
ry
o

I

PROLETARI DIN TOATE ȚĂRILE, UNIȚI-VĂ!

mteia SR-

ORGAN AL COMITETULUI CENTRAL AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

ZIARUL -DE AZI
la invitația tovarășului Nicolae Ceaușescu

® Adunările generale 
ale oamenilor muncii ® 
Autoaprovizionarea — în 
inițiative, experiențe, 
acțiuni gospodărești ® 
Rubricile noastre : Cu- 
vîntul cititorilor, cuvin tul 
oamenilor muncii ; Fap
tul divers ; Sport ; De 

pretutindeni

astăzi sosește în țara noastră, într-o vizită

Marți 3 august 1982 4 PAGINI 50 BANIAnul LI Nr. 12 424 Prima ediție

LA ÎNTREPRINDEREA MINIERA HUNEDOARA :

Brigada înaltei productivități

marea noastră sărbătoare națională

cauza spiritului 
critic și ideilor 
novatoare este

Județele Arad, Vaslui și Timiș 
au încheiat recoltatul griului

Astăzi sosește la București președintele Uniunii Socialiste Sudaneze, 
președintele Republicii Democratice Sudan, Gaafar Mohamed Nimeiri, îm
preună cu doamna Nimeiri, care, la invitația tovarășului Nicolae Ceaușescu. 
secretar general al 
Socialiste România, 
oficială de prietenie

Oamenii muncii de pe 
ogoarele județului Arad 
au încheiat, duminică 
1 august, recoltatul griului 
pe întreaga suprafață de 
87 609 hectare.

în continuare se acțio
nează in vederea achitării 
obligațiilor la fondul de 
stat, pentru eliberarea te
renului. și efectuarea 
arăturilor de vară, astfel 
ca acestea să fie terminate 
cel tîrziu pină la 20 au
gust în paralel se desfă
șoară o intensă activitate 
de stringere și depozitare 
a furajelor, de recoltare 
și livrare Ia fondul de stat 
și pentru export a legu
melor și fructelor.

în telegrama adresată 
cu acest prilej C.C. al 
P.C.R., tovarășnlni Nicolae 
Ceaușescu, secretar gene
ral al Partidului Comu
nist Român, președinte
le Republicii ■ Socialiste 
România, de către Comi
tetul județean' Arad al

P.C.R., se arată, printre 
altele :

în lumina indicațiilor 
dumneavoastră, date Ia 
consfătuirea de lucru cu 
cadrele din agricultura 
județului Constanța, sin- 
tem preocupați de pregă
tirea. desfășurării în con
diții optime a campaniei 
agricole de toamnă, pen
tru a pune baze trainice 
recoltei anului viitor. Am 
trecut la stabilirea supra
fețelor pe care urmează 
să se insămințeze orzul și 
griul, Ia pregătirea semin
ței și repararea utilajelor 
care vor lucra în campa
nie, pentru a stringe la 
timp și fără pierderi în
treaga recoltă. Totodată, 
sintem plenar angajați in 
Înfăptuirea orientărilor 
date, de dumneavoastră 
privind dezvoltarea și 
modernizarea zootehniei, 
sporirea efectivelor și a 
producției animaliere.

te-
a 

în-

cretar general, că toți 
oamenii muncii din agri
cultura județului Vaslui, 
comuniștii sint hotăriți 
să-și amplifice eforturile 
în vederea înfăptuirii la 
parametri superiori a 
sarcinilor și angajamen
telor pe care ni le-am a- 
sumat în acest an și pe 
întregul cincinal, să facă 
totul pentru sporirea pro
ducției agricole in ve
derea satisfacerii nevoi
lor de consum ale popu
lației și ale cerințelor 
economiei naționale.

★

Oamenii muncii din a- 
grieultura județului Vas
lui au încheiat recoltatul 
griului de pe întreaga 
suprafață de peste 88 000 
hectare. în prezent, se 
acționează energic Ia eli
berarea terenurilor de 
paie, la transportul pro-

ducției la fondul de stat. 
Ia efectuarea arăturilor 
de vară, ceea ce a per
mis să se insămințeze cu 
culturi duble o suprafa
ță care depășește cu pes
te 50 la sută prevederile 
inițiale.

Raportind acest succes, 
în telegrama adresată 
C.C. al P.C.R., tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu de 
Comitetul județean Vas
lui al P.C.R. se spune :

Conștienți că o mai 
meinică organizare 
muncii și aplicarea
tocmai a tehnologiilor de 
lucru ne asigură produc
ții sporite la hectar, ne 
vom mobiliza întreaga 
noastră capacitate de 
munca pentru a intîmpi- 
na marea sărbătoare na
țională a întregului nos
tru popor și Conferința 
Națională a partidului cu 
noi succese în îndepli
nirea și depășirea sarci
nilor de producție în a- 
gricultură. în acest scop, 
acționăm pentru a înfăp
tui exemplar indicațiile și 
sarcinile date de dum
neavoastră, mult iubite to
varășe Nicolae Ceaușescu, 
la recenta consfătuire de 
lucru. cu cadrele de con
ducere din agricultura 
județului Constanța.

Vă încredințăm și cu 
acest prilej, tovarășe se-

★

în județul Timiș s-a în
cheiat secerișul griului, 
cultură care in această 
parte a țării a ocupat pes
te 128 000 ha. Concomitent 
cu recoltarea ultimelor 
suprafețe, unitățile agri
cole de stat și cooperatis
te au concentrat forțe spo
rite, mecanice și umane, 
Ia transportul și punerșa 
la adăpost a producției de 
griu, eliberarea terenuri
lor de paie, semănatul 
culturilor succesive, efec
tuarea arăturilor adinei de 
vară, stringerea legumelor 
și fructelor, întreținerea 
culturilor prășitoare, pre
cum și la alte lucrări agri
cole de sezon.

(Agerpres)

Brigada de mineri condusă de 
Nicolae Pataki, de la întreprinderea 
minieră Hunedoara, obținea in mod 
constant productivități in jur de 12 
tone pe post — suficient pentru a o 
plasa in fruntea întrecerii între 
brigăzile de mineri de la Ghelar și 
Teliuc. în urmă cu cîteva zile, acești 
harnici mineri au hotărit ca, in 
cinstea zilei de 23 August, să ridice 
ștacheta realizărilor. Și au reușit : 
intii 13,4 tone, apoi 14 tone și, in 
fine, 15 tone minereu de fier pe 
post. De la începutul anului și pînâ 
acum, brigada lui Pataki a extras, 
peste sarcinile ce ii reveneau, 2 250 
tone minereu de fier.

Cum s-a obținut acest succes ? Ne 
relatează șeful brigăzii fruntașe : 
„Ne organizăm bine munca in aba
taj, respectăm riguros tehnologiile 
de lucru și aplicăm, cu bune rezul
tate spunem noi, metoda exploată-

rii zăcămintului in subetaje. Mai 
presus de orice este insă faptul că la 
noi s-a statornicit un climat sănă
tos, responsabil de muncă. Nimeni 
nu lipsește niciodată de la lucru. 
Angajamentul ortacilor noștri este 
ca, pină la 23 Augu,st, să ridicăm la 
2 500 tone cantitatea de minereu de 
fier extrasă peste prevederi".

Aflăm că poziția fruntașă a bri
găzii lui Pataki este insistent asal
tată de aite trei brigăzi — cele con
duse de Ion Maican, Ștefan Năstase 
și Metodi Iftevici, care se înscriu cu 
importante depășiri la planul de ex
tracție a minereului.

în întrecerea din acest an, pe an
samblul întreprinderii miniere Hu
nedoara s-au obținut rezultate deo
sebit de bune : planul la producția 
marfă a fost depășit cu 12 milioa
ne lei, iar la producția netă cu 7,5 
milioane lei. (Sabin Ccrbu, cores
pondentul „Scînteii").

corespunzător graficelor
\

In fotografie : mineri din brigada lui Nicolae Pataki, după ieșirea din 
schimbul de lucru
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seara zilei de 1 august. Cifrele înscrise 
aceasta 
început

Stadlul recoltării griului in
pe hartă reprezintă, in procente, proporția in care a fost executată 
lucrare în fiecare județ. Menționăm că in județul Harghita nu a 
secerișul griului pină la data amintită.

ori iu

Fruntașii
De curând, în mijlocul Pieței 8 Mai din municipiul

Slobozia a răsărit un panou de onoare. A răsărit, așa
dar, in Cimpia Soarelui și a Piinii, cum e cunoscut 
Bărăganul iafomițean. Conține puține cuvinte ți cifre. 
Le reproduc :

„Unități agricole fruntașe la producția de griu pe 
anul 1982 în județul Ialomița. Cooperative agricole de 
producție : 1) Grindu — 940 hectare — 5 214 kg la hec
tar ; 2) Ciocirlia — 320 hectare — 5 201 kg la hectar ; 
3) Miloșești — 700 hectare — 5 152 kg la hectar; 4) 
Balaciu — 440 hectare — 5 073 kg la hectar. întreprin
deri agricole de stat : 1) Baiaciu — 1 050 hectare — 
4 810 kg la hectar ; 2) Andrășești — 1 300 hectare — 
4 615 kg la hectar; 3) Borănești — 989 hectare — 4 460 
kg la hectar. Consilii unice agroindustriale de stat șl 
cooperatiste : 1) Girbovi — 3 680 hectare — 4 538 kg la
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hectar; 2) Balaciu — 5 350 hectare — 4 533 kg la hec
tar ; 3) Cocora — 4 060 hectare — 4 431 kg la hectar; 
4) .Grivița — 4 270 hectare — 4 422. kg la hectar. Cinste 
oamenilor muncii din unitățile agricole fruntașe, din 
întreaga agricultură ialomițeană, care prin hărnicia, 
priceperea șl dăruirea lor au obținut in acest an cea 
mat mare producție de griu la hectar de piuă acum"

Este cuprins în acest panou cu cuvinte puține poe
mul griului și al muncii. Al griului și al piinii din 
acest an. E munca mecanizatorilor și țăranilor, a ac
tiviștilor de partid și de stat, a specialiștilor, care in 
zilele cu ploi și vint, cu arșițe caniculare au fost pre- 
zenți in cimp, la arii, zi și noapte, odihnindu-se puțin, 
cu glndul la griu.

Se opresc in fața panoului fiii șl nepoții țăranilor 
din Grindu și Ciocirlia, Miloșești și Balaciu, Andră- 
șești șt Girbovi, Grivița și Cocora. Astăzi, muncitori 

, cu înaltă calificare — operatori chimiști, electricieni 
și mecanici, electroniștt, montori și constructori, 
maiștri și ingineri in noile unități industriale apărute 
in noua, renăscuta Slobozie din anii de după Congresul 
al IX-lea al. partidului. Șe mândresc cu munca celor 
rămași acasă. A celor care așază plinea pe masa țării. 
Acest panou al onoarei i-a adus pe oamenii gliei in 
mijlocul orașului.' Să știe muncitorii, orășenii că țăranii 
își cinstesc numele și țara. Panoul a dat naștere la 
multe ambiții. Dacă griul este astăzi in centrul aten
ției, toți știu că miine va fi porumbul. Panoul onoarei 
va rămâne să-i consemneze, in curind, pe fruntașii 
porumbului.
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I
Mihai VIȘOIU I

Dacă ai dorința de a 
cepe ce anume a pus pe 
te tîrgul Găeștilor, ce 
scos din ritmul său biologic 
de statornică vegetație in 
aerul sfios de provincie, pro
priu nu numai aici, dar și 
altor zone de desprindere a 
dealului de cîmpie, dacă vrei 
să afli cum se numește prin
cipalul resort al schimbării, 
mecanismul robust cu efecte 
imediate și de durată, dacă 
vrei, să-i cunoști felul de 
și de a se exprima, n-ai 
cit să ții înainte lăsind 
dreapta casa de" cultură, 
urmezi șoseaua păzită de 
păcii uitați de virstă. în 
pul dinspre București al ora
șului se găsește platforma 
industrială. O întreprindere 
de utilaje și piese de schimb 
pentru industria chimică și 
fabrica de frigidere.

Ceva s-a întimplat în aces
te din urmă luni la „Frigide
re" și asta ne-a adus la Gă- 
ești. O decorație este un eve
niment, oricind și pentru ori
cine. „Ordinul Muncii" 
ținut de 
mai bine 
activitate 
mai mult 
felicitare.
oricum de fiecare dată și nu 
avem motive să aminăm 
vorbele frumoase meritate de 
constructorii „dulapurilor" 
frigorifice ajunse în bucătă
riile noastre. Gestul se con
sumă în citeva clipe și I-am 
fi putut face eventual și la 
telefon. Nu vă tentează. în 
schimb, o privire „în spatele 
ușilor închise" ale frigide
rului ?

Pe noi, iată, ne urmărește 
această idee.

Cum un agregat frigorific 
nu este cel mai complicat 
utilaj de pe pămint, poți cre
de că și spațiul în care se 
naște arată deosebit de sim-

plu. Simplu, da. Simplist, nu. 
Proiectanțli au avut grijă să 
găsească loc mașinilor-unel- 
te, să le așeze cit mai aproa
pe una de alta, să gindeas- 
că gospodărește fiecare me
tru pătrat de spațiu produc
tiv. A rezultat o hală de fa
bricație „împachetată" ingi- 
nerește, fără risipă de spațiu, 
cu economie de efort din par
tea celor ce lucrează. Granițe 
nevăzute delimitează com-

re, în condițiile creșterii pro
ducției lunare de trei 
1982, față de 1974.

Gazdele noastre se 
țumesc să ne arate 
rele, lăsînd să tragem sin
guri concluziile. Vedem de la 
început, ce poate vedea cu 
ochiul liber orice vizitator. 
Impresia este de exactitate. 
De lucru gîndit serios, de 
muncă făcută temeinic. Cind 
o unitate de tradiție „scoate"

mul- 
atelie-

a fi 
de- 
pe 
să 

co- 
ca-

ob- 
o întreprindere cu 
de un deceniu de 
la activ pare ceva 
decit un prilej de 

Cu asta începem

Calitățile oamenilor
se regăsesc in

calitatea producției
partimentele productive unde 
se prelucrează repere, sint 
constituite subansamble, a- 
colo unde se pregătesc la de
taliu momentele cind toate 
acestea se vor regăsi intr-un 
întreg, în fluxul final, recep
ționat și bun de expediat be
neficiarilor din țară sau par
tenerilor 
și benzi 
pendate 
punctele 
fabricației frigiderului.

Am putea fi tentați să așe
zăm alături fabrica, cea de 
azi, cind producția înseamnă 
430 000 de frigidere, cu aceea 
din 1970, cind se făceau cu 
totul, intr-un an intreg, o 
sută de bucăți. Sau la fel am 
putea aminti că luna iulie a 
fost cea de-a 97-a lună de 
cind, consecutiv, aici se 
zează pianul producției

externi. Căi cu role 
transportoare sus- 
unesc intre ele 
fixe de pe harta

reali- 
luna-

rezultate bune, sintem în
demnați să vedem acolo un 
lucru normal. Cind un orga
nism abia pus pe picioare iși 
dovedește cu grabă maturita
tea, avem dreptul să credem 
că este vorba de mai mult 
decit atit. Meritul s-ar numi 
în cazul de față trecerea, in 
timp scurt, de la o „mulți
me" de lucrători în același 
perimetru uzinal Ia un colec
tiv muncitoresc, priceput și 
ambițios, dornic să se știe 
ce poate, să i se afle de 
nume. Și pentru că orice cla
să de premiant! își are frun
tașii săi, reținem și noi pe 
cițiva : Vasile Toma — scu
ler matriței-, Elena Onete — 
operatoare la montaj agre
gat, Ion Țenea — tratamen- 
tist, Vasile Răileanu — re- 
glor, Ion Petre — mecanic 
întreținere, Florin Dumitraș-

— maistru-, Anton Iones-
— maistru principal. Lin
ei, oamenii care coordo

nează munca de fiecare zi — 
Bogdan Burcea, Viorel Dru- 
mea, ' Petre Nistor, Gavril 
Mărgineanu.

Turnătoria n-a existat, ni 
se spune. Existau in schimb 
greutăți in aprovizionarea cu 
piese turnate, ca atunci cind 
aștepți la mina altuia. Au 
apărut cele două minuscule 
cubilouri și chiar dacă nu 
totul se face aici, necazurile 
au rămas în urmă. A apărut, 
anul trecut, in iunie, secția 
de mase plastice. Inginerul 
Traian Novoian, directorul 
întreprinderii, spune : „Este 
în probe tehnologice noua 
linie de uzinat dulapuri-fri- 
gider, făcută cu forțe pro
prii". Aflăm și numele prin
cipalilor merituoși — ing. 
Mihai Mihăilescu și maistrul 
Vasile Tronici. „Am făcut o 
mașină pentru tăiat canalul 
elicoidal la arborele cotit de 
la compresor". Se pronunță 
numele maistrului Florea Ce- 
pan, „unul din inovatorii 
noștri de bază". „Am făcut 
in întregime o bandă de 
montaj compresoare". „Avem 
in lucru o instalație stațio
nară pentru izolare cu poliu- 
retan. Va fi cu adevărat una 
din treburile de ținută".

Toate acestea creează pre
misele asimilării în continua
re in ritm rapid a noi tipuri 
de frigidere cu parametri 
tehnici funcționali ridicați. 
La sfirșitul anului acesta — 
ni se spune — 70 Ia sută din 
producția fizică 
zenta produsele 
iar la finele lui 
producție va fi

Neaqu

o vor repre- 
modernizate, 
1984 inireaga 
Două și mo-
UDROIU

Radu BOGDAN
(Continuare in pag. a III-a)

Partidului Comunist Român, președintele Republicii 
și a tovarășei Elena Ceaușescu, va efectua o vizită 
in țara noastră.

Gaafar Mohamed 
Nimeiri s-a născut la 
1 ianuarie 1930, in lo
calitatea Omdurman, 
de lingă Khartum, in
tr-o familie de inte
lectuali. După absolvi
rea, in anul 1952, 
a Academiei militare 
din Khartum, se con
sacră carierei militare. 
Din 
său 
sale
transferat in diverse 
garnizoane din țară, 
iar în anul 1957 este 
exclus, provizoriu, din 
armată.

După- lovitura de 
stat militară a gene
ralului Abud. este re
integrat in cadrele ar
matei sub presiunea 
corpului ofițerilor și 
transferat in sudul ță
rii. Este rechemat la 
Khartum abia după 
aproape trei ani.

La 21 octombrie 1964 
participă, in calitate 
de comandant - ai gar
nizoanei din Khartum, 
la revolta populară
care a răsturnat de la putere regimul 
generalului Abud.

La 25 mai 1969, Gaafar Mohamed 
Nimeiri devine general-maior și ocu
pă funcția de președinte al Consiliu
lui Revoluției, comandant-șef al for
țelor armate sudaneze, iar la 28 oc
tombrie 1939 devine și prim-ministru.

Consiliul Revoluției îl numește pe 
Gaafar Mohamed Nimeiri șef al sta
tului. La 12 octombrie 1971, în urma 
unui referendum național, este in
stalat oficial președinte al Republicii 
Democratice Sudan, înaltă funcție in 
care este reales, pentru un mandat 
de șase ani, și la 15 aprilie 1977.

.Pentru meritele sale deosebite în 
x conducerea de stat, la 24 mai 1979, 

cu ocazia celei de-a zecea aniversări 
a revoluției din mai, este avansat la 
gradul de feldmareșal.

Gaafar Mohamed Nimeiri este și 
președintele Uniunii Socialiste Su
daneze, organizația politică de guver- 
nămint.

Republica Democratică Sudan este 
. ;"angajată; ferm, , in prezent, pe calea- 

' dezvoltării și afirmării sale de sirie^ 
' ‘ stătătoare. Eforturile susținute in va

lorificarea resursejor naționale in in
teresul țării și al poporului au permis 
obținerea de succese pe calea edifică
rii unei economii independente. în
treaga țară cunoaște astăzi prefaceri 
înnoitoare, sint v‘-.ibile roadele mun
cii creatoare ale unui popor hotărit 
să depășească starea de subdezvolta-

re, să muncească susținut pentru pro
pășirea economică și socială, pentru 
apărarea și consolidarea suveranității 
sale.

Pe plan extern, Republica Demo
cratică Sudan promovează o politică 
de prietenie și colaborare cu toate 
statele lumii, de nealiniere, numă- 
rindu-se printre sprijinitorii activi ai 
luptei de eliberare națională, pentru 
independență deplină a popoarelor 
Africii, pentru pace și securitate in
ternațională.

Avind idealuri și obiective comune 
de dezvoltare și afirmare indepen
dentă, animate de dorința salvgardă
rii destinderii și păcii, promovării 
largi și echitabile a cooperării inter
naționale, Republica Socialistă Româ
nia și Republica Democratică Sudan 
au statornicit și dezvoltat raporturi 
de prietenie și colaborare, fundamen
tate pe principiile respectării inde
pendenței și suveranității naționale, 
egalității in drepturi, avantajului re
ciproc, neamestecului în treburile in-,, 
'terne,-nătecurgerii sla fîjrță și la ame-ii1 
nințarea cu-fcjrța. r,~ V

în istoria’bunelor raporturi de con
lucrare româno-sudaneze se înscriu 
ca momente de referință vizitele in 
Sudan ale președintelui Nicolae 
Ceaușescu. în martie-aprilie 1972 și 
aprilie 1979, precum și vizita pre
ședintelui Gaafar Mohamed Nimeiri
(Continuare in pag. a IV-a)

Astăzi, în jurul orei 16,30, posturile de radio și televiziune vor 
transmite direct ceremonia sosirii președintelui Uniunii Socia
liste Sudaneze, președintele Republicii Democratice Sudan, Gaafar 
Mohamed Nimeiri, care, la invitația tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste România, și a tovarășei Elena 
Ceaușescu, va efectua, împreună cu doamna Nimeiri, o vizită 
oficială de prietenie în țara noastră.

Răspundere și inițiativă
în promovarea dramaturgiei

Despre menirea re
gizorului de teatru s-a 
scris o vastă literatură 
și, chiar dacă identita
tea funcției regiei e 
legitimată abia in epo
ca modernă, rostul și 
principiile ei derivă și 
pentru 
pentru 
actor, 
sensul 
trului.

Născut din nevoile 
oamenilor cetății pen
tru toți oamenii ei, 
teatrul s-a întrupat 
din nevoile de cu
noaștere și adevăr ale 
mulțimii, din nevoia șl 
dreptul ei la opinie și 
atitudine. Teatrul a 
fost viguros, ca și mul
țimea cind a slujit-o și 
a prezentat-o cu dem
nitate : 
de cite 
■ori de 
lăsat 
cercuri 
pate de 
terese. Dramaturgului, 
actorului, și deci și re
gizorului, nu le-a fost 
dat un alt destin.

Fiecare prefacere is
torică importantă a- 
daugă zestrei inițiale a 
teatrului valori și 
funcții noi. Categorii
le sociale ce apar in 
arena istoriei pătrund 
și in dramaturgie cu 
ideile, cu viața și idea
lurile lor imprimind 
noi raporturi și noi re
lații umane și sociale, 
ca și noi criterii de 
gust și valoare. Pro
blematica socială și 
umană nouă remode
lează epocă de epocă, 
zi cu zi, viața și gin- 
direa. Teatrul nu a 

^stat și nu stă de-o

Și

regizor, ca 
dramaturg 

din matca 
originar al tea-

Și 
Și
Și

originale
parte, mulțumindu-se 
doar să „reflecte" pre
facerile din realitatea 
obiectivă, să le „imi
te", ci, ca toate feno
menele vii, se anga
jează, se implică in 
marile mișcări de mo
delare a societății și a 
oamenilor. El însuși se 
remodelează, își pri
menește mijloacele și 
conținutul, dar aceste 
schimburi sint înteme
iate numai in măsura 
in care teatrul iși in-

de Ion COJAR

s-a sufocat ori 
ori a trădat-o, 

cite ori s-a 
ademenit de 
restrinse, gru- 
vremelnice în

deplinește, fără com
promisuri, menirea. 
Regia, ca și teatrul de
altfel au de ales intre 
două posibilități : cea 
a implicării, a anga
jării in problemele 
fundamentale ale vie
ții și culturii, și atunci 
iși dobinde.se drept” de 
instanță, și a doua : 
cea a evaziunii, a des
prinderii de realitate, 
prin exhibarea in ex
ces a lucidității, sub 
imperiul fascinației — 
fie a formelor epatan
te (pe o extremă — 
cea a estetismului), fie 
a comercializării (pe 
altă extremă — cea a 
vulgarizării). Și atunci, 
in âceste din urmă ca
zuri, singura înfățișare 
cu care și teatrul și 
regia apar in fața lu
mii — este aceea a 
frivolității. 
ex|stă pentru 
ceste direcții, 
in practica
teatrală de ieri

Exemple 
toate a- 
chiar și 
noastră 

și de

azi sint unele notorii 
și pot fi luate ca obiect 
de referință. Poate 
chiar experiența per
sonală a fiecăruia din
tre noi ne-ar oferi, la 
o cinstită și severă 
evaluare, exemple nu 
mai puțin elocvente.

Dacă menirea regiei 
a fost, dintotde'auna, 
să amplifice capacita
tea teatrului de a co
munica și a transfor
ma spectacolul din- 
tr-o manifestare con
venționala și elitarâ 
intr-un bun al tuturor 
oamenilor, nu e mai 
puțin adevărat că din 
dorința de a depăși 
banalul, din obsesia 
notorietății, dar, une
ori, și din neputința 
de a crea universuri 
scenice coerente, pre
cum și din ușurința 
față de nevoile spiri
tuale reale și posibili
tățile de receptare ale 
publicului, sensul și 
funcția regiei au fost 
adesea răsturnate. Prin 
specularea „invers"- 
ului ca pe o cheie uni
versală, incifrarea prin 
excesul de „semne" 
care departe de a fi 
„arhetipale" nu reu
șesc (prin preluări mi
metice), să fie decit 
șabloane „de genera
ția" a doua sau a cin- 
cea, dar tot șabloane ; 
prin incifrarea limba
jului și prin dezarti
cularea coerentei ac
țiunii și a ideilor, ac
tul regizorului univoc 
poat.e fi reconvențio- 
naiizarea cu excese
(Continuare 
in pag. a Il-a)

dobinde.se
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Trei zile intr-o... 
noapte

Din pricina unor furtuni, des
cărcări electrice și ploi toren
țiale, în municipiul Satu Mare 
au fost avariate unele cabluri te
lefonice subterane, care au afec
tat comunicațiile telefonice în 
anumite zone ale localității. Cea 
mai importantă avarie s-a înre
gistrat pe magistrala sud — un 
cablu de 400 de perechi de fire 
care asigură comunicațiile tele
fonice intr-o zonă cu mari în
treprinderi și foarte multe lo- 
ciițnțe. Tocmai de aceea aici au 
font trimise să intervină pentru 
înlăturarea grabnică a defecțiu
nii echipele de electromecanici 
cele mai experimentate și ope
rative '■ cele de sub conducerea 
maistrului Romulus Givănescu. 
Iar inimoșii specialiști au 
reușit să restabilească în numai 
14 ore legăturile pe fiecare pe
reche de fire in parte, lucrare 
pentru a cărei efectuare in con
diții normale se acordă trei zile.

Conducerea Direcției județene 
P.T.T.R. a adresat calde felici
tări bravului dolectiv de jonctori, 
din rîndurile cărora s-au evi
dențiat Iosif Apai, Gelu Rebe
gea, loan Jurj, Vasile Rus.

I
I
I
I
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I
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I

I
„Fondat 1886

Cu litere de-o șchioapă, pe

I

I

I

... o 
litografie Sn culori (reclamă ti
părită în Italia și găsită de cu- 
rind de muncitorul timplar ■ 
Vasile Măgură) — stă scris : 
„Marile deposite de cherestea și 
fierărie și prima fabrică româ
nească pentru industria lemnu
lui Ploiești. Casă fondată in anul 
1886“. Acest document poate fi 
considerat certificatul de naște
re al actualei întreprinderi 
ploieștene de prelucrare a lem
nului, cu faimă peste hotare. Pe 
aceleași spații ale primei fabrici 
românești, înzestrată acum cu 
mașini și utilaje modeme, se 
continuă tradiția fabricării mo- 
bilei-stil care, datorită cali
tății și frumuseții ei, este cău
tată nu numai în țară, ci se ex
portă in S.U.A., Franța, R.F.G., 
Olanda, Italia, Belgia, Suedia 
etc.

I
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Pentru participanții la adunarea 
generală a oamenilor muncii de la 
întreprinderea de mecanică fină d’n 
Capitală a fost limpede că ea s-a în
scris ca un moment deosebit de im
portant in viața colectivului său. Cind 
facem această apreciere avem in ve
dere, în primul rînd, caracterul de 
lucru, concret și exigent al dezbate
rilor din acest for suprem al auto- 
conducerii muncitorești din întreprin
dere. Și cu acest prilej s-a afirmat cu 
putere înalta responsabilitate munci
torească a acestui colectiv, a cărui 
activitate se materializează perma
nent in succese meritorii. Bunăoară, 
in primul semestru al anului, sarci
nile de plan au ' 
fost nu numai în
deplinite. ci și 
depășite la toți in
dicatorii : la pro- 
ducția-marfă vîn- 
dută și încasată — 
cu 3,1 la sută, la 
producția netă — 
cu 12,8 miliome 
lei, iar la export 
— cu 3,4 la sută. 
Ca o dovadă a 
preocupărilor stă
ruitoare ale oa
menilor muncii 
de aici pentru ac
centuarea laturilor 
calitative, de efi
ciență a activității 
sarcina planificată de creștere a pro
ductivității muncii a fost depășită cu 
4,2 la sută, iar prin reducerea cheltu
ielilor planificate la 1 009 lei produc- 
ție-marfă s-au obținut economii de 9,6 
milioane lei, din care 4,6 milioane Iei 
Ia cheltuielile materiale. Pe această 
bază întreprinderea bucureșteană a 
reușit să obțină, în primul semestru, 
beneficii suplimentare în valoare de 
26 milioane lei.

„Dacă am obținut rezultate bune, 
aceasta se daforește, desigur, muncii 
mai bine organizate, mai rodnice a 
fiecăruia dintre noi și a colectivului 
întreprinderii în ansamblul său — a- 
precia în adunare rectificatorul 
Gheorghe Constantin. Dispunem insă 
de posibilități ca munca noastră să 
devină și mai spornică, și mai efici
entă, să se situeze, intr-adevăr, la 
nivelul exigențelor formulate de con
ducerea partidului. în calitatea noas
tră de proprietari și producători, 
avem obligația să valorificăm nein- 
tîrziat aceste resurse. Mă refer, în 
mod concret, la necesitatea respectă
rii cu strictețe a normelor tehnice 
de exploatare a mașinilor și utilajelor., 
și a centralizării producției de piese 
de schimb, domenii in care se acțio
nează cu încetinitorul. O atenție mult 
mai mare trebuie să acordăm extin-

derii iluminatului local și verificării 
temeinice a instalațiilor de căldură 
— măsuri prin care se pot obține în
semnate economii de energie electri
că și termică. Sînt insă și alte posibi
lități de creștere a producției sau a 
eficienței acesteia. De bună seamă, 
punerea lor in valoare depinde 
activitatea fiecăruia dintre noi".

Dovedind un înalt spirit de răs
pundere față de bunul mers al tre
burilor întreprinderii, participanții la 
dezbateri nu au ocolit „punctele ne
vralgice" ale activității productive ; 
dimpotrivă, au supus unei analize 
critice și autocritice neajunsurile din 
fiecare sector de producție, au for-

de

se irosească însemnate cantități de 
materii prime și materiale. în ace
lași timp, consiliul oamenilor mun
cii are obligația de a acționa cu mai 
rnultă hotărire pentru stabilirea unor 
norme de consum de energie electri
că pe produs, pentru defalcarea sar
cinilor de reducere a consumurilor 
materiale pe fiecare lucrător, pe for
mații de lucru și sectoare de activi
tate".

Referindu-se la sarcinile și exigen
țele formulate de secretarul general 
al partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, la plenara lărgită a C.C. 
al P.C.R. din 1—2 iunie a.c.. cu pri
vire la creșterea mai accentua-

LA ÎNTREPRINDEREA DE MECANICA FINA DIN BUCUREȘTI
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In parc, 
la Tul cea

I

!

De cîteva .zile, gospodarii ora
șului Tulcea au de rezolvat o 
problemă mai puțin obișnuită. 
Despre ce dsțe vorba ?-In parcul 
din zona lacului Ciuperca (cen- 
irul orașului:), au '.apărut peste- 
noapte patru vaci cu lapte. 
Vacile se simt foarte bine aici, 
av'tnd iarbă de păscut din a- 
bundență. Nu se știe însă ale 
cui sînt cele patru animale. 
Toate investigațiile făcute pînă 
acum pentru găsirea stăpînului 
au rămas fărjj rezultat. Edilii 
orașului însă nu renunță. Au 
pus pe cineva să aibă grijă de 
vaci, dar în același timp conti
nuă să caute pe proprietar. Că 
doar cornutele n-or fi venit de 
pe Lună !
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Șeful unității de reparat ra- 
dio-tv din cartierul Galata — 
Iași uita adesea să-și controleze 
subalternii cum lucrează și cum 
lasă atelierul la plecare. Așa a 
fost posibil ca și unii lucrători 
să uite in priză un transforma
tor. Inevitabil, peste noapte 
s-a declanșat un incendiu, care 
ar 'fi mistuit totul din atelier, 
poate chiar șl blocul, dată n-ar 
fi fost stins de locatari și de 
către grupul militar de pompieri, 
in asemenea situații, uitarea în
seamnă lipsă de ordine și dis
ciplină, inseamnă neglijență în 
respectarea regulilor de serviciu. 
Conducerea I.P.S.C.I.M. Iași 
(care și ea a cam uitat de con
trol) va trebui deci nu numai 
să sancționeze pe vinovați, dar 
și să-și întărească în general 
controalele. ,
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Ce s-a gindit, ce nu s-a gindit 
intr-o noapte Ruzsa Miklos ? A 
intrat in comuna Turla (județul 
Covasna) in curtea unui cetățean 
și nici una, nici două a scos din 
cotețul omului șase găini mari 
și grase. Le-a sucit gitul pe loc. 
Dar cum n-avea in ce să care 
orătăniile amuțite, s-a dus unde 
s-a dus și s-a întors cu un sac. 
Dar, tocmai cind vira cu răbdare 
prada in sac, hop și niște oameni 
in uniformă. Deși R.M. n-a mai 
apucat să mănince din găini, a 
trebuit să plătească o „notă de 
plată" cam piperată : 900 de lei. 
Bașca 5 ani intr-un loc ferit de 
ispite lumești (că nu era la 
prima „operație", iar acum tre
buie să execute și pedeapsa an- 
tcrioară, pentru care fusese 
grațiat!).

I
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Gest firesc
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întrind intr-o cabină telefo
nică, Gheorghe Ungureanu și 
Constantin Gogoașă — muncitori 
la întreprinderea județeană de 
construcții-montaj Rîmnicu Vîl- 
cea — au avut surpriza să gă
sească deasupra aparatului tele
fonic o poșetă cu acte și cu o 
mare sumă de bani. O oră mai 
tirziu, cei doi muncitori băteau 
la ușa proprietarei, a cărei 
adresă o aflaseră din actele 
pierdute.

— Vă mulțumesc mult — le-a 
spus cu lacrimi in ochi păgu
bașa norocoasă. Vă rog să pri
miți o recompensă pentru gestul 
dumneavoastră inimos.

— rlm și primit-o — a venit 
răspunsul celor doi muncitori. 
Prin mulțumirile dumneavoastră!

Rubrică realizată de 
Gheorqhe MITROI 
cu sprijinul corespondenților 
„Scinteii"
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I
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cu. Nu trebuie să uităm că exportăm 
încă puțin față de posibilitățile 
care le 
tirzieri 
noi, iar 
cest an 
această 
înțelegem că volumul și eficiența ex
portului depind, in măsură hotărî- 
toare, de fermitatea și stăruința cu 
care vom acționa in vederea înnoirii 
și modernizării rapide a producției. 
Tocmai de aceea este absolut nece
sar să se întărească și mai mult cola
borarea dintre specialiștii din com
partimentele tehnice și secțiile dc 
producție, să se manifeste o exigen

ță sporită față de 
______________ calitatea produse

lor, dezvoltindu- 
se, in același timp, 
creația tehnico- 
științifică de ma
să".

La rindul său, 
maistrul Budică 
Negrilescu a adă
ugat : „Am 
monstrat că 
tem capabili 
realizăm produse 
de inaltă calitate, 
care pot face față 
celor mai exigen
te 
multe 

această inaltă calitate < 
cu eforturi și cheltuieli 
mari. Iată, in pfezent I 
greutăți in asigurarea i 
de scule și dispozitive, 
secția 
tă și, 
dunării 
gramul 
noastre 
realiza 
forțe proprii, ceea ce va influența 
favorabil calitatea produselor desti
nate atit exportului, cit și unor be
neficiari din țară".

Am prezentat doar cîteva aspecte 
din evantaiul larg al problematicii a- 
bordate in cadrul adunării generale a 
oamenilor muncii din această între
prindere, în care laitmotivul dezba
terilor l-au constituit direcțiile prin
cipale de acțiune pentru creșterea in 
continuare a eficientei economice. 
Soluțiile, măsurile s-au conturat fi
resc, ca un corolar al înțelepciunii 
colective, dezbaterile din forul su
prem al autoconducerii muncitorești 
atingindu-și astfel scopul pe care și 
l-au propus — anume de a .hotărî 
asupr^' modalităților concrete de ac
țiune pentru realizarea planului pe 
semestrul doi și pe întregul an la toți 
indicatorii.

Iile ȘTEFAN 
Dumitru TIRCOB

pe 
avem, că există anumite în- 
in asimilarea unor produse 
în semestrul al doilea din a- 
ne revin obligații sporite in 
privință. Cu toții treouie să

Cu abnegație și pricepere

Creșterea eficienței economice 
în centrul dezbaterilor

de- 
sin- 

să

Cer scuze că relatez faptele cu 
anume întârziere, după o lună, dar 
mai bine mai tirziu... în noaptea 
de 27 spre 28 iunie, o furtună de
vastatoare s-a abătut asupra Borșe- 
cului. în cîteva minute, sute de 
brazi au fost dezrădăcinați, mulți 
dintre ei fiind aruncați de vijelie 
peste vile și peste rețeaua electri
că de joasă și înaltă tensiune. Fa
brica de îmbuteliat ape minerale, 
cariera de travertin, baza de trata
ment, întreprinderea balneoclima
terică, cu frigiderele ei, in care era 

. depozitată hrana a mii de oaspeți 
ai stațiunii, erau grav amenințate 
de lipsa de curent electric. Pentru 
remedierea avariei un grup de mun
citori de la I.R.E.M. Tg. Mureș, 
eîhipa de exploatare Borsec. prin
tre care amintim pe electricienii 
Pruteanu Ioan, Mezei Karoly, Pop

Vasile și Fazekas Matyas, cărora 
le-au venit în ajutor colegii io- de 
la echipa de exploatare din Gheor- 
gheni, conduși de Benedek Ven- 
cel, s-au apucat de lucru și pină 
la ora zece sea~a. muncind cu ab
negație și dirzenie au asigurat cu
rentul electric pentru cele mai ne
vralgice puncte ale orașului. A 
doua zi, pe data de 29 iunie Ia ora 
12.00 totul intra in normal. în tot 
acest timp, alături de echipele de 
depanare s-au 
orașului Borsec.
și vicepreședintele consiliului 
Iar, Kurko Arpad, care au 
nu numai cu vorba, ci și cu

aflat și primarul 
Vasile Moșneag, 

popu- 
ajutat 
fapta.

Ioan CRISTEA 
asistent principal 
la Policlinica din Borsec

Colectarea fierului vechi 
- o îndatorire permanentă

lor, subliniem că mulat numeroase propuneri în 
derea îndeplinirii sarcinilor de plan 
deosebit de mobilizatoare din 
mestrul doi al anului. în cadrul 
baterilor, un loc central l-au ocupat 
problemele reducerii mai accentuate 
a consumurilor de materii prime și 
materiale, a cheltuielilor de produc
ție, deci ale creșterii mai susținute a 
eficienței economice.

„Pe ansamblul întreprinderii, stăm 
bine in ce privește consumurile ma
teriale — spunea în cuvintul său sub- 
inginerul Gheorghe Sima. Dar tre
buie să recunoaștem deschis că se 
face încă risipă de materii prime și 
materiale, de energie electrică și 
combustibil. în unele secții de pro
ducție, bunăoară, oamenii nu cunosc 
îndeajuns de bine utilajele la care 
lucrează, nu stăpinesc întru totul teh
nologiile de fabricație. Sînt deficiențe 
care generează rebuturi, realizarea de 
piese care trebuie remaniate. Mai 
exact, acestea determină un consum 
suplimentar de metal, combustibil și 
energie electrică. Am propus la pre
cedenta adunare generală să se orga
nizeze mai temeinic cursurile de ca
lificare și de ridicare a pregătirii 
profesionale a personalului muncitor. 
Dar lucrurile nu s-au îmbunătățit 
prea mult în această privință și con
secințele sint evidente ; continuă să

ve-

se- 
dez-

tă a eficienței întregii activități 
productive, participanții la dezba
teri au cerut consiliului oameni
lor muncii să acționeze cu fer
mitate și insistentă pentru apli
carea neintirziată a măsurilor stabi
lite pentru înnoirea și modernizarea 
mai rapidă a tehnologiilor de fabri
cație, valorificarea materialelor și re
surselor energetice refolosibile, pen
tru întărirea disciplinei tehnologice 
în toate sectoarele de fabricație. S-a 
desprins, ca o concluzie generală, că 
trebuie să se dezvolte o opinie de 
masă sănătoasă împotriva acelora 
care, din neatenție sau nepricepere, 
mai lasă cale liberă risipei. „Numai 
manifestind cu toată exigența spiri
tul de bun gospodar — spunea reglo- 
rul Ion Lungu — fiecare muncitor iși 
poate afirma cu adevărat rolul său 
de proprietar al mijloacelor de pro
ducție și de producător. Pentru cul
tivarea și dezvoltarea acestei înalte 
conștiințe trebuie să luptăm neobosit".

în strinsă legătură cu problemele 
eficientei economice au fost analiza
te, in adunarea generală, o serie de 
aspecte privind modul cum se reali
zează producția pentru export. „Să 
nu ne declarăm mulțumiți cu faptul 
că, in general, am obținut rezultate 
bune in îndeplinirea sarcinilor de ex
port — menționa lăcătușul Dan Voi-

cerințe. De 
ori insă, 

o obținem 
mult prea 

intimpinăm 
necesarului 

. Știm că 
sculărie este suprasolicita- 
tocmai de aceea, cerem a- 
generale să înscrie in pro- 
de măsuri dotarea secției 

cu o mașină de găurit. Vom 
astfel o parte din scule cu

muncă de pe 
a Regionalei de

Colectivele de 
raza de activitate 
căi ferate Iași depun o muncă in
tensă pentru colectarea de metale 
vechi, a cartoanelor și hîrtiei. Ast
fel, pe primul semestru al acestui 
an s-au colectat și expediat către 
furnale cantitatea de 3 927 tone de 
fier vechi. 640 tone fontă veche și 
80 tone de bronz, cupru, plumb. 
Tot in această perioadă s-a colec
tat cantitatea de 
ne și hirtie, care 
întreprinderi de

Cele mai mari

50 tone de cartoa- 
a fost livrată unei 
specialitate.

cantități de fier

vechi au fost colectate de oamenii 
muncii de la divizia de vagoane, 
divizia tracțiune, divizia linii și 
instalații, iar pentru hirtie și car
toane de către cei de la divizia 
comercială, secția E.C.M. Iași, și 
de la serviciul administrativ al 
Regionalei C.F.R. Colectarea fieru
lui vechi, sarcină de frunte a co
lectivelor de oameni ai muncii din 
Regionala C.F.R.—Iași, este consi
derată o îndatorire permanentă.

Mai multă grijă
Capitalei

Ion BÎRSAN
corespondent voluntar, lași

față de parcurile

Recomandări practice, concrete:

Cffi se poate asigura o ratam simțitoare 
a cunsumului de MUii sî erafe

In continuarea ciclului de materiale vizînd reducerea consumlilui de 
energie și combustibil, redăm astăzi un șir de măsuri ce trebuie luate 
PE REȚEAUA DE DISTRIBUȚIE PINĂ LA CONSUMATORI, măsuri in com
pletarea celor ce revin producătorilor de energie.

lată, așadar, .recomandările specialiștilor din Ministerul Energiei Elec
trice adresate, în principal, organelor de resort ale consiliilor populare, in 
vederea bunei funcționări a centralelor și punctelor termice.

Eliminarea pierderilor de energie 
în timpul distribuției

Instalațiile de producere, transport 
și distribuție a energiei ternîice tre
buie atent verificate, revizuite și re
parate la termenele planificate, ur- 
mărindu-se ca lucrările respective să 
fie finalizate înainte de începerea 
sezonului rece. Este necesar să se 
pună accentul pe :

• înlocuirea izolațiilor termice de
teriorate și completarea porțiunilor 
neizolate ;
• controlul canalelor și căminelor 

termice și eliminarea infiltrațiilor ;
® revizia armăturilor, inclusiv 

a aerisirilor și golirilor ;
• efectuarea probelor de presiune 

și remedierea defecțiunilor con
statate.

încă de la elaborarea proiectelor 
de execuție a rețelelor termice tre
buie avute in vedere :

© introducerea unor noi ticuri de 
izolații termice, eficiente sub’aspect 
tehnico-economic ;

0 utilizarea unor acoperiri ale țe
vilor cu o mai mare rezistență me
canică și anticorozivă ;

® aplicarea unor metode care să 
prevină inclusiv coroziunea interioa
ră a conductelor.

în scopul raționalizării consumuri
lor de energie termică, unitățile fur
nizoare, în colaborare cu cele de dis
tribuție, trebuie să stabilească, în 
mod coordonat, programe optime de 
funcționare atit a capacităților de 
producere, cit și a celor de livrare 
a energiei termice.

Totodată, trebuie pusă bine la 
punct „organizarea conducerii prin 
dispecer a sistemelor de termofica- 
re, pentru asigurarea unei colaborări 
permanente intre furnizori, unități 
de distribuție și, beneficiari. _ Acest 
dispecerat trebuie să urmărească 
atit reglarea corespunzătoare a pa
rametrilor agentului termic livrat, 
cit și asigurarea intervențiilor opera
tive atunci cind apar deranjamente 
în surse, rețele sau la consumatori.

Este necesar să se perfecționeze 
regimurile de livrare a energiei ter
mice sub formă de apă fierbinte, 
prin aplicarea reglajului mixt cali- 
tativ-cantitativ.

O atenție deosebită trebuie acor
dată echilibrării hidraulice și termi
ce a rețelelor de distribuție intre 
blocuri, precum și intre coloanele 
din blocuri, pentru a se asigura o re
partiție uniformă a căldurii intre toți 
beneficiarii și a se evita consumu
rile suplimentare in centralele ter
mice.

® Importantă este și dotarea punc
telor termice cu aparate de măsură, 
inclusiv contoare de căldură și re
gulatoare automate.

O Organele de specialitate au, de 
asemenea, obligația 
periodic 
spre a 
special 
pentru ipcadrarea 
alocate și raționalizarea neîntreruptă 
a consumurilor de energie termică.

?i in continuare este necesar să se 
acționeze, prin toate mijloacele, pen
tru ridicarea nivelului de pregătire 
profesională și de disciplină in mun
că al personalului de exploatare și 
întreținere din centralele și punctele 
termice.

© Acolo unde există resurse ener
getice recuperabile, de potențial scă
zut, revine consumatorilor de ener
gie termică obligația de a lua mă
suri pentru recuperarea acestor re
surse și utilizarea lor la încălzirea 
spațiilor și prepararea apei calde, 
reducind astfel consumul de căldură 
din rețelele de termoficare.

0 De asemenea, consumatorii tre
buie să ia toate măsurile tehnice și 
organizatorice pentru respectarea ri
guroasă a programelor de utilizare a 
energiei termice, așa cum sint stabi
lite prin reglementările in vigoare.

de a compara 
consumurile înregistrate, 

putea acționa mai ferm, In 
la consumatorii industriali, 

strictă in cotele

Rubrică realizată de
Maria BABOIAN

TRAGEREA 
SPECIALĂ LOTO

La sfîrșitul acestei săptămîni 
va avea loc o tragere specială 
Loto, a cărei formulă tehnică 
oferă participanților posibilități 
multiple de a ciștiga autoturisme 
„Dacia l 300“, mari sume -de 
bani variabile și fixe (incepînd 
cu cele de 50 000 lei) și excursii 
în U.R.S.S. sau R. S. Cehoslova
că. Se poate juca pe variante 
simple, variante combinate și 
combinații „cap de pod“, achi
tate sută la sută sau in cotă de 
25 la sută. Cu biletele de 25 lei 
varianta se pot obține ciștiguri 
la toate cele șapte extrageri in 
trei faze, care însumează 64 de 
numere Amănunte se găsesc in 
prospectul acestei trageri deose
bit de avantajoase. Simbătă 1 
august este ultima zi de parti
cipare.

DE LA ADAS
ADMINISTRAȚIA 

ASIGURĂRILOR DE STAT 
ANUNȚA:

I' W

Parcul Herăstrău din Capitala
Foto : E. Dichiscanu

La tragerea de amortizare a 
asigurărilor de viață pentru luna 
iulie 1982 au Ieșit următoarele 
combinații de litere :

1)
2)
3)
4)

5) H.T.B.
6) T J.O.

G.Y.U.
S.N.H.

D
8)

cărora 
multe

le-au 
din a- 
înscri-

Toți asigurații 
ieșit una sau mai 
ceste combinații de litere 
se in polițele lor urmează să se 
adreseze unităților ADAS pen
tru a li se stabili drepturile cu
venite.

Pentru a participa și la urmă
toarele trageri lunare 
tizare este necesar ca 
să achite primele de 
la termenele stabilite.

de amer- 
asigurații 
asigurare

I

Răspundere și inițiativă
(Urmare din pag. I)
epatante a spectacolu
lui, spre reîntoarcerea 
teatrului, iar, in zone
le convenționalismu
lui elitar, din care toc
mai regia l-a scos pen
tru a-1 reda 
oamenilor.

E limpede 
oricine că un 
nea mod de a 
ca regia e 
pentru public, pentru 
teatru, pentru drama
turgie — mai cu sea
mă cea originală — 
pentru cultură și chiar 
pentru arta regizorală 
însăși.

Școala românească 
de teatru (teatrul ro
mânesc) insă se bucură 

' de toate avantajele 
unui trunchi viguros, 
cu un metabolism e- 
chilibral și cu mari 
toleranțe și rezistență 
Ia epidemii, 
și trec cum au venii

tuturor
pentru 
aseme- 
practi- 

fallmentar

Ele vin

și in genere amețeala 
nu o resimt decît 
structurile firave și cu 
intirziate juvenilități 
care nu fac necesar un 
alarmant recurs la 
„vaccinare generală". 
Și aici nuanțarea ne 
menține mai aproape 
de natură, de legile și 
soluțiile ei, mai dure, 
implacabile, dar fără 
greș ; ce e slab, vătă
mat și perimat piere, 
ce e sănătos, puternic, 
tinăr, nou cu adevărat 
învinge și iși trăiește 
frumos și deplin toate 
virstele, in măsura, in 
care atribuie fiecăreia 
rost, sens, împlinire.

Dînd fiecărei vîrste 
ceea ce ii e propriu 
(cind ești tinăr cauți, 
cind ești matur selec
tezi, decantezi) ceea ce 
decurge din menirea 
dintotdeauna a omului ■ 
de teatru este să fie 
cu ochii deschiși ta 
ceea ce este aproape

de sine șl să Intervină 
activ in ordinea reali
tății sub semnul i 
lurilor societății 
reia îi aparține, 
„izvorul cu apa 
din care artiștii 
îndemnați să bea, 
„numai acest izvor este 
dătător de viață și in
spirație", cum arăta in 
cuvintarea sa la ple
nara lărgită 
al P.C R. 
iunie a.c. 
general al 
lui. tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. In acest 
sens, marea șansă a 
regizorului este impu
nerea unor valori dra- 
maturgice naționale, 
alăturarea lui la efor
tul de îmbogățire 
a patrimoniului crea
ției autohtone, intil- 
nirea cu și valorifi
carea scrisului origi
nal. amplificarea ecou
lui, efectului acestuia 
in conștiința publi
cului.

idea-

a C.C. 
din 1—2 
secretarul 

partidu-

De vreo 15 ani, Administrația 
domeniului public (A.D.P.) a secto
rului 3. împreună cu cetățenii din 
cartierele Învecinate au depus 
eforturi susținute pentru a ame
naja și înfrumuseța parcul și ștran
dul Titan din Capitală. Pe lingă 
fondurile alocate s-au investit aici 
mii de ore de muncă patriotică 
pentru a face din acest parc o oază 
de verdeață unde oamenii muncii 
să-și poată petrece timpul liber, să 
se recreeze. După atiția ani, acest 
parc a ajuns intr-adevăr deosebit 
de frumos. Trebuia doar întreținut.

Din păcate însă a fost lăsat in 
părăsire și de A.D.P. și de cetă
țeni. O mare parte din alei s-au 
deteriorat, iar peluzele cu verdeață 
au fost transformate 'de către copii 
nesupravegheaț.i in terenuri de 
fotbal. De asemenea, malul lacului 
și spațiul verde din jur au fost 
transformate în locuri de întreține
re pentru mașini, fără ca forurile 
le’ale să intervină. Din lista mași
nilor ai căror posesori confundă un 
parc public cu un auto-service sau 
pronriul garaj am notat : 13-B-6704, 
2-B-5094, 6-B-8230, 17-B-1879,
13-B-1922.

Sint doar cîteva din observațiile 
pe. care ăș vțea să le supun aten- 
țitei Cdnrilîultii popular al sectoru
lui'3 pehtrtU c’ă,'in lumina proiec
tului Legii privind gospodărirea 
localităților și păstrarea ordinii pu
blice. să acorde o mai mare aten
ție păstrării unui lucru bine făcut,

antrenării cetățenilor și creării unei 
opinii de masă împotriva acelor 
care distrug aceste oaze de ver
deață.

Ion VOICU1ESCU
bd. Ion Șulea, 246, București

Nota redacției : Dînd curs scri
sorii de față, cit si a a’tora primite 
la redacție, vizînd același subiect, 
am vizitat recent. în afară de par
cul Titan, și parcurile : „Moghio- 
roș“, „Herăstrău", „Morarilor", 
„Tineretului" și „Grădina Băneasa", 
unde am constatat, de asemenea, 
că multe spații verzi erau călcate 
în picioare, brăzdate de cărările 
făcute de cetățenii sosiți, cu mic cu 
mare, la iarbă verde, murdărite cu 
resturi de mîncare, hîrtii. în locu
rile mai izolate pot fi văzute bănci 
smulse de Ia locurile lor, distruse 
sau scrijelite de indivizi certați cu 
bunele mo-avurl. De asemenea. în- 
tîlnești la tot pasul crengi rupte, 
copaci încrustați, flori smulse de pe 
peluzele parcurilor etc.

Ținînd seama de aceste aspecte, 
propunem Consiliului popular al 
municipiului București și A.D.P. 
ca. împreună cu consiliile popula-e 
și A.D.P. de sector, cu organele de 
ordine publică și -comitetele de ce
tățeni, șl îh'Tâmîha 'noului proiect 
'de lege pbs in dOzibatere, să treacă 
la aplicarea neîntîrziată a unor 
masuri ferme de protejare a 
parcurilor Capitalei. (Dumitru Ma- 
nole).

PE SCURT. DIN SCRISORI
• Economii de materiale și energie. Oamenii muncii de Ia Ate

lierul de zonă C.F.R. din Satu Mare și-au Îndeplinit și depășit cu mult 
prevederile de plan pe trimestrul II din acest an. O atenție deosebită s-a 
acordat reducerii consumurilor specifice de materiale, dar și recuperării 
și valorificării materialelor refolosibile. Au fost economisite astfel mari 
cantități de motorină și energie electrică și s-au predat centrelor de co
lectare peste 41 tone de fier'vechi. 23.7 tone fontă. 190 kg b-onz, 600 kg 
ulei uzat. 13 mc de cherestea veche. 150 kg hirtie etc. (Vasile Țirbână, 
comuna Moftiu. județul Satu Mare).

• Din recuperări, obiecte utile. Pentru reducerea pierderilor de căl
dură din apartamente pe timpul friguros, datorate vent;,a‘iei dintre în
căperile locuințelor și de la geamuri, propun ca fabricile de mobilă și 
unitățile cooperației meșteșugărești să treacă, incă de pe acum, la con- 
fecționa-ea din materiale recuperate din lemn a unor praguri și stinghii 
pentru etanșeizarea ușilor și ferestrelor, obiecte pe care,să le putem pro
cura prin unitățile din subordinea acestora. (Ing. Mariella Paveliu, co
respondent voluntar. București).

Primăria oferă primul exemplu
legumicultura

...Nu se poate ca acela care trece 
prin fata primăriei orașului Cîmpia 
Turzii să nu se oprească să admire 
frumoasa grădină din fața clădirii, 
cultivată cu tot felul de legume. 
Grădina este lucrată de personalul 
consiliului popular, care. înainte de 
răsăritul soarelui sau după apus, 
vine să se ocupe de legumicultură.

Nu e singura grădină la Cimpia 
Turzii care-ți incintă ochii. Sînt cu 
sutele, incit nu știi la care să te 
oprești, dovedind, o dată mai mult, 
că și in curțile gospodăriilor din ora
șe se poate practica o legumicultură 
cu randament ridicat, se poate valo
rifica fiecare petic de teren.

Am socotit să începem cu gră
dina... primarului, tovarășul Vasile 
Florian, intructt el este primul gos
podar. țâre trebuie să 
model pentru alții. Ne oprim, așa
dar. pe strada Păcii nr. 6. O casă ca 
multe altele, construită 
10 ani in urmă, cind 
ședințe al consiliului 
maistru laminorist la 
cern printr-un tunel de vie agăță
toare și ajungem in spatele casei, 
intr-o grădină de circa 150 mp. Căp
șunile tocmai se terminaseră de 
recoltat. în schimb, straturile de 
ceapă, salată, roșii, vinete, gogoșari, 
ardei, castraveți etc. abia așteaptă 
să li se culeagă roadele. în preajma 
lor. trei vișini, trei meri, un cireș și 
un cais sint și ei in primul an de 
rod. Circa 25 mp de grădină sînt 
acoperiți de un solar, cu legume 
cultivate succesiv, tar alături — co
tețe cu păsări, porci și. mai nou, o 
cușcă ingenios realizată, populată cu 
iepuri de casă. Deci, grădina oferă l — l 1 — n t- „ ■ ■ V— X— « ■ 7 « ■ *

exemplul familiei întiiului gospodar 
are o puternică forță de convingere.

Ce am văzut in grădina primaru
lui am văzut și in cea a lui 
Tor. maistru oțelar. la maistrul 
Gavrilă, la inginerul Cloambeș 
alți vecini. Pe strada Cloșca 
iește cooperatorul Alexandru Balog, 
care-și demonstrează, priceperea și 
pasiunea nu numai în cooperativa 
agricolă, dar și acasă. în gospodăria 
sa am intilnit și un alt aspect: omul 
și-a cultivat o parte din grădină cu 
sfeclă de zahăr, pe care o predă 
statului, primind 8 kg zahăr pentru 
fiecare 100 kg de sfeclă. în acest fel 
și-a satisfăcut în întregime nevoile

loan 
Boca 
și la 
locu-

el acasă, pe str. Doi a nr. 
Lukacs are circa 100 ie- 
fiecare an contractează 

între 
reali-

fie și un

cu 
actualul 
popular 

combinat. Tre

circa 
pre- 
era

tot ce-i este necesar unei familii de 
patru persoane. L-am Întrebat, pe 
primar cit timp dedică grădinii sale. 
Purtind. in fapt, răspunderea apro
vizionări) întregului oraș, adică a 
circa 26 000 de locuitori a rezolvării 
multitudinii de probleme pe care le 
ridică conducerea unei 
colectivități, 
se laude cu 
legumicultor, 
de drămuit ;
doi fii ai săi sint cei care muncesc 
asiduu grădina. Pentru locuitori.

asemenea 
n-a prea avut cum să 
propriile activități de 
timpul fiindu-1 destul 
in schimb soția și cei

însemnări
din Cîmpia Turzii

familiei. Și un alt lucru inedit : în 
solar nu erau legume — căci fuse
seră recoltate, iar răsadurile plan
tate în grădină — ci... pui mici de 
găină și de rată. După cum spunea 
soția gospodarului, folosirea sola- 
riilor, după eliberarea spațiilor, pen
tru creșterea puilor in primele săp- 
tămini de viață este deosebit"dc 
eficientă : ei cresc aici mult mai 
repede, fijnd, totodată, feriți de boli 
și de răpitori. Acești harnici gos
podari mai cresc și porci de rasă 
superioară. Numai prin contract s-au 
angajat să vîndă 2 porci. 500 kg le
gume și un mare număr de păsări 
și ouă.

Am străbătut multe străzi ale ora
șului Cimpia Turzii, însoțiți de 
vicepreședintele comitetului executiv 
al consiliului popular. Aurel Pop. 
Tot trecind pe lingă nenumărate 
case arătoase, cu grădini cu multe 
legume, cu păsări, vite, porci, iepuri, 
am ajuns și la o margine a urbei, 
in preajma unui maidan pe care 
tocmai se căra pămint fertil — cu 
căruțele, cu roabele. „Aici va fi 
«colțul iepurarilor- — ne explică 
Andrei Lukacs, un vechi crescător, 
care, in virtutea experienței pro
prii. se ocupă și de nevoile celor
lalți. Vom cultiva ierburi pentru ie

puri". La 
9. Andrei 
puri. în 
cu cooperativa de consum 
100—150 kg de carne și 
zează venituri frumoase. După cum 
am aflat, cei peste 100 crescă
tori de iepuri din oraș apreciază in 
mod deosebit inițiativa primăriei de 
a amenaja un loc anume pentru 
cultivarea nutrețurilor necesare. 
Faptul a determinat, dealtfel, alți 
ce'tățeni să-și procure iepuri, spre a 
se ocupa sistematic de creșterea lor. 
In acest fel a devenit posibilă și 
încheierea dc contracte pentru circa 
25 tone carne de iepure.

O bună parte a populației orașu
lui Cimpia Turzii locuiește în blocuri. 
„Cu aceștia am avut mai multe pro
bleme — ne spune vicepreședintele. 
Se obișnuiseră să cumpere totul de 
la piață, mai ales că în combinat se 
ciștigă bine. în jurul blocurilor era 
însă destul pămînt neproductiv, 
parte din el acoperit cu moloz, 
organizat adunări cetățenești 
circumscripții și am discutat 
punem în valoare. în propriul inte
res al locatarilor, al orașului. Mulți 
locuitori s-au arătat amatori să lu
creze acest pămînt. Primăria le-a 
venit in ajutor cu mijloace tehnice 
pentru nivelări, ■ 
transportat, prin asigurarea 
țelor necesare. Numai in 
fost identificate și puse 
12 hectare teren. Nouă 
fost atribuite unităților 
muri colective — spital, 
dinițe. cantine — iar trei hectare 
sint cultivate de cetățeni". în zona 
blocurilor, zeci de parcele cultivate 
cu legume dau acum rod bogat.

Despre orașul Cîmpia Turzii «-■ 
vorbit și s-a scris, aproape in ex
clusivitate le’at de renumele com
binatului metalurgic din localitate, 
cu oțelari laminoriști și, bineînțeles, 
cu p'oduse de faimă. Răspunsul lo
cuitorilor. in frunte cu activul con- 
siliului popular, la acțiunea de auto- 
âprovizionare merită să stea alâturi 
de notorietatea cetății industriale de 
aici.

Am 
pe 

să-I

cu pămînt fertil 
semin- 

accst an au 
in valoare 
hectare au 

cu consu- 
școli. gră-

AI. MUREȘAN 
corespondentul „Scinteii1*
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Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

A fost o mare plăcere pentru mine să primesc amabilul dumneavoastră 
mesaj de felicitare pe care ați avut bunăvoința să-l adresați cu ocazia 
sărbătoririi aniversării revoluyiei de la 23 iulie.

Mulțumind sincer Excelenței Voastre și poporului dumneavoastră pentru 
nobilele sentimente și sincerele gînduri exprimate mie și poporului egiptean, 
doresc ca relațiile ce leagă țările noastre să se dezvolte tot mai mult, spre 
binele reciproc al celor două popoare ale noastre, în interesul păcii și liniștii 
in lume.

Vă rog să acceptați. Excelență, cele mai sincere urări de sănătate și 
fericire personală, de progres și prosperitate pentru poporul dumneavoastră,

MOHAMED HOSNI MUBARAK
Președintele

Republicii Arabe Egipt

încheierea lucrărilor sesiunii comune a Comisiei mixte politice 
și Comisiei mixte de cooperare economică și tehnică 

româno-sudaneze

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Excelență,
Vă* mulțumesc foarte mult pentru amabilul mesaj de felicitare pe care 

l-ați trimis cu ocazia celei de-a XVII-a aniversări a independenței noastre.
Mă folosesc de acest prilej pentru a vă transmite urările mele cele mai 

bune pentru sănătatea și fericirea dumneavoastră personală.

MAUMOON ABDUL GAYOOM
Președintele Republicii Maldivelor

La București s-au încheiat, luni 
după-amiază, lucrările sesiunii co
mune a Comisiei mixte politice și 
Comisiei mixte de cooperare econo
mică și tehnică româno-sudaneze.

în spiritul înțelegerilor și orientă
rilor stabilite cu prilejul întîlnirilor 
șl convorbirilor dintre conducătorii 
de partid și de stat ai celor două 
țări, tovarășul Nicolae Ceaușescu și 
Gaafar Mohamed Nimeiri, cele două 
delegații, conduse de tovarășul Iosif 
Banc, membru al Comitetului Politic 
Executiv, secretar al C.C. al P.C.R., 
și Ibrahim Moneim Mansour, mem
bru al Comitetului Central Pregăti
tor al Uniunii Socialiste Sudaneze, 
ministrul finanțelor și planificării 
economice al Republicii Democratice 
Sudan, au analizat modalitățile de 
aprofundare a colaborării politice 
dintre Partidul Comunist Român și 
Uniunea Socialistă Sudaneză, dintre 
România și Sudan, posibilitățile și 
căile menite să conducă la dezvol
tarea cooperării economice și tehnice 
româno-sudaneze în domenii de larg 
interes reciproc, la lărgirea și diver

sificarea schimburilor bilaterale de 
mărfuri.

La încheierea lucrărilor, președin
ții celor două părți in comisii, to
varășul Iosif Banc și Ibrahim Mo
neim Mansour, au semnat protocolul 
sesiunii, care prevede măsuri con
crete de aprofundare a colaborării 
politice, de dezvoltare și adîncire a 
cooperării economice și tehnico-știin- 
țifice dintre România și Sudan în 
domeniile explorării, rafinării și 
transportului țițeiului, electrificării, 
construcțiilor,, transporturilor și tele
comunicațiilor, prelucrării bumbacu
lui, zootehniei și industriei alimen
tare. Protocolul prevede, de aseme
nea, sporirea schimburilor comercia
le la mai mult decit dublu față de 
perioada anterioară și cu perspective 
de creștere continuă în viitor, in in
teresul ambelor țări și popoare, al 
colaborării și înțelegerii în lume.

La lucrările sesiunii și la semnare 
a participat Isam El Din Hassan, 
ambasadorul Republicii Democratice 
Sudan la București.

(Agerpres)

Fiecare oră, fiecare zi - folosite din plin 
la seceriș, la arături, la celelalte lucrări 

agricole de sezon!
SATU MARE

Concomitent cu încheierea secerișului, 
mai multă operativitate în depozitarea griului

CU PRILEJUL „ZILEI MARINEI"
Ziua marinei Republicii Socialiste 

Romania a fost marcată și in acest 
an prin numeroase manifestări poli
tico-educative și cultural-artistice.

în unitățile marinei militare, la 
casele armatei din localitățile unde 
există asemenea unități, la șantiere
le navale, in instituțiile și întreprin
derile din porturi au avut loc adu
nări festive, in cadrul cărora s-a ex
pus conferința ,.Ziua marinei Repu
blicii Socialiste România".

De asemenea, în fața marinarilor 
militari a fost prezentat simpozionul 
„Tradițiile înaintate ale marinei ro
mâne. Dezvoltarea și modernizarea 
marinei române in cincinalul 1981— 
1985 și in perspectivă, in lumina do
cumentelor Congresului al XII-lea 
al partidului". în acest cadru, au fost 
evocate pe larg principalele momen
te ale drumului parcurs de marina 
țării noastre, dezvoltarea fără prece
dent cunoscută in special în ultimii 
17 ani, de cînd la cîrma . României 
socialiste se află tovarășul Nicolae 
Ceaușescu.

Duminică, 1 august, navele militare 
și civile aflate in staționare au ar
borat marele pavoaz.
' în telegrama adresată cu prile
jul acestei ‘sărbători tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU, secretar ge
neral al Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socialiste 
România, comandant suprem al for
țelor armate, de către comandamen
tul marinei militare, se arătă :

,.La tradiționala sărbătoare a Zilei 
marinei Republicii Socialiste Româ- 

. nia, personalul marinei militare își 
îndreaptă gindurile pline de nețăr
murită dragoste, profund devotament 
și aleasă recunoștință către dumnea
voastră, mult stimate tovarășe se
cretar general al partidului, strălu
cit stegar și arhitect al noilor noas
tre destine, personalitate de prim 

5 rang a lumii , contemporane, pentru 
, prodigioasa activitate pe care pildtiif- 
! tor o consacrați. înfloririi' mulțilăte- 

■ rale a patriei, întăririi capacității ei 
de apărare.

Dind glas angajamentului tuturor 
marinarilor militari de a acționa

pentru înfăptuirea neabătută a poli
ticii partidului și statului nostru, ne 
exprimăm acordul deplin față de i- 
deile și direcțiile de acțiune cuprin
se in magistrala dumneavoastră ex
punere prezentată la Plenara lărgită 
a C.C. al P.C.R. din 1—2 iunie a.c., 
analiză cutezătoare, profund științi
fică a stadiului actual al dezvoltării 
societății românești, document pro
gramatic de o excepțională valoare 
teoretică și practică, ce orientează, 
într-o viziune unitară, opera de edi
ficare a prezentului socialist și a vii
torului comunist, de formare a omu
lui nou, de consolidare a indepen
denței și suveranității naționale.

însuflețiți de luminosul exemplu 
comunist de muncă și viață pe care 
generos ni-1 oferiți, vă raportăm, 
tovarășe comandant suprem, că în 
posturile de onoare încredințate vom 
acționa cu abnegație și dăruire 
pentru dobîndirea unei calități noi, 
superioare în toate domeniile activi
tății și vieții ostășești, pentru întă
rirea continuă a ordinii și disciplinei 
militare, îngrijirea tehnicii de luptă 
și a tuturor bunurilor din înzestrare, 
economisirea cu simț gospodăresc a 
energiei și combustibililor, în scopul 
creșterii capacității combative a uni
tăților și marilor unități de nave.

Unanim angajați in îndeplinirea 
sarcinilor rezultate din documentele 
Congresului al XII-lea al P.C.R.. din 
Directiva privind pregătirea militară 
și politică a armatei în etapa actua
lă, comandanții, organele și organi
zațiile de partid și ale U.T.C. din 
marina militară nu vor precupeți 
nici un efort pentru organizarea și 
desfășurarea întregului proces in- 
structiv-educativ in conformitate cu 
cerințele doctrinei militare naționale, 
al cărei strălucit fondator sinteți. 
pentru formarea marinarilor militari 
ca luptători iscusiți, cu o înaltă 
conștiință politică, revoluționară, 
gata oricînd să apere cu strășnicie, 
îrriiireună cu toți.6stașiiXțătîiț‘cu‘în
tregul popor, independența, suvera
nitatea și integritatea scumpei noas
tre patrii — Republica Socialistă 
România". .

Participanții la „Marșul păcii în Balcani — ’82“ 
au trecut prin țara noastră

în cadrul numeroaselor acțiuni în
treprinse in Europa in favoarea păcii 
și dezarmării, pentru înlăturarea pe
ricolului unei catastrofe nucleare, 
recent a trecut prin țara noastră un 
grup de 18 persoane provenite din 
Anglia și din alte țări, constituit in
tr-un „Marș al păcii în Balcani 
— ’82".

Venind din Grecia, participanții la 
„Marșul păcii in Balcani — ’82“ au 
declarat, la sosirea la Giurgiu, că dau 
o înaltă apreciere politicii consecven
te a României îndreptate spre men
ținerea păcii și realizarea dezarmării, 
activității neobosite desfășurate de 
președintele Nicolae Ceaușescu in a- 
ceastă direcție, inițiativelor sale pen
tru crearea unei lumi lipsite de arme 
nucleare și de pericolul unui război 
distrugător.

în timpul trecerii prin România, 
participanții la marș au fost primiți 
la Comitetul Național pentru Apăra
rea Păcii, cu care prilej au fost in
formați despre importantele acțiuni 
întreprinse în țara noastră pentru

încetarea cursei înarmărilor, pentru 
asigurarea păcii.

Din România, participanții la „Mar
șul păcii în Balcani — ’82“ s-au în
dreptat spre Austria, pentru a lua 
parte la demonstrația în favoarea 
dezarmării nucleare ce va avea loc 
la Viena, la 6 august — „Ziua Hiro- 
shimei", care, de fapt, constituie 
etapa finală a „Marșului păcii — ’82“ 
ce s-a desfășurat sub deviza pre- 
intîmpinării unui război nuclear, a 
luptei pentru dezarmare și destin
dere.

Concert la Ateneul Român
Corul de tineret din Belvaux, care 

întreprinde un turneu in țara noas
tră în cadrul programului cultural 
dintre România și Luxemburg, a sus
ținut, luni seara, un concert la Ate
neul Român. La reușita spectacolu
lui și-a dat concursul și corul de 
copii „Voces primavera" din Bucu
rești. (Agerpres)

în ultimele două zile ale lunii 
iulie și duminică, 1 august, în ju
dețul Satu Mare a fost strinsă re
colta de grîu de pe o suprafață de 
peste 15 000 hectare. Potrivit date
lor furnizate de direcția agricolă, 
luni dimineața mai erau de recol
tat circa 7 000 de hectare; este deci 
pe deplin posibil ca în două-trei 
zile bune de lucru secerișul să fie 
încheiat. Dealtfel, întreprinderile 
agricole de stat Dorolț și Vetlș, pre
cum și cooperativele agricole Din- 
dești, Andtid, Tiream, Lucăcenl, 
Căpleni, Foieni, Urziceni, Cămin, 
Chereușa ș.a. au încheiat recoltarea 
griului.

Au intrat în lanuri, alături de 
forțele mecanice de care dispune 
județul, și cele peste 250 de combi
ne sosite, pină acum, din județele 
din sudul țării. în felul acesta, in 
unele cooperative forțele mecanice 
s-au dublat La C.A.P. Doba lu
crează acum 17 combine, iar la 
C.A.P. Păulești —. 22 combine. 
Demn de remarcat este și faptul 
că, acționind sub imperativul înche
ierii urgente a recoltării, mecani
zatorii și-au prelungit activitatea în 
lan pină la ora 22.

E drept, se recoltează grîu și cu 
umiditate mai ridicată, dar altă 
cale nu este de ales, intrucît recol
tarea este întîrziată. Griul respectiv 
este uscat fie pe platforme, fie la 
bazele de recepție. în aceste condi
ții, și activitatea la bazele de re
cepție a devenit extrem de intensă. 
Dacă insă cooperativele agricole ar

trimite mat mulți cooperatori la 
baze pentru a efectua iopâtarea, 
condiționarea griului și alte lucrări 
ce se impun acum, activitatea in 
aceste unități ar decurge mai bine, 
iar griul ar fi pus în timp mai scurt 
la adăpost. Iată un caz concludent. 
La baza de recepție unde transportă 
griul cooperativele agricole Acîș, 
Supur și alte unități din con
siliul agroindustrial Supur apar 
adesea aglomerări. Dar așa se 
petrec lucrurile și în alte baze 
și, ca atare, este nevoie ca un 
șir de cooperative agricole să 
suplimenteze forțele care să lu
creze la descărcarea mijloacelor de 
transport și la alte operațiuni pen
tru a se asigura deno’.ita-ea in 
bune condiții a recoltei. întrucit 
vor fi livrate în continuare cantități 
mari de grîu, este necesar să fie 
Identificate operativ toate posibili
tățile de solarizare a recoltei în 
locuri sigure, spre a se evita orice 
degradare a producției. Totodată, se 
impune ca întreprinderea de rețele 
electrice să nu mai întrerupă fur
nizarea energiei in baze, așa cum 
s-a intîmplat zilele trecute la baza 
unde livrează griul C.A.P. Moftin și 
alte unități, fapt care perturbează 
serios întreaga activitate de pre
luare și condiționare a griului. Nici 
un efort nu trebuie precupețit pen
tru ca întreaga recoltă să ajungă în 
cel mai scurt timp in magazii, spre 
a se preintîmpina orice pierderi.

Octav GRUMEZA
corespondentul „Scinteii"

IALOMIȚA:/?/?/» intens la arăturile de vară

Programul 1
11,00 Telex.
11,05 Roman foileton : „Fiicele docto

rului". (Episodul 2).
11,50 „Pe-un picior de plai vrîncean". 

(Emisiune muzical-folclor'.că).12,15 Cadran mondial. România și pro
blemele lumii contemporane.

12,35 Matineu . > de vacanță Copiii 
României socialiste cintâ pacea.

Programele 1 și 2
15,01) Invitații de vacanță. 
16,20 Muzică populară instrumentală.

In jurul orei 16,30 — Transmisiune 
directă : ceremonia sosirii pre
ședintelui Uniunii Socialiste Su
daneze, președintele Republi

cii Democratice Sudan, Gaafar 
Mohamed Nimeiri.
■ Cintece patriotice.

Programul 1
16.55 Clubul tineretului.
17.25 Civica.
17,53 10O1 de seri.
18,00 închiderea programului.
20,00 Telejurnal.
20.25 Actualitatea economică.
20,40 Treptele devenirii noastre. Pechea 

de Ieri și de azi (reportaj).
21,05 Teatru TV : „Tren de plăcere" de 

I. L. Caragiale. Scenariul : M'rcea 
Ștefănespu. Regla artistică : Mlhai 

. Berechet.
21.55 De la o melodie la alta.
22,20 Telejurnal.

...... Programul t
20.,00 Telejurnal- *■20,25 Salonul TV al artelor plastice.

. 21,20 Mic dicțiopar de operă și . balet. 
Litera D (V).

22,20 Telejurnal.

în județul Ialomița, pină in seara 
zilei de 1 august, din cele 44 300 hec
tare pe care urmează să fie execu
tate ogoare de vară, au fost elibe
rate de paie 28 000 hectare și arate 
21 000 hectare. în vederea încheie
rii grabnice a acestei lucrări, co
mandamentul județean pentru agri
cultură a luat măsuri ca în consi
liile agroindustriale Balaciu, Gir- 
bovi, Cocora. Grivița și Cosîmbești, 
unde mai sint de eliberat cite 
1 000—1 500 hectare și de arat intre

800 șl 1 200 hectare, să fie mobili
zate toate forțele umane și me
canice. mijloacele de transoort 
auto și atelajele, in așa fel incit in 
cinci zile bunp de lucru lucrarea 
să fie încheiata pe toate suprafețele.

în multe unități agricole se lu
crează intens. La I.A.S. Balaciu, de 
exemplu, zilnic se eliberează de 
paie între 130—150 hectare și se 
ară 120 hectare. Toate tractoarele 
repartizate la executarea ogoarelor 
sint în brazdă, mecanizatorii lu-

crlnd în schimburi prelungite de 
15—16 ore. în această unitate, trac
toriștii aflați la- arat au asigurat 
front de lucru pentru o zi și ju
mătate. Este de remarcat faotul că 
intr-o serie de unități agricole din 
sudul județului, cum sint coopera
tivele agricole din consiliile agroin
dustriale Făcăeni, Fetești, Bordu- 
șsni, Gura Ialomiței. Movila și 
i'ândărei. executarea ogoarelor de 
vară se află în stadiul final.

Cum s-a reușit acest lucru ? Toate 
.presele de balotat au lucrat neîn
trerupt. avînd asigurată asistența 
tehnică de către mecanicii din ate
lierele mobile. Totodată, ele au fost 
prevăzute cu sănii și tîrîșuri, astfel 
că paiele au fost transportate în 
timp scurt la locul de depozitare. 
Dealtfel, in toate cooperativele 
agricole din județ se folosesc la 
transportul palelor ate'aie amena
jate cu platforme, pe care se în
carcă intre 60—70 de baloți. Fie
care căruță efectuează zilnic cite 
trei drumuri. Pe această cale, coope
rativele agricole Gheorghe Doia, 
Grindu, Munteni-Buzău, Gheorghe 
Lazăr și Smirna au economisit mari 
cantități de carburanți. în același 
timp, tractoarele eliberate de la 
transporturi au putut fi folosite la 
executarea ogoarelor.

Calitatea arăturilor este asigurată 
la fața locului de specialiștii din 
unități. Se urmărește ca, pe supra
fețele ce vor fi însămînțate in 
toamnă, arăturile să 6e facă Ia 
ad’ncime de 25 cm si fără să scoată 
bolovani ori să se facă greșuri. Cit 
privește suprafețele ce vor fi insă- 
mînțate in primăvară, arăturile se 
execută la adincime, între 29—31 cm.

Referitor la desfășurarea arături
lor de vară. ing. Florea Pîrlogea, 
directorul general al direcției agri
cole, ne-a spus : „Producțiile bune 
obținute în acest an de unitățile 
din consiliile agroindustriale Gir- 
bovi. Balaciu. Coco-a, Grivița se 
datoresc, in mare măsură, ogoare
lor făcute din vreme și insă-nințării 
gtiului în perioada optimă. Am luat 
măsuri ca experiența acestor uni
tăți să fie larg, răspindită. astfel 
incit in 1983 să obținem peste tot 
recolte mari de griu și orz. Acum 
realizăm la a-at o viteză zilnică de 
5 500— 6 000 hectare. Munca me
canizatorilor a fost astfel organizară 
incit in cel mult cinci zile să înche
iem arăturile de vară pe suprafețele 
prevăzute".

Mlhai V1ȘOIU
corespondentul „Scinteii"

Ialomița. Festivalul „Spicele
de aur" a constituit și în acest an 
o adevărată sărbătoare dedicată fău-
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REMARCAEU.E SUCCESE în citeva rînduri
ALE SPORTIVILOR ROMÂNI

Vali lonescu - recordmană mondială 
la săritura în lungime

Aprecieri ale agențiilor internaționale de presă
întrecerile campionatelor de atle

tism -ale României, încheiate strălu
cit duminică, au fost marcate de per
formanțe excepționale, în fruntea 
acestora situîndu-se cele obținute în 
extraordinarul concurs feminin de 
săritură în lungime — relatează co
mentatorii sportivi ai agențiilor inter- 
p-’iționale de presă. Astfel, agenția 

H. Mice Presse notează, printre altele: 
.jfsprava atletică a sfirșitului de săp- 
tămînă, sau mai bine spus isprăvile, 
au venit duminică de la București, 
unde două tinere săritoare în lungi
me, româncele Vali lonescu — cu 
7,20 m — și Anișoara Cușmir — cu 
7,15 m — au doborît la interval de 
citeva minute recordul mondial al 
probei.

La 14 ani după Viorica Viscopolea- 
nu (campioană olimpică la Ciudad de 
Mexico, cu o săritură care era la 
timpul respectiv record mondial : 
6,82 m), România revine în fruntea 
ierarhiei mondiale a acestei probe 
cu două performere fantastice, care, 
de o bună bucată de vreme, își dispu

tă spectaculos întiietatea. Pe monu
mentalul stadion bucureștean „23 Au
gust", Cușmir a trecut de trei ori 
linia celor 7 metri, iar lonescu de 
două ori. Senzaționale, aceste perfor
manțe nu sint totuși neașteptate, cele 
două românce fiind anul acesta în 
fruntea bilanțului mondial. Intere
sant de văzut acest splendid duel 
la apropiatele Campionate europene 
de la Atena, unde cele două atlete 
vor fi marile favorite".

La rindul său, agenția Reuter no
tează : „Două atlete românce au 
spulberat recordul mondial al săritu
rii în lungime într-o succesiune ame
țitoare, Vali lonescu (7,20 m) depă
șind performanța realizată cu numai 
citeva minute înainte de Anișoara 
Cușmir (7,15. m)“.

Agenția vest-germană D.P.A. — 
Hamburg menționează realizarea 
sportivelor românce, fără precedent în 
istoria atletismului, publică date des
pre cele două recordmane, cronologia 
performanțelor supreme la săritura în 
lungime femei.

Virginia Ruzici a cîștigat 
un nou turneu internațional
Proba de simplu femei din cadrul 

turneului internațional de tenis de 
la South Orange (New Jersey) s-a 
încheiat cu victoria jucătoarei noas
tre Virginia Ruzici, care a cîștigat 
in trei seturi (5—7, 6—2, 6—2) finala 
disputată cu Leigh Arm Thompson 
(S.U.A.). în semifinale, Ruzici a in- 
vins-o cu 1—6, 6—4, 6—1 pe cam
pioana argentinia.nă îvana Madruga.

După cum relatează agenția Reu
ter, campioana româncă a practicat 
un joc oferfsiv, cu multe acțiuni reu
șite la fileu, impunîndu-se cu auto
ritate în ultimele două seturi.

Aceasta a fost cea de-a treia vic
torie consecutivă obținută de Virgi
nia Ruzici in ultimele săptămîni, 
după succesele realizate in turneele 
de la Monte Carlo și Kitzbuhel (Aus
tria).

în finala probei masculine, france
zul Yannick Noah l-a întrecut cu 
6—3, 7—6 pe mexicanul Raul Ra
mirez.
• S-a încheiat turneul interzonal 

feminin de șah de la Kissingen

(R.F. Germania), clasamentul fiind 
următorul : 1. Nona . Gaprindașvili 
(U.R.S.S.) — 12 puncte din 15 posi
bile ; 2—3. Tatiana Lemaciko (Bul
garia), Lidia Semenova (U.R.S.S.) — 
11 puncte ; 4—5. Barbara Hund
(R.F. Germania), Eliska Klimova 
(Cehoslovacia) — 10.5 puncte ; 6.
Marta Litinskaia (U.R.S.S.) — 10 
puncte; 7. Marina Pogorevici (Româ
nia) — 9,5 puncte ; 8—10. Elena Fa- 
țalibekova (U.R.S.S.), Maria Ivanka 
(Ungaria), Siîzana Maximovici (Iu
goslavia) — 7 puncte etc. Pentru 
turneul candidatelor s-au calificat 
primele trei clasate : Nona Gaorin- 
dașvlli, Tatiana Lemaciko și Lidia 
Semenova.
• Campionatele mondiale de no

tație, competiție ce se desfășoară in 
aceste zile la Guayaquil (Ecuador) au 
programat primele finale din con
cursul de înot. în proba feminină de 
400 m mixt, medalia de aur a fost 
cucerită de Petra Schneider (R. D. 
Germană), cu un nou record mondial 
— 4’36”10/100. Proba masculină de 
200 m liber a revenit vest-germanu- 
lui Michael Gross — l’49”84/100 (în 
serii el a stabilit un nou record eu
ropean cu 1’49”55/100).

? rpfjlqt,Plinii din Bărăganul, ialbjni- 
țeah. La Amara, Fetești'și Urzicenlj 
unde au evoluat reputate ansam
bluri și formații folclorice, recita
tori, soliști instrumentali și vocali, 
miile de spectatori au ovaționat 
talentul și dă'.-uirea artiștilor ama
tori ialomițeni. care i-au omagiat 
pe mecanizatori și cooperatori, pe 

, toți cei ce în acest an au contribuit 
la sporirea producției.
(Mihai Vișoiu).

Mureș Centrul universitar 
Tirgu Mureș găzduiește 
zile tabăra națională a 
cercetători. La actuala ediție parti
cipă 250 studenți din toate centrele

de grîu.

în aceste 
studenților

universitare ale țării. Cu acest pri
lej au fost organizate discuții, me
todologice, întilniri cu specialiști, 
vizite in unități economice și la 
obiective social-culturale, urmînd 
ca. în finalul acestei manifestări, să 
aibă loc o sesiune de comunicări 
științifice. (Gheorghe Giurgiu).

FRAHOVA. Au leșit de sub
tipar trei foi volante sub genericul 
„Patriei — mai mult cărbune". 
„Patriei — mai mult petrol" și 
„Baza furajeră — obiectiv prioritar

LA PETROȘANI S-A INAUGURAT

Patzaichin-Simionov - campioni mondiali 
la canoe dublu 10000 m

în ultima zi a campionatelor mon
diale de caiac-canoe desfășurată pe 
lacul „Ada Ciganlija" în aproniere 
de Belgrad, proba de canoe dublu — 
10 033 m s-a încheiat cu victoria e- 
chipajului român Ivan Patzaichin— 
Toma Simionov, care a cucerit meda
lia de aur Ia capătul unei curse epui
zante, intrecind detașat puternicele 
ambarcațiuni ale U.R.S.S. și Ungari
ei. Iată clasamentul probei : 1. Româ
nia (Ivan Patzaichin—Toma Simio
nov) — 43’39”26/100 — campioană
mondială ; 2. U.R.S.S. (V. Beresa— 
E. Muradosilov) — 43’47”97/100 ; 3. 
Ungaria (T. Budai—I. Vaskuti) — 43’

52”62/100 ; 4. Cehoslovacia — 44’2l”28/ 
100 ; 5. Marea Britanie — 44’28”351 
100 ; 6. Franța — 44’34”81/100.

In proba de caiac 4—10 000 m, e- 
chipajul României (Petre Dimofte, 
Florin Marinescu, Ion Jigorov, An- 
ghel Coman) și-a adjudecat medalia 
de argint, situîndu-se pe locul doi cu 
timpul de 36’26”51/100, după formația 
U.R.S.S., cronometrată în 36’21”37/100.

O medalie de bronz a obținut 
Gheorghe Titu sosit al treilea in 
cursa de canoe 1—1 000 m, precedat 
de Tamas Wichman (Ungaria) și 
Jiri Virlovec (Cehoslovacia).

Complexul sportiv „Jiul“
Peste 20 000 de spectatori din mu

nicipiul Petroșani și din județul 
Hunedoara au participat la un eveni
ment deosebit in viața sportivă a 
Văii Jiului : inaugurarea modernului 
complex sportiv „Jiul" din localitate, 
care întregește minunatul tablou al 
realizărilor edilitar-urbanistiee din 
această parte a țării. Noul complex 
sportiv din Petroșani, dotat cu tot ce 
este necesar pentru buna desfășurare 
a competițiilor, este unul dintre 
obiectivele imnortaite cuprinse in 
programul de dezvoltare economico- 
socială a Văii Jiului.

Numeroșii spectatori prezenți pe 
acest frumos stadion au participat la 
un bogat program de manifestări 
sportive și cultural-artistice. Printre 
acestea, de un frumos succes s-au

bucurat demonstrațiile de gimnastică 
ale grupului școlar sportiv din Petro
șani și ale grupuiui sportiv „Cetatea" 
din Deva și, în mod deosebit, ale 
lotului olimpic de gimnastică femi
nină. Cei prezenți au urmărit pe 
proaspătul gazon al stadionului parti
da amicală de fotbal Jiul—F.C.M. Re
șița.

Programul cultural-soortiv a fost 
întregit de participarea unor presti
gioși actori ai teatrelor din București 
și Petroșani, a ansamblurilor folclo
rice ..Hațegana" din Hunedoara și 
„Parihgul" din Petroșani, a unor for
mații de muzică ușoară și folk, a 
fanfarei reunite a minerilor din 
Valea Jiului și a altor formații artis
tice. (Sabin Cerbu, corespondentul 
„Scinteii")

iț '«i.sp- ■ țț! |VJai zootehniei". Ele au fost difuzate 
în exploatările carbonifere, unită
țile petroliere și satele din județ. 
Publicațiile prezintă principalele 
sarcini și probleme ale activității 
sectoarelor respective, popularizează 
experiența înaintată, rezultatele în
trecerii și au un rol mobilizator in 
înfăptuirea planurilor de producție, 
in creșterea productivității muncii. 
(C. Căpniru).

Bacău Comitetul județean ds

Călimănești. Govora și Olănești au 
avut loc manifestări cultural-artis
tice în cadrul celei de-a 14-a ediții 
,a țe.s.tjyalulyi. de .ifoțcj;or „Cîntecele 
'Oltului?. . Au . participat formații 
artistice din toate județele stră
bătute de rîul Olt : Harghita, Co- 
vasna. Brașov, Sibiu. Vîlcea, Olt 
șl Teleorman. (Ion Stanciu).

Sibiu. La muzeul municipal

cultură și educație socialistă Bacău 
a organizat la Berzunți — una din
tre cele mai importante vetre etno
grafice de pe valea Tazlăului — 
două tabere de creație, la care au 
participat un mare număr de pro
fesori de desen șt artiști plastici 
amatori. Lucrările realizate aici vor 
fi reunite într-o expoziție ce se va 
deschide la galeriile Muzeului de 
istorie și artă din Bacău. (Gheor
ghe Baltă).

Vîlcea. TimP de trei zlle> îa 
Rîmnicu Vîlcea. Complexul etno
grafic Bujoreni și in stațiunile

din Mediaș a fost deschisă o expo
ziție cu obiecte din cositor —căni, 
castroane, farfurii și alte obiecte — 
realizate în secolele XVI—XIX de 
„meșteri stănari" îndeosebi in cen
trele medievale Sibiu, Sighișoara și 
Mediaș. Se disting un set de farfu
rii de breaslă și căni de vin, care 
au inclzată stema Mediașului. (Ni
colae Brujan).

Teleorman. Sllb e&îda secU- 
ei de propagandă a comitetului ju
dețean de partid, in această peri
oadă se desfășoară la sate ciclul de 
ma lifestă.-i politico-educative avînd 
genericul „Să invățăm de la frun
tași". Sint organizate schimburi de 
experiență, festivități de premiere a 
mecani-atorilor și cooperatorilor 
care au obținut cele mai bune re
zultate in campania secerișului, au 
loc spectacole artistice in cinstea 
fruntașilor. (Stan Ștefan).

X,

Calitățile oamenilor se regăsesc in calitatea producției
(Urmare din pag. I)
dernizată. Noile creații ce 
își așteaptă rindul pe ben
zile de montaj se vor 

tnumi : frigidere cu două 
uși, congelatoare cu afișaj 
numeric, combine frigori
fice etc.

Un tablou a ceea ce re
prezintă astăzi fabrica da 
la Gâești nu ar fi, desi
gur, complet dacă nu s-ar 
referi și la prestigiul pe 
care frigiderele care poar
tă marca „Arctic" l-au do- 
bîndit pe piețele din Ita
lia, Belgia, Franța. Olan
da, R.F.G. Eforturile sus
ținute ale întregului co
lectiv s-au materializat 
in realizarea, in 1981, a

celei mai mari producții 
pentru export, respectiv 
193 000 de frigidere, ceea 
ce a însemnat o depășire 
cu mai bine de 100 Ia sută 
a planului 1 Exportul a re
prezentat și reprezintă 
prioritatea numărul unu. 
întreaga producție a schim
bului unu de pe două 
benzi de montaj este dedi
cată in exclusivitate ex
portului. Cum reușim să. 
fim competitivi ? Răspun
sul nu este simplu — ni se 
spune. Acordăm imoortan- 
ță atît lucrurilor esențiale, 
aspectelor fundamentale 
legate de funcționarea ri
guroasă la parametrii teh- 
nico-economici stabiliți, c't 
și designului frigiderului, 
adică formei și aspectului

produselor in funcție de 
preferințele fiecărui parte
ner.

Inginerul șef al între
prinderii ne prezintă chiar 
și o „inovație" in acest do
meniu al controlului cali
tății producției. De mai 
multe ori pe săntămină. o 
echipă formată din cei mai 
buni specialiști prelevează 
din loturile fabricate do' ă 
sau mai multe frigi
dere. Acestea sint de-am
balate și 'după un sistem 
de punctaj se face notarea 
lor, care are în vedere atît 
funcționarea propriu-zisă, 
cit și aspectul comercial, 
„în afara obișnuitelor con
troale ■ realizăm deci un 
supracontrol care ne per

mite în orice moment cu
noașterea pulsului produc
ției și facilitează interven
țiile urgente atunci cind 
este cazul".

„Am făcut", „facem", 
„avem in lucru"... Am au
zit des în tînăra întreprin
dere găeșteană repetate 
fraze ce incep astfel. Ele 
ne pun la curent cu un fel 
de a fi, prin care se mă
rește diferența între ce a 
fost aici in momentul inau
gural și ce putem găsi mii- 
ne. la anul, peste cițiva 
ani. Ce am Încercat noi. ce 
am dorit, a fost demonstra
ția in favoarea ideii că 
avem motive să transmitem 
felicitări oamenilor de la 
acest „Pol" al frigului.

vremea
Timpul probabil pentru intervalul cu

prins intre 3 august, ora 21 — 6 august, 
ora 21. In țară : Vremea va fi răco
roasă la începutul intervalului, Îndeo

sebi In estul țării. Cerul va fi schim
bător, cu înnorări mai pronunțate în 
primele zile în Moldova șl zona de 
munte. Vor cădea ploi locale. Vîntul 
va sufla slab pină la moderat, predo- 
minind din sectorul nordic. Tempera
turile minime vor fi cuprinse intre 7 
șl 17 grade, iar cele maxime între 20 și 
30 de grade, Izolat mai rid'cate în a 
doua parte a intervalului. Dimineața,

pe alocuri se va produce ceafă. In 
București : Vremea va fi răcoroasă Ia 
începutul intervalului, apoi se va în
călzi treptat. Cerul va fi temporar no- 
ros, favorabil ploii, îndeosebi la înce
putul intervalului. Vîntul va sufla slab 
pină la moderat. Temperaturile mini
me vor fi cuprinse între 11 și 14 grade, 
iar cele maxime între 27 șl 30 de grade. 
(Comeliu Pop, meteorolog de serviciu).

• ULTRASUNETELE 
VERIFICA INSTALAȚIILE 
CHIMICE. Toate metalele 
„emit" zgomote cînd sint solici
tate peste limita admisă. Chiar 
și cele mai reduse fisuri pro
voacă modificări de tonalitate 
detectabile cu ajutorul ultrasu
netelor. Aceste caracteristici cu
noscute specialiștilor au consti
tuit punctul de plecare pentru 
un colectiv al Politehnicii din 
Magdeburg (R.D.G.). care a ela
borat un prbeedeu de verificare 
rațională a instalațiilor din in
dustria chimică prin „analiza e- 
inisUi sonore". Suprasolicitarea 
unor instalații sau apariția unor 
uzuri este detectată Ia timp cu 
ajutorul ultrasunetelor. în timp 
ce verificările cu raze Rontgen 
sau gamma durează citeva săp

tămîni, analiza spectrului sonor 
furnizează datele necesare in 
citeVa ore. Noul procedeu a fost 
folosit cu bune rezultate la Com
binatul „Leuna" și la Uzinele 
Piesteritz. în viitorul apropiat 
specialiștii speră să aplice pro
cedeul și la uzinele termice și în 
construcția de nave.

• CUTIUȚA MAGICĂ. 
Pentru bolnavii care trebuie să 
ia diverse medicamente la oră 
fixă a fost realizat dispozitivul 
din imagine (fabricat în S.U.A.), 
in care sint introduse pilulele 
și cașetele respective. Prin 
manipularea unor butoane se 
programează dinainte orele la 
care urmează a fi administrat 
unul sau altul dintre aceste me
dicamente. La ora respectivă, o 
sonerie puternică avertizează pe 
bolnav, care astfel este in mă

sură să respecte cu strictețe 
programul prescris.

• STUDIEREA COR
PURILOR ÎN MIȘCARE. 
Tehnicienii suedezi au realizat o

Dl
PRETUTINDENI

cameră de luat vederi fără ima
gini destinată analizării diferi
telor mișcări. „înregistrind" pe 
cale electronică pină la 10 000 
cadre pe secundă, dispozitivul 
analizează diversele coordonate 
ale mișcării — viteza, accelera
ția — și le reprezintă pe un 
ecran sub forma unei kinogra- 
me. Aparatul se dovedește deo
sebit de util în analizarea miș
cărilor pe care le face, de pildă, 
un sportiv, in studierea șocului 
între două vehicule care se cioc
nesc în mod deliberat (pentru 
testarea rezistentei), în analiza
rea deformărilor pe care Ie su
feră diferite materiale etc.

• CEA MAI MARE 
CENTRALĂ SOLARĂ FO- 
TOVOLTAICĂ. Spania, va 
construi cea mai mare centrală 
solară fotovoltaică din lume, in 
apropiere de Madrid, a anunțat 
un purtător de cuvint al Minis
terului Energiei. Costul acestui 
proiect este estimai la 600 mili
oane pesetas (circa 5,4 milioane 
dolari). Centrala va avea o ca
pacitate de 100 kW. Lucrările de 
construcție vor începe la sfirși- 
tui anului, urmind să se încheie 
în 1983. Celulele fotovoltaice 
transformă direct energia solară

în electricitate. în Spania func
ționează deja două turbine pe 
baza utilizării energiei solare.

• INVAZIE DE ȚIN- 
ȚARI. De mai multe zile, ora
șul Veneția este invadat de nu
meroase roiuri de tințari de o 
agresivitate deosebită. Un ase
menea fenomen nu a mai fost 
înregistrat aici de o jumătate 
de secol, afirmă autoritățile lo
cale. Autobuzele, vaporașele, ca
fenelele și hotelurile sint literal
mente înțesate de aceste insecte, 
spre disperarea zecilor de mii de 
turiști care au sosit în această 
perioadă a anului în cetatea 
lacustră. Diferite soiuri de in
secticide folosite e-au dovedit 
ineficiente in a le veni de hac

țînțarilor, care apar chiar a 
doua zi in locurile unde s-a e- 
fectuat dezinsectizarea. Doar o 
furtună violentă ar oferi soluția 
cea mai eficientă, dar pentru 
săptămînile viitoare se prevede 
o vreme caldă și uscată.

• NOR DE PRAF 
„CĂLĂTOR". Un nor <ie 
praf provenit din deserturile a- 
fricane a traversat Atlanticul și 
s-a împrăștiat în mai multe re
giuni din statul Florida, împie- 
dicînd vizibilitatea pe aeroportul 
din Miami. Fotografiat cu aju
torul sateliților meteorologici, 
norul de praf a acoperit în final 
o mare suprafață din Florida, 
după ce a parcurs pestă 1600 
km la o altitudine de peste 3 500

de mile. Meteorologii reamintesc 
că, in urmă cu 10 ani, un alt 
nor de nisip provenit din re
giunea Sahelului, din Africa, a 
atins teritoriul Floridei.

• MUNȚI CARE 
CRESC ÎN ÎNĂLȚIME. * 
ultimul milion de ani, Carpații 
ucrainieni au crescut în înălți
me cu aproximativ 30 de metri. 
La această concluzie au ajuns 
cercetătorii din orașul Lvov 
(Ucraina) comparînd datele unor 
studii recente cu cele efectuate 
în urmă cu o jumătate de secol 
Dacă munții cresc cu cițiva mi
limetri pe secol, depresiunea 
transcarpatică și zona Poiesia 
coboară cu aceeași viteză față 
de nivelul actual.



Astăzi sosește în țara noastră președintele

Sudanului, Gaafar Mohamed Nimeirî

BAGDAD

Schimb de mesaje între președintele 
României și președintele Irakului

BUN VEHIT ÎNALTULUI OASPETE!
(Urmare din pag. I)
in România, în aprilie 1973. Impor
tantele documente semnate — „Tra
tatul de prietenie și cooperare dintre 
cele două state" și „Declarația so
lemnă comună" — au creat cadrul 
necesar extinderii și diversificării 
relațiilor româno-sudaneze.

în același timp, dialogul la nivel 
inalt a scos în evidență voința Româ
niei și a Sudanului de a colabora ac
tiv pe arena internațională, contri
buind la victoria luptei împotriva co
lonialismului și imperialismului, pen
tru soluționarea politică echitabilă a 
marilor probleme ale contemporanei
tății, în interesul păcii și progresului 
tuturor statelor. Totodată, cele două 
părți se pronunță și acționează pen
tru lichidarea gravului fenomen al 
subdezvoltării, pentru instaurarea 
unei noi ordini economice în lume, 
pentru întărirea cooperării, solidari
tății și unității țărilor mici și mijlo
cii, in curs de dezvoltare și nealinia
te, pentru creșterea rolului acestora 
în viața internațională, în realizarea 
unei politici de pace și colaborare.

Referindu-se la relațiile româ- 
no-sudaneze, președintele NICOLAE 
CEAUȘESCU releva in toastul rostit 
la dineul oficial oferit de președin
tele Nimeiri cu ocazia vizitei în Su
dan, în aprilie 1979, a șefului statului 
român : „Dezvoltarea continuă a re
lațiilor dintre România și Sudan se 
datorește faptului că ea se bazează 
pe deplina egalitate în drepturi, pe 
respectul independenței și suverani
tății naționale, pe neamestecul in tre
burile interne și avantajul reciproc. 
Asemenea principii sint cele care dau 
posibilitatea unei conlucrări * trainice 
între toate popoarele, sint singurele

care pot asigura destinderea, conlu
crarea și pacea in lume".

La rîndul său, președintele GAA
FAR MOHAMED NIMEIRI arăta în 
toastul său : „Prietenia dintre cele 
două țări ale noastre, ca și prietenia 
dintre cele două popoare — român 
și sudanez — constituie un cîștig de
osebit de prețios. Am pus bazele re
lațiilor economice, ale relațiilor po
litice, culturale, și ce poate constitui 
o materializare mai grăitoare decit 
chiar și acest loc in care ne aflăm 
— Adunarea Poporului — la care 
ținem și cu care ne mindrim, pentru 
că aceasta reprezintă instituția con
stituțională supremă din statul nos
tru, ea fiind, in același timp, fructul 
acelei minunate și mărețe cooperări 
dintre poporul român și poporul su
danez".

înscriindu-se in cursul ascendent 
al relațiilor dintre țările noastre, ac
tuala vizită a președintelui Nimeiri 
marchează un moment important în 
dezvoltarea colaborării prietenești, 
reciproc avantajoase, contribuind la 
afirmarea năzuințelor de pace și în
țelegere care animă cele două po
poare.

în acest spirit, nutrind profunda 
convingere că vizita înaltului oaspe
te sudanez în țara noastră, dialo
gul la nivel înalt ce va avea loc cu 
acest prilej se vor inscrie ca o nouă 
contribuție de seamă la extinderea și 
diversificarea continuă a bunelor ra
porturi statornicite între cele două 
țări și, in același timp, la cauza pă
cii și conlucrării internaționale, po
porul român îl intîmpină pe preșe
dintele Gaafar Mohamed Nimeiri cu 
sentimente de profundă st'mă și pri
etenie, adresîndu-i căldurosul și 
tradiționalul salut de „Bun venii pe 
pămintul României socialiste 1“

BAGDAD 2 (Agerpres). — La 
Bagdad a avut loc un schimb de 
mesaje de prietenie între tovarășuj 
Nicolae Ceaușescu, secretar general 
al Partidului .Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, și Saddam Hussein, secretar ge
neral al Partidului Baas Arab Socia
list, președintele Republicii Irak.

Din partea conducătorului partidu
lui și statului nostru au fost trans
mise cele mai bune urări de sănătate 
și fericire personală, de pace și 
prosperitate poporului irakian prie
ten, de noi succese pe calea realiză
rii aspirațiilor sale.

Președintele Saddam Hussein a 
mulțumit călduros pentru mesajul 
primit și a rugat să se transmită pre
ședintelui Republicii Socialiste Româ
nia cordiale urări de sănătate și fe
ricire personală, de bunăstare și pro
gres pentru poporul român prieten.

Schimbul de mesaje a fost prilejuit 
de primirea trimisului special al 
președintelui Republicii Socialiste 
România, Vasile Pungan, de către 
președintele Saddani Hussein.

Cu această ocazie, din însărcinarea 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, a 
avut loc un amplu schimb de vederi 
in probleme ale relațiilor dintre cele 
două țări și popoare, precum și asu
pra unor aspecte majore ale vieții 
internaționale și, în mod deosebit, 
ale situației din Orientul Mijlociu, 
războiului dintre Irak și Iran și ale 
evenimentelor din Liban.

A fost subliniată necesitatea de a 
se continua eforturile pentru regle
mentarea pe cale politică a conflic
telor din Orientul Mijlociu.

Președintele Saddam Hussein a dat 
o înaltă apreciere eforturilor pe care

România socialistă, președintele 
Nicolae Ceaușescu, personal, le 
depun pentru ajungerea Ia o pace 
justă și durabilă in Orientul Mijlo
ciu, bazată pe retragerea necondițio
nată a trupelor isrăeliene din Liban, 
garantarea integrității, independenței 
și suveranității acestei țări, pe re
zolvarea problemei palestiniene în 
conformitate cu drepturile naționale 
legitime ale poporului palestinian, in
clusiv dreptul acestuia la autode
terminare și ,1a crearea unui stat pro
priu independent, pe respectarea 
frontierelor naționale, a suveranită
ții și integrității teritoriale a tutu
ror, statelor din regiune.

Totodată, s-a procedat la o tre
cere în revistă a stadiului actual al 
relațiilor dintre România și Irak in 
diferite domenii, subliniindu-se ne
cesitatea de a se acționa, în conti
nuare, pentru amplificarea și diver
sificarea acestora, pentru transpu
nerea in viață a celor convenite cu 
ocazia dialogului la nivel înalt ro- 
mâno-irakian prilejuit de recenta vi
zită la , Bagdad a președintelui 
Nicolae Ceaușescu.

A fost subliniată hotărîrea comu
nă de a se continua consultările in
tre cele două părți in probleme de 
intereș- reciproc.

Președintele Saddam Hussein a ex
primat satisfacția sa deosebită față 
de cursul ascendent al relațiilor de 
prietenie și colaborare dintre Re
publica Irak și Republica Socialistă 
România.

întrevederea s-a desfășurat fntr-o 
atmosferă de caldă prietenie și 
cordialitate, ce caracterizează relațiile 
dintre cele două popoare, dintre con
ducătorii lor.

Acord privind intensificarea 
cooperării intre țările 
în curs de dezvoltare
GENEVA (Agerpres). — Reprezen

tanții țărilor in curs de dezvoltare au 
convenit în principiu să se înceapă 
negocieri cu privire la stabilirea unui 
sistem global al preferințelor comer
ciale între statele în curs de dez
voltare, se arată intr-un comunicat 
difuzat la sediul din Geneva al Con
ferinței O.N.U. pentru Comerț și 
Dezvoltare (U.N.C.T.A.D.). Acordul 
a intervenit in cursul consultărilor 
dintre experții guvernamentali ai ță
rilor in curs de dezvoltare reuniți la 
Geneva. Propunerea respectivă va fi 
prezentată reuniunii ministeriale a 
„Grupului celor 77", care va avea 
Ioc în septembrie la New York cu 
prilejul sesiunii Adunării Generale 
a O.N.U. Sistemul global al prefe
rințelor comerciale are drept țel in
tensificarea schimburilor comerciale 
dintre țările sărace și a cooperării 
economice reciproc avantajoase.

★
Gaston Thorn, președintele Comi

siei C.E.E., aflat în vizită oficială în 
Senegal, a avut convorbiri cu pre
ședintele țării-gazdă. Abdou Diouf, 
privind dialogul Nord-Sud și proble
ma reînnoirii convenției de asociere la 
Piața comună a statelor A.C.P. (state 
in curs de dezvoltare din Africa, Ca
raibi și Pacific asociate la C.E.E.).

ZIUA NAȚIONALĂ A JAMAICĂI

TELEGRAMĂ
Cu prilejul aniversării Zilei națio

nale a Jamaicăi, primul ministru al 
Guvernului Republicii Socialiste Ro
mânia, Constantin Dăscălescu, a 
adresat primului ministru al Jamai
căi, Edward Seaga, o telegramă prin

care, In numele guvernului român 
și al său personal, ii transmite sin
cere felicitări și cele mai bune urări 
de progres și prosperitate poporului 
Jamaican prieten.

Conferința mondială privind politicile culturale

Acțiuni și luări de poziție 
împotriva cursei înarmărilor 

„Angajamentul României pentru dezarmare și pace" 
- Un articol din revista „RELAZIONI INTERNAZIONALI" -

ROMA 2 (Agerpres). — Sub titlul 
„Angajamentul României pentru 
dezarmare și pace", prestigioasa re
vistă italiană de politică externă 
„RELAZIONI INTERNAZIONALI" 
publică, in ultimul său număr, am-

Conferința mondiala 
de la Tokio

La Tokio s-au deschis lucrările 
Conferinței mondiale împotriva 
bombelor atomice și cu hidrogen, 
la care iau parte numeroși repre
zentanți ai unor organizații japo
neze, delegați ai unor organizații 
naționale și regionale de luptă pen
tru pace și dezarmare din toate 
continentele, precum și un repre
zentant al Centrului O.N.U. pentru 
dezarmare. în prima zi a lucrărilor 
a luat cuvîntul reprezentantul 
Comitetului Național pentru Apă
rarea Păcii din România, Ioan Pop, 
care a prezentat Opoziția țării noas
tre în problemele dezarmării, secu
rității și păcii.

„Să reducem riscul 
unui război atomic!"

31 de membri ai Senatului ame
rican — între care 8 republicani și 
23 de democrați — au prezentat un 
proiect de rezoluție, prin care se 
cere președintelui Ronald Reagan 
să reia negocierile în problema ela
borării unui tratat privind interzi
cerea totală a experiențelor cu ar
mele nucleare. Prin abandonarea 
negocierilor asupra unui tratat cu
prinzător de interzicere a experien
țelor nucleare — se arată in docu
ment — administrația Reagan face 
dovada unui dispreț total față de con
tribuția pe care dezarmarea și con
trolul armamentelor o pot aduce la

ple extrase ilustrind poziția tării 
noastre prezentată, din împuterni
cirea președintelui Republicii So
cialiste România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, la sesiunea specială a 
Adunării Generale a O.N.U.

salvgardarea intereselor naționale 
ale Statelor Unite și la pacea mon
dială. Noi trebuie să demonstrăm 
hotărîrea noastră de a reduce riscul 
unui război nuclear.

Pentru o zonă lipsită 
de arme nucleare 
în nordul Europei

La Lappenrata a luat sfîrșit Festi
valul de pace al tineretului care a 
avut ca scop activizarea eforturilor 
tineretului din țările nordice în lupta 
pentru pace, împotriva înarmărilor, 
pentru crearea unei zone denuclea- 
rizate în nordul Europei.

Festivalul s-a desfășurat din ini
țiativa mișcării finlandeze de tineret 
„Pentru o zonă denuclearizată în 
nordul Europei". La el au participat 
peste 3 000 de reprezentanți ai unor 
organizații de tineret din Finlanda, 
Danemarca, Norvegia, Suedia.

„Mișcarea pentru comune 
denuclearizate" în Belgia

In Belgia ia amploare „Mișcarea 
pentru comune denuclearizate", prin 
care organele locale ale puterii de 
stat declară teritoriile administrate 
de ele închise pentru amplasarea 
sau transportarea în aceste peri
metre a armelor nucleare. Piuă 
acum, peste 130 de localități belgie
ne s-au alăturat acestei inițiative.

„România militează pentru dezvoltarea 
relațiilor culturale cu toate statele lumii" 

Intervenția reprezentantului țârii noastre
CIUDAD DE MEXICO 2 (Ager

pres). — Luind cuvîntul in cadrul 
lucrărilor Conferinței mondiale pri
vind politicile culturale, reprezentan
tul țării noastre, ambasadorul C. Bă- 
bălău, a relevat accesul larg al ma
selor populare la cultură in țara 
noastră și a subliniat participarea 
României la schimbul de valori spi
rituale, Ia dialogul cultural interna
țional, întemeiat pe principiile de
plinei egalități in drepturi, respectu
lui independenței și suveranității na
ționale, neamestecului în treburile 
interne și avantajului reciproc. Tot
odată, țara noastră, interesată îri a 
face cunoscută lumii cultura sa și in 
a cunoaște cultura altor popoare, s-a 
înscris in circuitul internațional de 
valori autentice, care slujesc înriobi- 
liiriLomului, înțelegerii intra'națiunii 

, pronurlțîndu-se și acționindi împotri
va subproducției culturale, răspîndi- 
rii unor lucrări care propagă violen
ța, rasismul, pornografia, obscuran
tismul și primitivismul. România a 
dezvoltat și dezvoltă relații culturale 
cu toate statele lumii, indiferent de

orinduirea lor socială sau de zona 
geografică unde sint situate. Româ
nia a militat și va milita pentru res
pectarea, în raporturile culturale in
ternaționale, a Independenței și su
veranității fiecărui stat, a dreptului 
acestuia de a-și elabora nestingherit 
politica în materie de cultură, de a 
hotărî singur asupra modului de par
ticipare la viața culturală interna
țională. Reprezentantul țării noastre 
a subliniat, totodată, că Inițierea 
unor acțiuni in direcția făuririi unei 
noi ordini economice internaționale 
ar fi de natură să asigure posibili
tăți de afirmare tuturor culturilor. 
De asemenea, înfăptuirea unor pași 
concreți pe calea dezarmării ar pu
tea debloca însemnate fonduri, care, 
destinate culturii, ar facilita pătrun
derea luminii acesteia în masele 
largi, ar face din cultura un bun al 
tuturor. Asemenea măsuri ar contri
bui la sprijinirea eforturilor de afir
mare a unor culturi tinere care nu 
dispun de posibilități pentru a se 
face cunoscute, pentru a se integra 
în circuitul internațional.

Congresul Partidului Progresist- al Poporului din Guyana
GEORGETOWN 2 (Agerpres). — 

La Georgetown s-au deschis lucră
rile Congresului al XXI-lea al Parti
dului Progresist al Poporului din Re- , 
publica Cooperatistă Guyana. Parti
cipă delegați din toate regiunile țării 
și sint prezenți invitați de peste 
hotare. Partidul Comunist Român 
este reprezentat de ambasadorul 
României la Caracas, Marin Argint.

Pe ordinea de zi figurează analiza 
rezultatelor activității desfășurate de 
partid în ultimii trei ani, probleme 
actuale ale situației interne și exter
ne a țării, sarcinile partidului în eta
pa viitoare.

Cheddi Jagan, secretar general al 
partidului, a prezentat raportul pri
vind activitatea partidului de la pre
cedentul congres.

KENYA: După eșuarea
NAIROBI 2 (Agerpres), — Guver

nul deține controlul asupra situației 
interne din Kenya, a declarat pre
ședintele țării, Daniel Arap Moi, in 
legătură cu încercarea nereușită de 
lovitură militară de stat Vorbind la 
postul de radio „Vocea Kenyei", el 
a afirmat că încercarea de răsturnare 
a guvernului său a fost opera unui

loviturii militare de stat
„grup mic de persoane din rîndurile 
forțelor aeriene". EI a hotărit intro
ducerea de restricții de circulație in
tre orele 18,00 șl 7,00 dimineața la 
Nairobi și Nanyuki, cartierul general 
al forțelor aeriene, și închiderea Uni
versității din capitală, datorită spri
jinului dat' rebelilor de o parte a 
studenților.

„Glasurile potrivnice armelor nucleare
se fac tot mai puternic auzite in S.U.A."

Relatările publicației „Wall Street Journal"
Mișcarea americană pentru pace, împotriva cursei înarmărilor nucleare 

»e extinde de la o lună la alta, cuprinzind noi și noi categorii sociale, 
dintre cele mai diverse. Semnificativ in acest sens este și articolul publicat 
in cotidianul marii finanțe din S.U.A., „Wall Street Journal", in care se 
arată :

Recent, membrii parohiei „St. 
Toma d’Aquino", statul Indianapolis, 
au ajuns la concluzia că au vorbit 
suficient de mult despre pericolul 
armelor nucleare și că acum este 
cazul să se treacă la acțiune. Astfel, 
consiliul parohial a votat o hotărî- 
re prin care se refuză plata facturii 
telefonice a parohiei ca protest im- 
potriva acumulării de armament nu
clear american. „Gestul este mic. 
dar ne gindim că dacă un număr 
mare de oameni vor adopta o ase
menea poziție cineva de la Washing
ton se ■ va sesiza de creșterea opo
ziției față de înarmări", declara P. 
Schervish, • președintele consiliului 
parohial.

Acest gest simplu al unei mici pa
rohii catolice, situate in inima țării, 
atestă că opoziția față de armele nu
cleare începe să se extindă dincolo 
de grupurile militante cunoscute, cu
prinzind o mare parte a opiniei pu
blice americane.

Este, dealtfel, cert că americanii 
care se pronunță în favoarea dezar
mării nucleare internaționale devin 
din ce in ce mai activi. Acest avint 
ai activismuiui demonstrează că 
multi americani intenționează să 
facă presiuni pentru a determina 
realizarea de progrese la negocierile 
de la Geneva pentru dezarmarea 
nucleară in Europa. Astfel, organi
zația mai veche denumită „SANE", 
cu sediul la Washington, și-a mărit, 
numai in cursul anului trecut, nu
mărul de membri cu 70 Ia sută. In 
California, o grupare condusă de Ha

rold Wtllens, om de afaceri din Los 
Angeles, încearcă să obțină votul ma
jorității locuitorilor statului în cadrul 
unui referendum in problema înghe
țării desfășurării de arme nucleare, 
atit de către Uniunea Sovietică, cit și 
de către Statele Unite. Această gru
pare, denumită „Califomienii pentru 
o înghețare bilaterală a înarmării", 
intenționează să organizeze peste 
1 000 de întruniri in întreaga Califor

nie. în vederea obținerii celor 350 000 
de semnături necesare pentru ca re
zoluția menționată să fie supusă vo
tului forului legislativ californian în 
luna noiembrie.

La Amarillo. în Texas, episcopul 
Leroy Matthiesen le-a cerut recent 
catolicilor care lucrează la uzina de 
asamblare de arme nucleare de lingă 
Amarillo să examineze posibilitatea 
de a trece la îndeletniciri mai paș
nice. La Seattle, arhiepiscopul Ray
mond Hunthausen a denunțat vehe
ment cursa înarmărilor nucleare.

Deși obiectivele și modul de a ac
ționa al grupărilor diferă, în gene
ral toate susțin necesitatea ingheță-

„Fondurî pentru slujbe, nu pentru bombe!"

Participant! Ia mișcarea pentru pace din S.U.A. au găsit această origi
nală formă pentru a protesta împotriva escaladării cheltuielilor militare. El 
au răspindit mii de manifeste rcproducînd o bancnotă pc care este impri
mată valoarea cheltuielilor pentru înarmări in S.U.A. în timp de un an — 
222 miliarde dolari, cifră care intre timp a devenit și mai mare. Inscripția 
dc pe bancnotă exprimă tocmai dezideratul ca această uriașă sumă să fie 
folosită pentru rezolvarea problemelor sociale și nu irosită in scopuri mi
litare.

rii producției de arme nucleare, ur
mată de negocieri sovieto-americane 
privind reducerea numărului lor. 
Dealtfel, recent s-a deschis la St 
Louis un oficiu național pentru 
coordonarea pe plan local și la ni
velul statelor a campaniilor pentru 
stringerea de semnături pe petiții 
cerind înghețarea producției de arme 
nucleare.

Unii protestatari merg însă mai 
departe susținînd reducerea unilate
rală a înarmărilor de către S.U.A., 
ca prim pas al reducerii riscului 
unui răzbei nuclear. Arhiepiscopul 
Hunthausen declara, de pildă, că. 
dacă nu se va ajunge la o înghețare 
bilaterală, „noi, ca țară, avem răs
punderea de a iniția dezarmarea 
unilaterală".

Mișcarea a fost stimulată de de
ciziile S.U.A. referitoare la dezvol
tarea armelor nucleare, ca și de 
afirmațiile privind posibilitatea de
clanșării unui război nuclear „limi
tat". „Nimeni nu a vorbit pînă acum 
despre așa ceva", a spus arhiepis
copul John R. Roach, președintele 
Conferinței naționale a episcopilor 
catolici.

în general, dintre grupările cele 
mai active s-a dovedit a fi cea a 
bisericii catolice, care la Conferința 
națională a episcopilor catolici a e- 
laborat un document exprimind în
grijorarea membrilor săi privind „a- 
ceastă stringentă problemă morală a 
înarmării nucleare".

în ultimele luni, tot mai mulți 
americani au afirmat in cadrul son
dajelor. că ei consideră pericolul — 
in continuă creștere — al unui război 
și al armelor nucleare ca fiind pro
blemele cele mai importante cu care 
este confruntată tara, declara dl. 
Măslin de la ..Cambridge Survey 
Research", și ei cred că aceste pe
ricole se accentuează continuu. Un 
sondaj național de opinie publică 
arată că procentul celor care consi
deră că amestecul S.U.A. intr-un 
război este improbabil a scăzut de 
la 39 la sută la 29 la sută. 37 la sută 
djn cei chestionați — un procent 
deosebit de mare — au afirmat că 
actuala cursă a înarmărilor ar pu
tea conduce tara la, un război.

Jamaica — „insula 
cu izvoare multe" — 
sărbătorește două de
cenii de la procla
marea independenței 
de stat și angajarea pe 
calea dezvoltării de 
sine stătătoare.

Marcată de secolele 
de dominație străină, 
economia acestei' fru
moase țări din Marea 
Caraibilor s-a bazat 
vreme îndelungată 
doar pe restrînsele re
surse provenite din 
industria extractivă 
(bauxită) și agricultu
ră (zahăr din trestie șl 
plantații de banane). 
In anul 1981, guvernul 
jamaican a lansat un 
program complex de 
dezvoltare economică 
a țării pină în 1983. în 
cadrul acestui pro
gram, o atenție deose
bită este acordată ex

tinderii și moderni
zării agriculturii și tu
rismului. Printre, pro
iectele preconizate în 
domeniul agricol se 
numără amenajarea 
unor vaste plantații de 
citrice și banane, or
ganizarea unor culturi 
în terase. Un proiect 
important pentru în
treaga viață economi
că. a tării 11 constituie 
amplificarea și mo
dernizarea zonei libere 
Kingston. Se. are în 
vedere, in acest sens, 
realizarea de noi in
vestiții, cu credit ex
tern, pentru crearea 
infrastructurilor ne
cesare și implantarea 
de 80 noi unități pre
lucrătoare: fabrici tex
tile și de asamblare de 
aparate electrotehnice, 
precum și de bunuri 
de consum de folosin

ță îndelungată. în ce 
privește turismul, una 
dintre principalele 
surse de venituri ale 
țării, se' așteaptă ca în 
anul 4n curs numă
rul vizitatorilor străini 
să se apropie de un 
milion, ca urmare a 
măsurilor luate atit pe 
plan intern, cit și in 
aria cooperării ex
terne. .

în spiritul politicii 
de prietenie și solida
ritate cu tinerele state 
angajate pe calea dez
voltării, România în
treține cu Jamaica ra
porturi de colaborare, 
bazate pe respect și 
avantaj reciproc, ac- 
ționind pentru extin
derea ăc.estora în inte
resul ..ambelor țări și 
pogoare, al cauzei 
păcii și înțelegerii in
ternaționale.

Evoluția situației din Liban
O Rezoluție adoptată de Consiliul de Securitate cerind încetarea imediată a tuturor activită
ților militare • Mesaj adresat de L. Brejnev lui R. Reagan • O declarație a Ministerului 

egiptean de Externe © întrevederi americano-lsraeliene
NAȚIUNILE UNITE 2 (Agerpres) 

— Consiliul de Securitate al O.N.U. a 
adoptat in unanimitate un proiect de 
rezoluție care cere încetarea imedia
tă a tuturor activităților militare în 
Liban și trimiterea de observatori ai 
Națiunilor Unite care să supraveghe
ze respectarea încetării focului.

Consiliul de Securitate — se arată 
în textul rezoluției, cea de-a VII-a 
adoptată in această problemă după 
agresiunea trupelor isrăeliene împo
triva Libanului — reafirmînd rezo
luțiile sale 503, 509, 511 și 513/1982, ca 
și rezoluția 515 din iulie 1982, alarmat 
de continuarea și intensificarea acti
vităților militare in Beirut și în jurul 
acestuia, luind notă de ultimele vio
lări masive ale încetării focului în 
jurul Beirutului, cere o încetare ime
diată a focului, precum și o încetare 
a tuturor activităților militare asupra 
teritoriului libanez, cit și de o parte 
și de cealaltă a frontierei israeliano- 
libaneze.

Rezoluția autorizează secretarul ge
neral al O.N.U. să desfășoare ime
diat, la cererea guvernului libanez, 
observatori ai Națiunilor Unite pen
tru a supraveghea situația în Beirut 
și în jurul acestuia.

BEIRUT 2 (Agerpres). — Luni, for
țele isrăeliene âu încălcat din nou 
ultimul acord de încetare a focu
lui. și au întreprins mai multe 
atacuri asupra pozițiilor deținute- in 
Beirutul de vest de forțele pălesti- 
niano-libaneze progresiste, relatează 
agenția WAFA. Tancuri isrăeliene au 
avansat spre centrul și vestul Beiru
tului, ocupînd noi poziții in apro
piere de cartierul Hai Al-Sillum. A- 
genția WAFA a anunțat că forțele 
palestiniano-libaneze progresiste au 
respectat acordul de încetare a fo
cului.

Puternice lupte s-au desfășurat du
minică in zona aeroportului inter
național Beirut. în zona de vpst a

Beirutului s-au înregistrat noi vic
time. Cotidianul libanez „Al Nahar", 
citat de agențiile Reuter și U.P.I., 
precizează că numai duminică pes
te 150 de persoane au pierit-, iar 400 
au fost rănite. După cum relevă a- 
genția U.P.I.. blocada instituită de 
forțele isrăeliene a agravat și mai 
mult situația civililor rămași in car
tierele de vest ale capitalei libane
ze, unde lipsa cronică de apă, ali
mente și medicamente riscă să mă
rească și mai mult numărul victime
lor.

La Nazaret a avut loc o demonstra
ție de protest împotriva războiului 
dus de Israel in Liban, la care au 
participat peste 10 000 persoane. Ma
nifestarea a fost organizată de Co
mitetul israelian împotriva agresiu
nii isrăeliene in Liban.

Secretarul general al Ligii Arabe, 
Chedli Klibi, a lansat un apel tuturor 
țărilor lumii pentru a acționa în ve
derea încetării invaziei isrăeliene în 
Liban. El a arătat că Statelor Unite 
le revin răspunderi deosebite in 
această direcție.

MOSCOVA 2 (Agerpres). — După 
cum informează agenția Ț.A.S.Ș., 
președintele Prezidiului Sovietului 
Suprem al U.R.S.S., Leonid Brejnev, 
a adresat un mesaj președintelui 
Statelor Unite ale Americii, Ronald 
Reagan, în legătură cu agravarea si
tuației din Liban, reamintind acțiu
nile Israelului, care a încălcat din 
nou. duminică, acordul' de încetare a 
focului, prin declanșarea unui atac 
masiv asupra Beirutului de vest. 
Leonid Brejnev, informează agenția 
citată, cere președintelui Reagan să 
facă uz de toate posibilitățile sale 
pentru a nu mai fi uciși oameni în 
Beirut. Situația este atit de gravă și 
critică, se menționează in mesaj, in
cit se impune adoptarea celor mai 
urgente măsuri.

CAIRO 2 (Agerpres). — Ministe
rul egiptean de Externe a dat publi
cității o declarație in care se arată 
că administrația Statelor Unite tre
buie să înceapă un dialog cu Organi
zația pehtru Eliberarea Palestinei, 
transmite agenția M.E.N.

Declarația reafirmă, totodată, pozi
ția Egiptului potrivit'căreia „plecarea 
palestinienilor din Beirut către o 
destinație necunoscută fără a se rea
liza progrese în direcția unei solu
ționări globale, nu ar, face, decit să 
complice situația".

WASHINGTON 2 (Agerpres). 
Președintele S.U.A.. Ronald Reaga 
l-a primit luni la Casa Albă pe mi
nistrul de externe al Israelului, 
Yitzhak Shamir, informează agențiile 
U.P.I. și France Presșe. După con
vorbiri, președintele american a de
clarat, că „omenirea nu mai poate ac
cepta o situație de continuă escala
dare a violenței" în Liban. Arătind 
că trimisul său special în Orientul 
Mijlociu, Philip Hăbib, își va conti
nua negocierile, șeful executivului 
american a afirmat că soluționarea 
diplomatică rapidă a problemei 
Beirutului de vest este primul pas 
esențial pentru a se pune capăt si
tuației dramatice a Libanului.

LONDRA 2 (Agerpres). — într-o 
tfectâi'^iă fâctită' publicației de lim
bă arabă ,’,ĂI Majalla" (care apare 
la Londra), Nahum Goldman, pre
ședinte fondator al Congresului E- 
vreiesc Mondial, a anunțat că este 
gata să-l întilnească pe Yasser 
Arafat,' ' președintele Comitetului 
Executiv al Organizației pentru Eli
berarea Palestinei, „oriunde și ori- 
cînd". El . a adăugat că actuala con
junctură nu-i permite. Insă să dea 
curs imediat invitației prezentate de 
Arafat de a merge la Beirut

Potrivit ultimelor date statistice, numărul șomerilor crește constant în R. F. Germania, ridicfndu-se la 1 650 000. 
Această situație provoacă o profundă neliniște în rîndul oamenilor muncii. Fotografia de mai sus înfățișează 
un aspect dc la demonstrația secției de tineret a sindicatului metalurgiștilor din Hamburg împotriva desfiin
țării locurilor de muncă. Numai Ia Hamburg există 5 000 de tineri muncitori fără slujbe. Pe pancartele purtate 
de demonstranți stă scris : „Stop șomajului in rîndul tineretului „Pentru dreptul la muncă și la calificare".
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Deșeuri
PARLAMENTUL STATULUI 

PAPUA — NOUA GUINEE a ales 
luni pe Michael Somare în funcția 
de prim-ministru. în favoarea lui 
Michael Somare au votat 66 din cei 
108 membri ai parlamentului. 
Papua — Noua Guinee și-a obținut 
independența in 1975 și a devenit 
membru al Commonwealth-ului.

SESIUNEA COMITETULUI ETIO- 
PIANO-SUDANEZ PENTRU APĂRA
RE Șl SECURITATE s-a încheiat la 
Addis Abeba, realizindu-se o înțe
legere privind dorința celor două 
state de a preintîmpina orice fel de 
acțiuni ostile la granița comună 
dintre ele. A fost semnat, de ase
menea, un protocol privind deschi
derea unui consulat etiopian la 
Port-Sudan și a unui 
danez la Gondara.

consulat su-

L

SPECIALIȘTII DIN 
au finalizat proiectul 
presoare care pot crea In conduc
tele de gaze presiunea de 100 de 
atmosfere, cu aproximativ 25 la 
sută mai mare decit se realizează

LENINGRAD 
unor com-

in prezent. Totodată, agenția^
T. A.S.S. relatează că au . început 
pregătirile pentru începerea pro
ducției unor asemenea compresoare 
încă in actualul cincinal in vederea 
dotării conductei Siberia de vest — 
Europa. Agenția citată precizează 
că turbinele amintite vor fi pro
duse ca o cOntramăsură la hotări- 
rile discriminatorii ale S.U.A., care 
au instituit embargoul asupra ex
portului unor asemenea mașini in
U. R.S.S.

GUVERNUL Șl POPORUL ZIM- 
BABWE, a declarat primul ministru, 
Robert Mugabe, au ales în mod 
hotărit calea orientării socialiste. 
El a criticat poziția reprezentanților 
partidului minorității albe - Fron
tul Republican. Cauza recesiunii 
temporare din economia națională, 
a arătat Mugabe, o reprezintă 
„egoismul și sabotajul anumitor re
prezentanți ai comunității albe”.

POPULAȚIA JAPONIEI este, po
trivit datelor oficiale, de 117 776 771 
locuitori, cu 767 000 mai mulți decit 
in 1981, ceea ce corespunde unei

rate anuale de creștere de 0,66 la 
sută, relatează agenția France 
Presse.

DEFICIT BUGETAR RECORD. Po
trivit unul document publicat recent 
de Caso Albă, în prezent rata șo
majului este în Statele Unite de 9,5 
Iq sută din totalul populației apte 
de muncă. Deficitul bugetar va fi 
in octualul exercițiu financiar de 
108,9 miliarde dolari (față de esti
marea precedentă de 98,6 miliarde 
dolari), iar • în anul viitor el se va 
ridica la 115 miliarde dolari.

INCENDII CATASTROFALE. O 
serie de incendii, probabil de ori
gine criminală, potrivit poliției, au 
provocat duminică adevărate rava
gii în zonele împădurite din jurul 
Atenei. Primul ministru, Andreas 
Papandreu, care s-a deplasat în a- 
ceastă zonă împreună cu unii mem
bri ai guvernului, a apreciat că este 
vorba de „o catastrofă".

INUNDAȚII TN ARGENTINA. 
Peste 190 000 hectare cu culturi a- 
gricole se află sub apă, iar circa 
42 000 de persoane au fost evacuate 
ca urmare a inundațiilor devasta
toare din mai multe provincii ar- 
genttniene. Apele revărsate ale flu
viilor Paraguay și Parana au am
plificat efectele inundațiilor pro
vocate de ploile din ultimele zile. 
Sint afectate, de asemenea, mari 
întinderi de pămint din provinciile 
Chaco și Corrientes.
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