interlocutorul nostru de astăzi : 
tovarășul ing. ION DRÂGOI, din cadrul direcției de spe
cialitate a Comitetului pentru problemele consiliilor popu
lare.

se pierde. In aceeași ordine de idei, 
la fel de importantă este refacerea 
izolațiilor termice, astfel incit căl
dura să nu mai încălzească pămin- 
tul sau subsolurile tehnice, ci apar
tamentele noastre. Cu alte cuvinte, 
o metodă sigură de economisire a 
energiei si combustibililor, deci de 
reducere a consumului de oină a- 
cum. este combaterea risipei prin o- 
peratiuni tehnice relativ simple, de 
rutină : reglarea, revizuirea si re
pararea Ia timp a instalațiilor de 
producere, transport si distribuție a 
energiei termice.

— Cine trebuie să execute aceste 
lucrări ?

— Unitățile de distribuire a ener
giei termice. Subliniez numai echi
pele specializate ale acestor unități. 
Pentru că unitățile de distribuire au 
o asemenea obligație — expresă — 
care decurge din prevederile Legii 
gospodăriei comunale. Totodată, și 
pentru că o intervenție necalifica
tă poate avea consecințe negative 
deloc neglijabile. Am să dau din nou 
un exemplu. Simpla golire a insta
lației de încălzire si aerisirea prost 
efectuată — de cine știe ce ..cunos
cător" improvizat adică amator — 
impun reumolerea instalației cu apă

Florin CIOBĂNESCU
(Continuare in pag. a V-a)
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Proiectul Legii cu privire la obligațiile și răspunderile consiliilor 
populare, unităților socialiste și ale cetățenilor pentru buna 
gospodărire, întreținere și curățenie a localităților urbane 

și rurale, păstrarea ordinii și disciplinei publice

întreg mecanismul de edificare 
a socialismului in patria 
găsește in cuvintarea 
Nicolae Ceaușescu 
gită a Comitetului 
tidului bogăția de 
care constituie un 
inspirație pentru activitatea 
viitor a partidului și statului.

Supunind unei analize riguroase 
problematica complexă a actualei 
etape de dezvoltare și decantând 
prin filtrul unei aindiri, originale 
fenomenele -social-politice purtă
toare de progres, secretarul gene
ral al partidului a imprimat un 
nou impuls revoluționar procesu
lui de inaintare a României pe ca
lea bunăstării. întăririi indepen
dentei și suveranității sale. Nu 
există domeniu căruia să nu i Se 
fi oferit orientări clare, in acord 
cu interesele poporului, trainic 
fundamentate teoretic și confirma
te prin rezultate practice de viața 
însăși. Totodată, este de remarcat 
contribuția filozofică la îmbogăți
rea socialismului științific prin noi 
teze de valoare,- 
desprinse din rea
litățile construc
ției socialiste in 
România, din a- 
naliza evenimen
telor cu care se 
confruntă lumea 
contemporană, precum și raționa
mentele care justifică poziția noas
tră pe plan internațional, opțiunile, 
linia politică de viitor.

Raportindu-se in cuvintul său la 
activitatea și răspunderile ce revin 
științei, invățămintului și culturii 
în înfăptuirea programului ideolo
gic al partidului, tovarășa academi
cian doctor inginer Elena Ceaușescu 
a acordat o atenție particulară 
cercetării in actuala etapă de pro
gres economico-Social al patriei, 
subliniind rolul său in dezvoltarea 
și modernizarea forțelor de pro
ducție. lărgirea bazei interne de 
materii prime, valorificarea supe
rioară a tuturor resurselor, reduce
rea consumurilor, perfecționarea 
tehnologiilor și asimilarea de noi 
produse. Totodată, a remarcat ne
cesitatea promovării investigației 
in domeniile fizicii, chimiei, biolo
giei. geneticii, spre a se obține un 
avans in procesul cunoașterii și 
produce noi dovezi asupra materi
alității lumii noi argumente pentru 
teza că natura si 
guvernate 
riale, pe 
noaște și 
folos". în 
potențialul 
știința și tehnologia.
r.u suferă comparație cu trecutul, 
tovarășa Elena Ceaușescu a stăruit 
să se acționeze cu mai multă hotă- 
rire și profunzime in îndeplinirea 
obiectivelor actualului cincinal.

Pentru știința românească. în în
tregul său. document-ul-program 
adoptat la recenta plenară a C.C. 
al P.C.R. prezintă o semnificație 
majoră, de excepție.

Două elemente, care contribuie 
deopotrivă la progres social și im
plicit la înălțarea științei, au fost 
evidențiate cu fermitate de secre
tarul general al partidului sub cu
pola Ateneului Român : patriotis
mul, cu rădăcini adinei în istoria 
noastră milenară, si receptivitatea 
la nou în gindirea teoretică si ac
tivitatea revoluționară.

Oamenii de știință si cultură

noastră 
tovarășului 

la plenara lăr- 
Central al păr-, 

îdei și de soluții 
nesecat izvor de 

de

de acad. Cristofor
SIMIONESCU

societatea „sint 
de legi obiective, mate- 
care omul le poate cu- 
utiliza în propriul său 
sfirșit. referi.ndu-se Ia 

uman de care dispun 
potențial ce

s-au situat consecvent pe platfor
ma demnității naționale, au fost 
prezenți la toate evenimentele de 
răscruce ale istoriei, au trăit intens 
suferințele, bucuriile, faptele de 
glorie ale neamului nostru. Pe 
deasupra specialității, a domeniu
lui explorat, cunoașterea luptelor 
și jertfelor din trecut a constituit 
izvorul comun care a alimentat do
rința de afirmare a savanților. cre
dința lor nestrămutată in valorile 
morale ale umanității și in viitorul 
luminos al patriei.

Receptivitatea la nOu, cutezanța 
in gindire sint atribute ale omului 
de știință, Nicicind aceste însușiri 
nu s-au cerut mai deplin valorifi
cate ca in zilele noastre, spre pro
fitul societății. Contradicțiile care 
confruntă lumea contemporană 
impun științei o prezentă mai acti
vă. atit in soluționarea probleme
lor teoretice, cit și in cimpul apli
cațiilor. România socialistă — tară 
in curs de dezvoltare — așteaptă 
de la cercetare mai mult și mai de 
calitate. Este firesc să se pretindă 

reducerea duratei 
de investigare, un 
plus de originali
tate — ceea ce 
presupune recon
siderarea rapor
tului dintre teo
retic și practic, re

producere și creație proprie — mai 
mare grijă pentru materii prime 
și consumuri de materiale, pentru 
închiderea buclelor de reciclare a 
resurselor. In același timp, este de 
meditat dacă in sfera risipei nu se 
cuprinde și cea de inteligență, 
dacă beneficiem in’suficientă mă
sură de potențialul celor mai în
zestrate minți pe frontul științei 
și tehnologiei. .

Analizind stadiul actual al edifi
cării socialismului. tovarășul 
Nicolae Ceaușescu vede , in știință 
factorul dinamizator al progresului 
cconomico-social. Este evident că 
această concepție pune in discuție 
insăși calitatea științei. Simpla re
ceptivitate la nou nu ne mai poate 
mulțumi .; esențial este ca „noul" 
să se producă cu competitivitate 
sporită, să se implementeze in eco
nomia. 'țării și să. se -incorporeze' tri 
bunuri care pătrund, inving 
piața mondială.

De, fapt, este vorba de o .......
acerbă intre vechi și nou. intre o 
cercetare cultivată' 
pei și știința care 
timpul viitor toate 
asigură existenta decentă a omu
lui. Aceasta implică o mai adinca 
pătrundere in tainele naturii, des
coperirea unor noi legi și fenomene, 
creativitate sporită, alături de gos
podărirea rațională a bogățiilor so
lului și subsolului, de deplasarea 
consumurilor de materii prime și 
energie spre surse regenerabile, 
în sfirșit. aceasta, presupune un 
vast program dș educație, un mod 
nou de a gindi și acționa al celor 
peste 226 mii de cadre care servesc 
direct sau indirect știința și dez
voltarea tehnologică.

Se poate vorbi de o nouă etapă 
în edificarea suprastructurii, de 
necesitatea ca ea să înregistreze 
acel salt ce pune in acord baza 
materială și conștiința socială. Se 
așteaptă deci de la știință însem
nate contribuții. răspunsuri, care 
conferă noi dimensiuni propriului 
progres și adaugă plus.de substan
ță tezaurului mondial de valori.

pe

luptă
in secolul risi- 
extrapolează la 

elementele ce

fulger.de
aici.il
plus.de
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SECERIȘUL GRÎULUI
la nivelul maxim al posibilităților!

CĂLĂRAȘI

Ritmul de lucru poate crește prin 
buna funcționare a combinelor

în județul Călărași, organizațiile 
de partid de la sate, conducerile 
unităților agricole acționează cu fer
mitate pentru a se încheia grabnic 
recoltarea griului. Activiștii și spe
cialiștii sint în lanuri de dimineața 
pină seara, în mijlocul mecaniza
torilor ; formațiile de combine sint 
bine organizate, iar mecanicii de la 
atelierele mobile sînt permanent în 
cîmp. Există deci reale posibilități 
ca secerișul să se încheie cit mai 
repede. Cu condiția ca peste tot să 
se lucreze ca în unitățile fruntașe. 
Dar nu se întîmplă așa. Iată cum 
s-a muncit, în cursul zilei de 
miercuri, în unitățile din consiliul 
agroindustrial Cuza Vodă.

La cooperativa agricolă Cuza 
Vodă, recolta de griu este bună. 
Tovarășul Gheorghe Constantin, 
președintele cooperativei, cunoaște 
care este viteza zilnică — prevăzută 
și realizată — la recoltat. Deocam
dată, ea este necorespunzătoare. 
De ce? „La data declanșării seceri
șului, griul avea umiditate mare și 
am lucrat începind cu ora 12 — 
spune președintele. Au fost și două 
ploi neînsemnate cantitativ, dar su
ficiente ca să ne încurce treburile. 
Dar cele mai multe necazuri sînt 
determinate de numeroasele defec
țiuni apărute la combine. Mecani
zatorii noștri sînt cei în măsură să 
spună cauzele. Combinele trimise 
pentru reparat la S.M.A. Ulmeni și 
Chiselet au revenit la stațiunea de 
mecanizare așa cum au fost duse".

Aflăm că la ferma nr. 1 Călărașii 
Vechi, din 11 combine lucrează doar 
9. Dintre acestea, numai cinci 
au montate echipamentele pentru 
pleavă. Emil Popa, mecanicul de 
întreținere al formației, este de pă
rere că din cauza acestor echipa
mente a intîrziat și secerișul. „Ca 
să montăm aceste echipamente — 
apreciază mecanicul de întreținere 
— este nevoie să lucrăm din plin 
două zile cite 10 oameni. Nu se 
asamblează bine, dovadă că n-au 
fost testate. Considerăm că echipa
mentul este prea mic pentru a pre
lua întreaga cantitate de pleavă. 
Acestea sint. să zicem, necazurile 
mari. Cele mici ne dau de furcă 
și mai mult : curelele cad tot 
timpul, fulia pentru actionarea 
melcului de pleavă nu este centra
tă. suportul de întindere a curele
lor mari nu se centrează, canalul 
trapezoidal ar trebui să fie făcut 
după profilul curelei".

Fără să.,mai -notăm șj^alte ?mă- 
nunte. înțelegem de ce miercuri la 
Cuza Vodă nu s-a . realiză] . vijeza 
zilnică. Oamenii spun ca zilnic 
pierd 4—5 ore cu reparațiile. A- 
ceeași situație există și la ferma nr.
3 Bogata, unde funcționează doar
4 combine, iar alte 5, pe care s-au 
montat echipamentele pentru co
lectat pleavă, prezintă aceleași de
ficiențe. Tovarășul Mircea Enache, 
inginer-șef al consiliului agroindus
trial Cuza Vodă, ține să ne spună:

„Echipamentele pentru colectarea 
plevei sint foarte necesare. Este 
foarte bine să adunăm toată pleava. 
Dar așa cum funcționează aceste 
echipamente, mai mult pierdem 
decit ciștigăm".

în județul Călărași, pînă în seara 
zilei de 8 iulie, recolta

fost strinsă de pe 27 000 hectare, 
ceea ce reprezintă 36 la sută din 
suprafața cultivată. Și aceasta în 
8 zile de la declanșarea lucrărilor. 
Așadar, perioada in care trebuie să 
se încheie secerișul griului se apro
pie de sfîrșit. Tocmai de aceea, 
este nevoie ca direcția agricolă ju
dețeană și trustul S.M.A. să ia de 
urgentă toate măsurile pentru 
funcționarea în cele mai bune con
diții a combinelor in acele unități 
unde, din cauza defecțiunilor, se 
pierde timp prețios de lucru.

de griu a
Rodica SIMIONESCU 
corespondentul „Scinteii"

TELEORMAN

se poate9
în județul Teleorman 

griu a fost strînsă de pe 
tare, din totalul de 107 500 hectare. 
Ritmul lucrărilor se intensifică de 
la o zi la alta. Dar trebuie spus că 
incă nu s-a atins viteza zilnică de 
lucru stabilită. De aceea, au fost 
luate măsuri pentru folosirea mai 
bună a combinelor și a timpului de 
lucru.

Ne aflăm în unitățile consiliului 
agroindustrial Orbească, unde griul 
ocupă o suprafață de peste 6 000 
hectare. La C.A.P. „16 Februarie" 
Orbească de Sus. președintele con
siliului, Marin Dulcă, și inginerul- 
șef. Florin Păun, care ne-au insotit 
în timpul documentării noastre, ne 
îndeamnă mai intii să căutăm sub 
grămezile de paie, rămase în urma 
combinelor, eventuale spice nebătu
te. Spre lauda mecanizatorilor Iacob 
Ene, Ilarion Andreica, Marin Că
ciulită. Ilie Coman și a tovarășilor 
lor, nu am găsit boabe risipite. 
Nu-i mai puțin adevărat că. după 
fiecare combină, echipe din 2—3 
cooperatori verifică și adună spicele 
rămase pe jos. Demn de remarcat 
este faptul că 40 de atelaje sint 
folosite aici Ia eliberarea terenului 
și transportul paielor in depozitele 
de furaje. „La orz am obținut pe 
300 de hectare o producție supli
mentară de 1 540 kilograme la hec
tar — ne spune inginerul-șef al 
cooperativei, Gheorghe Neață. Spe-

și mai bine
recolta de
4.6 700 hec-

să avem rezultate la fel de 
și la griu. întrucit lanurile au

7 ?.'• ■ ’ ■
llll J ■

răm 
bune 
ajuns la maturitate, am intensificat 
ritmul de lucru prin începerea se
cerișului dis-de-dimineață și înche
ierea zilei de muncă după orele 21“.

La unitatea vecină. C.A.P. Or
bească de Jos. ca dealtfel în toa
te celelalte cooperative agricole din 
cadrul consiliului agroindustrial, ur
mărim cum funcționează și echipa
mentele pentru colectarea plevei. 
Toate cele 12 combine au montate 
asemenea echipamente și fiecare 
tractează cite o remorcă în care 
este adunată pleava.

Faptul că unele combine mai 
„cad" în lanuri atestă superficiali
tatea cu care au fost pregătite 

. pentru recoltare. La unul din punc
tele de lucru de la C.A.P. Băbăița, 
bunăoară, două combine din cele 10 
repartizate aici erau scoase din lan 
pentru reparații. Cum nu e timp 
pentru a descifra cauzele care ge
nerează defecțiunile ce apar la 
unele combine, este nevoie ca. atît 
aici, cit și în alte unități agricole 
din județ, oamenii răspunzători de 
această stare de lucruri să-si facă 
cel puțin acum datoria, intervenind 
cu promptitudine pentru ca toate 
combinele să funcționeze cum 
trebuie.

Stan ȘTEFAN 
corespondentul „Scinteii"

Recoltarea griului la C.A.P. „Gheorghe Ooja“, județul Ialomița
Foto : G. Leanca

PE SCURT,
DIN JUDEȚE

MEHEDINȚI. In unitățile o.- 
gricole din zona de '•împle a ju
dețului Mehedinți recoltarea 
griului este avansată, lată care 
este stadiul acestei lucrări in 
citeva consilii agroindustriale 
din această zonă : Recea — 89 la 
sută, Obîrșia de Cîmp — 85 la 
sută, Gruia — 83 la sută, Gogoșu
— 80 la sută, Devesel — 79 la 
sută, Vinju Mare — 78 la Sută. 
Pină ieri seară, 18 unități agri
cole de stat și cooperatiste au 
încheiat recoltarea griului. (Vir- 
giliu Tătara),

OLT. Griul a fost recoltat ptnă 
joi Seara, in județul Olt, de pe 
40 300 hectare. Lucrările sînt 
mai avansate in consiliile agro
industriale Stoicănești. Ștefan 
cel Mare, Verguleasa și Rado- 
mirești. Deși suprafețele recol
tate au crescut de la o zi la alta, 
totuși viteza zilnică stabilită —
— 10 000 hectare — nu s-a rea
lizat încă. Pentru ca angaja
mentul mecanizatorilor din ju
dețul Olt — de a încheia sece
rișul griului in următoarele 5—6 
zile — să se îndeplinească în
tocmai este nevoie ca in fie
care consiliu unic agroindustrial 
și in fiecare unitate agricolă să 
se acționeze energic pentru rea
lizarea ritmurilor zilnice. (Emi- 
lian Rouă).

MUREȘ. Pină în seara zilei 
de 8 iulie, in județul Mureș 
orzul a fost recoltat de pe nu
mai 17 000 hectare, din cele 
27 458 hectare cultivate. în unele 
unități agricole s-a încheiat a- 
ceastă lucrare sau se desfășoară 
pe ultimele suprafețe. La C.A.P. 
Nazna recoltarea orzului s-a 
încheiat in urmă cu două zile, 
în alte unități însă, cu condiții 
similare sau apropiate, rezulta
tele sint cu mult sub media în
registrată pe județ. Este cazul 
unităților din consiliul agroin
dustrial Reghin, unde orzul a 
fost strins de pe numai 480 
hectare din cele 1020 cultivate. 
(Gheorghe Giurgiu).

CLUJ. în județul Cluj, pînă In 
ziua de 8 iulie recolta de orz a 
fost strînsă de pe 56 la sută din 
suprafață. în unitățile din con
siliile agroindustriale Cășeiu, 
Cimpia Turzii, Mihai Viteazu, 

, Țaga, Mocni viteza zilnică la 
seceriș s-a apropiat de cea pre
văzută. în alte unități Insă, cum 
sint cooperativele agricole din 
Dăbica, Răscruci, Sopor, laco- 
beni, din cauză că specialiștii 
nu au verificat zilnic coacerea 
lanurilor, s-a intîrziat nejustifi
cat începerea recoltării. (Ale
xandru Mureșan).

Pe terenurile cooperativei agricole 
Zimnicea, județul Teleorman

CULTURILE DUBLE DE LEGUME - 
MAI REPEDE INSĂMINȚATE! 
Stadiul lucrărilor în seara zilei de 8 iulie

Județul
Suprafața 
prevăzută 

(in hectare)
Suprafațr 

(în hectare)
j realizată

(în procente)

Arad 5 145 1 855 36
Argeș 1 490 55 4
Bihor 4 135 1 662 40
Brăila 4 390 1 339 31
Buzău 3 320 810 24
Călărași 5 400 1 240 23
Constanța 4 895 469 10
Dîmbovița 1 800 521 29
Dolj 7 025 499 7
Galați 3 995 596 15
Giurgiu 4 150 456 11
Ialomița 4 955 770 9
Mehedinți 3 175 707 22
Olt 4 425 70 2
Prahova 1 000 84 8
Satu Mare 1 020 80 8
Teleorman 5 645 2100 37
Timiș 5 505 1 270 23
Tulcea 2 965 435 22
Sectorul agri-

col Ilfov 1 260 338 27

Cu lucrări gata... pe jumătate nu poate 
funcționa cum trebuie o fermă zootehnică
Pe baza unui contract încheiat in 

1977, Trustul de construcții pentru 
imbunătățiri funciare Galați tre
buia să construiască la I.A.S. Măi
cănești, județul Vrancea, o fermă 
pentru vaci de lapte cu o capaci
tate de 706 locuri. Potrivit contrac
tului, intregul obiectiv urma să fie 
terminat și recepționat definitiv la 
30 iunie 1981. Lucrările au început 
in 1978, dar nu au fost încheiate 
nici pînă azi, cind s-a intrat in cel 
de-al cincilea an de la deschiderea 
șantierului. Mai mult chiar, la con
strucțiile realizate, din cauza unor 
lucrări de slabă calitate. Se impun 
o serie de-remedieri.

în ziua cînd am fost la „ferma- 
șantier" nu am văzut nici urmă de 
constructor. De la semnarea ulti
mului proces verbal, la 26 ianuarie, 
de către șeful de lot. Lucian Mi- 
halcea, și reprezentantul beneficia
rului — I.A.S. Măicănești — în 
care se precizau o serie de lucrări 
și noi termene, pe acest șantier nu 
s-a mai întîmplat nimic. Se cuvine 
precizat însă că asemenea „acte" 
au mai fost semnate și in trecut, nu 
numai de către cei amintiți, ci și 
de inginerul Gheorghe Lupoaia. di
rector adjunct al T.C.I.F. Galați, 
inginerul Constantin Teodora, șeful 
șantierului nr. 6 al trustului res
pectiv. dar care au avut aceleași... _ 
urmări.

De bună seamă, întrucit are. plan... 
de producție Îs lapte, conducerea 
I.A.S. Măicănești a trecut la popu- 
larea primelor două grajduri. Pro
ducțiile obținute, pînă acum sint 
bune, dar activitatea fermei este 
influențată negativ de lucrările ne
terminate și de unele cheltuieli su
plimentare pe care le suportă. Lista 
lucrărilor neterminate este destul 
de încărcată. Am notat citeva din-

tre acestea, cu intenția ca. prin 
intermediul ziarului, ele să ajungă 
să fie cunoscute de . conducerea 
T.C.I.F. Galați. La grajdul-materni- 
tate, de exemplu, mai sint de exe
cutat racorduri la instalația de ven
tilație, legături la instalația elec
trică a ventilatoarelor, de pus la 
punct sistemul de evacuare a dejec
țiilor Și altele. La punctul de colec
tare a laptelui mai sint de montat 
două boilere, cu o capacitate de 50

O stare de lucruri de neînțe
les, care dăinuie de multă 
vreme pe șantierul fermei de 
la I.A.S. Măicănești, județul 

Vrancea

litri fiecare, de terminat lucrările 
la instalația sanitară și de ventila
ție, de finalizat automatizarea la 
tancurile frigorifice. Puțul forat, 
considerat ca fiind terminat, nu poa
te fi utilizat, deoarece din el se scoa
te apă amestecată cu nisip. Din 
această căuză, zilnic se transportă 
cu cisternele circa 40 000 litri apă 
pentru adăpat, precum și pentru 
utilități tehnologice. Intr-o singură 

la ,^i, lungimea,drumului parcurs de, .... 
’^.pisterne^ aproximativ; ..u î,r
'....100 ltm, consumindu-se inutil mari......

cantități de motorină.
La platforma pentru dejecții, 

obiectiv cu termen de finalizare 
30 iunie 1981, s-a executat doar 90 
la sută din volumul lucrărilor pre
văzute. Dejecțiile sînt transportate 
cu vidanja in cîmp, unde s-a ame
najat o groapă pentru care s-au 
cheltuit aproximativ 50 000 lei. Și nu 
este singura cheltuială inutilă ! Pen
tru transportul dejecțiilor se folo-

sește un tractor, care consumă zilnic 
circa 40 litri motorină. în numai 
9 luni de la data prevăzută pentru . 
terminarea platformei s-au consu
mat 10 800 litri motorină. Nu trebuie 
omis nici faptul că a fost nevoie să 
se scoată din circuitul agricol apro
ximativ un hectar de teren arabil, 
care trebuia să fie cultivat cu lu
cerna.

De ce s-a ajuns la această situa
ție ? Nu o dată conducerea între
prinderii agricole de stat Măicănești 
s-a străduit să „îndulcească" ra
porturile cu constructorul, sprijinin- 
du-1 in soluționarea unor probleme 
ce-i reveneau în mod direct. Și 
aceasta din intenția bună ca lucră
rile la noua fermă să fie încheiate 
cit mai repede. La dispoziția trus
tului au fost puse repartiții de ma
teriale — ciment, cărămizi, balast, 
vată minerală, cofraje. oțel-beton. 
De asemenea, beneficiarul a con
tribuit cu echipe de muncitori la 
executarea unor lucrări, cu mijloa
ce de transport pentru aducerea pe 
șantier a agregatelor de rîu. Cum a 
răspuns constructorul la acest spri
jin ? Credem că starea de lucruri 
care există acum pe acest șantier 
este dovada cea mai concludentă că 
nu-și înțelege deloc răspunderile 
ce-i revin.
, Arr. scris aceste rinduri cu con vi n- 

gerea-că organele în drept din Mi
nisterul Agriculturii . și . Industriei 
Alimentare, în a cărui subordine se 
află T.C.I.F. Galați, vor lua măsu
rile ce se cuvin pentru a determina 
pe constructor să facă ceea ce era 
obligat să facă mai demult : adică 
să reia neîntîrziât activitatea pe 
acest șantier și să termine toate lu
crările cît mai curind posibil !

Dan DRĂGULESCU 
corespondentul „Scinteii"

NEGREȘTI-VASLUI : Ca
pacități de producție 

înainte de termen
La fabrica de utilaje pentru 

construcții din orașul Negrești, 
județul Vaslui, lucrătorii Trus
tului de construcții industriale 
Iași și Șantierului 4 instalații 
au finalizat și pus in funcțiune 
cu o lună mai devreme, două 
noi capacități de producție. 
Este vorba de o capacitate de 
2 500 tone pe an de utilaje pen
tru construcții și' lucrări de 
dramuri . și o altă pentru uti
laje de ridicat și transportat. 
De. subliniat că buna conlucrare 
dintre constructor și beneficiar 
a avut drept rezultat nu numai 
realizarea înainte de termen a 
acestor obiective de investiții, 
ci și o importantă economie de 
materiale. (Petru Necula).

BRASOV : Produse noi 
și reproiectate

Oamenii muncii din industria 
județului Brașov manifestă o 
preocupare sporită pentru dez
voltarea cercetării științifice și 
introducerea progresului tehnic 
în producție. O reflectare a a- 
cestei preocupări o constituie 
rezultatele obținute în înnoirea și 
modernizarea produselor și in
troducerea unor noi tehnologii, 
mai eficiente. De la începutul 
anului, în industria județului au 
fost asimilate peste 100 de pro
duse noi de mare importanță 
pentru economia națională, mai 
multe decît prevederile planu
lui. Este vorba, printre altele, 
de punțile motoare față și spa
te pentru noile tipuri de trac
toare de 85 și 100 CP destinate 
exportului, punți motoare de 13 
tone pentru autovehiculele grele, 
care înlocuiesc importul, tablou 
de bord cu funcțiuni multiple 
pentru tractoare, minireleu elec
tromagnetic pentru autovehicu
le, noi tipuri de radiatoare pen
tru locomotive și tractoare, tur- 
bosuflante pentru motoarele 
diesel rapide. în același timp, 
au fost introduse sau extin
se aproape 50 tehnologii cu 
un grad ridicat de eficiență eco
nomică. Numai valoarea produ
selor noi și reproiectate intro
duse în fabricație in acest an se 
ridică pe județul Brașov la pes
te 3 miliarde lei. (Nicolae 
Mocanu).

ecuperarea' 
[Uf econdiționarea 
AWefolosirea

Să colectăm hîrtia pentru 
a ocroti pădurea 1(4)

Cumpărăm cu gesturi firești o car
te. un caiet, un ziar. o. mapă amba
lată in hirtie. Cartea, după ce o ci
tim, o așezăm intr-un raft de biblio
tecă. chitanțele și actele le punem 
cu grijă într-un sertar, păstrăm un 
ziar sau o revistă care ne interesea
ză. Ce facem cu restul hîrtiei ? Cu 
ambalajul mărfii pe care am dus-o 
acasă, cu ciorna unei scrisori, cu un 
caiet umplut cu notițe care acum nu 
ne mai sint necesare, cu atitea ziare 
și reviste pe care le cumpărăm zil
nic ? / .

Să recunoaștem că. cel mai adesea, 
nu ne punem întrebări de acest gen 
și maculatura de care nu mai avem 
nevoie poposește la lada de gunoi. 
Totuși, să reflectăm asupra cîtorva 
date. în acest an. la dispoziția popu
lației sint puse 255 000 tone hirtie, 
sub forma unor produse de felul 
celor amintite mai sus. Prin planul 
întreprinderilor de recuperare și va
lorificare a materialelor refolosibile 
este prevăzut să se colecteze de la 
populație 100 000 tone, adică 40 Ia 
sută din consumul de hirtie. Dar, în 
cinci luni din acest an s-au colec
tat numai 32 570 tone de macula
tură de la cetățeni : ceea ce înseam
nă că dacă recuperările vor merge in 
același ritm, pină la sfîrșitul anului 
abia dacă se vor strînge 78 000 tone 
de maculatură.

De fapt, așa cum vom vedea, o 
bună parte din această hirtie colec
tată nu provine propriu-zis de la 
cetățeni, ceea ce înseamnă că popu
lația contribuie într-o foarte mică 
măsură la acțiunea de recuperare a 
hirtiei.

Calculele arată că pentru a fabrica 
cantitatea de hirtie care reprezintă 
diferența între ceea ce se pune efec
tiv la dispoziția populației și ceea ce 
se recuperează de la cetățeni este 
necesar să se taie lemnul de pe 
2 300 hccldre de pădure și să se con
sume o cantitate de energie care, 
echivalată in petrol, costă 10,6 mi
lioane dolari. Consumuri care se fac 

deci din avuția tării, din patrimoniul 
întregului popor.

De ce merg atît de greu colectările 
de hîrtie de la populație ? Ce ar 
trebui întreprins pentru impulsiona
rea acestei acțiuni ? Pentru a răs
punde la aceste întrebări, reporteri și 
corespondenți ai „Scinteii" au făcut 
investigații în 15 mari municipii și 
orașe. Iată ce au constatat.

CU HÎRTIA ÎN SPINARE, LA 
CENTRUL DE COLECTARE, Vir- 
giliu Tătaru, corespondentul ..Scin
teii", a făcut un test in municipiul 
Drobeta-Turnu Severin, ale cărui re
zultate aduc în atenție lipsa de se
riozitate în privința respectării pro
gramului de lucru cu publicul la 
punctele de colectare a hîrtiei : 
„într-una din zile hotărîm să ducem 
de la locuința proprie citeva kilogra
me de hirtie la un centru de colec
tare. Bineînțeles, mai intii întrebăm 
vecinii dacă un asemenea centru se 
află cumva prin apropiere. Informa
țiile primite ne reduc elanul. Cei 
care au avut aceleași intenții ca noi 
au fost nevoiți să renunțe : aici. în 
cartierul Crihala. nu există decît un 
singur centru de preluare, aflat și el 
la mare distanță de blocul în care 
locuim. Dar nu ne dăm bătuți. Mobi
lizăm întreaga familie, cu mic, cu 
mare, solicităm și ajutorul a 4 ve
cini mai săritori, așezăm aproape 100 
kilograme de hirtie in niște saci si 
pornim pe jos spre punctul de co
lectare cu pricina.

Ocolim citeva străzi, ne rătăcim 
printre blocuri, dar. in cele din 
urmă, cu concursul unui trecător 
binevoitor. într-un loc mai dosnic 
vedem un autobuz casat pe care ci
tim,: «Punct 4 pentru colectarea ma
terialelor refolosibile : metalice, hîr
tie, textile etc». Nici un program de 
lucru afișat. Ne întîmpină nu un a- 
gent colector, ci un lacăt ruginit, 
semn că nu s-a umblat de mult la el. 
Este ora 16,30. Mai așteptăm o ju

MATERIALELOR

— obiectiv prioritar 

m economie

mătate de oră. după care dăm un te
lefon la întreprinderea de recuperare 
a materialelor refolosibile. de unde 
sintem informați că la acest punct, 
ca de fapt la toate celelalte, progra
mul zilnic de lucru este : 9—12 și 
16—18. Mai stăm ce mai stăm, dar in 
cele din urmă sintem nevoiți să re
nunțăm și să facem cale-întoarsă 
spre casă cu sacii de maculatură in 
spate".

Trecînd pe la mai multe puncte de 
colectare din municipiul Bacău. 
Gheorghe Baltă, corespondentul 
„Scinteii". aduce in discuție mentali
tatea celor care lucrează in acest do
meniu în legătură cu modul practic 
în care înțeleg să se preocupe de a- 
chiziționarea maculaturii de la cetă
țeni. După ce a constatat Ia rindul 
său că programele la rulotele de co
lectare a hîrtiei nu se prea respec
tă, ce i-a declarat un agent colec
tor :

— Programul ni l-a fixat conduce
rea Întreprinderii, așa. ca să fie — 
spune Toader Bugean, agent colec
tor de la rulota de pe strada Elibe
rării. Pentru că. la drept vorbind, 
nu-i rentabil să stai ore in șir să aș
tepți oamenii să vină cu hîrtia. 
Cînd se întîmplă să fiu aici, o pri
mesc urgent !

Intr-adevăr! De ce să stea lipit de 
rulotă, așteptind ca vreunul din lo
catari să se hotărască să-1 predea 
ceva maculatură ? Iată de ce este 
necesar ca. in Ioc să-i oblige pe a- 
genții colectori să stea degeaba, con
ducerile întreprinderilor de recupe
rare și valorificare a materialelor 
refolosibile să-i îndrume să meargă 
din casă în casă, să stea de vorbă 
cu președinții și împuterniciți! aso
ciațiilor de locatari, cu cetățenii, să-i 
invite să selecteze, să adune și să 
predea hîrtia la rulotă.

„ACARUL PAUN" ERA... FE
MEIA DE SERVICIU, Nicolae Mo
canu, corespondentul „Scinteii", și-a 

axat investigațiile asupra asigurării 
mijloacelor de depozitare și trans
portare a hîrtiei colectate de la cetă
țeni. Și iată ce a aflat. Din cele 148 
asociații de locatari cite există in 
municipiul Brașov, doar 35 au predat 
anumite cantități de hîrtie, cu mult 
sub posibilități. De fapt, la consiliul 
popular nici nu există o evidentă a 
modului cum se colectează hîrtia de 
la cetățeni. Explicațiile primite sint 
pur și simplu puerile. „Acarii Păun" 
ar fi de fapt femeile de serviciu 
care fac curățenie in blocurile de lo
cuințe. De ele depinde dacă hîrtia 
este ori nu colectată de la cetățeni. 
Se argumentează că acolo unde co
mitetele asociațiilor s-au ocupat de 
această problemă și au îndrumat fe
meile de serviciu, creîndu-le unele 
posibilități de depozitare a hîrtiei 
colectate, cum sînt asociațiile 68. 69. 
86, 98, 76, 15, 5, s-a reușit să se predea 
anumite cantități de maculatură.

Cînd vine însă vorba de conlucra
rea directă intre comitetele de aso
ciații și cetățeni pentru organizarea 
colectării hîrtiei nu prea ai despre ce 
discuta. Pentru că deși unii cetățeni 
ar dori să predea anumite cantități 
de deșeuri de hirtie, ei nu au practic 
Ia îndemină un coș. o cutie pe pa
lierul pe care locuiesc sau la intrarea 
în bloc. Dacă vine femeia de serviciu 
Să ceară maculatură bine, dacă nu. 
aruncă hîrtia la conteinerele de gu
noi.

După cum avea să constate cores
pondentul nostru mergînd prin multe 
cartiere, o altă dificultate o repre
zintă lipsa posibilităților de depozi
tare a deșeurilor de hîrtie. Unele a- 
sociații se mai descurcă, păstrindu-)e 
pe unde pot : pe casa scărilor sau in 
subsolurile clădirilor. în condiții ne
corespunzătoare. care contravin une
ori normelor de securitate împotriva 
incendiilor. Deși se vorbește de mul
tă vreme de necesitatea creării si 
amplasării unor conteinere speciale 
pentru hîrtie sau de cutii la fiecare 
etaj și de asigurarea asociațiilor cu 
saci din polietilenă. în care să fie 
adunate deșeurile. nu s-a făcut ni
mic practic.

Situația constatată în județul Bra
șov nu este singulară. După cum a 
rezultat din investigațiile noastre, cu 
excepția județelor Neamț. Vaslui. 
Sălaj, Botoșani și a municipiului 
București, in care s-a mai întreprins 
cite ceva pentru dotarea blocurilor 
de locuințe cu conteinere speciale 
pentru depunerea materialelor .refo
losibile, în celelalte județe acțiunea 
se desfășoară neconcludent, cu timi
ditate.

CÎND BUNELE INTENȚII 
MOR IN FAȘĂ I Intr-o formă sau 
alta, constatările de mai sus s-âu re
găsit și în raidurile efectuate in 
București. Satu Mare. Rîmnicu Vil- 
cea, Miercurea-Ciuc ș.a. în Bucu
rești. de pildă, ne-a interesat care 
este proveniența maculaturii predate 
la rulote. Ei bine, deși rostul lor este 

de a prelua in principal de la popu
lație resturile de hirtie. de fapt, in 
proporție de 70—90 la sută rulotele 
se umplu cu ambalaje de hirtie și 
cartoane de la unitățile comerciale, 
în vecinătatea cărora sint. de regulă, 
amplasate. „Important este să nu se 
piardă hirtia. nu interesează sursa de 
proveniență 1“ — ni s-a replicat de 
fiecare dată. Dar ambalajele și res
turile de hîrtie provenite din unită
țile comerciale au sau ar trebui să 
aibă un alt circuit, o altă filieră de 
colectare.

Din statisticile Centralei pentru re
cuperarea și valorificarea materiale
lor refolosibile rezultă că s-a ajuns 
ca, în medie, un punct de colectare 
să servească pentru 10170 de locui
tori. în perspectivă se va ajunge să 
se asigure un punct de colectare 
pentru 8 000 de locuitori. Dar să fie 
vorba de locuitori și nu de unități 
comerciale 1

Ne-a mai reținut atenția faptul că 
o serie de acțiuni și inițiative pri
vind intensificarea colectării hîrtiei. 
fie că au sucombat pe parcurs, fie 
că sînt pe cale să „piară". Bună
oară, s-a mai luat măsura ca oficiile 
poștale să strîngă de la cetățeni 
cărți, reviste, ziare. Dar fie că ac
țiunea n-a fost suficient populariza
tă, fie că lucrătorii poștali n-au pu
tut fi convinși să trateze cu seriozi
tate și interes această sarcină, cert 
este că nu s-a realizat mare lucru.

De curind a mai apărut o idee, 
promovată de Centrală pentru recu
perarea și valorificarea materiilor 
refolosibile : la gropile de gunoi ale 
orașelor au fost înființate puncte de 
preluare a hîrtiei. urmînd ca lucră
torii salubrității să predea aici bîr- 
tia colectată de la cetățeni. Proce
deul pare simplu și eficient : lucră
torul de la salubritate solicită cetă
țeanului să depoziteze hîrtia sepa
rat de gunoi. Dacă nu -face asta, nu-i 
preia gunoiul 1 Hirtia este pusă iii 
„buzunare" speciale atașate la auto

CETĂȚENI!
Pentru a fabrica o tonă de hîrtie se 

taie cinci arbori maturi, care produc în 
fiecare oră oxigen pentru 320 de oameni 
și purifică 24 000 metri cubi de aer.

O tonă de maculatură înlocuiește o 
tonă de celuloză, materia primă de bază 
pentru fabricarea hîrtiei.

Putem tăia mai puțini arbori pentru 
fabricarea hîrtiei prin acțiuni gospodă
rești de colectare a tuturor hîrtiilor și 
cartoanelor refolosibile, fără a mai con
suma materii prime, energie și muncă 
omenească!
_______________ )

gunoieră și predată la punctul de co
lectare. Firește, contra cost. Deci, 
lucrătorul de la salubritate nu are 
decit de cîștigat din această activita
te. să-i spunem, suplimentară. Apli
carea in practică a acestei idei mer
ge însă foarte greu, pentru că cineva 
(cine anume ?) trebuie să o popu
larizeze. să o explice atît cetățenilor, 
cit și lucrătorilor de la salubritate și 
să doteze autogunoierele cu... buzu
nare.

CE SE DESPRINDE ÎN CON
CLUZIE ? Spre deosebire de 
relațiile cu unitățile socialiste, colec
tarea hîrtiei de la cetățeni nu se 
poate face prin metode administra
tive. prin măsuri formale, stabilite ' 
pe... hirtie.

Practica a arătat că, dincolo de fo
loasele economice imediate, acțiunile 
de recuperare a materialelor refolo
sibile au și’ un rol educativ, de culti
vare a spiritului gospodăresc în rin
dul cetățenilor, a respectului fată de 
bunurile materiale pe care, mai mult 
decit oricînd, nu ne putem permite să 
le risipim. Este deci nevoie dc ac
țiuni vii. de preocupări stăruitoare 
pentru convingerea tuturor cetățeni
lor să participe la selectarea și pre
darea hirtiei colectate. Si nimic nu 
contravine mai mult acestei realități 
decit imaginea agentului colector 
Care moțăie pe un scăunel lingă o 
rulotă in așteptare de clienți. Con
siliile populare, organizațiile locale 
ale democrației și unității socialiste, 
organizațiile de partid de cartier, or
ganizațiile de femei, deputății, per
sonalul întreprinderilor de recupe
rare și valorificare a materialelor re
folosibile au datoria să inițieze si să 
desfășoare perseverent acțiuni de co
lectare a hirtiei de la cetățeni.

Comeliu CARLAN
cu sprijinul corespondenților 
„Scinteii"-
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LEGE Proiect

cu privire la oigaie si răspunderile consiliilor populare, unităților socialiste si ale cetăteoior pentru buna 
gospodărire. întreținere si curățenie a localităților urbane si rurale, păstrarea ordinii si disciplinei publice

Se supune dezbaterii publice proiectul Legii cu privire la obli
gațiile și răspunderile consiliilor populare, unităților socialiste și ale 
cetățenilor pentru buna gospodărire, întreținere și curățenie a loca
lităților urbane și rurale, păstrarea ordinii și disciplinei publice.

Propunerile, observațiile și sugestiile cetățenilor la acest proiect 
de lege se vor trimite la Marea Adunare Națională și la Comitetul 
pentru problemele consiliilor populare.

Capitolul III Capitolul V
Obligațiile unităților socialiste cu privire la întreținerea 
și păstrarea curățeniei clădirilor, incintelor, a arterelor 
de circulație, precum și a celorlalte locuri publice

Obligațiile unităților socialiste și ale cetățenilor cu privire 
ia întreținerea și păstrarea curățeniei în mijloacele 

de transport

în concordanță cu planurile de dezvoltare 
economico-socială a tării au fost alocate, 
an de an. Însemnate fonduri care au asi
gurat ridicarea neîntreruptă-a nivelului e- 
dilitar-gospodăresc și înfrumusețarea mu
nicipiilor, orașelor și comunelor. îmbună
tățirea continuă a calității vieții cetățe
nilor din toate localitățile.

Ridicarea pe o treaptă superioară a gra
dului de dezvoltare a tuturor localităților 
impune perfecționarea în continuare a ac
tivității consiliilor populare, creșterea ro
lului lor. pe baza principiilor autocondu- 
cerii muncitorești și autogestiunii econo- 
mico-financiare, in asigurarea bunei gos
podăriri a comunelor; orașelor și munici
piilor. folosirea cu maximă eficiență a 
mijloacelor materiale și financiare ce le 
sînt Încredințate, stimularea și_ valorifica
rea dfeplină a energiei, capacităților crea
toare și inițiativei tuturor oamenilor 
muncii.

Consiliile populare -răspund, potrivit legii. 
-•*le  conducerea. îndrumarea si coordonarea 
întregii activități de gospodărire si înfru
musețare a localităților, de păstrarea or
dinii și disciplinei, fiind obligate să asi
gure, cu sprijinul deputaților. al comisiilor 
permanente, al comitetelor de cetățeni.

Capitolul I
Dispoziții generale

Art. 1. — Buna gospodărire, păstrarea 
curățeniei, respectarea strictă a normelor 
de igienă, precum și înfrumusețarea muni
cipiilor. orașelor și comunelor constituie o 
obligație permanentă a consiliilor populare, 
a unităților socialiste, precum și a tuturor 
cetățenilor.

Art. 2. — Consiliile populare județene șî 
al municipiului București, municipale, ale 
sectoarelor municipiului București, orășe
nești și comunale răspund de conducerea, 
îndrumarea, coordonarea și controlul între
gii activități de gospodărire și înfrumuse
țare a localităților, de păstrarea ordinii și 
curățeniei în toate orașele și oomunele.

Art. 3. — în exercitarea atribuțiilor ce 
le revin, consiliile populare aplică princi- 

> piile autoconducerii muncitorești și aiito- 
i gestiunii eeenomico-financiare; asigură. în 
‘ concondan^MctipprîvJșfeWd^. mec&Mkmuluf-- 
economico-^inancian' foloȘfrea Ch ':Wăximăp" 
eficientă a mijloacelor materiale și finan
ciare ce le sînt încredințate, reducerea con
sumurilor de materiale și eliminarea pier
derilor, îndeosebi de energie, combustibili 
și apă. dezvoltarea continuă și buna gos
podărire a localităților.

Art. 4. — Consiliile populare își înteme
iază întreaga activitate de gospodărire a 
localităților pe întărirea .continuă a legătu
rilor cu Cetățenii, stimulînd inițiativa si

Capitolul II
Obligațiile și răspunderile consiliilor populare

Art. 8. — Consiliile populare, cu spriji
nul deputaților, al comitetelor de cetățeni, 
al asociațiilor de locatari și al unităților 
socialiste, cu participarea directă a tuturor 
cetățenilor, sînt obligate să asigure :

a) respectarea strictă a prevederilor le
gale cu privire la sistematizarea teritoriu
lui și a localităților, a normelor privind 
disciplina în construcții ;

b) curățenia străzilor, piețelor și a celor
lalte locuri publice, îndepărtarea, zăpezii; 
colectarea și depozitarea reziduurilor me
najere și stradale, sortarea și valorificarea 
resurselor materiale refolosibile ;

c) buna administrare și întreținere . a 
fondului locativ, a celorlalte clădiri, res
pectarea strictă de către toți cetățenii și 
unitățile socialiste a dispozițiilor legale cu 
, fivire la' folosirea locuințelor, igienizarea 
și curățenia acestora, a curților, aleilor și 
spațiilor verzi aferente imobilelor ;

d) repararea și întreținerea străzilor, 
drumurilor, podurilor, podețelor, adîncirea 
șanțurilor, modernizarea și construirea 
drumurilor și arterelor de circulație ;

e) consolidarea digurilor, malurilor de 
ape și efectuarea altor lucrări de protecție 
contra inundațiilor, asanarea terenurilor 
insalubre ;

f) valorificarea pentru încălzire a unor 
resurse locale, crengi, vreascuri și a altor 
materiale rezultate din igienizarea păduri
lor, precum și a resurselor materiale re- 
foloșibile de la unitățile socialiste ;

g) buna organizare și funcționare a 
transportului în comun, exploatarea rațio
nală și eficientă a mijloacelor de trans
port, păstrarea curățeniei și aspectului co
respunzător al vehiculelor, întărirea or
dinii și disciplinei în exploatarea și folo
sirea mijloacelor de transport ;

h) respectarea strictă a normelor igie- 

participarea largă a tuturor locuitorilor din 
municipii, orașe și comune la dezbaterea 
și adoptarea hotărîrilor privind aut-ogospo- 
dărirea localităților, la înfăptuirea măsu
rilor pentru dezvoltarea. înfrumusețarea și 
modernizarea acestora.

Participarea cetățenilor și a unităților 
socialiste la buna gospodărire, la îngriji
rea și păstrarea curățeniei localităților, a 
locuințelor, a celorlalte clădiri, a curților 
și incintelor, a arterelor de circulație, a 
tuturor locurilor publice, precum și a mij
loacelor de transport constituie o condiție 
esențială pentru satisfacerea la un nivel 
tot mai ridicat a cerințelor de muncă și 
de viață civilizată a întregii populații.

îndeplinirea acestor cerințe impune creș
terea răspunderii tuturor cetățenilor și u- 
nităților socialiste, dezvoltarea conștiinței 
civice, participarea directă la realizarea 
acțiunilor de bună gospodărire, moderni
zare și înfrumusețare a municipiilor, ora
șelor și comunelor, de întărire a ordinii și 
disciplinei pentru păstrarea permanentă a 
stării de curățenie și igienă a localităților.

în acest scop. Marea Adunare Națională 
a Republicii Socialiste România adoptă 
prezenta lege.

participarea acestora la realizarea lucrări
lor de întreținere și păstrare a curățeniei, 
la efectuarea la timp a lucrărilor edilitar- 
gospodărești. la întărirea ordinii și disci
plinei.

Art. 5. — Unitățile socialiste au obligația 
să mențină permanent curățenia și starea 
de igienă a clădirilor, anexelor acestora, a 
incintelor, a celorlalte spatii, precum și a 
mijloacelor de transport pe care le dețin.

De asemenea, unitățile socialiste au obli
gația să participe la întreținerea și asigu
rarea curățeniei străzilor, drumurilor, 
parcurilor și grădinilor din jurul incintelor.

Art. 6. — Toți cetățenii au obligația să 
asigure îngrijirea locuințelor, anexelor 
gospodărești, curților, împrejmuirilor și să 
participe nemijlocit la întreținerea si păs
trarea ordinii și; curățeniei pe străzi, dru
muri. in ptote?': î>arcufi?' grădini. în cele
lalte locuri'‘ț5tiblitd.' pretum și în mijlbăcele 
de transport

Art. 7. — Cetățenii au obligația de a 
participa la acțiunile organizate de consi
liile populare, comitetele de cetățeni și aso
ciațiile de locatari, pentru buna gospodă
rire a localităților, păstrarea curățeniei și 
înfrumusețarea comunelor, orașelor și mu
nicipiilor. ridicarea aspectului estetic al 
acestora. întărirea ordinii și disciplinei pu
blice.

nico-sanitare în piețele agroalimentare, în 
tirguri și oboare, in unitățile comerciale 
de alimentație publică și unitățile presta
toare de servicii ;

i) amenajarea și întreținerea zonelor 
verzi, parcurilor, grădinilor publice, a te
renurilor de sport și de joacă pentru copii, 
a celorlalte locuri publice și de agrement.

Art. 9. — Consiliile populare municipale, 
ale sectoarelor municipiului București, 
orășenești și comunale sînt obligate să în
tocmească programe de măsuri concrete 
pentru organizarea acțiunilor de bună gos
podărire, curățenie și înfrumusețare a lo
calităților, să îndrume și să controleze 
permanent realizarea acestor acțiuni.

Primarii municipiilor, sectoarelor muni
cipiului București, orașelor și comunelor 
vor prezenta rapoarte cu privire la înde
plinirea programelor de acțiuni prevăzute 
la alineațul 1 în adunările cetățenești or
ganizate, semestrial, potrivit legii.

Deputății consiliilor populare vor mobili
za cetățenii din circumscripțiile electorale 
pentru menținerea stării de curățenie și 
igienă a locuințelor, curților, arterelor de 
circulație, precum și pentru participarea 
acestora la acțiunile de înfrumusețare a 
localităților.

Art. 10. — Consiliile populare, comitetele 
și birourile executive âle acestora, cu spri
jinul comitetelor de cetățeni și al asocia
țiilor de locatari, vor acționa pentru parti
ciparea efectivă a tuturor cetățenilor și uni
tăților socialiste la realizarea lucrărilor de 
curățenie și înfrumusețare a orașelor și co
munelor. in care scop vor stabili artere de 
circulație, parcuri, grădini, alte locuri pu
blice sau porțiuni din acestea care urmează 
să fie date in îngrijirea comitetelor de ce
tățeni, unităților școlare, precum și celor
lalte unități socialiste.

Art. 11. — Consiliile oamenilor muncii și 
celelalte organe de conducere colectivă din 
toate unitățile socialiste sînt obligate să ia 
măsuri ca întreg personalul muncitor să 
participe la acțiunile de întreținere, cură
țenie și înfrumusețare a clădirilor, incinte
lor,- curților, împrejmuirilor, căilor de ac
ces, precum și a străzilor, drumurilor și 
zonelor verzi înconjurătoare.

In acest scop, organelor de conducere co
lectivă prevăzute la alineatul 1 le revin ur
mătoarele obligații :

a) sâ întrețină în stare corespunzătoare 
clădirile în care unitățile își desfășoară ac
tivitatea, prin efectuarea lucrărilor de re
parații curente stabilite potrivit legii, pre
cum și spălarea geamurilor și vitrinelor, în
locuirea celor sparte, întreținerea firmelor 
și fațadelor ;

b) să asigure o permanentă stare de cură
țenie și ordine la locurile de depozitare a 
materialelor, în curți și pe celelalte tere
nuri pe care le dețin, precum și pe căile de 
acces interioare ;

c) să asigure împrejmuirea corespunză
toare a imobilelor deținute, întreținerea po
milor. florilor și a altox- plantații din in
cinte ;

d) să asigure condițiile de igienă, prin 
operații de curățire, dezinsecție și derati
zare a imobilelor ;

e) să asigure curățenia străzilor și trotua
relor din jurul incintelor, precum și întreți
nerea spatiilor verzi și a plantațiilor exis
tente pe aceste artere ;

f) să păstreze curățenia și ordinea la locu
rile de depozitare stabilite pentru reziduu
rile menajere, stradale și materialele refo
losibile.

Art. 12. — Organele de conducere colecti
vă ale unităților agricole de stat și coope
rativelor agricole de producție sînt obligate 
să asigure mobilizarea întregului personal 
muncitor și a membrilor cooperatori la 
efectuarea lucrărilor privind :

a) curățenia și igienizarea grajdurilor, 
saivanelor și a celorlalte locuri de adăpos- 
tire a animalelor și păsărilor, precum și a 
căilor de acces, a .împrejurimilor acestora.;

b) evacuarea și transportul întregii can
tități de gunoi de grajd și a dejecțiilor ani
male. in vederea folosirii acestora ca în
grășăminte naturale ;

c) curățirea utilajelor și mașinilor agri
cole la ieșirea acestora pe căile publice.

Art. 13. — Unitățile socialiste care exe
cută lucrări de construcții, de reparații si 
demolări la clădiri,., de instalații tehnico- 
edilitare; de .'.reparații sau, întreținere a 
acestora au următoarele obligații : -

a) să împrejmuiască șantierele de con
strucții. de executare a altor lucrări și să 
ia măsuri de întreținere corespunzătoare a 
împrejmuirilor ;

b) să depoziteze în ordine toate materia
lele, inclusiv cele rezultate din demolare ;

Capitolul IV
Obligațiile cetățenilor cu privire la îngrijirea șî păstrarea 
curățeniei locuințelor, anexelor gospodărești, curților, 
a străzilor, drumurilor și a celorlalte locuri publice
Art. 16. — Toți cetățenii au îndatorirea 

de a asigura întreținerea și curățenia lo
cuințelor. a anexelor gospodărești, a curți
lor și împrejmuirilor acestora. . precum și 
de a participa la realizarea tuturor măsu
rilor . privind buna gospodărire a localită
ților. în acest scop, cetățenii au următoa
rele obligații :

a) să execute, în condițiile prevăzute de 
lege, lucrările de întreținere și reparare a 
locuințelor și anexelor gospodărești ;

b) să asigure aspectul estetic al fațade
lor locuințelor ;

c) să curețe canalele pentru evacuarea 
reziduurilor menajere, a crematoriilor și a 
locurilor de depozitare a acestora ;

d) să depoziteze reziduurile menajere 
numai în recipienți sau în locuri special 
amenajate în acest scop ;

e) să întrețină curățenia și igiena în lo
cuințe, în anexele gospodărești, in curți, 
grădini și pe celelalte terenuri pe care le 
dețin ;

f) să întrețină în stare corespunzătoare
Împrejmuirile imobilelor ; ,

g) să îngrijească pomii, florile și alte 
plantații din curți și din fata imobilelor 
pe care le dețin ;

h) să mențină curățenia trotuarelor, ri
golelor și părții carosabile a străzii sau 
drumului și să îndepărteze zăpada și ghea
ta din dreptul imobilelor im care locuiesc ;

i) sâ asigure, in localitățile rurale. între
ținerea drumurilor, șanțurilor, podurilor, 
podețelor, fîntinilor. captărilor de izvoare, 
curățenia si igienizarea grajdurilor și a ce
lorlalte adăposturi pentru animale si pă

c) să degajeze de îndată șantierele de 
pămînt. moloz și orice alte reziduuri și să 
le transporte în locurile special amenajate;

d) să asigure curățirea vehiculelor la 
ieșirea din șantier, din stațiile de betoane 
sau din alte asemenea locuri pentru a nu 
murdări căile publice cu praf și noroi ;

e) să mențină ordinea și curățenia pe 
căile publice din jurul șantierului, inclusiv 
a părților din calea publică cuprinse in or
ganizarea șantierului.

Art. 14. — Unitățile de gospodărie co
munală din subordinea consiliilor populare, 
precum și alte unități care au în adminis
trarea lor rețele de distribuție sau canali
zare pe teritoriul localităților sînt obligate 
să execute, de îndată. în cel mult 48 ore, 
următoarele lucrări :

a) remedierea avariilor sau deranjamen
telor la conductele de alimentare cu apă 
potabilă, apă caldă menajeră și de distri
buire a energiei termice ;

b) desfundarea canalelor pluviale șî a 
canalelor pentru apă menajeră. în vederea 
evitării sau înlăturării inundațiilor, ori for
mării apelor stagnante ;

c) repararea degradării părții carosabile 
a străzilor, care poate duce la producerea 
unor accidente de circulație sau dereglări 
în traficul rutier.

De asemenea, unitățile de gospodărie co
munală vor asigura, în condițiile legii, rea
lizarea corelată, a tuturor lucrărilor edili
tare, indiferent de beneficiarii sau execu- 
tantii acestora. în scopul evitării desfacerii 
și refacerii repetate a părții carosabile și a 
trotuarelor străzilor.

Art. 15. — Personalul muncitor din uni
tățile comerciale, de alimentație publică și 
prestări de servicii este obligat :

a) , să asigure ordinea si curățenia per
manentă a localurilor în care își desfășoa
ră activitatea și a locurilor de depozitare a 
mărfurilor și ambalajelor ;

b) să respecte cu strictețe normele igie- 
nico-sanitare cu privire la producția, de
pozitarea și desfacerea produselor alimen
tare ;

c) să asigure menținerea calității bu
nurilor agroalimentare depozitate ;

d) să întrețină în stare de curățenie gru
purile sociale, utilajele și mobilierul ;

e) să participe la colectarea, îndepărta
rea și depozitarea reziduurilor, in locuri 
special amenajați*  în acest scop.
.■■Conducătorii upităților .prevăzuta. la ali- 

neatM' Î s irit obliga®*  sff j&jțt$îț£e starea 
de curățenie și igienă a localurilor, a tro
tuarelor și a porțiunilor de carosabil din 
jurul lor. răspunzind de asigurarea perma
nentă a curățeniei acestora ; de asemenea, 
trebuie să ia măsuri pentru executarea pe
riodică a acțiunilor de deratizare, dezin- 
fecție și dezinsecție.

sări șl să participe la lucrările de asanare 
a terenurilor mlăștinoase ;

j) să păstreze curățenia pe arterele de 
circulație, in piețe, tirguri și oboare, în 
parcuri, ștranduri și alte locuri de agre
ment, săli de spectacole și in celelalte locuri 
publice ;

k) să păstreze In bună stare de folosință 
și să nu degradeze băncile, coșurile de 
hîrtii. indicatoarele, panourile de afișaj, 
cabinele telefonice și alte asemenea dotări 
amplasate pe străzi, in parcuri și în alte 
locuri publice ;

l) să respecte întocmai măsurile stabilite 
de consiliile populare pentru asigurarea 
igienei publice și curățeniei în localități.

Art. 17. — Asociațiile de locatari sînt 
obligate să mobilizeze membrii acestora la 
buna gospodărire și întreținere a locuințe
lor, a anexelor gospodărești, a celorlalte 
dotări aferente, la achitarea la timp a cote
lor de contribuție pentru acoperirea cheltu
ielilor comune, la respectarea regulilor de 
conviețuire socialistă, apărarea avutului 
obștesc, amenajarea și întreținerea spații
lor verzi.

Art. 18. —, Comitetele de cetățeni, cu 
sprijinul deputaților, sînt obligate să ia 
măsuri pentru mobilizarea cetățenilor la 
acțiuni de amenajare, de întreținere și în
frumusețare a clădirilor, păstrarea curățe
niei, îngrijirea curților și a zonelor verzi, 
a pomilor, florilor și celorlalte plantații, a 
locurilor de joacă pentru copii, la curățirea 
trotuarelor, străzilor și aleilor, la Îndepăr
tarea zăpezii și gheții și la alte asemenea 
acțiuni.

Art. 19. — Pentru respectarea strictă a 
ordinii și întărirea siguranței in circulația 
mijloacelor de transport, păstrarea curăte- 
ni ei și aspectului corespunzător al acestora, 
precum și pentru respectarea ritmicității 
circulației și asigurarea unor condiții opti
me de călătorie, organele de conducere co
lectivă ale unităților socialiste care efec
tuează transporturi de mărfuri și persoane 
sînt obligate :

a) să interzică punerea în circulație a 
vehiculelor de orice fel care sînt deteriora
te, nu îndeplinesc condițiile de curățenia 
sau igienă ori care poluează atmosfera ;

b) să asigure curățenia și igienizarea mij
loacelor de transport in comun, pe tot 
timpul în care acestea sînt în circulație ;

c) să asigure încărcarea și etanșarea co
respunzătoare a vehiculelor ce efectuează 
transportul diferitelor materiale, pentru a 
preîntîmpina împrăștierea lor în, timpul 
transportului și murdărirea sau degradarea 
căilor publice ;

d) să asigure curățirea căilor publice după 
efectuarea operațiilor de încărcare sau 
descărcare a mijloacelor de transport ;

e) să asigure curățirea locurilor de încăr- 
care-descărcare din gări, autogări. porturi, 
aeroporturi, piețe și tirguri.

Art. 20. — Conducătorii și controlorii 
mijloacelor de transport in comun, precum 
și conductorii trenurilor au obligația de a 
controla atit la ieșirea din depouri, cît și

Capitolul VI
Asigurarea ordinii și disciplinei publice

Art. 22. — Ridicarea continuă a gradu
lui de civilizație a localităților urbane și 
rurale, buna gospodărire și întreținere a 
acestora și îmbunătățirea permanentă a 
calității vieții impun asigurarea ordinii 
desăvîrșite și respectarea fermă a discipli
nei, a regulilor de conviețuire socialistă, 
de comportament civilizat în folosirea ar
terelor de circulație, a sălilor de specta
cole, în toate celelalte locuri publice, pre
cum și în blocurile de locuințe.

Art. 23. — Toți locuitorii orașelor și co
munelor trebuie să manifeste o înaltă con
știință civică, să respecte cu strictețe nor
mele de conviețuire socialistă și regulile 
de folosire și păstrare a tuturor dotărilor 
gospodărești și să contribuie, prin întregul 
lor comportament, la combaterea oricăror 
manifestări de neglijență și dezinteres în 
păstrarea stării de igienă și curățenie a lo
calităților.

Art. 24. — Cetățenii au îndatorirea de a . 
.Ordinea desăvîtrșiță' în folosirea, 

'"mijloacelor de transport' în comun, de a 
contribui la păstrarea și întărirea ordinii 
și liniștii publice și de a manifesta o înaltă 
intransigență împotriva mentalităților și 
comportărilor retrograde, de dispreț față 
de regulile de bună cuviință și de negli
jență in păstrarea bunului public.

De asemenea, toți cetățenii au îndatorirea 
de a sprijini organele de ordine in comba
terea manifestărilor care exprimă lipsă de 
cuviință sau de respect față de regulile de 
conviețuire socialistă și să ia atitudine îm
potriva oricăror manifestări de încălcare a

Capitolul VII
Răspunderi șî sancțiuni

Art. 29. —I Nerespectarea prevederilor 
prezentei legi atrage, după caz, răspunde
rea disciplinară, materială, civilă, contra
vențională sau penală a celor vinovați.

Art. 30. — Constituie contravenție urmă
toarele fapte dacă nu au fost săvirșite în 
astfel de condiții incit, potrivit legii penale, 
să fie considerate infracțiuni și se sancțio
nează după cum urmează :

a) încălcarea prevederilor art. 16, lit. b, 
c, e, f, h. i, j și 1 și art. 21 cu amendă de 
la 200 lei la 1 000 lei ;

b) încălcarea prevederilor art 16 lit. d șî 
k și art. 20, cu amendă de la 300 lei la 
1 500 lei ;

c) încălcarea prevederilor art. 11 lit. a, c, 
d și e, art. 12, art. 15 alin. 2, cu amendă 
de la 2 000 lei la 6 000 lei ;

d) încălcarea prevederilor art. 11 lit. b șî

Capitolul VIII
Dispoziții finale

Art. 33. — Comitetele șî birourile execu
tive ale consiliilor populare, unitățile socia
liste, asociațiile locatarilor și comitetele de 
cetățeni sînt obligate să ia măsuri ca în
tregul personal muncitor, toți cetățenii să 
cunoască. temeinic prevederile prezentei 
legi, să înțeleagă importanta deosebită a 
respectării normelor de curățenie și bună 
gospodărire a localităților, de comportare 
civilizată față de bunurile obștești.

De asemenea, vor lua măsuri pentru or
ganizarea unor acțiuni de popularizare a 
prezentei legi prin afișarea la locurile de 
muncă, pe panouri în locurile publice, în 
holurile blocurilor de locuințe, prin alte 

în timpul transportului, starea de cură
țenie și igienă a mijloacelor de transport 
respective și răspund de menținerea aces
teia in timpul transportului.

De asemenea, persoanele menționate la 
alineatul 1 sint obligate să ia măsuri, in 
condițiile prevăzute de lege, pentru tra
gerea la răspundere a celor care încalcă 
normele stabilite cu privire la ordinea și 
disciplina în folosirea mijloacelor de 
transport.

Art. 21. — Cetățenii care folosesc auto
buze, troleibuze, tramvaie, trenuri și alte 
mijloace de transport în comun sint obli
gati să respecte următoarele reguli :

a) să se comporte civilizat pe tot timpul 
călătoriei și să aibă o atitudine cuviincioa
să față de ceilalți călători și de personalul 
care deservește mijlocul de transport ;

b) să- păstreze curățenia- în mijloacele de 
transport, în stații, parcaje, în gări, auto
gări, porturi, aeroporturi și să nu degra
deze dotările acestora ;

c) să se comporte potrivit normelor de 
călătorie specifice fiecărui mijloc de trans
port, să mențină integritatea și funcționa
litatea instalațiilor și a celorlalte dotări ;

d) să nu transporte materiale și bagaje 
care, prin volumul și ambalajele lor, stin- 
jenesc pe ceilalți călători, materiale infla
mabile, explozive, radioactive, corosive, 
caustice, precum și alte materiale care, 
potrivit legii, nu sînt permise la transport.

normelor de comportare civilizată, a lega
lității socialiste.

Art. 25. — Organele de conducere colec
tivă ale unităților socialiste vor desfășura 
o susținută activitate de educare in scopul 
ridicării continue a conștiinței socialiste a 
oamenilor muncii, formării și consolidării 
trăsăturilor etice, morale, pentru promo
varea raporturilor de corectitudine, 6timă 
și întrajutorare, a respectului față de legile 
ștatului și normele de conviețuire socialistă.

Art. 26. — Organele de conducere colec
tivă ale unităților socialiste vor lua măsuri 
pentru dezbaterea în colectivele de muncă 
a cazurilor de încălcare a normelor privind 
ordinea și disciplina în buna gospodărire a 
localităților, a regulilor de conviețuire, a 
legalității socialiste, pentru formarea unei 
intransigente opinii de masă împotriva unor 
asemenea manifestări.

Art. 27. — Ministerul Educației și Invăță- 
mîntului va lua măsuri pentru îmbunătăți
rea și perfecționarea activității de educație 
a tineretului in toate unitățile de invăță- 
mînt, în vederea formării acestuia în spiri
tul respectului față de bunurile obștești și 
de regulile de comportare civilizată în toate 
împrejurările.

Art. 28. — Ministerul de Interne, prin or
ganele de miliție, va lua măsuri operative 
pentru prevenirea și combaterea oricăror 
manifestări de nesocotire a ordinii și disci
plinei publice, a normelor de conviețuire 
socialistă și a regulilor de păstrare a cură
țeniei localităților, precum și pentru tra
gerea la răspundere, în condițiile prevăzute 
de lege, a celor viinovați.

f, art. 13. art. 14 lit. a, b și c și art. 19, 
cu amendă de la 5 000 lei la 10 000 lei.

în cazurile prevăzute la alineatul 1 Ut. c 
și d amenzile se pot aplica și persoanelor 
juridice.

Art. 31. — Constatarea contravențiilor șî 
aplicarea sancțiunilor se fac de către pri
marii municipiilor, sectoarelor municipiu
lui București, orașelor și comunelor, de 
către persoanele împuternicite in acest scop 
de comitetele și birourile executive ale 
consiliilor populare județene, al municipiu
lui București, municipale, ale sectoarelor 
municipiului București, orășenești și comu
nale, precum și de către ofițerii și subofi
țerii de miliție.

Art. 32. — Contravențiilor prevăzute în 
prezenta lege le sînt aplicabile prevederile 
Legii nr. 32/1968 privind stabilirea și sanc
tionarea contravențiilor.

mijloace de publicitate, precum și în ca
drul adunărilor cetățenilor.

Art. 34. — Presa, radioul și televiziunea, 
precum și unitățile de învățămint. cultură 
și sănătate vor desfășura permanent o ac
tivitate susținută de mobilizare a cetățeni
lor la acțiunile de înfrumusețare și cură
țenie a localităților, de popularizare a pre
vederilor prezentei legi, de educare a tine
retului și a tuturor cetățenilor, in scopul 
dezvoltării conștiinței civice a acestora.

Art. 35. — Obligațiile prevăzute în pre
zenta lege pentru unitățile socialiste revin 
Și celorlalte persoane juridice.

An de an, pentru construcția de locuințe s-au alocat și se alocă importante mijloace materiale și bănești, localitățile patriei noastre devenind mai frumoase, mai bine gospodărite. In fotografie : un nou ansamblu de locuințe din municipiul Deva Foto : Sandu Cristian
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ÎN TÎL NIR EA
DE LA POARTA UZINEI

în 1953, un tinăr de nici 
17 ani împliniți, înalt și 
oacheș, cu ochii cărbuni în
cinși sub cetina sprincene- 
Idr, pășea ambițios pe poar
ta întreprinderii ..Eleetro- 
putere" din Craiova — ea 
însăși tinără, inaugurată cu 
numai patru ani în urmă. 
Carnetul de muncitor cali
ficat din buzunarul sting al 
salopetei, cu un colt ieșit 
neglijent în afară, îndrep
tățea solemnitatea momen
tului, nu îndeajuns recep
tată însă de valul grăbit de 
oameni ce treceau spre 
locurile de muncă.

Se împlinesc 29 de ani de 
cind Paul Dinu trăiește, în 
fiecare nouă dimineață, cu 
bucurie secretă, emoția pri
mului pas. Dintre izbînzile 
acestui interval, una mi se 
pare cu totul remarcabilă : 
se numără printre cei' mai 
buni bobinatori ai tării — 
fapt atestat și de conferirea 
titlului de Erou ăl Muncii 
Socialiste. Din acest punct 
a debutat discuția noastră.

— Așadar, tovarășe Paul 
Dinu, pină nu de mult — 
mai exact, pină la Nadia 
Comăneci — vă numărați 
printre cei mai tineri Eroi 
ai Muncii Socialiste, dacă 
nu cumva chiar cel mai 
tinăr... .

— Erou ? Da, dar într-un 
singur sens, acela de con
secvent truditor al pro
gresului. Niciodată n-am 
bănuit că voi fi onorat cu 
un astfel de titlu. Dealtfel, 
este singurul drum pe care 
I-am. făcut fără să știu ce 
mă așteaptă la capătul lui.

— Cum adică ?
— Era in 1972, in preaj

ma aniversării Republicii. 
Mă aflam in secție, cu băie
ții. Lucram la autotransfor- 
matorul de 400 megavolți- 
amperi și trăgeam tare cu 
toții să-1 dăm gata în cin
stea sărbătorii. Tocmai a- 
tunci m-am pomenit cu un 
telefon de la conducere : 
„Paule, mi s-a spus, pregă- 
tește-t'e de drum, mîine 
pleci la București". Nu... 
Nu.i. Avem mult de lucru.. 
„Neapărat 1“ Dacă-i așa 
grabă, mi-am zis. trebuie 
să fie ceva important, ceva 
sarcini speciale, că mai 
fusesem în aeesț,„J>c<>p,.Ju.:, 
București. Acolo, .după. cum.• 
vă. spusei, mă așteptă fără ■ 
să știri poate cea mai mare 
bucurie din viața mea.

— Cum au fost celelalte 
drumuri ale vieții dv. ? Mai 
exact, v-aș ruga să vă 
opriți la primul drum.

— De multe ori. primul 
drum nu ți-1 alegi tu. Un 
cuvint au de spus și părin
ții. altul intim plarea. dar 
cuvintul cel mai important, 
cel puțin în ce mă privește 
pe mine, l-a spus nevoia. 
Primul drum al meu a fost 
deci mai mult o răspîntie.

— Din nou mă simt da
tor să solicit explicații.

— De fel sînt din comuna 
Malu Mare, satul Preajba, 
șapte kilometri de Craiova. 
Tata mă dorise om cu car
te. El însuși făcuse citeva 
clase de liceu, dar a fost 
nevoit să renunțe în favoa
rea meseriei de ceferist, 
meserie pe care n-a regre
tat-o pină la sfirșitul vieții. 
Așa că. la început, am luat 
și eu drumul liceului. Pă
rinții munceau de se spe-

teau. dar Ia un moment dat 
tot n-au mai reușit să-mi 
plătească taxele. Nu fără 
ambiția studiului, a trebuit 
să renunț. Școala profesio
nală a uzinei abia se infiin- . 
țase, Am ales cea mai grea 
meserie — constructor de 
mașini și aparate electrice. 
Simțeam nevoia unei con
fruntări cu mine. însumi. 
Căci aceasta este una din 
concluziile drumurilor mele 
de început : dacă te apuci 
de un lucru, chiar cind 
te-ai dus spre el cu jumă
tate de inimă, atunci fă lu
crul acela pină la capăt. Și 
nu oricum : fă-1 bine, fă-1 
foarte bine, cu ambiția de a 
fi cel mai bun. Ai să vezi 
că atunci cind îl termini de 
făcut, sau în timp ce-I faci, 
cind trudești, după trudă, 
vine și plăcerea, vine si

și chiar un milion. Răs
punderea aceasta este cel 
dinții examen pe care tre
buie să-l treci cind te-ai 
hotărit să rămii la noi. 
Transformatorul apoi, la 
rindul lui. valorează cit 
mai multe locomotivș die- 
sel-electrice la un loc. Că 
el, acest transformator, tre
buie să reziste, să funcțio
neze cit mai mult timp nu 
mai încape discuție. Iată, 
unui transformator de 400 
M.V.A. i se fac probe de 
impuls, în cadrul coeficien
tului de siguranță, la 
1 425 000 volti. O adevărată 
ploaie de trăznete artificia
le se abate asupra lui. Și el 
trebuie să reziste. Și rezis
tă. Primul, cum spuneam, 
funcționează și astăzi. Prac
tic. toate termo si hidro
centralele — și mă gîndesc

Convorbire cu Paul DINU, 
maistru bobinator la întreprinderea „Electtoputere" 

din Craiova, Erou al Muncii Socialiste

bucuria. Este un sentiment 
zidit trainic, care nu te mai 
părăsește niciodată, orice și 
oricît de greu ai avea de 
făcut în continuare.

— In continuare, dv. ce-ați 
mai făcut ?

— în continuare, eu m-am 
străduit să-mi Învăț foarte 
bine meseria. M-a atras 
mult arta bobinajului — 
că este o 
să bobinezi un transfor
mator, fie 
încă din profesională con
duceam o grupă de co
legi la practică. Dar și eu 
aveam nevoie să fiu con
dus. în muncă, în viață ai 
nevoie de un om care să-ti 
dea la timp sfatul potrivit. 
Modelul meu a rămas, in 
această privință, maistrul 
Dumitru Dragnea. El m-a 
învățat să iubesc transfor
matorii. de lingă care nu 
m-am mai depărtat decit 
atît cit mi-am făcut, ca 
orice om. armata.

— Cițiva dintre tovarășii 
dv. de muncă, vorbindu-mi 
de primul ■ transformator, 
construit în urină cu mulți

- ani, ,iși amintesc că sînțeți 
':Celcare l-a:Toohinat de hi 
'primai,pină la, tlltima spiră, 
că nu v-ați desprins de ma
șină pină nu l-ați văzut la 
standul de probe.

— A fost cea mai teribilă 
confruntare : cu mine, cu 
munca și — astăzi nu mi-e 
rușine să mărturisesc — cu 
propriul meu ideal. Mă ba
teau încă îndoieli în privin
ța puterii mele și eram ho- 
tărît să probez ce si cum : 
sint bun — merg înainte ; 
nu — ălege-ti. frate, altceva 
mai pe măsura puterii tale. 
Am vești că transformato
rul acela funcționează și 
astăzi, la Tîrnăveni.

— Este grea munca la 
transformatoare ?

— Este. Un transformator 
nu are atît de multe piese
— ca un ceas, de pildă — 
deși unul singur este sufi
cient pentru a asigura cu
rentul electric necesar unui 
oraș întreg. în munca noas
tră. pe lingă pricepere și 
talent, contează foarte mult 
răspunderea, conștiința. Un 
bobinator are pe mina lui 
o jumătate de milion de lei

artă să știi

el cit de mic.

fie și numai la Argeș, Brăi
la. Porțile de Fier. Lotru, 
Someș, Rogojelu, Turceni, 
Olt — sint echipate cu 
transformatoare construite 
la noi. Dar construim si 
pentru Turcia, Polonia. Si
ria, Algeria, Filipine.

— Aminteați pe parcursul, 
noastre că nu 

sâ vă schimbați 
mașina pe care

schim- 
mașină

convorbirii 
v-a plăcut 
nici măcar 
lucrați...

— Și nici n-am 
bat-o. Pe aceeași 
am lucrat și înainte de ar
mată, și după. O singură 
dată mi s-a întîmplat, dar 
nu S-o schimb, ci s-o „dă
rui". Atunci cind am deve
nit maistru. Câ noi, eu 
și alții.ca mine, deși in con
diții mai dificile, n-am vrut 
să rămînem în urmă cu 
cartea. Eu mi-am comple
tat între timp liceul, am 
urmat școala de maiștri. 
Mașina i-am încredințat-o 
fratelui meu. pe care toc
mai il adusesem în uzină să 
se califice. Tot bobinator — 
și constat astăzi 
mea n-a încăput 
neîndeminatice.

ț. ier i '

că mașina 
pe miini

Să tot fie vreo doi ani 
de cind se anunța prin 
ziar dispariția de la do
miciliu a unui om in 
vîrstă de 68 de ani. îm
brăcat intr-un costum 
maro etc. Cercetările au 
durat trei luni. Fiica și 
ginerele se-mpăcaseră 
cu gindul : cine știe pe 
unde li se prăpădise bă
trinul — asta i-a fost 
soarta. II cântaseră prin 
tot Bucureștiul, prin 
alte orașe. L-au- desco
perit intimplător in sa
tul lui din Ardeal, unde 
trăise 62 de ani. unde 
se simțea acasă. Certat 
pentru „aventura asta 
nenorocită, care ne-a 
făcut de batjocură" — 
după cum s-a exprimat 
ginerele, omul n-a scos 
o vorbă, nu s-a expli
cat. Relațiile cu bucu
reștenii lui, fiica și gi
nerele, au fost între
rupte.

Vino, tată socrule, sâ

— Vorbiți de școală, de 
învățătură. Ce părere aveți 
despre generația tinără de 
azi ?

— .Un exemplu îl am 
chiar in familie. Fiica mea 
a absolvit liceul la aceeași 
școală — „Nicolae- Bălces- 
cu“ — de unde tatăl ei' a 
fost nevoit să se retragă. 
Aici șe află diferența, un 
salt calitativ : în condițiile 
pe care le au tinerii de azi. 
Dacă nu apelăm lâ compa
rație, tinerețea noastră., mo
dul cum ne-am trăit-o. 
pentru noi atunci a fost 
ceva normal. Așa erau tim
purile, cereau eforturi mari, 
iar noi, conștienti de ele,. 
făceam aceste eforturi. 
Dacă apelăm la comparație 
însă, putem constata că ti
nerețea noastră a fost o ti
nerețe grea, zbuciumată. Ca 
elevi la profesională, dor
meam de pildă cite două 
sute de inși într-un dormi-- 
tor, în paturi suprapuse. 
Ca muncitori, nu de puține 
ori, după terminarea pro
gramului, puneam mina pe 
mistrie și treceam la zidit. 
Hala in care discutăm, te
renul nivelat din jur erau 
pe atunci un pămint des
fundat de exploziile bom
belor din timpul războiului. 
Reconstrucția — cu palmele 
noastre am făcut-o. Tineri-. 
lor de astăzi le este nece
sară comparația, in a apre
cia efortul depus de un 
popor intreg pentru a asi
gura saltul de azi al tării 
— și. implicit, condițiile de 
viată și muncă, de învăță
tură pe care țara li le pune 
la dispoziție. Iar aceste 
condiții trebuie înțelese 
astfel incit, beneficiind de 
ele, să fii util în primul 
rind țării. Aceasta este în
țelepciunea pe care am. 
deprins-o eu la căpătui 
dinspre apus al tinereții 
mele.

— Si totuși, tovarășe Paul 
Dinu, dacă v-ați mai în
toarce astăzi la virsta de 
debut in viață, ce drum 
v-ați alege ?

— Dacă ar 
întorc o dată 
poarta uzinei

fi sâ mă mai 
înapoi, tot la 

ne-am întilni.

Ion ANDREIȚĂ

stai cu noi, a insistat gi
nerele in urmi cu opt 
ani. Ai rămas văduv, 
n-are cine te-ngriji, 
cum să-ți amărăști bă
trânețile aici ? Avem 
casă bună, îți dăm o ca
meră și nu-ți cerem 
mare lucru... I-au cerut 
doar să vindă casa și 
grădina, să lichideze cu 
tot ce ii lega.de sat. A 
intervenit și fiica, s-au 
făcut și oarecari presi
uni — și omul a cedat. 
De vinzări, de. contracte 
s-a ocupat ginerele. Cu 
banii obținuți prin în
străinarea casei, cu ce 
mai pusese de-p parte, 
bătrinul s-a prezentat la 
București. Din Gara de 
Nord pină in Titan a 
fost dus cu taxi-ul. Dar 
a plătit el. Banii — 
sumă frumușică — i-a 
pus la C.E.C. pe numele 
fetei. In scurtă vreme, 
banii au fost schimbați

DEMNITATEA MUNCII
De fapt, imaginea de mai sus n-ar avea nevoie de vreo explicație... Ce cuvinte nu devin 

de prisos în fața acestui grup statuar viu - al bărbăției, al demnității, al prezenței la datorie ? 
Ce cuvinte nu pălesc in fața luminii intense pe care nu flăcările cuptorului, ci munca o așterne 
pe fețele acestor oțelari reșițeni ?

Dar oamenii din imagine au un nume și un renume. Care merită să fie înscrise cu literă sub
liniată. Așa cum o face, prezentîndu-i, maistrul Gheorghe Turbureanu, Erou al Muncii Socia
liste : „Luați aminte la munca șefului de brigadă Vasile lușan și a topitorilor Ion Ciontu și 
Virgil Tiberiu Mioc (prezenți în fotografia alăturată, împreună cu meșterul lor — de la stînga la 
dreapta — în clipa elaborării unei noi șarje — n.r.). Parcă văpăile și oțelul ascultă de ei I Iar 
asemenea oțelari sînt multi aici, în Reșița noastră bicentenară, la temperaturile sale înalte că- 
lindu-se calitățile morale ale omului nou".

Foto : SANDU CRISTIAN

pe o „Dacia 1300". Actele 
mașinii s-au făcut pe 
numele ginerelui și-al 
fetei. După rodaj, l-au. 
dus o dată 
socru pină
Domnești, de unde s-au

și pe tata 
in comuna

dă. In șase 
Bucureștiul 
bătrinul n-a 
decit drumul 
la magazine... 
stind la coadă, 
bătrîni, a întrebat

ani, din 
ăsta mare, 

cunoscut 
la piață, 
Intr-o zi 

cu alt-i
de

FIȘIER SOCIAL
axăm-.. ■. ❖ V. «<<£»

MIEREA
■ aprovizionat cu ceapă, 

usturoi, cartofi și go- 
goșari. Alt prilej să mai 
urce in mașină, bătrinul 
n-a mai avut, cameră, 
cum ii promiseseră, nu 
i-au dat, a • 
doarmă in 
Singur, prin oucuieșu, 
nu l-au lăsat să umble, 
de teamă să

trebuit să 
bucătărie. 
București,
nu-l piar-

cimitir : unde-i îngroa
pă pe 
Titan ?
profesor pensionar să-l 
conducă la cimitir. A 
fost prima lui escapadă. 
Cimitirul nu i-a plăcut. 
Din banii de tirguieli a 
„economisit" cite 25, 50 
de bani, din cind in 
cind și cite un leu, pină

bucureștenii din 
S-a oferit un

a rotunjit o sumă cit 
să-i ajungă de taxi pină 
la gară și de biletul- de 
tren pină acasă. N-a lă
sat nici un bilet, nici o 
urmă după care să 
poată fi depistat, a dis
părut, ziua-n amiaza 
mare. întors printre ai 
săi, s-a rugat de primar 
să-l ajute : nu cere de
cit să fie găzduit unde
va, intre patru pereți. 
Plătește chirie din pen
sie. De trăit, are să tră
iască din munca lui. 
Insă, doamne ferește, 
dacă ginerele și fiica au 
să-ntrebe de el, nu 
cumva să-l dea de gol... 
Ii plăcuse albinăritul 
încă din copilărie — Și 
l-au dat să se ocupe de 
stupi, i-au dat și aju
toare mai tinere. După 
aproape doi ani, tre
buind să-și scoată o co
pie după certificatul de

naștere (pe care-l pier
duse), fiica a dat o fugă 
pină în sat. Așa s-a po
menit față-n față cu 
taică-său. A plins, avea 
și motive, dar n-a în
drăznit ocări. Ginerele, 
în schimb, era cit 
pe-aci să ridice palma, 
pretinzind că a fost jig
nit, compromis de un 
individ care nu mai e, 
nu mai poate fi în țoale 
mințile. Dacă te trăgea 
ața aici, la coada vacii, 
de ce nu ne-ai spus-o 
limpede : vreau să plec ! 
Și te lăsam să pleci. 
Dar așa — cu ce obraz 
mai ies în lume '! ! Bă
trinul n-a scos o vorbă. 
Ceva mai tirziu s-a 
mărturisit : m-am rugat 
in gind de albine să iasă 
toate o dată, din toți 
stupii, și să-l înțepe și-n 
ochi...

Nicolae TIC

Mai dăunător decit omida in
MĂSURI DRASTICE ÎMPOTRIVA CELOR CARE TRĂIESC DIN

Pentru educație 
nu-i niciodată 

„prea devreme“ 
și niciodată 
„prea tîrziu“

întunecat la față, bă
trinul a scos din buzu
nar hirtia, a despătu
rit-o și i-a intins-o 
primarului :

— Acum vă rog să o 
aprobați. Acum !

Primarul comunei, 
după ce a citit o dată, 
a mai citit-o încă o 
dată, și încă o dată, 
și-a acoperit fruntea 
cu palma, descumpă
nit.

„Eu, Alexandru Bu
suioc, din comuna 
Ci findu, Ialomița, în 
vîrstă de 70 de ani — 
scria in petiția bătrî- 
nului — cer ca fiul 
meu, Anton Busuioc, 
să nu-mi mai poarte 
numele". Să fi scris 
bătrinul curioasa cere
re într-un ceas de 
minte, să-i fi fost pro
vocată de cine știe ce 
gind pripit ? Nu. Ale
xandru Busuioc se află 
in deplină integritate 
fizică și morală. După 
hărnicie, e mai viguros 
chiar decit mulți ti
neri. . Trecuse de 500 
norme convenționale 
la C.A.P. Să fie un 
gest prin care voia 
să-și priveze fiul de 
niscaiva bunuri mate
riale ? Nici asta. Bă
trinul le împărțise de 
piuit fiilor „ce e al 
lor". Și nici unul din 
ei nu dăduse vreun 
semn de nemulțumire.

— Nu vreau să înti
neze numele meu, pe 
care-l strigă și căruțe
le prin țară. Ați auzit 
de căruțele de Brăila ? 
Eu le fac de cind eram 
flăcău la horă! Cind 
merg, îmi strigă nu
mele : „Bu-su-ioa-ce 
— Bu-su-ioa-ce“.

Intr-adevăr, Alexan
dru. Busuioc, din Grin- 
du, este autorul uneia 
din minunile tehnicii 
artizanale. El mește
rește de-o viață căru
țele numite (impro
priu) „de Brăila".

— Iar acum, ce-a 
făcut...ehdin numele pe 
care-l, „strigă" cele 
niUl'pestite Căruțe,ti 
strigă milițianul să 
iasă din șanț : „Bu
suioace, scoală și du-te 
acasă". Ce las eu după 
mine ? Un „nume" 
stricat de un neispră
vit ? Nu, nu merit așa 
ceva.

— E prea tirziu 
acum, moșule, să-l mai 
dezvețl de năravuri — 
a încercat primarul 
să-l domolească.

— Ba nu-i deloc tir
ziu — a răspuns bătri
nul îndîrjit. Cit trăiesc, 
nu-i tirziu.

Chemat la consiliul 
popular, împricinatul 
a încercat la început să 
biiguie niște „scuze" : 
„De, ca omul, m-am 
cam întins la băuturi. 
Dar soția nu mi-a zis 
mare scofală, socrii la 
fel. Copiii au auzit și 
ei de ispravă, dar să 
nu-i amestecăm și pe 
ei in chestii de-astea. 
Ce, trebuia să ajung la 
primărie După care

a dat să plece. Dar l-a 
oprit primarul. „Știi 
că tatăl tău cere să 
hu-ți mai spună Bu
suioc ? Că trebuie

■ să-ți cauți alt nume ?". 
A zîmbit cu nedume
rire : „Ce, faceți glu
me proaste ?“. Apoi, 
cind a văzut că nu-i 
de glumă — primarul 
îi dădu să citească 
cererea bătrinului — 
mâhnirea s-a prefăcut 
in temere : „De ce, 
tată ? Nu se poate 
„Ba, se poate !“.

A urmat o discuție 
aprinsă între tată și 
fiu, pină spre miezul 
nopții. De față cu pri
marul. Nimic nu i-a 
iertat bătrinul. I-a de
pănat fiului viața de la 
capăt, mîngîindu-i cu 
vocea anii frumoși, 
cind numele de Busu
ioc era, după fapte, 
nume de mindrie. Și a 
pus „apă tare" in glas 
cind, depănind viața 
fiului, bărbat copt 
acum, ajungea la acel 
zgrunțuri care îi făcgnii 
numele de ocară.

In cele din urmă, 
spășit, fiul a ingăimat: 
„Acu’, mai iartă-mă Și 
matale o dată, măi 
tată". „Iartă-l“, ii spu
nea din priviri și pri
marul.

— Eu nu sint vlădi
că, să iert. Sint om, să 
îndrept — a răspuns 
bătrinul, parcă neîndu
plecat.

Pină la urmă însă au 
plecat impreună. Bă
trinul dobindise asigu
rări și convingerea că 
se îndreaptă. 11 ținea 
de umăr. Ca pe cet 
care-i va purta mai 
departe numele, pre
lungit prin nepoți și 
strănepoți. Pentru care 
nu-i niciodată prea 
tirziu să te zbați, să 
faci totul.

...,,E prea devreme 
să-l învăț cu munca" 
— o auzeam deunăzi 
pe o mamă, a cărei 
odras/ă, cu umeri de 
atletl ișî punea costu
mul "ăe promenadă in 

" ti'fnp” c'e’ ea se pregătea 
să plece-n tură. De 
parcă nu tocmai munca 
ar fi fost aceea prin 
care fiul urma să-i 
continue renumele.

...,,L-am hrănit, l-am 
imbrăcat, l-am și bă
tut. Eu nu mai am ce-i 
face. E prea tirziu 
acum" — se oțăra la 
profesori un părinte, 
cind i s-a spus că fiul, 
său pătează numele 
clasei prin purtarea 
lui. Fiecare uitind 
parcă de răspunderea 
ce-i revine pentru cei 
care le poartă numele. 
Răspundere ce nu în
găduie nimănui să se 
ascundă după parava
nul vorbelor „e prea 
devreme" sau „e prea 
tirziu".

Pentru așa ceva nu-i 
niciodată prea devre
me. Nici prea tirziu. 
Atît cit sintem în 
viață.

Laurentiu DUTĂ

...Abia iși făcuse apariția printre 
bișnițarii bucureștenl că losip Ignat, 
dintr-o comună din Giurgiu, a și fost 
prins în flagrant delict vînzînd țigă
rile ‘Kent cu 60 de lei pachetul. Pină 
in. momentul respectiv încasase 7 500 
lei și mai avea asupra lui 638 (șase 
sute treizeci și opt) de pachete.

-- Și cam cit iți răminea cîștig 
net ?

— Cam 15 000—20 000 lei.
Rețineți : într-o singură zi !.
...La un semn al echipajului de mi

liție, bucureșteanul Voicu .Zamfiră a 
oprit pe dreapta autoturismul perso
nal. în autoturism — marfă de pro
veniență dubioasă in valoare de zeci 
de mii de lei, iar sub bancheta din 
spate, într-o pungă, 85 000 lei băni 
gheață.

...în fata unei tejghele de Ia maga
zinul „Fortuna" de pe strada Livezi
lor. s-a oprit un cumpărător ciudat, 
cerindu-i vînzătorului Nicolae Vlăduț 
să-i dea un kil de ceapă, două verze 
ți cele citeva... bijuterii din aur as
cunse printre ridichi, morcovi și al
tele asemenea. întrebat de unde 
cumpărase bijuteriile, vinzătorul-ges- 
tionar a răspuns : „Dacă ați venit la 
sigur, înseamnă că-1 știți și pe biș
nițarul care mi le-a vindut".

Trei din faptele șl situațiile infi
nite în timp ce i-am însoțit pe ofi
țeri din Serviciul economic al Mili
ției municipiului București in mai 
multe acțiuni întreprinse la diferite 
ore din zi și din noapte, pentru pre
venirea și contracararea infracțiuni
lor de speculă, de bișniță.

Să stăruim puțin asupra cîtorva 
cazuri tipice de bișnițari. După cum 
se va vedea, sint indivizi care n-au 
lucrat nici măcar o z) in viața lor 
și nici nu vor să lucreze, dar sint și 
alții care, deși încadrați in diferite 
locuri de muncă, numai la muncă nu 
le e gindul. Ceea ce este comun și

pentru unii și pentru alții este specu
la, goana după bani, după ciștigul 
din nemuncă.

Printre cei care se culcă după mie
zul nopții și se trezesc pe la miezul 
zilei se află și acest vlăjgan ples
nind de sănătate pe care l-am sur
prins, împreună cu maiorul Gavrll 
Savu, intr-un colț întunecos de pe 
strgda Covaci (unul din „vadurile" 
bișnițarilor bucureștenl), și pe care 
l-am întrebat :

— De ce nu te apuci de o muncă 
cinstită ?

— Ce vorbești, șefule, am eu față

bișnițar, care huzurește prin restau
rante de lux sau retras în cite un 
ungher și de unde iși dirijează afa
cerile. Din păcate, in acest carusel al 
speculei, al goanei după cîștlguri prin 
nemuncă sînt atrași nu numai indi
vizi certați, cu cinstea, cu legea, ci 
uneori chiar și cite un copil 6au altul, 
pus la colț de stradă să păzească biș
nițarii sau să ofere spre vinzare o 
marfă sau alta. Firește, partea leului 
o încasează, ierarhic, intermediarii 
și „boss"-ul. Indivizi de teapa lui 
Ion Platon, zis „Ilie Nebunul", in 
prezent arestat, sau a lui Radu Spi-

Cîteva fapte și situații constatate în acțiunile 
întreprinse împreună cu Serviciul economic 

al Miliției Capitalei

de-alde ăia (adică de oameni care 
muncesc — n.n.) și am eu miini 
de-alde alea 1

Miini mari, zdravene, de sfarmă- 
piatră, care n-au tinut încă în ele 
sapa sau mistria, dar pe care scli
peau, concurind neonul, două ghiu- 
luri mari de aur scoase „la vedere", 
adică la vinzare. A rămas și fără ele, 
și fără celelalte bijuterii ascunse 
prin buzunare, după care „zis Mala
cul" (bișnițarii nu acceptă, sub nici 
o formă, alte apelative decit pore
clele pe care și le dau singuri, pre
cum faimosul „Jean Brunetul" sau 
„colecționarul" de condamnări „Tony 
Adiomamă") a luat calea arestului. 
Ajuns la 31 de ani fără nici un rost 
în viată, după ce iși „sleise" părin
ții, bătrîni și suferinzi, pină la ulti
mul bănuț, „zis Malacul" iși oferise 
„serviciile" de „plevușcă" — așa cum 
se numesc plasatorii de mărfuri de 
mina a treia și a patra ai unul mare

ridon, care nu și-a găsit altă poreclă 
decit aceea de „Bișnițar", una și 
aceeași cu „meseria" pe care o prac
tică, încearcă să atragă în anturajul 
lor și pe alții, devenind astfel o pre
zentă și mai poluantă, nocivă in 
ambianta și civilizația străzii, tn 
cadrul mai larg al conviețuirii noas
tre sociale.

Există însă și o altă categorie de 
bișnițari, cei care iși confecționează 
și iși fardează o așa-numită „fațadă 
socială", cei care se încadrează în 
diferite unități și, chipurile, muncesc, 
„legitimația de serviciu" (?!) servin- 
du-le drept paravan în momentul 
cind sînt depistați in postură de 
speculanți. Dar ofițerii de miliție ne 
care i-am insotit. in exercițiul 
funcțiunii lor. intuiesc bine, chiar 
foarte bine, in momentul flagrantu
lui. cam ce se ascunde dincolo de 
respectiva legitimație, adică prin bu-

livadă...
MUNCA ALTORA!
zunare. prin mașini, pe la domici
liu. prin diferite unghere. Cum a 
fost și cazul instrumentistului (con- 
trabasist și naist) Jean Dumitru, zis 
Gherase. surprins vinzînd lui Ma
rian Mărculescu un aparat muzical 
contra sumei de 29 000 de lei 
(altora le-a vindut prin mica pu
blicitate astfel de aparate — ce-i 
drept, mai complexe — cu cite 60 000 
lei). La locuința lui zis Gherase s-a 
descoperit un incredibil bazar: orgi 
electronice, combine muzicale, statii 
de amplificare voci, zeci de case- 
tofoane și radiocasetofoane. sute de 
discuri, casete și videocasete. bijute
rii. țigări și băuturi străine evaluate 
de specialiștii de la Consignația Ia 
peste 1 200 000 (un milion două sute 
de mii) lei 1 De unde? Pe unele le-a 
adus din numeroasele turnee pe care 
le-a făcut peste hotare in ultimii ani, 
iar pe altele le-a cumpărat, cu valută 
forte, adusă tot din turnee, de la 
unitățile noastre specializate. Pentru 
infracțiunea de „speculă și operații 
interzise cu mijloace de plată străi
ne" a fost arestat și trimis in ju
decată.

Același lucru s-a intim plat și cu 
un alt bișnițar, un anume Constan
tin Baranga. de pe strada Pascal 64. 
Prin mijlocirea unui individ atras de 
ciștiguri suplimentare, C. B. a vindut 
bijuterii de proveniență dubioasă în 
valoare de .120 000 lei. Cind perchezi
ția de la domiciliul său a mai scos 
la iveală mărfuri in valoare de 
150 000 lei. acesta a încercat să scape 
basma curată, servindu-se tot de o 
legitimație, și cu aceeași imperti
nență agresivă: „Ati greșit adresa. 
Poftim: scrie aici că sînt zidar la 
C.A.P. Glina? Ce mai vreți de la 
mine?" In afară de cele sus-zise. 
militia mai „vrea" ceva: să afle cine 
și de ce i-a eliberat o astfel de le-

gitimatie-paravan unui individ care 
n-a lucrat in viata iui nici măcar o 
zi la C.A.P. Glina. Și va afla!

Dar cazul cel mai revoltător 
este acela al lui Vasile Bratu 
bișnițarul și Vasile Bratu hoțul. Doi 
indivizi fără nici un grad de rudenie; 
simplă coincidentă de nume și pre
nume, dar amîndoi de aceeași teapă. 
Primul Vasile Bratu a fost prins in 
flagrant in timp ce vindea 5,3 kilo
grame de argint sustras de celălalt 
Vasile Bratu de la o. întreprindere 
din Capitală. Atît pentru hoț și 
bișnițar, cit și pentru amatorul de 
chilipir era limpede ca lumina 
zilei că argintul cu pricina, sub for
mă de contactori, constituia material 
tehnologic in procesul de fabricație 
a unor importante bunuri necesare 
economiei naționale. Deci, bunuri fu
rate din avutul obștesc devenite o- 
biecte de speculă, de bișnitărie. Cel 
care venise cu banii pregătiți să cum
pere kilogramele de argint nu era 
altul decit Ion Arabelea. vînzător- 
gestionar la un magazin al coopera
tivei „Casnica", și tentativa lui n-are 
nici o circumstanță atenuantă, pen
tru că. oricîtă imaginație ai avea, nu 
poți să confunzi contactorii indus
triali cu niscai inele sau mărgele.

Mergind impreună cu un echipaj al 
miliției pe „firul" cîtorva pachete de 
„Alb-60“ (așa le zic speculanții țigă
rilor Kent pe care le vînd cu 60 de lei 
pachetul), am ajuns la ceea ce se con
sideră un caz unic pină acum în fauna 
bișnițăriei. Un individ extrem de abil 
a convins o femeie (și, din res
pect pentru părul ei alb, fiind pen
sionară la 57 de ani, nu-i dăm aici 
numele) să-și vindă garsoniera și cu 
toți banii încasați să cumpere de la 
el țigări, pe care să le vindă apoi 
cu un preț mai mare, să ciștige. A 
vindut garsoniera, a cumpărat țigări, 
dar de ciștigat n-a ciștigat nimic. A 
pierdut totul. Marfa i-a fost con
fiscată.

Sînt fapte care-l indignează pe 
omul cinstit, opinia publică și care 
trebuie combătute, reprimate cu 
toată severitatea, in conformitate cu 
legea, cu normele morale ale socie
tății noastre. E bine de reținut — 
indivizii care se ocupă cu specula

iși găsesc, de regulă, clienti nu în 
rindul oamenilor cinstiți, corecti, 
care trăiesc din munca lor și știu ce 
înseamnă prețul muncii, ci din rin- 
durile unor categorii de cetățeni care 
sînt dispuși să plătească preturi de 
speculă din acea parte a veniturilor 
suplimentare care nu constituie răs
plata unei munci cinstite.

Cum acționează organele de justiție 
și cum se aulică legea in astfel de 
cazuri ? După cum se știe, există legi 
menite să combată parazitismul, spe
cula, orice activitate contrară nor
melor noastre firești de muncă și 
viată. De aici, necesitatea ca in toa
te cazurile de indivizi a căror în
deletnicire și mod de existență o 
constituie specula, instanțele de ju
decată, organele de procuratură și 
miliție, întregul aparat judiciar să 
dovedească mai multă combativitate 
și fermitate in aplicarea legilor, pen
tru a le bara calea spre repetarea 
infracțiunii.

— în ce ne privește — ne spune to

varășul colonel Marin Bărbulescu, 
locțiitor al șefului Miliției municipiu
lui București, alături de alti factori 
educaționali, începind cu familia și 
cu școala, care concură la formarea 
unor oameni cu deprinderi și convin
geri etice înaintate, am organizat și 
organizăm numeroase întilniri și 
consfătuiri cu cetățenii în scopul pre
venirii infracțiunilor. Nu pot să nu 
subliniez faptul că. în ultimul timp, 
in acțiunile sistematice pe care le în
treprindem împotriva speculanților 
găsim un sprijin tot mai eficient din 
partea oamenilor muncii. Este în 
interesul fiecăruia dintre noi. al tutu
ror. să dezvoltăm cu adevărat o opi
nie de masă care să-i izoleze și să-i 
pună la locul lor pe cei care încearcă 
să trăiască pe spinarea altora. Pen
tru ca strada bucureșteană — șl nu 
numai bucureșteană — să respire in 
voie, într-un climat sănătos, demn, 
civilizat.

Petre POPA

lega.de
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TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU 
a primit scrisorile de acreditare a ambasadorului 

Republicii Senegal

COMUNICAT

(Urmare din pag. I)

înminind scrisorile de acreditare, 
ambasadorul Republicii Senegal, 
PASCAL ANTOINE SANE, a trans
mis tovarășului Nicolae Ceaușescu 
un cald salut de prietenie din par
tea președintelui Republicii Senegal. 
Abdou Diouf, împreună cu cele mai 
bune urări de succes în activitatea 
pe care o desfășoară in fruntea sta
tului român.

In cuvîntarea prezentată de amba
sadorul Senegalului cu acest prilej, 
după ce sint evidențiate bunele ra
porturi dintre țările noastre, se ara
tă că Senegalul urmărește cu atenție 
eforturile pe care România, șeful 
statului român le desfășoară pentru 
dezvoltarea economică și socială a 
țării, pentru progresul și civilizația 
poporului român.

„Evoc cu emoție — se arată in 
cuvîntare — diferitele contacte pe 
care le-ați avut personal, atît cu 
fostul președinte al Senegalului, cu 
ocazia vizitei sale în frumoasa dum
neavoastră țară, cit și cu Excelența 
Sa președintele Abdou Diouf, în 
cursul unei escale a dumneavoastră 
la Dakar, care, deși scurtă, a fost 
marcată de amprenta prieteniei și 
stimei reciproce.

Evoc, de asemenea, colaborarea 
multiplă și fructuoasă dintre dele
gațiile țărilor noastre în toate orga
nismele internaționale, și în special 
la Organizația Națiunilor Unite, 
pentru stabilirea de poziții realiste 
și constructive in asigurarea păcii, 
condiție sine qua non pentru reu
șita politicilor noastre de dezvol
tare".

în continuare, este subliniată 
voința Republicii Senegal de a în
treține, relații cit mai diversificate 
cu .țarâ' noastră, pe baze reciproc 
avantajoase. „Folosesc ocazia oferi
tă de această ceremonie — se arată 
în continuare — pentru a Vă trans
mite mulțumirile afectuoase ale pre
ședintelui Abdou Diouf pentru efor
tul consimțit de țara dumneavoastră 
pentru formarea tinerilor noștri 
compatrioți care urmează aici, în 
România, studii temeinice și fruc
tuoase. Dorința noastră este ca acest 
gen de cooperare, care permite tine

Cronica
Vineri a avut loc în orașul Ruse 

o intîlnire de. lucru între miniștrii 
industriei ușoare din România, to
varășa Lina Ciobanu, si R. P. Bul
garia. tovarășul Rumen Serbezov. 
A fost examinat stadiul schimburilor 
comerciale si al relatiilot de colabo
rare economică si tehnico-stiintifică 
dintre cele două ministere si s-au 
stabilit noi măsuri pentru adîncirea 
si perfecționarea în continuare a 
conlucrării bilaterale.

între 6 și 9 iulie s-au desfășurat 
la București lucrările celei de-a Vl-a 
sesiuni a Comisiei mixte româno- 
bulgare de colaborare culturală.

în cadrul discuțiilor care au avut 
loc s-a procedat la un schimb reci
proc de informații cu privire la ac
tivitatea desfășurată de instituțiile 
de cultură și artă din România și 
Bulgaria pe linia educării socialiste 
a maselor, a ridicării nivelului lor 
general de cunoaștere, a dezvoltării 
mișcării cultural-artistice d® masă. 
S-au făcut referiri, cu precădere, la 
colaborarea bilaterală in domeniul 
activității artistice de amatori si cul- 
turii de masă, precum și pe linie de 
impresariat artistic.

în încheierea lucrărilor sesiunii, 
Tamara Dobrin, vicepreședinte al 
Consiliului Culturii și Educației So
cialiste, și Peio Berbenliev, vicepre
ședinte al Comitetului pentru Cultu
ră din Bulgaria, președinții celor 
două părți in comisie, au semnat un 
protocol.

Preocupări și acțiuni pentru reducerea consumului de combustibil
in gospodăriile populației

(Urma.e din pag. I)

rece care trebuie apoi încălzită st 
adusă la parametrii normali de func
ționare. Firește, cu un serios și ne
justificat consum de combustibil. Pe 
de altă parte, reumplerea instalației 
cu apă nededurizată înseamnă — în
tr-o perjoadă relativ scurtă de timp 
— depuneri de săruri minerale pe 
conducte si. în consecință, reduce
rea transferului de căldură, care în 
anumite condiții poate să ajungă Ia 
o pierdere de 10° pentru fiecare mm 
de depunere în plus.

Dealtfel, a veghea ca orice inter
venție. la orice instalație — de în
călzire. sanitară, electrică ș.a.m.d. — 
dintr-un imobil de locuințe să se 
facă exclusiv de către meseriași au
torizați. de lucrătorii cooperației si 
I.C.R.A.L.-urilor este una din prin
cipalele îndatoriri ce revin asocia
țiilor de locatari, si. de ce nu. pri- 
măriilqr. Pentru că. altfel, riscurile 
sint foarte mari. La fel, consecințe
le. De pildă, o simplă încercare de 
a desfunda o conductă de scurgere 
se poate solda cu fisurarea conduc
tei respective si inundarea subsolu

retului nostru să se cunoască mai 
bine, să se aprecieze reciiproc, fiind 
format în aceleași condiții, să cu
noască o intensificare continuă".

în încheierea cuvîntării este ex
primată hotărîrea ambasadorului se- 
negalez de a depune toate eforturile 
pentru promovarea tot mai largă a 
prieteniei și colaborării dintre țările 
și popoarele noastre.

Primind scrisorile de acreditare, 
președintele Republicii Socialiste 
România, tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU, a mulțumit pentru 
mesajul adresat si a transmis, la 
rîndul său. președintelui Republicii 
Senegal. Abdou Diouf, un salut cor
dial si cele mai bune urări.

în cuvîntarea de răspuns a șefului 
statului român se arată că țara 
noastră acordă o mare atenție întă
ririi prieteniei și conlucrării cu ță
rile africane, cu toate țările în curs 
de dezvoltare și nealiniate. în acest 
cadru se înscriu și bunele relații de 
prietenie și colaborare pe care 
România le dezvoltă cu Republica 
Senegal.

Referindu-se în continuare la ra
porturile dintre cele două țări, în 
cuvîntare se arată : „Poporul român 
urmărește cu interes și simpatie 
realizările obținute de poporul sene- 
galez prieten în eforturile sale pen
tru dezvoltarea economică și socială 
independentă a patriei sale.

Constat cu satisfacție că relațiile 
româno-senegaleze se dezvoltă, fruc
tuos, pe baza stimei și respectului 
reciproc, a înțelegerilor convenite 
cu prilejul vizitelor la nivel înalt la 
București și la Dakar. Doresc să re
afirm hotărîrea noastră de a între
prinde toate măsurile în vederea în
făptuirii acestor înțelegeri, a reali
zării de noi acțiuni de cooperare 
economică — acestea constituind o 
bază trainică pentru cursul ascen
dent al raporturilor de colaborare 
dintre țările si popoarele noastre".

Referindu-se la problemele funda
mentale ale vieții politice mondiale, 
în cuvîntare se arată: „în momentul 
de fată, problema centrală a vieții 
internaționale o constituie oprirea 
cursei înarmărilor, trecerea la 
dezarmare, și în primul rînd la

zilei 

dezarmare nucleară, realizarea linei 
păci trainice în întreaga lume. Cu 
prilejul actualei sesiuni speciale 
pentru dezarmare a Organizației 
Națiunilor Unite ’s-a evidențiat încă 
o dată, cu putere, voința popoarelor 
de pretutindeni de a se trece cu 
hotărâre la măsuri concrete de 
dezarmare.

Delegația României a prezentat la 
O.N.U., pe baza mandatului acordat 
de Marea Adunare Națională a tării, 
propuneri ample, concrete, cu privi
re la dezarmare, însoțite de semnă
tura a 18 milioane de cetățeni ai 
României socialiste pe Apelul adre
sat sesiunii — oglindind voința po
porului român de a acționa cu toată 
răspunderea si de a conlucra cu 
toate statele pentru adoptarea unor 
hotăriri concrete, care să deschidă 
calea trecerii la dezarmare. în pri
mul rînd la dezarmare nucleară".

în continuare. în cuvintare se ara
tă : Ne preocupă, de asemenea. în 
mod deosebit problema subdezvoltă
rii. a instaurării unei noi ordini eco
nomice internaționale. împărțirea 
lumii in țări bogate si țări sărace 
este rezultatul politicii imperialiste, 
colonialiste, de inegalitate si asupri
re. între problema dezarmării si 
problema noii ordini economice in
ternaționale există o strinsă interde
pendentă. Oprirea cursei înarmări
lor. trecerea la reducerea cheltuieli
lor militare ar crea condiții pentru 
a se aloca miiloacele financiare si 
materiale necesare în vederea solu
ționării problemelor grave legate de 
situația țărilor sărace.

în încheiere, șeful statului român 
l-a asigurat pe noul ambasador de 
întregul sprijin al guvernului român, 
aj Consiliului de Stat și al său per
sonal în îndeplinirea misiunii ce i-a 
fost încredințată.

După ceremonia prezentării scri
sorilor de acreditare, președintele 
Republicii Socialiste România. Nicolae 
Ceausescu, s-a întreținut. într-o 
atmosferă cordială, cu ambasadorul 
Republicii Senegal, Pascal Antoine 
Sane.

La solemnitate si la convorbiri au 
participat Ștefan Andrei, ministrul 
afacerilor externe, si Silviu Curti- 
ceanu. secretar prezidențial si al 
Consiliului de Stat.

t V
Programul 1

11,00 Telex
11,05 Deschizător de drumuri noi — 

Congresul al IX-lea al P.C.R. De
mocratismul culturii

11.25 Festivalul „Zilele muzicale tîrg- 
mureșene"

12.10 Film artistic : „Imposibilul nu 
există". Coproducție internaționa
lă. Cu : Robert Goulet, Christine 
Cariere, Donald Harron, Werner 
Peters. Regia : Walter Grauman

13.30 La sfîrșit de săptămînă
18,35 Săptămînă politică
18.50 1001 de seri
19,00 Telejurnal. Sport
19.30 Teleenciclopedia
20,15 Ritmuri tinerești
20.30 Filrri serial : „O chestiune de 

onoare". Episodul 2. Coproducție 
internațională

21.20 întîlnirea de sîmbătă seara (I)
22.20 Telejurnal
22.30 Intilnirea de sîmbătă seara (II)

Programul 2
19,00 Telejurnal. Sport
19.30 Cintarea României. De pe marea 

scenă a țării pe micul ecran. 
Județul Brăila. Spectacol realizat 
în colaborare cu Comitetul de 
Cultură și Educație Socialistă al 
județului Brăila

20.25 Pagini muzicale de mare popu
laritate

20.50 Simboluri ale unității poporului 
nostru de-a lungul istoriei. Docu- 
mentar-eseu

21.10 Portret componistic — Liviu 
Glodeanu

22,20 Telejurnal
22.30 Recital de chitară cu Leo Brower 

(Cuba)

demina cetățeanului si a organelor 
locale de specialitate, pentru redu
cerea consumului de combustibili și 
energie 7

— Utilizarea surselor noi. așa- 
zis neconventionale și a resurselor 
energetice secundare. Desigur, aces
te probleme sint cunoscute. S-a fă
cut inventarierea acestor surse si re
surse energetice. Există programe 
care urmează să fie puse în apli
care. Oricum însă, indiferent de toa
te acestea, este timpul ca. la cere
rea cetățenilor. I.C.R.A.L.-urile cel 
puțin, dacă nu și cooperația, să fie 
în măsură să monteze si să pună în 
exploatare panourile solare si insta
lațiile aferente de preparare a apei 
calde menajere. Este timpul să Se 
treacă la generalizarea exploatării si 
folosirea în gospodăriile populației a 
resurselor de energie geotermală e- 
xistente. După cum este timpul ca. 
cel puțin pentru mediul rural, să se 
treacă la producția si punerea în 
exploatare a unor microstatii de bio- 
gaz. dimensionate la posibilitățile de 
producție si necesitățile de consum 
ale unei gospodării obișnuite.

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român

Vă transmit calde mulțumiri pentru amabilul dumneavoastră mesaj de 
felicitare pe care mi 1-ati adresat cu ocazia alegerii mele în funcția de 
secretar general al Comandamentului Regional al Partidului Baas Arab 
Socialist.

Cu acest prilej doresc să-mi exprim satisfacția deosebită față de relațiile 
strînse existente între Partidul Comunist Român și Partidul Baas Arab 
Socialist, stabilite pe bază de egalitate și cooperare, relații care vor cunoaște 
o dezvoltare mereu ascendentă în interesul partidelor și popoarelor noastre, 
în lumina acordurilor pe care le-am semnat cu ocazia recentei dumneavoastră 
vizite in Irak și care, transpuse in practică, vor constitui un factor eficient 
pus în slujba independenței și a umanității.

Vă doresc multă sănătate și fericire personală, iar României socialiste 
prietene bunăstare și înflorire.

SADDAM HUSSEIN
Secretar general al Comandamentului Regional 

al Partidului Baas Arab Socialist

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU 
Președintele Republicii Socialiste România

Am fost foarte impresionat de mesajul de felicitări și de bune urări 
pe care dumneavoastră ați binevoit să mi-1 adresați cu ocazia sărbătorii 
noastre naționale.

Doresc să vă exprim vii și sincere mulțumiri în numele meu, al poporului 
malgaș și al puterii sale revoluționare.

’ La rindul meu, vă adresez cele mai bune urări de sănătate șl fericire 
personală, de prosperitate poporului român.

Cu cea mai înaltă considerație,
DIDIER RATSIRAKA

Președintele
Republicii Democratice Madagascar

în Editura politică a apărut volumul :

„Din gîndirea filozofică a președintelui 
României"

NICOLAE CEAUȘESCU 
General și particular, național și internațional 

în revoluția și construcția socialistă

Recepție cu prilejul celei de-a 61-a aniversări 
a victoriei Revoluției populare mongole

Cu prilejul celei de-a 61-a aniver
sări a victoriei Revoluției populare 
mongole, ambasadorul acestei țâri 
la București, Namsrain Luvsanrav- 
dan, a~ oferit, vineri, o recepție.

Au participat tovarășii Iosif Banc, 
membru al Comitetului Politic Exe
cutiv, secretar al C.C. al P.C.R.. Lu
dovic Fazekas, membru al Comite
tului Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R., viceprim-ministru al guver
nului, Emilia Sonea, vicepreședinte 
al Marii Adunări Naționale, Lau- 
rean T.ulai, ministru secretar de stat 
la Ministerul Industriei Ușoare,

Primire la Marea Adunare Națională
Tovarășul Nicolae Giosan, pre

ședintele Marii Adunări Naționale a 
Republicii Socialiste România, a pri
mit. Vineri dimineața, delegația 
grupului britanic din Uniunea Inter
parlamentară. condusă de Trevor 
Skeet, membru al Camerei Comu
nelor,

Cu acest prilej, a avut loc un 
schimb de informații asupra activi
tății si preocupărilor forurilor legis
lative și a parlamentarilor din cele 
două țări;-Totodată, au fost aborda
te probleme privind dezvoltarea re
lațiilor politice, economice si în alte 
domenii dintre România și Marea 
Brițânie. subliniindu-se posibilitățile 
adincirii si diversificării cooperării 
româno-brltanice pe multiple pla
nuri. in interesul ambelor țări și po

Mureș de manlfes* *

La semnare au participat Suzana 
Gâdea. președintele Consiliului Cul
turii și Educației Socialiste, precum 
și Todoi- Stoicev, ambasadorul Bul
gariei la București.

★
La Oficiul centrului comun 

O.N.U.D.I,—România din Capitală a 
avut loc vineri festivitatea de înche
iere a cursului de perfecționare în 
domeniul plantelor medicinale și 

. aromatice.
.. Timp, de cinci-săptămini.- bursieri 
O.N.U.D.I. din opt țări africane de 
limbă franceză au avut posibilitatea 
să urmărească numeroase expuneri 
teoretice, să participe la lucrări 
practice desfășurate în laboratoare 
sau în stațiuni de cercetare. Totoda
tă. au fost vizitate instituții de pro
fil din București și din tară, cursan- 
tii puțind cunoaște nemijlocit modul 
în care sint valorificate in tara noas
tră recunoscutele calități terapeutice 
ale plantelor medicinale.

★
Vineri dimineața, nava egipteană 

„El Fateh", care a efectuat o vizită 
in portul Constanta, a părăsit anele 
teritoriale românești.

Pe timpul cit s-au aflat în tara 
noastră, membrii echipajului au vi
zitat monumente istorice si obiective 
cultural-turistice din municipiul 
Constanta si de pe litoralul româ
nesc al Mării Negre.

(Agerpres)

lui tehnic al imobilului. Cega ce. in 
timp. înseamnă mai mult decît pier
deri momentane de căldură. Se poa
te ajunge la degradarea întregii izo
lații termice. Iată de ce este nece
sar ca in fiecare bloc, la fiecare 
scară să se afișeze numerele de te
lefon ale dispeceratelor unităților de 
gospodărie comunală și adresele uni
tăților care asigură intervențiile de 
urgentă.

— Ceea ce presupune să fie or
ganizate, să funcționeze asemenea 
dispecerate, echipe de intervenție...

— Bineînțeles. în aceeași ordine de 
idei este necesar ca unitățile pres
tatoare de servicii în construcție 
să-și organizeze capacitățile de lucru 
necesare executării acelor lucrări de 
izolare termică a locuințelor — e- 
tanșeizarea ușilor si ferestrelor, com
pletarea rosturilor la zidărie, reface
rea ferestrelor de ventilație de la 
subsolurile tehnice, completarea gea
murilor sparte la părțile comune ale 
imobilelor ș.a.m.d. — foarte solici
tate de cetățeni in perioada imediat 
următoare.

— Ce alte soluții — tehnice sau 
organizatorice — mai există, la în-

tari organizate in cinstea aniversă
rii a 17 ani de la Congresul al IX- 
lea al partidului, la Galeriile 
„Apollo" din Tg. Mureș a fost 
deschisă expoziția tînărului plasti- 
cian amator Năgy Attila, muncitor 
la întreprinderea de reparații auto 
din localitate. Lucrările — acuarele 
și picturi in ulei — ilustrează sec
vențe din realizările dobindite în 
acești ani de poporul român sub 
conducerea Jînțeleaptă a Partidului 
Comunist Român. (Gh. Giurgiu).

Muzeul județeanIalomița.
Ialomița prezintă expoziția „Viețui
re de milenii in Cimpia Munteniei", 
remarcabilă selecție a rezultatelor 
cercetărilor arheologice întreprinse 
pe teritoriul comunei Dridu. Expo
natele pun în lumină peribade mai 
puțin cunoscute cum sint : trecerea 
de la paleoliticul superior final de 
tip Giurgiu — Malu Roșu la neo
liticul timpuriu aceramic (6500—5600 
î.e.n.) ; trecerea de la epoca bron
zului la prima epocă a fierului și 
perioada secolelor XI—XIII. Mate
rialul ceramic, uneltele, podoabele 
vorbesc convingător de o viețuire 
multimilenară pe aceste locuri a 
unei populații autohtone stabile, de 
agricultori și meșteșugari, dar și de 
oșteni care, știau să-și apere hota
rul fortificînd stavile în fața pri
mejdiei și a năvălitorilor. (Mihai
Vișoiu).

Rimnicu Vîlcea. în n0,le 
galerii de artă din municipiul Rim
nicu Vîlcea a avut loc vernisajul 
expoziției anuale de artă plastică. 
Sint reunite lucrări de pictură, 
sculptură și grafică, aparținind u- 
nui număr de 36 de artiști ama
tori, bună parte dintre ei premiați 
și laureați ai ultimei ediții a Festi
valului national „Cintarea Româ
niei". (Dumitru Iacobescu).

Constantin Oancea, adjunct al mi
nistrului afacerilor externe. Ion 
Stoian, adjunct al ministrului co
merțului exterior și cooperării eco
nomice internaționale, Constantin 
Manolescu, președintele Asociației 
de prietenie româno-mongolă, re
prezentanți ai conducerii unor in
stituții centrale.

Au luat parte șefi de misiuni di
plomatice acreditați în țara noas
tră, alți membri ai corpului diplo
matic.

(Agerpres)

poare. al păcii și înțelegerii în lume, 
în acest context a fost evidențiat ro
lul celor două foruri legislative, ală
turi de celelalte forțe din întreaga 
lume, pentru soluționarea marilor 
probleme cu care este confruntată în 
prezent omenirea, pentru întărirea 
securității si înțelegerii intre ponoa
re. pentru înfăptuirea dezarmării. în 
primul rînd a dezarmării nucleare, 
pentru instaurarea unui climat, de 
încredere- si conlucrare între toate 
națiunile?

La întrevedere au fost prezenti 
Vasile Gliga. ambasadorul României 
la Londra, și Paul Cecil Henry Hol- 
mer. ambasadorul Marii Britanii la 
București.

(Agerpres)

Vrancea Unitățile industri
ale din județ participă la un con
curs cultural-artistic și de creație 
tehnico-științifică, sub genericul 
„Dialogul hărniciei". în cadrul con
cursului, pe scena Casei de cultură 
a sindicatelor din Focșani evoluează 
formații artistice, inovatori și ra- 
ționalizatori care. în numele colec
tivelor de muncă, aduc in fata pu
blicului argumente ce pledează pen
tru cucerirea unui loc de frunte în 
întrecerea oamenilor harnici. (Dan 
Drăgulescu).

Vaslui Un nou ansamblu 
folcloric, „Stemnicul", a luat ființă 
la întreprinderea de materiale izo
latoare din municipiul Vaslui. An
samblul, care cuprinde numeroși 
oameni ai muncii, a și susținut pri
mele spectacole muzical-coregrafi- 
ce în cadrul etapei de masă a edi
ției a 4-a a Festivalului național 
„Cintarea României". (Petru Ne- 
cula).

Brăila Oameni^ muncii de la 
Combinatul de celuloză și hîrtie din 
Brăila au avut ca oaspeți pe acto
rii Teatrului dramatic „Maria Fi- 
lotti", care au prezentat spectacolul 
,.O glumă, o melodie, un dans". La 
spectacol au participat și membrii 
formației de muzică tinără „Colibri" 
a Casei pionierilor și șoimilor pa
triei din municipiu. (Coa-neliu 
Ifrim).

în localitatea Rucăr
s-a desfășurat Festivalul-concurs 
de muzică populară și ușoară „Floa
rea- de stincă", ediția a 11-a. care 
a reunit pe scena căminului cultu
ral 30 concurenti din 7 județe. 
Locul I a fost ocupat la muzică 
populară de Mariana Iancu. elevă 
la Liceul nr. 6 din Pitești, iar la 
muzică ușoară de eleva Nadia Io- 
nescu. de la Liceul pedagogic din 
Piatra Neamț. (Gheorghe Cirstea).

în baza prevederilor Decretului 
Consiliului de Stat nr. 250/1982, in 
cursul trimestrului III 1982 se vor 
efectua reduceri de prețuri la unele 
confecții (costume, sacouri. panta
loni. rochii și alte articole pentru 
femei, bărbați și copii), tricotaje 
(pulovere, jachete, rochii, pantaloni 
pentru adulti și copii), unele sorti
mente de încălțăminte din înlocui
tori, precum și la alte bunuri indus

vremea
Timpul probabil pentru intervalul 10 

iulie, ora 21 — 13 iulie, ora 21. în țară : 
Vreme răcoroasă la începutul interva
lului, apoi în curs de încălzire. Cerul 
va fi variabil. Vor cădea averse locale 
de ploaie, însoțite de descărcări elec
trice în jumătatea de est a țării. In 
rest — averse izolate. Vintul va sufla 
slab, pînă la moderat, cu unele inten
sificări în Moldova, Dobrogea și Bă
răgan, predominînd din sectorul nord-
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Campionatul mondial de fotbal
DOUĂ DUBLE CAMPIOANE ÎN FINALA ’82. VA FI DECI 

NECESARĂ O NOUĂ CUPĂ I
Italia — în urma a două goluri 

ale lui Paolo Rossi în fața Poloniei 
— și R.F. Germania — dună drama
tica probă a penaltiurilor. în fata 
unei formații a Franței care a con
dus cu 3—1 la jumătatea prelungiri
lor — iși vor disputa duminică sea
ra. pe stadionul „Santiago Bernabeu" 
din Madrid, titlul de campioană a 
lumii. Aceste două formații s-au mai 
intilnit i e trei ori în „Cupa Mon
dială" ; două dintre partide (in 1962 
in Chile și in 1978 la Buenos Aires) 
incheindu-se cu un scor alb. a treia 
intîlnire fiind memorabila semifina
lă. unui dintre cele mai frumoase 
spectacole din istoria campionatului 
mondial, din 1970. din Mexic, cîști-

CALIFICAREA î O SUCCESIUNE DE MIRACOLE
Referindu-se la meciurile de joi. 

agenția France Presse scrie, intre 
altele : „învinși încă de la debutul 
lor în turneul final, de echipa Alge
riei. fotbaliștii vest-germani și-au 
datorat apoi șansa de a putea succe
da Argentinei in palmaresul compe
tiției unei veritabile succesiuni de 
miracole. Cine și-ar fi putut imagina 
că. după ce au condus cu 3—1 în 
prelungiri, francezii nu vor fi fina- 
liști 7... Elevii lui Michel Hidalgo au 
etalat un joc plin de finețe și sub

DECLARAȚII ALE
Enzo Bearzot (echipa Italiei) : „Sint 

extrem de satisfăcut, pentru că ne-am 
atins ceea ce constituia pentru noi 
obiectivul la această competiție. Este 
prea devreme pentru a face compa
rații cu echipa Italiei care s-a clasat 
a patra in Argentina. Cred totuși că 
jocul s-a ameliorat in mod clar. In 
semifinale, m-am liniștit la înscrierea 
primului' gol. Nu știu incă dacă An- 
tognoni și Graziani se vor restabili 
pentru finală. După opinia mea, Gra
ziani nu este prea grav gccia.entat“.

Antoni. Piechniczek (antrenorul Po- ’ 
loniei) : „In primul rind vreau să fe
licit echipa Italiei, care va avea 
fericirea să joace in finală. In prima 
repriză, jucătorii mei au părut ador- 
miți, au fost dominați fizic, iar con
traatacurile n-au fost prea rapide",

Jupp Derivai (antrenorul R.F.G.) : 
„Mai intii — felicitări din inimă ecW-

CALEIDOSCOP
Făcind bilanțul participării la 

campionatul mondial, un purtător de 
cuvint al federației argentiniene de 
fotbal a declarat că din cauza eșe
cului suferit în Spania si a trans
ferării unor jucători la cluburi eu
ropene, situația fotbalului argenti
nian este mai mult decît îngrijoră
toare si fără speranță de redresare 
intr-un termen prea scurt.

A fost întoarsă o pagină tristă a 
fotbalului nostru, dar suporterii nu 
si-au pierdut speranțele, orientin- 
du-se in prezent spre echipe mai 
modeste, precum „Ferrocaril Oeste", 
un club fără vedete, dar care a reu
șit să cistige titlul national.

★
Joao Havelange (Brazilia) a fost 

ales a treia oară consecutiv pre
ședinte ai F.I.F.A., pentru o nouă 
perioadă de patru ani. La recentul 
Congres F.I.F.A.. el n-a avut nici un 
contracandidat, alegerea efectuin- 
du-se prin aclamații. Havelange este 
în virstă de 66 ani.

★
Finala celui de-al XII-lea campio

nat de fotbal ce se va disputa du
minică. la Madrid, va fi condusă de 
arbitrul brazilian Arnaldo Coelho. 
La meciul de sîmbătă. de la Alicante, 
pentru stabilirea locurilor 3—4, va 
oficia ca arbitru portughezul Anto
nio Garrido.

★
Dacă portarul Zoff. la aproape 40

La munte sau la mare, C.E.C. vă stă la dispoziție
Casa de Economii și Consemna- 

tiuni informează depunătorii că 
unitățile C.E.C. existente în fru
moasele stațiuni ale litoralului ro
mânesc Mamaia. Eforie-Nord. El'o- 
rie-Sud. Neptun. Olimp, Jupiter, 
Venus. Saturn. Costinești si Man
galia. precum si in stațiunile bal
neoclimaterice și de odihnă, prin
tre care Sinaia, Bușteni, Pre
deal, Felix, Herculane, Sovata, 
Tușnad. Moneasa. Slănic Moldova, 
Covasna. Amara. Vatra Dornei. Că- 
limănesti. si altele, le stau la dis

triale. în valoare totală de 870 mili
oane lei.

Suma reducerilor de preturi la a- 
ceste produse reprezintă peste 240 
milioane lei, la care se adaugă redu
cerile efectuate în trimestrul II a-C„ 
însumind 270 milioane lei.

Ca urmare a acestor reduceri de 
preturi, populația va economisi la 
cumpărarea mărfurilor din comerț 
suma totală de 510 milioane lei.

estic. Temperaturile minime vor fi cu
prinse între 6 și 16 grade, local mai 
coborite in primele nopți, iar cdle 
maxime, în creștere ușoară, vor fi cu
prinse între 20 și 30 de grade. Izolat, în 
Transilvania și la munte, se va pro
duce ceață. In București : Vreme ră
coroasă la începutul intervalului apoi 
în curs de încălzire. Cerul va fi va
riabil, favorabil ploii sub formă de 
aversă, mai ales după-amiaza. Vînt 
slab, pînă la moderat. Temperaturile 
minime vor fi cuprinse între II șl 14 
grade, iar cele maxime între 25 și 28 
de grade. (Liana Cazacioc, meteorolog 
de serviciu).

gată cu 4—3 de Italia, după prelun
giri. Atunci, italienii au plătit efor
turile, pierzînd finala. De data 
aceasta — notează corespondenții 
agențiilor internaționale de presă — 
vest-germanii vor fi parcă mai obo
siți. Cele două formații au un pal
mares egal in competiția supremă : 
cite două titluri, Italia in 1934 și 
1938, iar R.F. Germania în 1954 și 
1974. Aceasta înseamnă că echipa 
învingătoare va cîstiga pentru a treia 
oară trofeul mondial — și îl va do- 
bîndi definitiv, la fel ca Brazilia 
(1958, 1962 și 1970) — iar F.I.F.A. va 
fi astfel nevoită să pună in joc o 
nouă cupă.

tilitate. executînd. mai ales în re
priza a doua a timpului regulamen
tar de joc, un lung monolog, rar în
trerupt de cîteva palide replici din 
partea R.F.G. Jupp Derwall a folo
sit, in prelungiri, ultimul atu : 
Rummenigge. care a redus scorul la 
2—3. iar in minutul 108 Fischer a 
egalat. La loviturile de departajare 
de la 11 m. Stielike a ratat primul, 
dar l-au imitat imediat Six și Bossis, 
iar R.F. Germania s-a calificat...".

ANTRENORILOR
pei Franței, pentru că trebuie să ad
mirăm efortul francezilor pentru 
magnificul fotbal pe care l-au etalat. 
In ce privește echipa noastră, sint 
evident fericit că am putut răsturnă 
situația după ce am fost conduși cu 
1—3. Intrarea in teren a lui Rumme
nigge in timpul prelungirilor s-a do
vedit o lovitură tactică excelentă, 
care ne-a adus clștig".

Michel Hidalgo (antrenorul Fran
ței) : „Această infringere va rămijie 
multă vreme țn memorie și va fi 

■■greuyde digerai.' Am : făcut un mare' 
nieci'fși sintem, intr-un fel, victimele, 
unei nedreptăți. Decepție este un cu- 
vint prea ușor pentru a exprima ceea 
ce resimțim eu și jucătorii. Cu toate 
acestea, un sincer «bravo» fotbaliș
tilor vest-germani. Ei merită toate e- 
logiile pentru rezistența lor fizică șt 
psihică, ce le-a permis pină la urmă 
să se impună".

de ani. este decanul de virstă al 
echipei italiene. In schimb, Bergomi 
Giuseppe, care a jucat cu aplomb 
împotriva Braziliei, ar putea fi fe
ciorul lui Zoff. el avind numai... 18 
ani 1 Pe locul al doilea ca „tinerețe" 
se clasează împreună Paolo Rossi 
(24 ani) și Cabrini (24 ani). în ge
neral însă, ceilalți titulari italieni 
sint in vînstă de peste 27 ani.

★
Dacă englezii se prevalează de 

faptul că fotbalul modern, cel care 
se practică astăzi este o creație a 
lor. italienii pot afirma că jocuri cu 
mingea asemănătoare s-au disputat 
încă in timpul Imperiului Roman. Pe 
vremea lui Aurelian „fotbalul" se 
numea „Harpastum", iar Încălțămin
tea era „calceus", de unde a deri
vat. probabil, cuvintul „calcio". fo
losit pentru a desemna jocul cu ba
lonul practicat în evul mediu, Ia 
Florența.

LOTO
NUMERELE EXTRASE 

LA TRAGEREA LOTO 
DIN 9 IULIE 1982

Extragerea 1 : 21 70 78 74 33
10 45 46 5

Extragerea a H-a : 82 19 52 67 
50 42 40 41 30 

poziție. oferind' cu promptitudine 
serviciile specifice.

Toate unitățile C.E.C. din stațiu
nile de la munte sau de la mare 
efectuează operații de emiteri de 
librete de economii și vînzări-cum- 
părări de obligațiuni C.E.C. cu 
cistiguri precum si operații de de
puneri si restituiri.

Programul de funcționare al a- 
cestor unităti C.E.C. este zilnic, în 
afara duminicilor si sărbătorilor 
legale.

• BATERII SOLARE, 
în Uniunea Sovietică au fost 
realizate . primele baterii solare 
de uz curent — relatează zia
rul „Izvestia", Ele sint execu
tate sub forma unor plăcuțe 
de mărimea unei baterii de 
lanternă și funcționează nu nu
mai la lumina solară, ci și la 
lumina difuză a lunii, avind 
puterea de 0,2—0,5 wați. Ase
menea baterii pot fi folosite ca 
sursă de alimentare pentru 
aparatele de radio cu tranzis
tor! sau pentru alte apărate cu 
consum redus de energie elec
trică. Bateriile solare pot fi 
cuplate cu bateriile electric^ 
obișnuite de aceeași putere, 
prelungindu-li-se viața de 5—7 
ori.

® AUTOMOBIL CU 
COMANDĂ VOCALĂ. 
Firma Renault a prezentat re
cent un nou prototip de auto
mobil, care răspunde la comen
zile vocale. Funcțiile „clasice"

cum ar fi închiderea și deschi
derea portierelor, acționarea 
ștergătorului de parbriz sint e- 
xecutate prin pronunțarea unui 
anumit cuvint intr-un microfon 
atașat unei căști pe care o 
poartă conducătorul auto (v, i- 
maginea). Locul conducătorului 
poate fi luat de oricare altă 
persoană, cu condiția să-și fi 
înregistrat în prealabil vocea, 
astfel incit să poată fi recunos
cută de către microordinatorul 
cu care este prevăzut automo
bilul. Deocamdată funcțiunile e- 
sențiale cum ar fi frînarea sau 
accelerarea nu sint integrate 
sistemului de comandă vocală, 
dar se consideră că și acest lu
cru va fi realizat pînă la sfir- 
șitul actualului secol.

^PRETUTINDENI
• ENIGMĂ ASTRO

NOMICĂ. O stranie stea sin
guratică a fost descoperită de 
către doi astronomi de la obser
vatorul astronomic din Edinburgh 
(Anglia) la o distanță de 8 mili
oane ani-lumină de Pămînt. Este 
o stea roșie supergigantică, a- 
flată departe de orice galaxie. 
Dar stele nu se pot forma în 
afara galaxiilor și de aceea sa- 
vanții caută acum să răspundă 
la întrebarea cum de a ajuns in 
acel punct din spațiu. Este po
sibil ca înainte ea să 6e fi aflat 
intr-o anume galaxie făcind 

parte dintr-o așa-numită stea 
dublă. Steaua geamănă s-a 
transformat la un moment dat 
intr-o supernovă și uriașa ex
plozie care a avut loc â proiec
tat-o pur și simplu la o distanță 
apreciabilă in spațiu.

® UN NOU SISTEM 
DE PRODUCERE A E- 
LECTRICITĂȚII. întreprin
derea de apă și canalizare din 
portul japonez Yokosuka, situat 
la 60 kilometri sud de Tokio, a 
anunțat punerea la punct a 
unui sistem nou de producere a 

electricității, prin utilizarea va
riațiilor de presiune a apei din 
rețeaua de canalizare din sub
teranele orașului. Potrivit ingi
nerilor întreprinderii, apa exis
tentă într-o singură conductă 
poate furniza 20 kilowati/oră. o 
instalație necostînd mai mult 
de 2 800 dolari.

© ÎN SUNETUL MU
ZICII. Pentru persoanele care 
pentru a adormi au nevoie să 
asculte puțină muzică, o firmă 
din Hongkonk a realizat o per
nă. prevăzută cu un difuzor 
și cu un cablu care se poate 
branșa la radio, la magnetofon 
sau la televizor. în cazul per
soanelor care se trezesc mai 
greu din somn, „perna muzi
cală" poate fi branșată la cea

sul deșteptător electric: efectul 
este garantat.

® FORAJ IN REGIU
NILE POLARE. In
unui program preconizind pro
movarea și stimularea prospec
țiunilor petroliere in zonele po
lare. in Finlanda a fost lansată 
o primă navă de foraj pentru 
regiunile glaciare. Caracteristica 
principală a acestui tip de navă 
este marea sa mobilitate : in
tr-adevăr, nava are nevoie de 
numai trei minute ca să revină 
din poziția 6tabilă de foraj in 
poziția de plutire pentru a evi
ta coliziunea cu vreun aisberg.

® INTELIGENȚA CIM
PANZEILOR. Cimpanzeul 

femelă Sara, aflat la centrul de 
cercetări al Universității din 
Pennsylvania (S.U.A.), a învățat, 
după mai multi ani de „studiu", 
limbajul gesturilor, se pricepe 
șă monteze la loc obiecte des
făcute in părți și este capabil 
chiar de gindire asociativă. Vă- 
zînd pe ecranul videomagnetofo- 
nuiui încercările „neizbutite" a- 
le profesorului său de a întinde 
mina pină la o banană, Sara 
i-a venit în ajutor adueîndu-i un 
desen pe care era reprezentat un 
bât. O experiență a demonstrat 
că cimpanzeul este prima ființă 
după om capabilă să mintă : 
Sara a ascuns o delicatesă. Iar 
cind i s-a cerut să arate unde 
a ascuns-o, i-a condus conștient 
pe cercetători pe urme false.
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consacrată
Carte albă publicată 

la Phenian
la măsuri concrete de dezarmare

• Proteste în Belgia și R.F.G. împotriva instalării 
de noi rachete cu rază medie de acțiune

BRUXELLES. — Comitetul de luptă 
pentru pace, dezvoltare și libertate 
din Belgia, care reunește un număr 
de peste 20 de organizații demo
cratice din această țară, a dat pu
blicității un protest împotriva pre
gătirilor de amplasare a unor noi 
rachete cu rază medie de acțiune 
in Belgia, relatează agenția T.Â.S.S.

Comitetul a condamnat începerea 
lucrărilor pregătitoare în vederea 
amplasării acestor rachete, respin- 
gînd argumentele potrivit cărora 
omplasarea infrastructurii nucleare 
intr-o regiune sau alta a țării ar 
putea contribui la propășirea ei 

'economică. Amplasarea rachetelor 
nu poate aduce nimic in afara re
ducerii suprafețelor agricole, a spo
ririi prețurilor la mărfurile de primă 
necesitate, se spune în declarație. 

, Documentul amintește că in oc
tombrie 1981 un număr de 200 000 
belgieni, care au participat la o 
uriașă demonstrație la Bruxelles,

s-o pronunțat împotriva prezenței 
rachetelor americane de croazieră 
pe teritoriul țării.

BONN. — Peste 115 000 de persoa
ne au participat la ediția din acest 
an a tradiționalului festival din ba
zinul Ruhr-ului, care s-a desfășurat 
sub deviza „Pentru pace, dezarmare 
și destindere". în cadrul actualei 
ediții, desfășurată din inițiativa sin
dicatelor, au fost organizate nume
roase mitinguri, demonstrații, mese 
rotunde, spectacole de teatru, con
sacrate in principal problemelor 
actuale ale luptei pentru pace, îm
potriva cursei înarmărilor și ampla
sării pe teritoriul R.F.G. a noilor 
rachete nucleare americane cu rază 
medie de acțiune.

într-o rezoluție adoptată de orga
nizația locală a 
Democrat din 
landul Rhenania 
se subliniază că 
chete „Pershing" 
ritoriul R. F. Germania 
pericol pacea in Europa.

Partidului Social- 
orașul Rheinberg, 
de Nord-Westfalia, 
amplasarea, de 
și „Cruise" pe 

pune

ra- 
te- 
in

NAȚIUNILE UNITE 9 — Trimisul 
Agerpres, Neagu Udroiu, transmite: 
La sediul Națiunilor Unite din New 
York a Început vineri după-amiază 
ședința de Închidere a sesiunii spe
ciale a Adunării Generale a O.N.U. 
consacrată dezarmării.

Dezbaterile, care se vor desfășura 
și in cursul nopții, sint concentrate 
asupra programului global de dezar
mare, principalul document aflat in

atenția sesiunii speciale, și a docu- 
mentdlui privind evaluarea înfăp
tuirii prevederilor primei sesiuni 
speciale dedicate dezarmării.

Tpțodață. pe agenda, ședinței, figu
rează examinarea unui raport ce 
sintetizează punctele de vedere in
tr-o serie de probleme, subliniind 
valabilitatea și actualitatea obiecti
velor și principiilor stabilite de 
ma sesiune, specială a Adunării 
nerale consacrată dezarmării.

Prezența militarilor străini 
pe teritoriul sud-coreean 

o piedică in calea reunificării 
Coreei

AGEIUTI1LE DE PRESĂ |
W - pe scurt i

■■" .....1

EVENIMENTELE DIN LIBAN
sud 
. a 

partea arabă a Ierusalimului

• Trupele israeliene au bombardat din nou zona de 
a Beirutuiui o Demonstrație de solidaritate cu O.E.P 

populației palestiniene din
BEIRUT 9 (Agerpres). — Potrivit 

postului de radio oficial libanez, citat 
de agențiile internaționale de presă, 
forțele invadatoare israeliene au bom
bardat, din nou, vineri, zona de sud 
a Beirutului, avariind grav un număr 
de clădiri și provocind victime. Agen
ția W.A.F.A. precizează că artileria 
israeliană a bombardat cartierele re
zidențiale Hai Al-Sillum, Barbir, 
Ramlet Al-Beida, zona spitalului mu
nicipal. tabăra de refugiati palesti
nieni Burj Al-Barjneh. Se semnalea
ză că forțele comune pa.lestiniano-li- 
baneze progresiste au ripostat, un 
tanc israelian fiind distras. Bombar
damentele israeliene continuau vineri 
seara.

grija de a. cruța Beirutul de trage
diile care s-au produs in alte re
giuni. si nu din teamă sau slăbiciu
ne. In interviu a fost reafirmată, de 
asemenea, voința rezistentei palesti
niene de a purta tratative asupra 
diverselor probleme cu guvernul li
banez.

• Amplă campanie antirăzboinică în Japonia
TOKIO 9 (Agerpres) — Congre

sul japonez împotriva bombelor 
atomice și cu hidrogen (Gensuikin) 
— una . din cele mai mari organi
zații ale partizanilor păcii din Ja
ponia — a hotărit să desfășoare o 
campanie antirăzboinică la scară 
națională. După cum au anunțat la 
o conferință de presă conducătorii 
Gensuikin, actuala campanie are

drept obiectiv intensificarea acțiu
nilor din țară pentru interzicerea 
totală a armelor nucleare, pentru 
dezarmarea generală, pentru dizol
varea blocurilor militare. Tot in 
cadrul conferinței de presă s-a su
bliniat că participanții la campanie 
vor acorda o deosebită atenție com
baterii teoriilor cu privire la un 
așa-zis „război nuclear limitat",

„ALEGEȚI VIAȚA!“

' ; .V'*  * î 1' * ' •
Aspect de la una din numeroasele manifestații pentru pace desfășu

rate -în fața sediului Națiunilor Unite de la New York în zilele desfășură- 
' fii sesiunii speciale a O.N.U. consacrate dezarmării. Acțiunea a fost ini- 

ți'ăță de organizația „Copiii pentru pace" și s-a desfășurat sub lozinca-în- 
demn : „Alegeți viața I"

Pe meridianele1
lumii

!n timp ce la New York se apropie de sfirșit sesiunea specială a 
O.N.U. consacrată dezarmării - eveniment marcat, după cum se știe, de 
numeioase acțiuni de masă, între care uriașa demonstrație de la 12 iunie 
.din metropola americană, considerată cea mai mare demonstrație in spri

jinul păcii din istoria S.U.A. - pe cele mai diferite meridiane ale lumii miș
cările pentru pace continuă cu intensitate sporită. Zilnic, agențiile de presă 
transmit noi și noi relatări despre manifestațiile, inițiativele, demersurile 

..acestei mișcări, care se înscriu în campania mondială pentru dezarmare 
lansată chiar în prima zi a sesiunii speciale. Semnificative sint în acest 
se.ns acțiunile desfășurate în aceste zile în Marea Britanie și Italia.

MAREA BRITANIE

Noi regiuni și orașe proclamate
zone libere de arma nucleara

PHENIAN 9 (Agerpres) — Cu pri
lejul împlinirii a 10 ani de 'la pu
blicarea Declarației comune Nord- 
Sud privitoare la reunificarea Coreei, 
Comitetul Central al Partidului 
Muncii din Coreea a dat publicității 
o Carte albă, in care condamnă ac
țiunile S.U.A. viamd perpetuarea di
vizării Coreei -/ transmite agenția 
A.C.T.C. Documentul. precizează 
agenția citată, subliniază că prezen
ța militară a S.U.A. în Coreea de sud 
ridică un obstacol in fata cauzei 
sacre a națiunii coreeneL pentru su
veranitate. independență și reunifi- 
care.

• •

I

PRIMIRE LA SOFIA. Todor Jiv- 
kov. secretar general al C.C. al 
P. C. Bulgar, președintele Consiliu
lui de Stat al R. P. Bulgaria, l-a 
primit, la 9 iulie, pe ministrul afa
cerilor externe al R.D.G.. Oskar 
Fischer, care Întreprinde o vizită 
oficială în Bulgaria. Agenția B.T.A 
informează ca au fost discutate 
probleme privind dezvoltarea rela
țiilor bilaterale și unele aspecte ale 
activității internaționale, de interes 
comun.

DEFICIT. Uniunea economică 
belgo-luxemburgheză este confrun
tată cu serioase dificultăți financia
re. După cum a anunțat Ministerul 
de Finanțe al Belgiei, deficitul ba
lanței de plăți al uniunii s-a ridicat, 
in primul trimestru al acestui an, 
la 52 miliarde franci belgieni, in 
vreme ce in perioada corespunză
toare a anului 1981 a fost de 40,1 
miliarde franci belgieni.

pi

BEIRUT 9 (Agerpres). — într-un 
interviu acordat nostului de radio 
„Vocea Libanului Arab". Abu Iyyad, 
membru al Comitetului Central al 
organizației palestiniene
— care face parte din Organizația 
pentru Eliberarea Palestinei — a de
clarat. potrivit agenției W.A.F.A.. că 
rezistenta palestiniană a acceptat tri
miterea unor forte internaționale in 
Beirut pentru următoarele rațiuni : 
înfăptuirea unei dezangajări intre 
forțele comune (palestiniene si li
baneze progresiste) și israelieni ; 
protejarea taberelor de refugiati pa
lestinieni si a zonelor forțelor liba
neze progresiste ; pentru a da re
zistentei palestiniene posibilitatea să 
examineze intr-o atmosferă lipsită de 
amenințări, presiuni si șantaj diver
sele aspecte ale viitoarei sale pre
zente politice si militare in Liban.

El a subliniat, totodată, că aceas
tă atitudine a fost determinată de

„Al-Fatah“

TEL AVIV 9 (Agerpres). — Mii de 
palestinieni arabi au manifestat vi
neri in Ierusalimul arab (zorîa ara
bă, veche, a orașului. 
Israel) 
ne din 
ritatea 
pentru 
mit 
Presse.. Demonstrația _.............
de agenția W.A.F.A. drept cea mai 
măre desfășurată în partea arabă a 
Ierusalimului in ultimele luni.

Potrivit unor martori oculari, citați 
de A.F.P., armata israeliană a des
chis focul pentru a-i împrăștia pe 
manifestanti. după care in zona unde 
au avut loc ciocniri s-au văzut so
sind ambulante sanitare.

anexată de 
impotriva agresiunii israelie- 
Liban. exprimindu-și solida- 
cu conducerea Organizației 
Eliberarea Palestinei, trans- 

agențiile W.A.F.A. și France 
este calificată

TEL AVIV 9 (Agerpres). — Auto
ritățile israeliene au destituit vineri 
pe primarul palestinian al orașului 
Gaza. Rashad Shawaa. Acesta este 
cel de-al șaselea primar palestinian 
din teritoriile ocupate de Israel. Cis
iordania si Gaza.

■ ritățile israeliene. 
toriile ocupate nu 
t.rația israeliană și 
altă parte, continuarea grevei gene
rale declarate de șase Săptămîni in 
semn de protest împotriva politicii 
anexioniste duse de Israel.

destituit de auto- 
Primarii din teri- 
recunosc adminis- 
favorizează. pe de

VIENA 9 (Agerpres). — „Mun
citorii străini sint primele victime 
ale dificultăților economice cu 
care este confruntată Austria" - 
este titlul sub care ziarul vierțez 
,,DIE PRESSE" publică date sta
tistice ce atestă discriminarea tot 
mai puternică a muncitorilor imi
granți din întreprinderile indus
triale austriece. In prezent, în 
Austria lucrează peste 162 000 
de muncitori străini.

in vreme ce în medie pe țară 
șomajul afectează 3 la sută din 
populația activă, in rîndul mun
citorilor imigranți rata șomajului 
a atins in prezent, după cum 
relevă „Die Presse", 11 la sută, 
iar perspective de ameliorare a 
situației muncitorilor străini nu 
se întrevăd.

LUPTELE DIN SALVADOR

In sprijinul soluționării pe cale pașnică 
a diferendului Insulelor Malvine (Falkland)

BRASILIA 9 (Agerpres) — Brazi
lia a hotârit să sprijine propunerea 
mexicană in favoarea unei inițiative 
comune a țărilor latino-americane 
pentru înscrierea problemei Malvir 
nelor 
sesiuni a Adunării Generale a Na
țiunilor Unite, s-a anunțat oficial la 
Brasilia. Brazilia, s-a precizat, va 
acorda sprijinul său diplomatic Ar
gentinei pentru a contribui la găsirea 
unei soluții pașnice iii diferendul ă- 
cesteia cu Marea Britanie.

Această poziție, notează agențiile 
internaționale de presă, a fost for
mulată in urma vizitei la Brasilia a 
doi reprezentanți ai guvernului de la 
Buenos Aires.

pe ordinea de zi a viitoarei

rente umanitare, s-a anunțat oficial 
la Buenos Aires.

Ministerul Relațiilor Externe al 
Argentinei a precizat într-un comu
nicat ■ că locotenentul William J. 
Glovef. care pilota un aparat „Sea 
Harrier" dobori t de forțele argenti- 
niene. „era ultimul prizonier englez". 
El a fost repatriat prin intermediul 
Crucii Roșii Internationale 
dei brițanice la Montevideo.

ambasa-

Fostul 
britanic.

BUENOS AIRES 9 (Agerpres) — 
Guvernul argentinian a eliberat ul
timul prizonier britanic din războiul 
Malvinelor (Falkland) din conside-

LONDRA 9 (Agerpres) 
prim-minist.ru laburist 
James Callaghan, a declarat in Ca
mera Comunelor, in cursul dezbate
rilor privind ancheta oficială care 
urmează să se deschidă asupra ori
ginii și evenimentelor care au pre
cedat criza Malvinelor (Falkland), că 
războiul nu era necesar pentru re
glementarea acestui diferend cu Ar
gentina, transmite France Presse.

@ Un puternic atac lansat de 
forțele .insurgente @ Bilanț 

publicat de F.M.L.N.
SAN SALVADOR 9 (Agerpres). — 

Forțele Frontului Farabundo Marti 
pentru Eliberare Națională au lan
sat un puternic atac cu mortiere și 
aruncătoare de grenade asupra car
tierului general al unei brigăzi a 
armatei autorităților de la San Sal
vador situate in apropierea bazei 
aeriene Ilopango, producind inami
cului pierderi însemnate in vieți 
omenești și tehnică de luptă — in
formează agenția Prensa Latina.

Postul de radio „Venceremos" al 
F.M.L.N. anunță că in ultimele ore 
insurgenții au provocat deraierea 
unui tren militar in zona cantonului 
Santa Gertrudis. din debartamttoti.il 
San Vicente, lupte puternice' desfă- 
surindu-se si in localitatea Barrios.

Un comunicat ai F.M.L.N., reluat 
de Prensa Latina, relevă că în pri
mul semestru al acestui an forțele 
insurgente au pricinuit pierderi 
truoelor regimului de la San Sal
vador — 1 957 de morți și răniți, iar 
53 de ofițeri și soldați, intre care și 
ministrul adjunct al apărării. Adolfo 
Castillo, au fost Iuați prizonieri.

EVOLUȚIA COMPLEXULUI OR
BITAL SOVIETIC. .Echipajul Aiia- 
toli Berezovoi — Valentin Lebedev 
și-a încheiat, vineri, cea de-a. opta 
săptămină de activitate la bordul 
complexului orbital de cercetări 
științifice „Saliut-7" — „Soiuz T-5“ 
— relatează agenția T.A.S.S. Cea 
mai. mare parte a activității desfă
șurate vineri la bordul complexului 
a. fost consacrată experimentelor 
tehnice. Cosmonauții au prelucrat 
metodele de orien tare și stabiliza re 
a complexului și au efectuat măsu
rătoarea parametrilor atmosferei 
extraterestre. Ei au manifestat o 
grijă deosebită pentru întreținerea 
culturilor în serele cosmice 
la bordul complexului.

ȘOMAJUL ÎN AUSTRALIA. în 
cursul lunii iunie a.c., in Australia 
au fost înregistrați 460 000 de 
șomeri, repfezentind 6,7 la sută din 
întreaga populație activă a tării — 
a anun/at Birou! de statistică de la 
Canberra. Rata șomajului înregis
trează astfel un nivel-record pen
tru Australia, depășind cu 28 la 
sută indicele lunii iunie a anului 
trecut.

aflate

ELVEȚIA ȘI O.N.U. în 
unei întrevederi cu ministrul 
țian al afacerilor externe. Pierre 
Aubert, secretarul general al 
O.N.U., Javier Perez de Cuellar, a 
declarat că Elveția ar putea avea 
un rol mai important in direcția 
salvgardării păcii pe plan interna
tional dacă ar fi membru al Orga- 

Unite. Agenția 
că in 1984 ur- 
un referendum 

pentru a decide 
va cere admiterea ca 
O.N.U.

nizației Națiunilor 
U.P.I. reamintește 
mează să aibă loc 
popular in Elveția 
dacă țara 
membru al

urma 
elve-

ÎNTREVEDERE LA VIENA. Can
celarul federal al Austriei. Bruno 
Kreisky, l-a primit, la Vicna. pe 
Richard Nixon, fost președinte al 
S.U.A. Un purtător de cuvint al 
guvernului austriac, citat de agen
țiile A.P.A. și U.F.I., a declarat că 
in timpul discuțiilor a fost evoca
tă si situația din Liban, inclusiv 
modalitățile de soluționare a pro
blemei palestiniene după încetarea 
conflictului din zonă. Au fost exa
minate. de asemenea, relațiile Est- 
Vest. probleme economice interna
ționale. precum si relațiile dintre 
Austria si S.U.A.

CUNOSCUTUL ACTOR AMERI
CAN HENRY FONDA a fost spitali
zat, ca urmare a. unei infecții și 
pentru modificarea tratamentului 
său cardiologie. El are, încă din 
1974, probleme cardiace, in acel an 
fiindu-i implantat, un stimulator 
cardiac. Anul trecut, Hemm T^r-țla a 
fost, operat din nou de imrnă'i-

CAPRICIILE VREMII
„Luna lui

• confirmă 
. regiunile

Franței, Italiei și Spa- 
I niei, unde canicula ex

cesivă a produs victi
me omenești, daune 
materiale și perturba
rea activității, econo- 

I mice și sociale. în
Franța, circa 3 000 de 

I hectare de pădure au 
fost mistuite de flăcă- 

I rile incendiului în de- 
I partamentul Bouches

du Rhone. în sudul 
I Italiei, unde zeci de

mii de ■ animale au 
pierit din cauza cani- 

j culei, iar cîteva mii de 
i ha de pădure au fost 

distruse de incendii,

cuptor" 
numele 
sudice

iși 
in 

ale
s-a declarat starea de 
necesitate.

Potrivit unui bilanț 
provizoriu al poliției 
spaniole, citat . de 
A.F.P., incendiile au 
distrus aproximativ 
6 000 ha de pădure, 
precum și peste 50 de 
case din zona Castell- 
defels (sudul Barcelo
nei). Autoritățile speră 
că incendiile vor fi. 
stinse in cel mai scurt 
timp. In lupta cu fo
cul, care continuă fără 
întrerupere de cîteva 
zile, sint angajați peste 
3 000 de pompieri, in
clusiv unități de mili
tari și polițiști, precum 
și populație civilă. De 
asemenea, sint utiliza-

secetă 
această 
întinse 

ni-

te 12 avioane de tip 
„Canadair", speciali
zate in stingerea in
cendiilor.

O puternică 
afectează, in 
vară, și. zone
ale arhipelagului 
pon. După cum rela
tează agenția Kyodo, I 
din cauza lipsei de 
umiditate au. avut de ’ 
suferit culturile agri- . 
cole din 20 de prefec- I 
turl ale țării. în cea I 
mai mare parte a re
giunilor sud-vestice a- I 
provizionarea. cu apă 
potabilă s-a. redus cu 
10—20 la sută, iar în- > 
cepind cw săptămină 
viitoare vor fi impuse I 
restricții și mai. severe^

ZIMBABWE

Opțiuni pe calea dezvoltării economice și sociale
dezvoltare națională — informează 
agenția Prensa Latina — premieruj 
Mugabe a precizat că, in cadrul re
formei agrare, guvernul său va folosi 
fondul funciar in interesul majorită
ții. avind. totodată, in vedere extin
derea participării statului la activi
tățile grupului companiilor străine 
care operează in Zimbabwe.

Condamnind existența regimului 
de apartheid in Republica Sud- 
Africanâ, Mugabe a subliniat că 
„poporul zimbabwean nu poate ac
cepta faptul ca un grup de persoajne 
să oprime majoritatea populației pe 
bază de diferente rasiale".

• ?
HARARE. 9, 

de dezvoltare 
va contribui la crearea bazelor con
strucției societății noi in Zimbab
we, a declarat primul ministru al 
acestei țări, Robert Mugabe. Refe- 
rindu-se Ia coordonatele generale de

(Agerpres) — Planul 
pe următorii trei ani

„Țara Galilor (Wales) a fost pro
clamată prima regiune din Marea 
Britanie liberă de arme nucleare". 
Anunțind această știre, presa londo
neză informează, totodată, despre 

• amploarea pe care a luat-o nu numai 
In Țara Galilor, ci pe intregul teri
toriu britanic, lupta maselor popu
lare in vederea opririi cursei înar
mărilor, pentru destindere, dezarma
re și pace. Deși diferendul în legă
tură cu insulele Malvine (Falkland) 
a stat în ultimul timp în centrul a- 
tonțiel. aceasta nu a diminuat cîtusi 
de puțin preocuparea cercurilor celor 
mai largi ale opiniei publice fată de 
intensificarea cursei înarmărilor nu- 
c’.care și necesitatea stringentă a în
lăturării pericolului unui conflict 
atomic. Dimpotrivă, mișcarea pentru 
pace a căpătat un nou avint. o do
vadă elocventă in acest sens fiind 
si faptul că la tradiționalele mișcări 
de primăvară au participat. în diver
se. localități de pe tot cuprinsul tării, 
peste 500 000 de cetățeni.

Sub lozinca „Cymru Ddi Niuclear" 
(in limba populației galeze: „Wales 
fără arme nucleare"), partizanii păcii 
din cele opt comitate ale Tării 
'lor au desfășurat o intensă 
panie. care a cuprins treptat 
mai largi pături ale populației. Ca 
rezultat, majoritatea membrilor con
siliilor locale au hotărit să sprijine 
ideea proclamării respectivelor comi
tate ca rpgiuni libere de arme nu
cleare. Ultimul care a dezbătut pro
blema respectivă a fost consiliul co
mitatului Clwyd, care a decis cu 41 
de voturi pentru și 15 împotrivă ca

păcii 
Găli- 
cam- 
cele

pe teritoriul respectiv să nu fie sto
cate sau amplasate arme nucleare, 
în momentul proclamării votului, 
spre înaltul cerului au fost lansate 
1 000 de baloane, care purtau lozinca 
amintită mai sus, anunțind astfel 
tuturor locuitorilor Marii Britanii că 
prin voința organelor alese pro
vincia respectivă a devenit prima 
zonă din țară, liberă de aceste distru
gătoare arme.

Acțiunea partizanilor 
nu s-a rezumat doar la 
zentanții mișcării s-au 
vernului de la Londra — la demersul 
respectiv alăturîndu-se și o serie de 
membri ai Camerei Comunelor — ce- 
rindu-i ca în proiectele sale militare 
să țină seama de dorința populației 
din Țara Galilor de a fi zonă liberă 
de arme nucleare, de a nu amplasa 
acolo baze pentru nave cu armament 
atomic la bord, pentru rachete sau 
bombardiere nucleare. adăposturi 
antiatomice etc. Totodată, o delega
ție a fost trimisă la Strasbourg pen
tru a-1 informa, de decizia organelor 
locale din Țara Galilor, pe noul pre
ședinte al Parlamentului 
pean, Piet Dankert. danez 
a cărui tară, după cum 
află printre cele care au 
traducă în viață hotărirea N.A.T.O. 
din 1979 privind amplasarea de rache
te nucleare in Europa occidentală. 
La Strasbourg, reprezentanții cam
paniei antinucleare galeze au stabilit 
legături cu liderii organelor locale 
din alte țări — consiliile orășenești 
din Bologna și Torino, ai consiliilor 
regionale Veneția și Lombardia —

păcii calezi 
atît. Repre- 
adresat gu-

vest-euro- 
ds origine, 
se știe, se 
refuzat să

care au adoptat aceeași poziție în 
legătură cu transformarea orașelor și 
regiunilor respective in zone 
armament nuclear.

Campania pentru pace a luat 
proporții nu numai in Țara 
Iilor, ci si in alte regiuni 
provincii ale Marii Britanii. La ora 
actuală, ca urmare a cerințelor ex
primate de opinia publică, aproape 
200 de consilii orășenești și munici
pale, de pe tot cuprinsul tării, au 
decis să declare zonele respective 
libere de arme nucleare.
Consiliul Marii Londre a hotărit, cu 
majoritate de voturi, ca întregul te
ritoriu al Londrei metropolitane să 
fie proclamat zonă denuclearizată. 
Hotărîrea prevede, de asemenea, in
terzicerea producției sau amplasării 
în oraș a armelor nucleare, ca și 
transportul materialelor sau rezi
duurilor radioactive. Astfel. în pre
zent. in zonele situate pe teritoriul 
Marii Britanii proclamate „libere de 
arme nucleare" trăiesc peste 20 mi
lioane de persoane.

Paralel cu aceste acțiuni si iniția
tive privind armamentul, nuclear, in
diferent de proveniență — respectiv 
dacă este britanic 
crește in întreaga 
față de proiectele 
amplasarea de noi . .
pe teritoriul britanic. în acest sens, 
un grup de membri ai Camerei Co
munelor din partea partidului labu
rist au prezentat in parlament un 
proiect de lege care prevedea inter
zicerea amplasării de noi arme nu
cleare străine pe întreg teritoriul tă
rii și lichidarea stocurilor existente. 
Autorii documentului subliniază că 
lichidarea tuturor armamentelor de 
exterminare în masă ar spori gradul 
de securitate al locuitorilor tării, ar 
contribui in mare măsură la consoli
darea Păcii in Europa si in lume.

Este știut, dealtfel, că la 
destinate să adăpostească, 
de anul viitor, rachete 
..Cruise" s-au instalat 
păcii", ai căror participant! au de
clarat că nu vor părăsi locurile res
pective pînă cînd autoritățile nu vor 
anunța în mod oficial anularea hotă- 
ririi privind amplasarea acestor 
rachete. Pe de altă parte, deputatul 
Gavin Strang, vorbind la o confe
rință la Perth, in Scotia, a anunțat 
decizia partizanilor păcii din circum
scripția Edinburgh, unde a fost ales, 
ca și din zonele _ 
împiedica planurile de extindere a 
bazei navale de. pe Clyde, unde vor 
fi staționate submarinele dotate cu 
rachete „Trident".

ITALIA
fără

insă 
Gă

si

Chiar și

sau american — 
tară împotrivirea 
N.A.T.O. privind 
rachete nucleare

bazele 
incepind 
nucleare 

„tabere ale

învecinate. de a

Nicolae PLOPEANU

„în fiecare oraș, o «Zi a pâcih"
„Mulțimi uriașe defilează in multe 

orașe italiene, scandind lozinci anti
nucleare ; aceasta a devenit o tră
sătură comună pentru întreaga Eu
ropă occidentală" : Aproape că nu 
trece zi fără ca, presa, internațională 
.să nu facă cunoscute — aidoma zia- 

‘ rului „International Herald Tribune", 
din care am citat cuvintele de mai 
sus — multiplele forme de ma
nifestare pe care le îmbracă in Ita
lia, ca și în alte țări occidentale, 
mișcarea de protest impotriva arme
lor nucleare pentru apărarea drep
tului celui mai de preț al oamenilor, 
dreptul la viată.

îndeosebi, după hotărîrea N.A.T.O. 
din decembrie 1979 privind am
plasarea de noi rachete nucleare 
în Europa și după ce guvernul de 
la Roma a decis ca 112 rachete de 
tipul Cruise să fie instalate la Co- 
miso, in Sicilia, problema centrală 
a mișcării pentru pace din peninsulă, 
la care s-au raliat largi forțe sociale 
și politice, a devenit aceea a opririi 
amplasării noilor arme de distrugere 
în Italia, ca și pe întregul continent, 
a trecerii la negocierea unor măsuri 
reale de dezarmare.

în ultimele zile, la Roma a sosit 
o „Caravană a păcii" pornită de la 
Comiso. participantii fiind purtătorii 
unei petiții impotriva instalării noi
lor rachete, 
milion de 
prezentată primului ministru. Gio
vanni Spadolini. „Prin suspendarea 
construirii bazei militare de la Co
miso — șe arată in petiție — se va 
aduce o contribuție pozitivă la re
ducerea progresivă a armamentelor, 
atît in Vest cit si in Est, pină la 
eliminarea lor totală, stimulindu-sc, 
totodată, tratativele de la Geneva". 
Pe tot parcursul de la Comiso. și 
pină la Roma, in principalele locali
tăți străbătute, au fost organizate 
mari manifestații antirăzboinice. Tot 
in Sicilia, in orașul Palermo a avut 
loc, de asemenea'. în ultimele zile, 
o întilnire a reprezentanților mișcă
rii pentru pace din mai multe țări 
vest-europene. întilnire care a pri- 
leiuit un larg schimb de oninii in 
legătură cu imperativul salvării ome
nirii de o catastrofă nucleară, subli- 
niindu-se că o importantă condiție 
iii acest sens o constituie renunțarea 
la proiectele de amplasare a noilor 
rachete cu rază medie de acțiune și 
retragerea celor existente.

semnată de peste un 
sicilieni si care a fost

„Ar fi trist, foarte trist, să fie in
stalate arme nucleare 
in care pină astăzi 
contribuția inteligenței 
nii oamenilor, a putut 
prime timp de secole 
un fel de constring ere". 
cuvinte ale democrat-creștinului Ser
gio Mattarella, fratele președintelui 
regiunii Sicilia, ucis in urmă cu doi 
ani de Mafia, pot fi considerate 
drept un laitmotiv al acțiunilor, pe 
care forțele politice și sociale din 
insulă le vor desfășura de-a lungul 
întregului an 1982, declarat, nu de 
mult, de către președintele parla
mentului regional. „ANUL SICILIAN 
AL PĂCII".

Manifestările avînd dr'ept scop îm
piedicarea instalării 
cleare în Sicilia au 
mult „campania de 
inițiată de Comitetul 
regiunea Umbria. După tradiționalul 
„marș pentru pace" Perugia—Assisi, 
toți primarii si consiliile comunale 
și orășenești din regiune au fost che
mați să adopte măsuri prin care se 
angajează să nu accepte instalarea 
de arme nucleare pe teritoriile res
pectivelor localități. Comitetele 
pentru pace sint convinse că dacă 
zeci și sute de consilii comunale și 
orășenești vor spune un NU ! hotărît 
rachetelor nucleare, va fi dificil pen
tru guvern să nu țină cont de acest 
lucru. Țelul suprem al acestei cam
panii este acela ca Italia și Europa 
să devină denuclearizate, să fie 
transformate în adevărate „zone de 
pace și înțelegere".

Ca și în alte țări ale lumii, în Ita
lia la lupta pentru dezarmare și pace 
participă un larg evantai de forțe 
politice și pături sociale. în fruntea 
cărora se află Partidul Comunist Ita
lian. ' ..Pentru partidul nostru — ară
ta secretarul general al P.C.I.. En
rico Berlinguer, la marea manifesta
re de la Milano, la care au partici
pat 200 000 de persoane din întreaga

intr-o zonă 
natura, cu 

și pași ti
să se e.r- 
fără nici 

Aceste

de rachete nu- 
stimulat și mai 
denuclearizare" 
pentru pace din

țară —- obiectivul păcii, oprirea cursei 
înarmărilor și făurirea unei lumi fără 
arme și fără războaie reprezintă o 
sarcină primordială și de cea mai 
mare importanță". Prin „CARTA 
PENTRU PACE ȘI DEZVOLTARE", 
prin impresionanta manifestare din 
capitala Lombardiei, și prin alte ac
țiuni. partidul comunist și-a propus 
să extindă dialogul în colaborarea 
cu toate forțele laice, socialiste și 
catolice, in vederea opririi amplasă
rii de noi rachete nucleare în Europa 
și a retragerii celor existente, a de
pășirii împărțirii lumii in blocuri mi
litare opuse. La rindul său. Partidul 
Socialist Italian a promovat acțiunea 
ÎN FIECARE ORAȘ AL ITALIEI, O 
ZI PENTRU PACE.

De un larg ecou s-au bucurat in 
opinia publică acțiunile păturilor 
de intelectuali. 800 de profesori și 
cercetători în domeniul fizicii au 
adresat un apel președintelui țării 
împotriva rachetelor și bombelor 
nucleare in Europa, în care se ara
tă că „problema fundamentală a 
prezentului este prevenirea cu orice 
preț a războiului nuclear". Un alt 
apel contra „echilibrului terorii" și a 
îndepărtării pericolului unui război 
nuclear a fost semnat de peste 300 de 
intelectuali, intre care se aflau ci
neaștii Michelangelo Antonioni. Fe
derico Fellini, scriitorul Alberto Mo
ravia. sociologul și economistul Aure
lio Pecbei și alții. „Noi sîntem de pă
rere — se arată in apel — că fie
care iși poate da propria sa contri
buție pentru a salva umanitatea de 
distrugere, că putem coopera pentru 
realizarea unei păci care să nu se 
limiteze doar Ia simple vorbe".

Acesta este si obiectivul „COMI
TETULUI NATIONAL DE COOR
DONARE A MIȘCĂRILOR DE 
LUPTA PENTRU PACE", care a 
initiat o nouă campanie de acțiune 
în favoarea dezarmării si pentru 
oprirea amplasării rachetelor nu
cleare. in preajma si in timpul des
fășurării sesiunii speciale a O.N.U.. 
cea mai .spectaculoasă acțiune do 
acest fel fiind marea manifestație de 
la Roma, cu participarea, de aseme
nea. a peste 200 000 de persoane.

„O violare
a suveranității 

canadiene" 
Critici la adresa măsurilor 

economice adoptate de S.U.A.
OTTAțVA 9 (Agerpres). — Mi

nistrul canadian al afacerilor exter- 
<ne, Mark MacGuigan. a apreciat, 
intr-o conferință de presă desfășura
tă la Ottawa, că restricții^' '4 ului
te de S.U.A. asupra livrai ,.or Ide- ie- 
chipament pentru conducta de gaze 
Siberia — Europa Occidentală con
stituie „o violare inacceptabilă a su
veranității canadiene" 
agenția 
că țara 
aceasta 
Stat al 
amintit 
nadienii și-au arătat îngrijorarea jin 
legătură cu tentativele S.U.A. de a-și 
impune legile lor filialelor din Ca
nada ale societăților americane".

„Americanii — a continuat el — 
nu numai că au dat anumite dispo
ziții cu caracter retroactiv, dar le-au 
făcut aplicabile și pentru produsele 
unor societăți care nu sint america
ne, dar acționează pe baza unor 
Vechi licențe cumpărate de la firme 
americane".

canadiene" — transmite 
France Presse. El a nrecizat 
sa a protestat în legătură cu 
pe lingă Departamentul de 
S.U.A. Ministrul canadian a 
că. pe parcursul anilor. „ca-

haga: Convorbiri

(Ager,preș). — La Ilaga 
convorbiri intre primul

Radu BOGDAN

de poziție, demonstrații și manifes-Adăugindu-se numeroaselor luări de poziție, demonstrații și manifes
tații ce se desfășoară, pe diverse meridiane, asemenea acțiuni,și inițiative 
sint deosebit, de semnificative pentru starea de spirit a opiniei publice 
de pretutindeni, care urmărește realizarea aceluiași obiectiv primordial al 
zilelor noastre — înlăturarea primejdiei unui război nuclear, apărarea 
dreptului suprem al oamenilor la viață, la existență liberă și dezvoltare 
pașnică

HAGA 9 
au avut loc 
ministru olandez, Andreas Van Agt, 
și cancelarul vest-german, Helmut 
Schmidt, in centrul cărora s-au aflat 
probleme ale relațiilor bilaterale, 
aspecte ale situației economice in
ternaționale. intre care problema 
divergențelor economice dintre 
S.U.A. și Piața comună, situația din 
Orientul Mijlociu și din alte regiuni 
ale lumii. Purtătorul de cuvint al 
guvernului olandez, citat de agenția 
U.P.I., a menționat, de asemenea, 
că cei doi șefi de guvern au abor
dat chestiunea preconizatei instalări 
a rachetelor nucleare americane cu 
rază medie de acțiune intr-o serie 
de state membre ale N.A.T.O. Pe de 
altă parte, purtătorul de cuvint ofi
cial a arătat că interlocutorii și-au 
exprimat îngrijorarea față de posi
bilitatea declanșării unui război co
mercial intre S.U.A. și C.E.E. în 
acest context, ei au criticat măsu
rile -protecționiste luate de guvernul 
american.
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