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Ceremonia sosirii în Capitală

La invitația președintelui Nicolae Ceaușescu 

și a tovarășei Elena Ceaușescu, ieri a început

TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU
a primit pe Ossama El Baz, prim-subsecretar de stat la M.A.E.,

trimis special al președintelui Mohamed Hosni Mubarak

VIZITA OFICIALA DE PRIETENIE ÎN ȚARA NOASTRĂ 
A PREȘEDINTELUI REPUBLICII DEMOCRATICE SUDAN, 
GAAFAR MOHAMED NIMEIRI, Șl A DOAMNEI NIMEIRI 
Un important eveniment în cronica relațiilor româno-sudaneze sub semnul voinței comune 
de a extinde în continuare conlucrarea prietenească, în interesul reciproc, al cauzei păcii, 

independenței și progresului în întreaga lume

La Invitația tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al 
Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste 
România, și a tovarășei Elena 
'eaușescu, marți a sosit în Capitală, 
.Itr-o vizită oficială de prietenie în 

tara noastră, Gaafar Mohamed 
Nimeiri, președintele Uniunii So
cialiste Sudaneze, președintele Re
publicii Democratice Sudan, îm
preună cu doamna Nimeiri.

Vizita Înaltului oaspete sudanez 
în țara noastră, noul dialog româ- 
no-sudanez la nivel înalt se înscriu 
ca un moment important în cro
nica bunelor raporturi statornicite 
între România și Sudan, deschizînd 
noi perspective dezvoltării colabo
rării prietenești dintre cele două 
țări, în folosul ambelor popoare, al 
cauzei păcii, securității și înțelege
rii în întreaga lume. Vizita eviden
țiază, de asemenea, hotărîrea Re
publicii Socialiste România și Re
publicii Democratice Sudan de a-și 
Intensifica colaborarea pe plan in
ternațional, de a-și aduce o contri
buție sporită la soluționarea, în 
interesul tuturor națiunilor, a pro
blemelor complexe ale contempo
raneității, la lupta popoarelor pen
tru făurirea unei lumi mai bune 
și mai drepte pe planeta noastră.

Ceremonia sosirii înaltului oas
pete a avut loc pe aeroportul in
ternațional Otopenî. Pe frontispi
ciul aerogării se aflau portretele 
președinților Nicolae Ceaușescu și 
Gaafar Mohamed Nimeiri, înca
drate de drapelele de stat ale 
României și Sudanului. Pe mari 
pancarte erau Înscrise urările „Bun 
venit în Republica Socialistă Româ
nia Excelenței Sale domnul 
Gaafar Mohamed Nimeiri, pre
ședintele Uniunii Socialiste Suda
neze, președintele Republicii Demo
cratice Sudan 1", „Să se dezvolte 
relațiile de prietenie și conlucrare 
dintre Republica Socialistă România 
și Republica Democratică Sudan 
spre binele popoarelor român și 
sudanez, al cauzei păcii, indepen
denței naționale, securității și înțe
legerii în lume !“.

în întimpinarea Înaltului oas
pete sudanez au venit tovarășul
y și tovarășa Elena Ceaușescu în onoarea președinteluiGaafar Mohamed Nimeiri și a doamnei
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 

secretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste. România, și tovarășa Elena 
Ceaușescu au oferit, marți, la Palatul 
Consiliului de Stat, un dineu*oficial în 
onoarea președintelui Uniunii Socia
liste Sudaneze, președintele Republi
cii Democratice Sudan, Gaafar Mo
hamed Nimeiri, și a doamnei Nimeiri.

Toastul președintelui
Nicolae Ceaușescu

Toastul președintelui
Gaafar Mohamed Nimeiri

Stimate președinte ți drag prieten 
Nimeiri,

Stimată doamnă Nimeiri,
Dragi oaspeți sudanezi,
Tovarăși și prieteni,

îmi face plăcere să vă salut 
cordial ca oaspeți ai României so
cialiste, pe dumneavoastră, domnu
le președinte, șl pe doamna Ni
meiri, pe colaboratorii care vă în
soțesc, și vă adresez o călduroasă 
urare de bun venit în țara noas
tră.

Vizita pe care o faceți în Româ
nia este o expresie a bunelor re
lații româno-sudaneze, a voinței" co
mune a țărilor noastre de a în
tări și mai mult prietenia și co
laborarea dintre ele. Constatăm cu 
satisfacție că, în spiritul și pe baza 
Tratatului de prietenie și coopera
re dintre Republica Socialistă 
România și Republica Democrati

Nicolae Ceaușescu, tovarășa Elena 
Ceaușescu.

Pe aeroport erau prezenți to
varășii Constantin Dăscălescu, Iosif 
Banc, Lina Ciobanu, Nicolae 
Constantin, Ion Dincă, Ludovic 
Fazekas, Gheorghe Pană, Ion 
Pățan, Ștefan Andrei, Suzana 
Gâdea, Ana Mureșan, membri ai 
guvernului, alte persoane oficiale.

Au fost de față Nicolae Neagoe, 
însărcinat cu afaceri ad-interim al 
României la Khartum, Isam El Din 
Hassan, ambasadorul Sudanului la 
București, și membri ai ambasadei.

Erau prezenți ambasadorul Tur
ciei la București, Nahit Ozgiir, șefi 
de misiuni din țări arabe și afri
cane.

La ora 16,30 aeronava cu care a 
călătorit înaltul sol al poporului 
sudanez a aterizat.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
salutat cu cordialitate pe președin
tele Gaafar Mohamed Nimeiri la 
coborîrea din avion. Cei doi condu
cători de partid și de stat și-au 
strîns călduros mîinile, s-au îmbră
țișat. La rîndul său, tovarășa Elena 
Ceaușescu a adresat un călduros 
bun venit președintelui Sudanului.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu și 
tovarășa Elena Ceaușescu au urat 
bun sosit 1 în România doamnei 
Nimeiri.

Președintele Republicii Democra
tice Sudan este însoțit in vizita sa 
in țara noastră, de Ibrahim Moneim 
Mansour, membru în Comitetul 
Central Pregătitor al Uniunii So
cialiste Sudaneze, ministrul finan
țelor și planificării economice, Mo
hammed Mirghani Mubarak, minis
trul afacerilor externe, Mohammed 
Mahgoub Suleiman, ministru, con
silier de presă al președintelui, 
Ahmed Salim Ahmed, ministru de 
stat în Ministerul Cooperării, Co
merțului și Aprovizionării, ‘de alte 
persoane oficiale.

în continuarea ceremoniei, co
mandantul gărzii militare aliniate 
pe aeroport a prezentat onorul, 
fost intonate imnurile de stat 
Republicii Democratice Sudan

Au 
ale

Și
(Continuare în pag. a III-a)

La dineu au luat parte tovarășii 
Constantin Dăscălescu, Iosif Banc, 
Emil Bobu, Lina Ciobanu, Nicolae 
Constantin, Ion Dincă, Ludovic 
Fazekas, Gheorghe Pană, Ion Pățan, 
Ștefan Voitec, Ștefan Andrei, Mihai 
Gere, Suzana Gâdea, Ana Mureșan, 
precum și membri ai C.C. al' P.C.R., 
ai guvernului și Consiliului de Stat, 
conducători de instituții centrale, or
ganizații de masă și obștești, repre

că Sudan, al înțelegerilor conve
nite în cadrul vizitelor reciproce la 
nivel înalt, al convorbirilor purta
te împreună la București și Khar
tum, s-a dezvoltat an de an colabo
rarea româno-sudaneză, pe plan 
politic, economic, tehnico-științific 
și cultural, precum și în alte do
menii de interes comun. în de
cursul celor 10 ani care au trecut 
de la prima noastră întîlnire, 
schimburile economice au crescut 
de aproape 3 ori. Conlucrînd 
rodnic, țările noastre au inițiat și 
realizat împreună o serie de acțiuni 
de cooperare privind construcția 
unor importante obiective econo
mice și sociale.

Sînt încredințat că, în cadrul vi
zitei, vom identifica noi căi și mij
loace de a conferi dimensiuni și 
mai largi colaborării și cooperării 
româno-sudaneze, în interesul și
(Continuare în pag. a III-a)

începerea convorbirilor oficiale
La Palatul Consiliului de Stat au 

început, marți, 3 august, convorbirile 
oficiale între tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Parti
dului Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, și 
Gaafar Mohamed Nimeiri, președin
tele Uniunii Socialiste Sudaneze, pre
ședintele Republicii Democratice Su
dan.

zentanți ai vieții noastre culturale $1 
științifice, generali.

Au participat Ibrahim Moneim 
Mansour, Mohammed Mirghani Mu
barak, Mohammed Mahgoub Su
leiman, Ahmed Salim Ahmed, cele
lalte persoane oficiale sudaneze.

în timpul dineului, desfășurat tn- 
tr-o atmosferă de caldă prietenie, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu și

Stimate frate și drag prieten 
Nicolae Ceaușescu,

Stimată doamnă Elena ' Ceaușescu, 
Dragi prieteni,

Adresîndu-vă cele maî cordiale 
salutări, este o onoare pentru noi 
de a transmite salutul poporului 
sudanez către dumneavoastră și 
către poporul prieten al României. 
De asemenea, vă rugăm să ne per
miteți, stimate prietene, să exprim 
față de dumneavoastră cele mai 
calde mulțumiri și sentimente de 
apreciere pentru căldura și amabi
litatea cu care ne-ați primit. Doar 
acest lucru este suficient pentru a 
se sublinia trăinicia legăturilor 
prietenești statornicite între țările 
și popoarele noastre.

Pentru legăturile prietenești am 
acționat împreună în vederea în
tăririi și consolidării lor, fiind ani
mați, totodată, de dorința comună 
ca acestea să dea roadele aștepta

La convorbiri participă :
Din partea .română — Constantin 

Dăscălescu, m.fembru al Comitetului 
Politic Executiv al C.C. al P.C.R., 
prim-mtnistru al guvernului. Iosif 
Banc, membru al Comitetului Politic 
Executiv, secretar al C.C. al P.C.R., 
Nicolae Constantin, membru al Co
mitetului Politic Executiv al C.C. alCeaușescuNimeiri
Gaafar Mohamed Nimeiri au toas
tat pentru întărirea și dezvoltarea 
continuă a prieteniei și colaborării 
româno-sudaneze, exprimindu-și con
vingerea că vizita și convorbirile ca 
au Ioc vor marca un nou moment 
important în amplificarea acestor ra
porturi.

Au fost intonate Imnurile de stat 
ale Republicii Democratice Sudan și 
Republicii Socialiste România.

te spre binele celor două țări prie
tene. Lupta pe care au dus-o po
poarele noastre, în România și în 
Sudan, împotriva asupririi și domi
nației, împotriva colonialismului, 
de-a lungul anilor, s-a materializat 
în fundamentul solid ce stă la baza 
relațiilor de prietenie care leagă 
țările și popoarele noastre, relații 
care au confirmat punctele noastre 
de vedere similare față de cauze
le care preocupă omenirea în epo
ca contemporană.

Răspunzînd amabilei dumnea
voastră invitații de a vizita Româ
nia prietenă, am venit să subliniem 
grija pe care o avem pentru conso
lidarea legăturilor prietenești și a- 
tașamentul pentru prietenia adevă
rată ce nu mai are nevoie de alte 
dovezi, precum și dorința sinceră 
de conlucrare în viitor. Pornind da 
la acest fapt, noi privim Bucu- 
reștiul ca un centru de luptă îm-
(Continuare în pag. a III-a)

Președintele Republicii Socialis
te România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, a primit, marți, la Sna- 
gov, pe Ossama EI Baz, prim-sub
secretar de.stat la Ministerul Aface
rilor Externe, trimis special al pre
ședintelui Republicii Arabe Egipt, 
Mohamed Hosni Mubarak.

La primire a participat Ștefan 
Andrei, ministrul afacerilor externe.

A fost prezent Mohamed Wafik 
Hosny, ambasadorul R.A. Egipt la 
București.

Oaspetele a înmînat tovarășului 
Nicolae Ceaușescu un mesaj din par
tea președintelui R.A. Egipt, Moha
med Hosni Mubarak, și a transmis 
un salut fierbinte și cele mai cordia
le urări de sănătate și fericire. în 
același timp, el a arătat că-i revine 
misiunea de onoare de a exprima 
președintelui României, din partea 
președintelui Mubarak, a poporului

P.C.R., ministrul comerțului exterior 
și cooperării economice internaționa
le, Ștefan Andrei, membru supleant 
R1 Comitetului Politic Executiv al 
C.C. al P.C.R., ministrul afacerilor 
externe, Constantin Mitea, membru 
al C.C. al P.C.R., consilier al secreta
rului general al P.C.R. și președinte
lui Republicii, Constantin Oancea, 
adjunct al ministrului afacerilor ex
terne, Petre Tănăsie, director în Mi
nisterul Afacerilor Externe, Nicolae 
Neagoe, însărcinat cu afaceri ad-in
terim al României la Khartum. 
(Continuare în pag. a III-a)

înaintea dineului oficial

egiptean, profunde mulțumiri și înal
ta apreciere pentru activitatea neo
bosită și sprijinul permanent pe care 
România, șeful statului român îl 
acordă eforturilor politico-diploma- 
tice pentru instaurarea unei păci glo
bale, juste și durabile in Orientul 
Mijlociu.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
mulțumit pentru mesaj și pentru 
sentimentele exprimate și a rugat să 
se transmită președintelui Republicii 
Arabe Egipt un salut călduros și cele 
mai bune urări poporului egiptean.

în timpul întrevederii au fost re
liefate cu satisfacție bunele relații 
de prietenie și colaborare statornici
te între România și Egipt, contribu
ția președinților celor două țări la 
întărirea și dezvoltarea acestei con
lucrări și s-a exprimat hotărîrea de 
a se acționa in continuare pentru 
adîncirea și diversificarea raporturi
lor româno-egiptene.

Ossama El Baz a informat, din În
sărcinarea președintelui Mohamed 
Hosni Mubarak, despre evoluția si
tuației din Orientul Mijlociu, îndeo
sebi a celei din Liban. Totodată, el a

ÎN ONTBMPBNA^EA
ZBILEB BE

23 AOOTST 
marea noastră 
sărbătoare 
națională

Județul Gorj â încheiat recoltatul griului
Oamenii muncii din agricultura 

județului Gorj au încheiat recol
tatul griului, concomitent eu însă- 
mînțarea și plantarea culturiloi 
duble pe suprafețe cu 50 la sută mai 
mari declt cele planificate.

în telegrama adresată cu acest 
prilej Comitetului Central al Parti
dului Comunist Român, tovarășului 
Nicolae Ceaușescu de Comitetul 
județean Gorj al P.C.R. se spune : 
Vă asigurăm, mult stimate tovarășe 
secretar general, că, în spiritul sar
cinilor stabilite de dumneavoastră 
la consfătuirea de lucru cu cadre 
de conducere din agricultura jude
țului Constanța, lucrătorii ogoare
lor noastre, toți locuitorii satelor 
vor acționa, fn continuare, pe în
treaga durată a zilei-lumină, ple
nar angajați în efortul colectiv ce 
se desfășoară la scara întregului 
județ pentru eliberarea operativă 
de paie a terenului și efectuarea 
arăturilor de vară, asigurarea și

COMĂNEȘTI: Suplimentar

8 000 tone de cărbune
în Întrecerea pe care © desfă

șoară în întimpinarea zilei de 23 
August, minerii din bazinul Comă- 
nești înscriu pe grafice noi și im
portante succese. Prin repunerea în 
exploatare a minelor vechi de la 
Lapoș și Filigeni, prin deschiderea 
unor noi fronturi de lucru, ca și 
prin mecanizarea lucrărilor din 
subteran, minerii din sectoarele 
Vermeșți, Rafira, Asău, Lumina au 
reușit să scoată din adîncuri și să 
livreze suplimentar de la începutul 
anului și pină acum mai mult de 
8 000 tone cărbune de bună calitate, 
ceea ce reprezintă 75 la sută din 
angajamentul anual. în același 
timp, prin inițierea unui amplu 

expus preocupările Republicii Arabe 
Egipt, ale președintelui Mubarak, 
pentru reglementarea justă și traini
că a situației de ansamblu din Ori
entul Mijlociu.

Președintele Nicolae Ceaușescu a 
subliniat că in prezent se impune să 
se facă totul pentru respectarea În
cetării focului in Liban, evitarea in
trării trupelor israeliene în Beirutul 
de vest, dezangajarea militară și re
tragerea Israelului din capitala liba
neză și din Liban, reglementarea 
statutului Organizației pentru Elibe
rarea Palestinei și al combatanților 
palestinieni, să se dea posibilitatea 
forțelor politice libaneze să hotăras
că asupra dezvoltării țării, garan
tarea independenței și suveranității 
Libanului, să se deschidă calea Spre 
soluționarea globală, justă și dura
bilă a situației din Orientul Mijlo
ciu, și in primul rind recunoașterea 
drepturilor naționale legitime ale po
porului palestinian, a dreptului său 
la autodeterminare și la crearea unui 
stat propriu independent,

întrevederea s-a desfășurat intr-o 
atmosferă cordială, prietenească.

condiționarea semințelor, strînge- 
rea și depozitarea furajelor, între
ținerea, recoltarea fără pierderi și 
valorificarea superioară a legume
lor și fructelor in scopul unei mai 
bune aprovizionări a populației cu 
produse agroalimentare.

Folosim acest prilej pentru a vă 
Încredința, mult iubite și stimate 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, că 
sîntem ferm hotărîți să ne organi
zăm mai bine întreaga noastră ac
tivitate în - vederea mobilizării tu
turor forțelor materiale și umane 
de care dispunem pentru ca, in a- 
ceastă perioadă ce premerge marii 
sărbători' de 5a 23 August și. Con
ferinței Naționale a partidului, să 
nu precupețim nici un efort spre a 
pune baze temeinice recoltelor vii
toare și a asigura înfăptuirea 
exemplară a programului de auto- 
conducere și autoaprovizionare te
ritorială, a obiectivelor noii revo
luții în agricultură.

(Agerpres)

program de cercetări geologice, au 
fost descoperite noi rezerve de căr
bune. (Gheorghe Baltă, corespon
dentul „Scînteii").

DOI CEȘTI : 20 milioane

kiîowați-orâ peste plan
Colectivul uzinei electrice din 

Doicești, județul Dîmbovița, a pro
dus peste prevederi in acest an 20 
milioane kilowați-oră. La baza a- 
cestei realizări stau măsurile tehni
ce și organizatorice adoptate în 
vederea îmbunătățirii activității de 
reparare a instalațiilor șl utilajelor, 
exploatării corespunzătoare a aces
tora, precum și mai bunei valorifi
cări a cărbunelui. (Gheorghe 
Manea, corespondentul „Scînteii").
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In întîmpinarea zilei de <23 A/ugust-marea noastră sărbătoare națională
flCHUHI ENERGICE, MUHCft BINE OBGflMIZftTa SI PUNfl BE BftSPONDERE 

PENTRU iHEflPTUiREfl RRIECUM ECONOMICE ME MMM PE flCESUN!

© în fiecare întreprindere, măsuri hotărîte pentru 
îndeplinirea integrală, la fiecare sortiment, a 
planului la producția fizică, pentru recuperarea 
în scurt timp a tuturor restanțelor.

@ O sarcină primordială — realizarea exemplară, 
zi de zi, a fondului de marfă destinat exportului, 
livrarea produselor la termenele și în condițiile 
de calitate prevăzute în contracte.

© Maximă atenție reducerii mai accentuate a 
consumurilor materiale și energetice pe fiecare 
produs.

La un punct de lucru al Schelei de extracție Videle
Foto: Mircea Lastnio

...Ciupercenl, AngheleștL, Zăves- 
treni. Sînt numele celor trei mari 
secții din perimetrul petrolier al 
Schelei de extracție Videle. Le-am 
cuprins în această enumerare pentru 
că ele definesc colectivele de petro
liști care, asumîndu-și cu deplină 
responsabilitate sarcinile complexe 
ce le revin, au acționat cu toată 
fermitatea pentru recuperarea res
tanțelor din primul trimestru al 
anului și, în continuare, pentru rea
lizarea și depășirea sarcinilor de 
plan. Ne vom referi în rindurile de 
față la modul In care acționează 
pentru sporirea neîncetată a pro
ducției de țiței acest harnic colec
tiv, aflat în prezent pe primul loc în 
întrecerea socialistă pe țară dintre 
unitățile de profil.

Sondorii acestei schele au înscris 
pină acum în bilanțul muncii lor din 
acest an rezultate do seamă : ei au 
extras in plus față de plan Î4 000 
tone de țiței și 13 milioane metri 
cubi gaze. Concomitent, au înregis
trat sporuri la producția-marfă —- 
de 11 milioane lei, iar la producția 
netă — de 10 milioane lei, în con
dițiile reducerii cheltuielilor mate
riale cu 26 lei la mia de lei produc- 
ție-marfă. Care sînt factorii ca stau 
Ia baza acestor realizări 1

— în primul rînd, au fost stabilita 
programe riguroase de urmărire a 
funcționării fiecărei sonde — ne 
spune directorul schelei, ing. Mir
cea Alexandrescu. Zilnic, se anali
zează stadiul realizării producției, sa 
elaborează programe tehnologica 
pentru asigurarea unor condiții op
time de utilizare a capacității zăcă
mintelor și echipamentelor mecanice 
de fund și de suprafață. Totodată, 
s-a întărit asistența tehnică la toate 
locurile de muncă. Ne preocupă, în 
mod deosebit, creșterea factorului 
final do recuperare a țițeiului din 
zăcăminte. Prin extinderea la scară 
industrială a combustiei subterane, 
experimentată cu succes In zona 
Bălăria, s-a asigurat sporirea gra
dului de recuperare de la 15 la sută 
la 35-40 Ia sută pentru a se ajunge 
Ia un spor de producție de două mi
lioane tone de țiței. Aș adăuga și 
faptul că în acest an s-a trecut Ia 
o abordare calitativ superioară a 
problemei pregătirii profesionale, în 

scopul cunoașterii șl aprofundării 
noilor metode de extracție prin 
combustie subterană, injecție ciclică 
și cu abur, de urmărire și exploa
tare a sondelor prin circuitul auto
mat ; totodată, am luat măsuri mai 
cuprinzătoare pentru creșterea ope
rativității la operațiile de interven
ții. încredințate unor cadre tehnice 
cu înaltă pregătire profesională, 
cursurile da perfecționare au fost

EXPERIENȚA UNUI COLECTIV FRUNTAȘ DEMONSTREAZĂ:

Producția de țiței poate spori 
substanțial prin aplicarea 

tehnologiilor moderne
- ---------------------------- LA SCHELA DE EXTRACȚIE VIDELE -- ----------------- ---------

urmate pînă In prezent de 366 meca
nici și electricieni, 240 sondori și 40 
sondori șefi.

Este demn de relevat că un aport 
substanțial la sporirea producției <le 
țiței au avut sondele noi. In această 
privință, prin reducerea timpului 
de execuție a forajelor și a probelor 
de producție la punerea în func
țiune a celor 55 sonde noi s-a ob
ținut, în perioada ce a trecut din 
acest an, un plus de 5 000 tone da 
țiței. Programul inițial privind in
trările în exploatare a fost supli
mentat cu încă 30 de sonde noi, 
ceea ce va duce, desigur, la creș
terea cantităților de țiței extras.

în același timp, o susținută acti
vitate se desfășoară In toate secțiile 
și atelierele de producție pentru 
asigurarea exploatării fiecărei sonde 
Ia parametri maximi. Numeroasele 
măsuri de ordin geologic și tehnic 

întreprinse — acidizărî, fisurări hi
draulice, schimbarea echipamentelor 
de fund și de suprafață, combaterea 
viiturilor de nisip ș.a. — au asigurat 
creșterea debitelor de țiței la sonde. 
Important este faptul că la întocmi
rea și aplicarea acestor programe de 
măsuri au participat și participă un 
mare număr de muncitori și cadre 
tehnice care cunosc amănunțit carac
teristicile fiecărei sonde.

Din discuțiile cu muncitori și spe
cialiști din schelă am reținut că, fără 
a se subaprecia cu nimic măsurile 
de ordin geologic, tehnic și organi
zatoric, ceea ce a determinat în mod 
substanțial sporirea continuă a pro
ducției a fost încrederea colectivu
lui în forțele proprii. După cum 
ne-a spus secretarul comitetului de 
partid, Radu Alecu, a existat o pe
rioadă, cu deosebire spre sfîrșitul 
anului trecut, cînd unii petro
liști considerau că principalul „vi
novat" de nerealizarea integrală a 
planului ar fi... zăcămîntul. în urma 
aplicării măsurilor pe care, în bună 
parte, ei înșiși. le-au propus, son
dorii sînt acum pe deplin convinși 
că sursele de creștere a producției 
nu au fost epuizate, că stă în pu
terea lor să extragă mai mult țiței. 
Și, mai mult ca oricînd, au înțeles că 
nici un efort nu esta prea mare 

atunci clnd este vorba de interesele 
majore ale economiei naționale. Nu 
e mai puțin adevărat că și prin toate 
acțiunile politico-educative pe care 
le întreprind organizațiile de partid 
din schelă se urmărește întărirea 
răspunderii în muncă a fiecăruia și 
a tuturor, sădirea în conștiințe a 
ideii că a spori producția de petrol 
înseamnă astăzi, mai presus de orice, 
o înaltă datorie patriotică.

Cum se manifestă spiritul colec
tiv în muncă ? Iată un exemplu. Nu 
de mult, într-o seară, descărcările 
electrice din timpul unei ploi repezi, 
însoțită de vint, au provocat opri
rea întregului parc de sonde. Fără 
să fie chemați de nimeni, au venit 
de acasă și petroliștii aflați in timpul 
odihnei. Cu deosebire electricienii 
conduși de subinginerul Ion Drago- 
mir au lucrat neîntrerupt aproape 
20 de ore pentru înlocuirea motoa
relor arse, a liniilor defecte și re
punerea în funcțiune a tuturor son
delor.

Se cuvine menționată și larga ac
țiune declanșată, cu sprijinul nemij
locit al comitetului județean de par
tid, pentru întărirea brigăzilor de in
tervenție cu oameni ai muncii deta
șați aici din alte unități economice. 
Organizarea bună a muncii la inter
venții, întărirea ordinii și discipli

nei, folosirea rațională a mașinilor 
și utilajelor din dotare au permis 
reducerea cu 10 la sută a timpului 
neproductiv. Altfel spus, aceasta 
a însemnat un plus de 4 000 tone de 
țiței in perioada ce a trecut din acest 
an. în întrecerea dintre brigăzi, cele 
conduse de maiștrii Gheorghe An
drei, Ion Podolcan și Stan Măcă- 
neață se află . în frunte. Dar compe
tiția celor mâi harnici continuă !

Ceea ce au obținut pină acum 
petroliștii din Videle constituie, fără 
îndoială, un succes de prestigiu care 
trebuie consolidat și amplificat. In 
aceste zile, acționînd pentru reali
zarea în practică a sarcinilor ce le 
revin din Programul de sporire su
plimentară a producției de țiței în 
acest an și în anii următori ai ac
tualului cincinal, aprobat recent de 
Comitetul Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R., ei au trecut la aplicarea unor 
măsuri ce vizează asigurarea tutu
ror condițiilor pentru ca și în pe
rioada de toamnă-iarnă intregul parc 
de sonde să funcționeze la potenția
lul maxim. La fiecare loc de muncă 
se întreprind acțiuni de revizuire a 
instalațiilor electrice și mecanice, 
de refacere a drumurilor și căilor de 
acces la sonde, se izolează și în
groapă conductele, se curăță rezer
voarele de țiței, se pregătesc cen
tralele termice ș.a.m.d. Totodată, cu 
sprijinul ministerului de resort — 
care a avut o contribuție importantă 
la redresarea activității acestei mari 
schele de extracție — se depun efor
turi în vederea unei aprovizionări 
mai bune cu anvelope necesare au
tovehiculelor și instalațiilor de inter
venție, precum și cu curele trape- 
zoidale pentru acționarea sondelor.

Am plecat din mijlocul petroliști
lor din Videle cu convingerea câ el 
sînt angajați cu toată răspunderea 
în efortul de a amplifica rezultatele 
de pînă acum, fiind animați de ho- 
tărirea de a întîmpina marea sărbă
toare a poporului nostru de la 23 Au
gust cu realizări deosebite în muncă, 
de a-și spori contribuția la dezvolta- ,< 
rea bazei energetice și de materii’- 
prime a țării.

Stan STEFAN
corespondentul „Scînteii"

© Puternică mobilizare a forțelor pe șantiere 
pentru punerea în funcțiune a tuturor capacită
ților planificate pe acest an, pentru recupera
rea neîntîrziată a oricăror rămîneri în urmă.

© Ordine și promptitudine desăvîrșite în livrarea 
utilajelor tehnologice, eforturi stăruitoare pen
tru grăbirea ritmului de montaj la obiectivele 
planificate să intre în producție în perioada 
imediat următoare.

O imagine-apel de pe șantierul noului laminor de la Roman: furnizori, 
livrați urgent utilajele! • Foto : Agerpres

Laminorul de 20 țoii, aflat In eon- 
Btrucție pe platforma întreprinderii 
de țevi din Roman, este unul din 
obiectivele de investiții prioritara 
prevăzute în planul pe acest an. In
formații despre evoluția și stadiul 
lucrărilor am mai prezentat în ziarul 
nostru, în cîteva rinduri, pînă acum. 
Dincolo de un aspect sau altul sem
nalate în activitatea constructorilor, 
beneficiarului sau furnizorilor de uti
laje, de fiecare dată am ajuns, inva
riabil, la aceeași concluzie. Mai 
exact, la necesitatea unei mal pu
ternice și hotărîte concentrări a for
țelor, Ia cerința îmbunătățirii conlu
crării la toate nivelurile și in toate 
problemele ivite, pentru soluționarea 
lor operativă. Concluzie care-și păs
trează pe de-a întregul valabilitatea 
și la ora actuală.

Este adevărat, pe șantier se mun
cește, dar nu la nivelul exigențelor 
impuse de apropierea • termenului de 
intrare în funcțiune a acestei impor
tante capacități de producție. De a- 
ceea, a devenit necesară o mai 
strînsă corelare a eforturilor colecti
velor de montori și celor ale sub- 
antreprizelor, în vederea asigurării 
unor largi fronturi de lucru pentru 
acestea din urmă. Și aceasta cu atît 
mai mult cu cit Trustul de izolații 
pentru lucrări industriale din Bucu
rești are de executat un volum im
portant de lucrări de șamot. Pe 
scurt, montorul — Trustul de insta- 
lații-montaj din Iași — are obligația 
să accelereze ritmul de lucru la cup
toarele cu vatră pășitoare, de nor
malizare și de călire, precum și la 
alte obiective pentru a se evita orice 
eventuală aglomerare produsă da 
suprapunerea cu lucrările ce urmează 
să fie realizate în continuare.

Dar nu aceasta este marea pro
blemă a terminării la data prevăzută 
a laminorului de 20 țoii. Pentru că 
există, intr-adevăr, o mare problemă 
pe acest șantier, tergiversată de luni 
de zile, și care constă în neasigurarea 
în întregime a utilajelor tehnologice.

— în prezent, circa 4 000 tone de 
mașini și echipamente, cu rol con
ducător în procesul de producție, nu 
au sosit pe șantier și, ceea ce este și 

mai grav, termenele lor de livrare 
nu sînt încă clarificate, ne-a pus în 
temă tovarășul Enea Petrea, ingi- 
ner-șef al întreprinderii din Roman. 
Nu de mult, împreună cu cadre de 
conducere de la comitetul județean 
de partid, ne-am deplasat Ia princi
palii noștri furnizori, dar rezultatele 
obținute nu sînt încă edificatoare.

Am parcurs împreună lista furni
zorilor. Nu ne propunem să o redăm 

PE ȘANTIERUL NOULUI LAMINOR DIN ROMAN
©

Pentru respectarea termenului, 
hotârîtoare este acum livrarea 

neîntîrziată a utilajelor
pe larg, ci ne vom limita la cel mal 
importanți dintre aceștia :

1. întreprinderea constructoare <Ib 
mașini din Reșița are de livrat două 
motoare de 2 500’ kW și, respectiv, 
3 200 kW ambele cu termene necore
late cu cele prevăzute in graficele 
de montaj și cu data punerii în 
funcțiune a laminorului. Din păcate, 
unitatea reșițeană nu a primit încă 
arborii rotoarelor, care trebuiau exe
cutați prin colaborare cu o altă uni
tate, și nici nu are asigurată inte
gral sîrma de cupru pentru bobinaj.

Alte utilaje — de alimentare a 
cuptorului cu vatră rotativă, de ali
mentare a calibrorului, transmisiile 
de la elongator, alimentarea ferăs- 
trăului și ferăstrăul propriu-zis — 
sînt restante de peste un trimestru. 
Cauza — aceeași : numeroase cola
borări nerezolvate.

2. întreprinderea de mașini grele 
din București — angajată să reali
zeze caja de angrenare, caja pilgher, 
valțul și rolele de ghidare — a lan
sat în fabricație numai o parte din 
aceste utilaje, în timp ce altele se 
află în stadii necorespunzătoare de 
execuție.

3. întreprinderea metalurgică Aiud 
— un șlț furnizor important' — so- 
îicităssa, fie sprijinită în procurarea 

feroaliajelor pentru role, precum șl 
a unor subansamble pentru a-și pu
tea onora obligațiile sale, adică să 
livreze rolele pentru cuptoarele de 
normalizare, tratament și călire, lin- 
gotierele pentru turnarea materiilor 
prime și altele.

Din aceeași listă, a furnizorilor 
restanțieri, nu lipsesc nici întreprin
derile „Progresul" din Brăila, „Ba
lanța" și „Independența" din Sibiu, 
combinatele de utilaj greu din Iași 
și Cluj-Napoca. Cauza esențială 
pentru care livrarea utilajelor tehno
logice este încă ncciarificată constă 
in nesoluționarea unor colaborări și 
cooperări cu terțe unități.

De bună seamă, în fața acestei si
tuații, care riscă să compromită e- 
forturile constructorilor și montorilor 
pentru punerea in funcțiune la ter
men a laminorului, se ridică o serie 

de întrebări. Ce s-a întîmplat cu an
gajamentele și promisiunile pentru 
redresarea rapidă a situației livrări
lor, făcute de conducerile unităților 
furnizoare cu prilejul analizei comu
ne din luna mai a problemelor care 
privesc investiția de la Roman ? 
Bunăoară, reprezentantul întreprin
derii de mașini grele din București 
a dat asigurări ferme că unitatea sa 
va trimite arborii rotoarelor necesari 

întreprinderii din Reșița. Acum, 
aflăm că discuția a fost luată de la 
capăt, fără să 1 se contureze însă 
vreo soluție. în aceste condiții, cine 
își asumă răspunderea pentru coor
donarea activității furnizorilor de 
utilaje, destul de numeroși și legați. 
Ia rîndul lor, de activitatea altor sub- 
furnizori ?

Un lucru este limpede : actuala 
manieră in care sînt tratate și, mai 
ales, rezolvate problemele legate de 
asigurarea unor importante utilaje 
tehnologice destinate șantierului nou
lui laminor din Roman nu promite 
nimic bun. Analize, ședințe, coman
damente au mai avut loc, pină în 
prezent, în cîteva rinduri. S-a dis
cutat, s-au făcut propuneri, s-au dat 
sugestii — unele dintre ele valoroase 
— dar lucrurile n-au avansat mult. 

Iar termenul de Intrare In funcțiune 
a investiției este destul de apropiat. 
Este clar că înseși conducerile Mi
nisterului Industriei Construcțiilor 
de Mașini și Ministerului Industriei 
Metalurgice, în' subordinea cărora se 
află practic toți furnizorii, trebuie 
să-și asume energic, cu hotărire, ro
lul de a Ic coordona eforturile, de 
a-i sprijini direct și efectiv, de a le 
controla permanent activitatea. Nu
mai acționîndu-se în acest mod vor 
putea fi depășite dificultățile actuale 
și readuse lucrurile pe făgașul nor
mal. Nu este lipsit de interes să 
menționăm că în această direcție a 
acționat stăruitor Comitetul județean 
Neamț al P.C.R., prin activiștii săi ; 
dar fără sprijinul direct al celor două 
ministere menționate, aceste eforturi 
nu au schimbat decît în parte si
tuația.

De altminteri, in rindurile anteri
oare, ne-am referit numai Ia „partea 
caldă" a laminorului sau, altfel 
spus, la partea de instalație destinată 
executării țevilor la cald. Cit priveș
te „partea rece", pentru tratamentul 
acestora, situația este șl mai critică.

— Din acest motiv, pentru noi, 
constructorii, perspectiva este com
plicată, ne-a spus ing. Ion Sandu, 
șeful șantierului nr. 5 Roman. Prac
tic, mai avem de lucrat 2—3 luni, 
după care nu știm prea bine ce vom 
face. Vom fi puși oare în situația să 
ne mutăm forțele pe alt șantier, cu 
toate implicațiile ce le poate genera 
aceasta asupra activității noastre ?

Așa se prezintă lucrurile la ora 
actuală pe șantierul laminorului de 
20 țoii de la Roman. Alte comentarii 
sînt de prisos. Nu este însă de prisos 
să reamintim tuturor factorilor răs
punzători de realizarea acestei in- J - 
vestiții că și-au asumat în comun ■ ■ 
angajamentul de a face tot ce le stă 3 
în putință pentru a asigura condi
țiile de intrare in funcțiune a lami
norului în luna octombrie. Angaja
ment care trebuie onorat exemplar !

Cristian ANTONESCU 
Constantin BLAGOVIC1 
corespondentul „Scînteii*

© Secerișul griului să se încheie în cîteva zile 
în toate județele din Moldova și Transilvania.

© întreaga recoltă să fie depozitată în cele mai 
bune condiții, spre a se preveni orice pierderi.

© Livrarea la fondul de stat a cantităților de grîu 
și orz prevăzute — o sarcină de mare răspun
dere, care trebuie îndeplinită exemplar în toate 
unitățile agricole, în toate județele.

© Prin organizarea lucrului în schimburi de zi și 
de noapte, pînă la 20 august să se încheie 
arăturile de vară.

© în aceste zile să se treacă energic la recoltarea 
inului pentru ulei, fasolei, legumelor și fructe
lor.

BIHOR: Unii cîștigă ore prețioase, 
alții... pierd timpul bun de lucru

!

Pînă în seara zilei de 3 august, 
în județul Bihor, griul a fost recol
tat de pe 60 000 hectare, reprezen- 
tînd 88 la sută din suprafața cul
tivată. In consiliile agroindustriale 
Cefa, Ciumeghiu și Salonta. aceas
tă lucrare s-a încheiat, iar în cele 
din consiliile Valea lui Mihai, Ora

dea, Sălard și Săcuieni se apropie 
de sfirșit. Secerișul griului este 
însă întîrziat în unitățile agricole 
din consiliile agroindustriale Su- 
drigiu, Beiuș și altele din zona 
colinară, care n-au recoltat nici 
jumătate din suprafețele culti
vate. Pentru încheierea grabnică a 

lucrărilor, spre aceste zone au fost 
dirijate 255 combine din unitățile 
agricole situate în zona de șes a 
județului și 75 combine din județul 
Olt.

Reluarea secerișului după înceta
rea ploilor, imediat ce se poate in
tra în lanuri, controlul efectiv al 
stării terenului pentru a nu se 
pierde nici o oră bună de lucru 
constituie acum o cerință imperi
oasă. „Acordăm cea mai mare 
atenție momentului reluării sece
rișului după ploaie, cînd putem 
cîștiga ore prețioase — ne spune 
primarul comunei Nojorid, loan 
Chivăr. Cu atît mai mult cu cit cele 
2100 hectare cultivate cu grîu în 
cooperativa agricolă și ferma I.A.S. 
de pe raza comunei noastre sînt 
amplasate pe terenuri foarte dife
rite. Mecanizatorii lucrează cu prio
ritate pe terenurile drenate sau cu 
permeabilitate bună, unde apele se 
scurg repede. După încetarea ploi
lor, am reînceput lucrul imediat. Pe 
ultima sută de hectare de grîu ale 
cooperativei agricole am concen
trat toate cele 29 de combine". Bine 
este organizată munca și la ferma 
de stat Leș din aceeași comună.

în alte unități agricole, cadrele 
de conducere și specialiștii stau 
prin birouri, așteptînd ziua cînd 
lanurile se vor zvînta pe suprafețe 
mari, nu se gîndesc la consecințele 
intîrzierii lucrărilor în cîmp. La 
a.ceasta se adaugă pierderea de 
timp — și, evident, de recoltă î — 
datorată defectării unor combine. 
Bunăoară, la C.A.P. Sîniob, pe 
timp frumos, din cinci combine 
funcționau doar trei. Celelalte erau 
defecte, iar remedierile se făceau 
anevoie deoarece lipseau cîteva 
piese de schimb. în medie, pe 
combină s-au recoltat numai 3.5 
hectare, față de 4.5 cite. s-au sta
bilit Ia această unitate situată în 
zonă de deal.

în Județ există încă lanuri cul
cate de furtună sau situate pe 
terenuri nemecanizabile, unde tre
buie să se organizeze un număr 
sporit de echipe de secerători. 
Dar nu peste tot se organizează 
astfel de echipe. La C.A.P. Sîrbi, 
de exemplu, au fost secerate ma
nual numai 30 hectare, față de 
60 hectare cit este necesar. Consi
deră oare conducerea unității, con
siliul popular și comitetul comunal 
de partid că acest rezultat nesatis
făcător nu le obligă să ia măsuri 
pentru mobilizarea la seceriș a 
tuturor celor 700 de cooperatori ?

Pentru intensificarea secerișului 
este necesară utilizarea din plin a 
mijloacelor mecanice. Randamentul 
combinelor diferă însă mult. La 
C.A.P. Diosig, in secția nr. 1 se 
realizează cite 7 hectare pe com
bină, Iar în secția nr. 2, în condiții 
asemănătoare, numai 5 hectare. Da

DOLJ: Ritmul arăturilor de vară 
trebuie mult intensificat!

în județul Dolj, producția medie 
de grîu planificată la hectar a fost 
depășită, ceea ce ilustrează seriozi
tatea și răspunderea cu care s-a 
muncit în acest an agricol. Acum, 
pe ogoarele Doljului, o însemnată 
parte a mijloacelor mecanice este 
concentrată la eliberarea de paie a 
terenurilor, efectuarea arăturilor de 
vară și semănatul culturilor duble, 
astfel incit acest important volum 
de lucrări să se încheie într-un 
timp cît mai scurt.

— Anul acesta, ne spune tova
rășul Petre Bădeancă, președintele 
consiliului unic agroindustrial Bîr- 
ca, unitățile noastre au obținut, în 
medie, cea mai mare producție de 
grîu din județ. Deoarece nivelul re

torită acestor diferențe de randa
ment, cooperativa agricolă nu a 
recoltat incă griul de pe o suprafață 
mare : 300 de hectare. „Avem doar 
13 combine pentru 1 026 hectare cu 
grîu — se lamentează președintele 
unității, Vasile Anca. Așteptăm să 
ne sosească 10 combine de la I.A.S. 
Biharia. Pînă atunci..." De cs 
așteaptă „pînă atunci" președintele 
cooperativei, de vreme ce combi
nele respective nu se află la cine 
știe ce distanță, ci chiar la ferma 
din.Diosig a I.A.S.-ului amintit, de 
unde pot fi aduse in cîteva ore ?

Aspectele la care ne-am referit 
demonstrează că in județul Bihor 
este necesară intervenția promptă 
a organelor județene pentru inten
sificarea recoltării griului și înche
ierea acestei lucrări lntr-un timp 
cit mai scurt.

C. BORDEIANU

coltei depinde în mare măsură de 
modul în care este lucrat pămîntul, 
acum noi acordăm cea mai mare 
atenție efectuării arăturilor de 
vară. Utilizînd judicios tractoarele, 
pînă In prezent am efectuat ară
turi pe 4 700 de hectare din cele 
5 185 planificate și am semănat cu 
culturi duble 3 800 hectare.

în sudul județului, pe terenurile 
nisipoase din Lunca Dunării ce a- 
parțin de consiliul agroindustrial 
Lechet. în ziua raidului nostru mai 
erau de arat 150 hectare din cele 
4 435 hectare nrevăzute in program. 
„Mecanizatorii noștri, aflăm de la 
tovarășul Ion Popescu, președintele 
consiliului, au muncit în schimburi 
prelungite șl chiar în două schim-

C.A.P.-Vețel, județul Hunedoara. După recoltarea cerealelor se fac araturi 
de vară Foto : Agerpres

buri, reușind să efectueze lucrările 
intr-o perioadă mult mai scurtă de
cît in anii anteriori".

Dacă în marea majoritate a uni
tăților agricole de stat și coopera
tiste se acționează stăruitor pentru 
efectuarea arăturilor de vară, în li
nele locuri ritmul lucrărilor nu se 
ridică la nivelul posibilităților. Ast
fel, în consiliul agroindustrial Plop- 
șor, pînă aseară se efectuaseră a- 
rături numai pe 2 550 hectare din 
8 340, In consiliul Robănești — pe 
1 187 hectare din 4 945, iar în consi
liul Scaești — pe 2 060 hectare din 
6 080. Desigur, s-ar putea Invoca 
drept motiv al rămînerii în urmă 
faptul că aceste consilii, situate în 
nordul județului, au încheiat mai 
tirziu secerișul griului. Dar cel pu
țin tot atît de evident este faptul 

că nu s-au luat măsurile necesare 
pentru executarea în paralel a lu
crărilor ; s-a pierdut astfel timp 
prețios, viteza zilnică realizată 
fiind cu mult sub cea planificată.

Dealtfel, pe ansamblul județului, 
pînă în seara zilei de 2 august, a- 
răturile de vară au fost executate 
pe 22 800 hectare, adică pe 39 la 
sută din suprafața prevăzută. A- 
ceasta deoarece viteza zilnică re
alizată a fost luni de numai 3 295 
hectare, inferioară celei pla
nificate — de 11 800 hectare. De 
aceea se impun măsuri ferme în 
vederea bunei folosiri a tractoare
lor, astfel ca arăturile de vară să 
se încheie cit mai repede.

Nicolae PETO1ESCU 
corespondentul „Scînteii"
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spre binele popoarelor și țărilor 
noastre, al cauzei păcii și colabo
rării internaționale.

Domnule președinte,
Vizita pe care o faceți în țara 

noastră are loc în împrejurări in
ternaționale deosebit de complexe, 
în lume s-a ajuns la o încordare 
deosebită care pune tot mai grav 
în pericol libertatea și independen
ta popoarelor, viața și pacea între
gii omeniri. în aceste condiții este 
mai necesar ca oricînd ca popoare
le să-și unească forțele și să con- 

ucreze tot mai strîns pentru • o- 
t’irea agravării vieții internațio- 

A sale, pentru reluarea și conti
nuarea politicii de destindere, de 
colaborare, independență națională 
și pace.

Putem afirma, fără teamă de a 
greși, că astăzi problema centra
lă a întregii omeniri este încetarea 
cursei înarmărilor, trecerea la 
dezarmare și, în primul rînd, la 
dezarmarea nucleară. Este în pe
ricol însăși existența vieții pe Pă- 
mînt, a civilizației clădite cu' atî- 
tea eforturi pe planeta noastră în 
decursul mileniilor. Deși de la 
tribuna recentei sesiuni speciale 
pentru dezarmare a O.N.U. re
prezentanții statelor au subliniat 
gravitatea acestui pericol, consta
tăm cu regret că sesiunea nu a 
fost în măsură să adopte hotărâri 
concrete și să determine trecerea 
fermă la dezarmare, pe baza unui. 
program global, care să răspundă 
aspirațiilor vitale ale popoarelor de 
a trăi în pace și securitate. Opi
nia publică mondială, popoarele 
lumii cer astăzi cu tot mai mul
tă energie să se facă totul pen
tru a se pune capăt politicii de 
înarmări, pentru trecerea la mă
suri practice, concrete, de dezarma
re. Dînd glas voinței unanime a po
porului român — care a desfășu
rat și desfășoară ample acțiuni de 
masă consacrate dezarmării și 
păcii — România va milita și în 
viitor cu cea mai mare consecven
ță pentru înfăptuirea dezideratului 
vital al omenirii de a trăi într-o 
lume fără arme și fără războaie.

Este necesar să se acționeze în 
modul cel mai hotărît pentru eli
minarea forței și a amenințării cu 
forța din relațiile internaționale, 
pentru soluționarea tuturor pro
blemelor dintre state numai și nu- 
r ■ ,„i pe calea tratativelor, în spiri- 

A i înțelegerii și păcii. Viața arată 
ca nu există probleme — oricît de 
dificile ar părea ele — care să nu 
poată fi soluționate pe cale pașni
că, dacă se pornește de la dreptul 
fiecărui popor de a se dezvolta li
ber și independent, fără nici un a- 
mestec din afară.

Sîntem profund îngrijorați de 
acțiunile agresive ale Israelului în 
Liban și considerăm că trebuie in
tensificate eforturile politico-diplo- 
matice pentru a se ajunge la înce
tarea ostilităților și la dezangajare 
în Beirut, pentru retragerea trupe
lor israeliene din această țară și 
pentru realizarea unei soluții poli
tice care să asigure independența, 
suveranitatea și integritatea terito
rială a Libanului. România s-a 
pronunțat și se pronunță în modul 
cel mai ferm pentru o reglementa
re politică a problemelor din Ori
entul Mijlociu, pentru o pace glo
bală, justă și durabilă, bazată pe 
retragerea Israelului din teritoriile 
arabe ocupate în urma războiului 
din 1967, pe recunoașterea dreptu
lui poporului palestinian la auto
determinare — inclusiv la consti
tuirea unui stat palestinian pro
priu, independent — și, totodată, 
pe asigurarea integrității, indepen
denței și suveranității tuturor sta
telor din această zonă.

Apreciem, de asemenea, că tre
buie să se facă totul pentru înce
tarea confruntării și a oricăror ac
țiuni militare între Irak și Iran, 
pentru trecerea la rezolvarea pro
blemelor dintre cele două state pe 
calea tratativelor, pornindu-se de 
la interesele ambelor țări, ale păcii 
și bunei vecinătăți în această re
giune.

Ca țară europeană, România a- 
cordă o atenție deosebită situației 
de pe continent. Milităm consec
vent pentru securitatea europeană 
— și dorim să conlucrăm activ cu 
celelalte state pentru ca, la relua
re, reuniunea de la Madrid să se 
desfășoare într-un spirit construc
tiv, să ducă la convocarea unei 
conferințe consacrate întăririi în

crederii și dezarmării pe continent, 
la asigurarea continuității procesu
lui de destindere, securitate și co
laborare inițiat la Helsinki, prin 
organizarea de noi reuniuni.

Sîntem deosebit de preocupați 
de problema amplasării și dezvol
tării rachetelor cu rază medie de 
acțiune în Europa. Avînd în vedere 
uriașa concentrare de arme nimi
citoare care s-a acumulat pe con
tinentul european, considerăm că 
trebuie să se facă totul pentru o- 
prirea amplasării noilor rachete, 
pentru retragerea și distrugerea 
celor existente, pentru o Europă 
unită, a înțelegerii și cooperării, 
lipsită de arme nucleare.

în cadrul politicii sale externe, 
România a acordat în mod con
stant o mare atenție dezvoltării 
raporturilor sale de prietenie și co
laborare cu țările continentului a- 
frican. Sprijinim ferm eforturile 
popoarelor africane pentru lichi
darea totală a politicii imperialis
te, colonialiste și neocolonialiste, 
pentru consolidarea independenței 
naționale, pentru asigurarea pro
gresului lor economic și social de 
sine stătător. Ne manifestăm în
treaga solidaritate cu lupta po- 

’ porului namibian, sub conducerea 
S.W.A.P.O., pentru dobîndirea in
dependenței sale de stat, milităm 
susținut pentru lichidarea politicii 
de apartheid și discriminare rasia
lă în Africa de Sud, condamnăm 
actele de agresiune ale acesteia 
împotriva țărilor vecine. Conside
răm că este în interesul tu
turor popoarelor africane ca pro
blemele și diferendele existente 
între unele state de pe acest con
tinent să fie rezolvate în spiritul 
păcii și înțelegerii, evitîndu-se con
fruntările militare. Un rol impor
tant în acest sens poate avea Or
ganizația Unității Africane, care 
trebuie să acționeze consecvent în 
direcția întăririi unității și solida
rității țărilor africane în eforturile 
acestora pentru dezvoltare și pro
gres, pentru consolidarea indepen
denței naționale.

Pornind de la realitățile lumii de 
azi, ne pronunțăm și milităm sus
ținut pentru lichidarea subdezvol
tării, pentru instaurarea unei noi 
ordini economice internaționale. 
Țările dezvoltate, bogate trebuie 
să înțeleagă că fără a ține seama 
de problemele grave ale țărilor să
race nu se pot asigura nici pa
cea, nici stabilitatea și dezvoltarea, 
armonioasă a economiei mondiale.

Problemele complexe ale lumii 
de astăzi cer o conlucrare strînsă 
între toate popoarele, fără' deosebi
re de orînduire socială. îndeosebi, 
este necesar să se asigure partici
parea, cu drepturi egale, la solu
ționarea problemelor internaționa
le, a țărilor mici și mijlocii, a ță
rilor în curs de dezvoltare, a țări
lor nealiniate — care constituie 
marea majoritate a lumii și sînt 
nemijlocit interesate într-o politică 
de pace, de independență, de cola
borare internațională.

Dăm o înaltă apreciere mișcării 
țărilor nealiniate și considerăm că 
reuniunea ce urmează să aibă loc 
în toamna acestui an la Bagdad 
poate avea o importanță deosebită 
pentru creșterea contribuției aces
tor țări la rezolvarea, în interesul 
popoarelor, a marilor probleme cu 
care se confruntă lumea contempo
rană.

Doresc să-mi exprim satisfacția 
pentru colaborarea bună dintre 
România și Sudan pe arena mon
dială — în cadrul O.N.U. și al al
tor organisme internaționale, al 
„Grupului celor 77“ și mișcării de 
nealiniere — și să-mi exprim do
rința ca această conlucrare să de
vină și mai strînsă în viitor.

Domnule președinte,
încredințat că vizita pe care o 

faceți în România, convorbirile pe 
care le vom avea și înțelegerile la 
care vom ajunge se vor înscrie ca 
un nou moment important în dez
voltarea relațiilor româno-suda- 
neze, doresc să toastez :

— în sănătatea dumneavoastră, 
stimate președinte și drag prieten 
Nimeiri, a doamnei Nimeiri !

— în sănătatea tuturor prieteni
lor sudanezi !

— Pentru bunăstarea și feri
cirea poporului sudanez prieten, 
căruia îi urez succese tot mal 
mari pe calea dezvoltării sale 
libere și independente !

— Pentru prietenia și colabo
rarea trainică între popoarele 
noastre ! (Aplauze).
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potriva oricăror forme de asuprire 
și hegemonie, iar poporul român 
prieten ca un pionier al popoare
lor care au suferit jugul asupririi 
în zonă și care se străduiesc să 
rupă lanțurile dominației și tero
rii din toate regiunile lumii. Din 
țara dumneavoastră a venit glasul 
rațiunii chemînd la necesitatea a- 
șezării bazelor păcii pe Pămînt. 
Acest apel a găsit în noi deplin 
răspuns și înțelegere, noi am simțit 
că este însoțit de un țel nobil, da 
sinceritatea și dorința de colabora
re și conlucrare, indiferent de cu- 
renții care au venit din alte părți. 
INoi întindem mîinile noastre ori

cărei prietenii adevărate, bazate pe 
sinceritate în colaborare și nu ac
ceptăm relații de intimidare și 
impunere a opiniei. Stimate prie
tene, ați avut marele merit de a 
iniția numeroase concepte care să 
guverneze relațiile dintre statele 
Europei răsăritene și statele Afri
cii și lumii arabe. Ați pus jaloane 
trainice relațiilor de prietenie din
tre țara dumneavoastră și popoare
le. continentului african și statei® 
arabe.

Stimate prietene.
Nu întîmplător insist ?n a sub

linia aceste adevăruri, pentru că 
unii continuă să acționeze în nu
mele prieteniei pentru a-și impune 
politica lor de subjugare asupra 
Unor popoare din Africa și lumea 
arabă, politică mult deosebită da 
sensurile înalte ale dreptății și e- 
galității. Aceștia au adoptat masca 
prieteniei false pentru a-și întinde 
dominația asupra unor popoare din 
rîndul statelor în curs de dezvolta
re. Este cunoscut că această cale 
constituie o piedică pentru respec
tivele state în strădania lor de a-și 
consacra eforturile în direcția con
strucției, progresului și bunăstării.

De la acest fapt, stimați prie
teni, a pornit refuzul nostru ferm 
față de orice formă de relații care 
contravin principiilor dreptății și 
egalității, respectului drepturilor 
celorlalți. Am condamnat orice 
forme politice care contravin prin
cipiilor noastre, indiferent de de
numirile multiple pe care le-au 
îmbrăcat. Dreptatea este una, iar 
asuprirea este alta și nu se simte 

I nevoia de alte argumentări. Drep
tatea, justiția iau locul asupririi, 
iar asuprirea nu va fi niciodată o 
cale spre dreptate și justiție.

Bazați pe aceste fundamente vi
tale, la care împreună ținem mult, 
am ajuns la o înțelegere și la o 
similitudine a punctelor de vedere 
față de problemele arzătoare ala 
zilelor noastre, cu care se confrun
tă scena vieții politice internațio
nale. Lumea zilelor noastre cu
noaște crize și conflicte care se 
succed neîntrerupt și care cer din 
partea tuturor statelor iubitoare 
de pace să-și sporească eforturile 
pentru evitarea pericolului declan
șării războiului, pentru consolida
rea șanselor păcii și asigurarea 
unui climat propice în vederea so
luționării conflictelor prin metoda 
tratativelor și dialogului. Pornind 
de la această premisă, chemăm la 
intensificarea eforturilor noastre 
comune pentru a contribui la sta
tornicirea securității șl păcii în 
toate colțurile lumii.

Ceremonia sosirii în Capitală
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Republicii Socialiste România, în 
timp ce, în semn de salut, au fost 
trase 21 de salve de artilerie.

împreună cu șeful statului român, 
șeful statului sudanez a salutat 
drapelul Republicii Socialiste Româ
nia, după care a trecut în revistă 
garda de onoare.

Pionieri și copii ai membrilor Am
basadei Sudanului la București au 
oferit buchete de flori președinților 
Nicolae Ceaușescu ' și Gaafar Mo
hamed Nimeiri, tovarășei Elena 
Ceaușescu și doamnei Nimeiri.

Numeroși locuitori ai Capitalei 
aflați pe aeroport, cărora li s-a 
alăturat un grup de tineri sudanezi 
care învață în țara noastră, au 
ovaționat cu căldură pe președinții 
Nicolae Ceaușescu și Gaafar Mo

Dragi prieteni,
Subliniind angajamentul și ata

șamentul nostru ferm față de 
cauza păcii și dreptății, noi expri
măm, în același timp, condamnarea 
și refuzul pentru politica de sub
jugare și dominație pe care o prac
tică Israelul împotriva poporului 
palestinian. Națiunea arabă a plă
tit un preț . scump pentru ca po
porul palestinian să-și dobîndească 
dreptul său la o viață indepen
dentă și demnă. Națiunea arabă a 
pierdut milioane de tineri din rân
durile sale care au căzut mar
tiri apărînd pămîntul arab. Na
țiunea arabă a dus războaie 
grele, o luptă îndelungată împotri
va asupririi armate pe care i-a 
impus-o Israelul, afirmîndu-și po
ziția ei militantă în favoarea păcii 
și legitimității drepturilor omului. 
Ea nu poate fi considerată ca fiind 
învinsă în bătălia păcii care a 
retrocedat Sinai-ul arab suverani
tății națiunii arabe. Dar motivele 
care au împins la invadarea Liba
nului au în spatele lor lichidarea 
existenței palestiniene.

■jv. Exeeîențd,
Aducem omagiul nostru pentru 

eforturile mărețe pe care le-ați de
pus și Ie depuneți pentru a contri
bui la găsirea unei soluții drepte 
menite să conducă Ja constituirea 
statului palestinian independent.

Stimat® prietene.
Am mers pe acest drum și nu 

ne-am abătut niciodată de la el. 
El este drumul dreptății, al păcii. 
Sîntem hotărîți să nu ne abatem 
de la calea păcii pînă cînd nu se 
vor înălța steagurile victoriei pe 
pămîntul statului palestinian in
dependent. Am mers pe calea 
dreptății și nu ne vom abate pînă 
cînd nu vor fi dărîmate citadelele 
subjugării și opresiunii în Nami
bia și Africa de Sud.

Vom continua să mergem pe ca- 
lea dreptății pînă cînd securitatea 
și pacea vor domni pe Terra, pen
tru ca omul să trăiască pe această 
planetă îiy siguranță, să-și poată 
făuri o viață liniștită, într-un cli
mat de pace și stabilitate.

Pentru aceste obiective umanita
re nobile, ne întîlnim, stimate 
prietene, și vom avea consultări 
bilaterale asupra a numeroase din
tre cauzele și problemele comune, 
care să conducă la adoptarea de 
măsuri în avantajul și spre binele 
țărilor și popoarelor noastre și, 
prin aceasta, contribuind împreună 
la consolidarea păcii în lume.

Excelență,
încă o dată, primiți salutul nos

tru cordial, mulțumirile noastre 
sincere, urările noastre de bine 
pentru dumneavoastră, pentru po
porul român prieten, adresînd, tot
odată, un salut tuturor* popoarelor 
iubitoare de libertate și pace.

— Să trăiască prietenia sudane- 
zo-română, cele două popoare ale 
noastre, să le urăm lor succese șl 
prosperitate în întreaga dezvoltare 
și viață I

Noi nu avem obiceiul să ridicăm 
paharul, dar, din respect și stimă 
pentru dumneavoastră, solicit tu
turor să toastăm pentru dumnea
voastră. (Aplauze).

hamed Nimeiri, dînd expresie satis
facției față de noul dialog la nivel 
înalt româno-sudanez, menit să con
fere noi dimensiuni relațiilor pe mul
tiple planuri dintre țările și popoarele 
noastre, în folosul reciproc, al cauzei 
păcii, înțelegerii între toate națiunile, 

în încheierea ceremoniei, cei doi 
șefi de stat au primit defilarea gărzii 
de onoare.

Președintele Nicolae Ceaușescu și 
președintele Gaafar Mohamed Ni
meiri au părăsit, în aplauzele celor 
prezenți, aeroportul, îndreptîndu-se, 
într-o mașină escortată de moto- 
cicliști, spre reședința rezervată 
oaspeților.

La reședință, președinții Nicolae 
Ceaușescu și Gaafar Mohamed, Ni
meiri, tovarășa Elena Ceaușescu și 
doamna Nimeiri s-au întreținut în
tr-o atmosferă cordială, prietenească.

Președintele Uniunii Socialiste Su
daneze, președintele Republicii De
mocratice Sudan, Gaafar Mohamed 
Nimeiri, a făcut, marți după-amiază, 
o vizită protocolară secretarului ge
neral al Partidului Comunist Ro
mân, președintele Republicii So

cialiste România, tovarășul Nicolae 
Ceaușeseu, Ia Palatul Consiliului de 
Stat.

Cei doi conducători de par tid și de 
stat au avut, ou acest prilej, un 
prim schimb de păreri, premergător

convorbirilor oficiale, care s-a desfă
șurat într-o ambianță caldă, priete
nească, în spiritul prieteniei și sti
mei reciproce ce caracterizează rela
țiile dintre partidele, țările și po
poarele noastre.

începerea
(Urmare din pag. I)

Din partea sudaneză — Ibrahim 
Moneim Mansour, membru în Comi
tetul Central Pregătitor al Uniunii 
Socialiste Sudaneze, ministrul finan
țelor și planificării economice, Mo
hammed Mirghani Mubarak, minis
trul afacerilor externe, Mohammed 
Mahgoub Suleiman, ministru, consi
lier de presă al președintelui, Ahmed 
Salim Ahmed, ministru de stat în 
Ministerul Cooperării, Comerțului și 
Aprovizionării, Isam El Din Hassan, 
ambasadorul Republicii Democratice 
Sudan la București, Aii Mohammed 
Aii, directorul Direcției Europa de 
est din M.A.E., Mustafa Aii Arbab, 
directorul Departamentului politic 
din cadrul Președinției Republicii, 
Osman Mohamed Osman Dirar, con
silier la Ambasada Sudanului la 
București.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
salutat cu căldură vizita în țara 
noastră a președintelui Uniunii Socia
liste Sudaneze, președintele Republi
cii Democratice Sudan, care se în
scrie ca un moment important în e- 
voluția bunelor raporturi de prietenie 
și colaborare dintre România • și 
Sudan. Totodată, conducătorul parti
dului și statului nostru și-a exprimat 
convingerea că noul dialog la nivel

convorbirilor oficiale
înalt româno-sudanez va conferi noi 
dimensiuni conlucrării prietenești 
dintre cele două partide, țări și po
poare, atît pe tărîm bilateral, cit și 
in sfera vieții internaționale.

Președintele Gaafar Mohamed Ni
meiri a mulțumit cordial pentru in
vitația de a vizita România, pentru 
ospitalitatea care i-a fost rezervată 
încă din primele momente ale so
sirii în țara noastră. Șeful partidu
lui și statului sudanez și-a manifes
tat, la rîndul său, încrederea că 
schimburile de păreri pe care le va 
avea cu tovarășul Nicolae Ceaușescu 
într-o serie de probleme de interes 
comun, măsurile și hotărîrile ce le 
vor stabili împreună vor amplifica 
relațiile româno-sudaneze.

Sub semnul acestei dorințe recipro
ce de a întări continuu prietenia și 
colaborarea dintre țările și popoarele 
noastre, cei doi conducători de partid 
și de stat au început prima rundă de 
convorbiri.

S-a subliniat cu satisfacție faptul 
că relațiile dintre Partidul Comunist 
Român și Uniunea Socialistă Suda
neză, dintre România și Sudan au 
cunoscut o dezvoltare continuă în 
spiritul Tratatului de prietenie și co
operare dintre cele două state și al 
Declarației solemne comune — docu
mente de o deosebită importanță, care 
au creat cadrul necesar extinderii și 

diversificării relațiilor româno-suda
neze. Totodată, s-a apreciat că există 
condiții favorabile pentru adîncirea 
in continuare a acestor strînse ra
porturi potrivit intereselor și aspira
țiilor țărilor și popoarelor noastre, pe 
baza principiilor deplinei egalități in 
drepturi, respectului independenței și 
suveranității naționale, neamestecu
lui în treburile interne și avantajului 
reciproc. De ambele părți s-a mani
festat dorința de a acționa în direc
ția valorificării cit mai largi a posi
bilităților existente pentru aprofun
darea colaborării politice, pentru 
dezvoltarea și adîncirea cooperării e- 
conomice și tehnico-științifice dintre 
România și Sudan.

S-a apreciat că promovarea susți
nută a relațiilor româno-sudaneze 
este în folosul și spre binele țărilor 
și popoarelor noastre, al progresu
lui și prosperității lor, slujește cauzei 
păcii, înțelegerii și colaborării între 
națiuni.

Cei doi conducători de partid și de 
stat au stabilit ca miniștrii de re
sort din cele două țări să discute și 
să convină, în timpul vizitei, căi și 
modalități concrete de lărgire a co
laborării și cooperării reciproc a- 
vantajoase dintre România și Sudan.

Convorbirile se desfășoară într-o 
atmosferă de prietenie, stimă și înțe
legere reciprocă.
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Valorificarea tezaurului artistic

I Drumețule,
| s-aduci mulțam!

!
I

I
I
I
I

I
I
I
I
I

în Munții Retezat, in admira
bilele peisaje și rezervații din 
Retezat. La un moment dat, 
după obositoare urcușuri șt oco
lișuri, drumețului îi iese in cale 
un binevenit și odihnitor refugiu, 
dotat cu toate cele necesare 
pentru ca 15 persoane (la nevoie 
și mai multe) să poată dormi și 
să stea aici in condiții bune o 
zi-două, pe orice anotimp. Dato
rită existenței acestui refugiu, 
o nouă variantă de acces, mai 
puțin cunoscută și călcată, s-a 
deschis acum in acest căutat 
masiv. Inițiativa amenajării lui 
a aparținut lui loan Berariu și 
colegilor săi de la A.S.M. Lugoj, 
care au și executat lucrarea cu 
materiale și lucruri personale 
cărate de ei în spate, cu rucsa
cul. Un singur lucru i se cere 
celui ce se adăpostește aci. Scrie 
încă de la intrare : „Te rugăm 
respectă totul ce-i de noi adus, 
cu sudoare și în spate pînă-aicea 
sus. Frumuseților naturii un dar 
noi am oferit, și dorim ca toți 
să spuneți: Nu-s eu ultimul 
venit

Auzi, drumețule ? Acuma 
cui s-aduci mulțam.

știi
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Constructori 
„la înălțime/✓
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„Eroii" noștri sint doi munci
tori mai deosebiți de la Trustul 
județean de 
Mai deosebiți 
Avram Preda 
1 — măsoară 
dezmierdat 
„Micuțul", iar Gheorghe Bogdan 
— șeful unei echipe de zugravi 
de la șantierul 2 — îl secondea
ză îndeaproape cu 1,96 metri. 
Ultimul, deseori nici nu mai a- 
pelează la scară pentru efectua
rea lucrărilor. Mai in glumă, 
mai în serios, tovarășii de mun
că le spun că sint constructori 
la înălțime, fiindcă lucrează și 
bine, fiind fruntași.

construcții Galați., 
pentru că sudorul 
— de la șantierul 
2,02 metri, fiind 

cu numele de

i
I
I

I
I

I
I

Supravegheați 
copiii!

I

Situată geografic intr-o zonă a fer
tilelor interferențe ale civilizațiilor, 
România se poate mîndri cu o cul
tură artistică mai mult decît bimile
nară, care s-a dezvoltat neîntrerupt
— mai impetuos în vremuri prielni
ce, mai calm, dar nu mai puțin ori
ginal, în timpuri de restriște — ca 
expresie a resurselor, a disponibili
tăților și a geniului creator al celor 
care, generație după generație, sta
tornic, au locuit aceste ținuturi și 
le-au înnobilat cu roadele muncii 
lor. Pe fondul străvechi al artei de 
a construi în lemn și de a prelucra 
artistic lemnul — despre care avem 
știri concludente din epoca lui Vitru- 
viu — s-au grefat elemente culturale 
bizantine și occidentale, generîn- 
du-se o sinteză de mare originalita
te, care, din epoca cnejilor români 
ai Țării Hațegului, a lui Mircea cel 
Bătrîn și a lui Ștefan cel Mare pînă 
în vremea lui Brîncoveanu. a repre
zentat suita neîntreruptă a neprețui
telor contribuții majore cu care ro
mânii au avut meritul de a îmbogăți 
ansamblul civilizației europene. Epo
ca modernă, de la artiștii cetățeni ai 
generației de la 1848 la Grigorescu, 
Andreescu și Luchian, secolul nos
tru de la Paciurea și Brâncuși la 
Ladea și Anghel, de la Pallady .și 
Petrașcu ia Tonitza și Ressu, au cu
noscut apoi creații artistice de mare 
valoare, beneficiind de mijloace și 
viziuni mereu înnoite, dar și păs
trate necontenit pe firul marii tra
diții naționale. Parte fundamentală 
a avuției spirituale a națiunii noas
tre, argument peremptoriu al conti
nuității poporului român în vatra sa 
strămoșească, precum și al vocației 
sale pașnice și constructive, dovadă 
grăitoare și impresionantă prin di
versitate a resurselor creatoare ale 
meșterilor din vechime, ca și ale 
plasticienilor moderni, tot ceea ce 
s-a înfăptuit de-a lungul veacurilor 
în domeniul arhitecturii, sculpturii, 
și picturii, al broderiilor, orfevrăriei 
și miniaturilor se constituie într-ur» 
tezaur impresionant și de excepțio
nală valoare, care se cere descoperit, 
conservat, investigat și interpretat în 
conformitate cu cele mai riguroase 
metode științifice. Această îndatorire 
patriotică i-a însuflețit pe învățații 
din epoca antebelică, pe G. Balș, V. 
Brătulescu, V. Drăghiceanu, N. Ghi- 
ka-Budești, N. Iorga și V. Vătășianu, 
care, intr-o publicație de ținută eu
ropeană și de binemeritat prestigiu 
internațional — am numit „Buletinul 
Comisiunii monumentelor istorice"
— au dedioat studii de referință ar
tei noastre vechi, nu puține monu
mente (de pildă cele distruse de con
flagrațiile mondiale) fiindu-ne azi 
cunoscute numai din aceste scrieri.

O epocă nouă în valorificarea te
zaurului nostru artistic a fost inau
gurată in deceniile care au urmat 
eliberării țării. Avîndu-se în vedere 
obiectivul major al conservării șl 
salvării vechilor monumente, prin 
grija statului .socialist a fost inițiată 
o nouă ramură a arheologiei, desti
nată investigării monumentelor me

dievale, s-a inițiat un program, arti
culat în mod științific, de consoli
dare și de restaurare a celor mai re
prezentative edificii și monumente 
artistice din trecut. De fiecare dată, 
aceste acțiuni au avut loc paralel și 
ca o consecință a unor studii isto
rice temeinice și minuțioase, în ve
derea cărora au fost formate cadre 
de specialiști cu o complexă pregă
tire, iniția] la secția de istoria artei 
a facultății clujene de istorie, apoi și 
la secția teoretică a institutului bucu- 
reștean de arte plastice. Statul socia
list s-a îngrijit, totodată, de apari
ția unor publicații științifice de isto
rie și de istoria artei, rezultatele a- 
cestor cercetări și rapoarte de res
taurări fiind publicate periodic și 
puțind fi supuse astfel analizei co
lective a specialiștilor, singura în 
măsură să asigure evitarea eventua-

patriotic al trudei creatorilor din a- 
cest domeniu, identificarea elemen
telor definitorii, particulare din o- 
pera fiecărui creator de seamă, cit 
și punerea în lumina cuvenită a pres
tigioasei și vastei contribuții româ
nești la devenirea și, nu o dată, la 
geneza și susținerea unor curente și 
tendințe majore ale artei universale 
a acestui veac. Generoasele tradiții 
militante, identificarea cu idealurile 
cele mai înaintate ale societății vre
mii, evocarea unei problematici 
umane complexe, de ample orizon
turi, prezenta constantă a unui uma
nism definitoriu pentru spiritualita
tea românească, caracterul progra
matic și creator al legăturilor cu tra
diția, disponibilitatea pentru confrun
tări și libertatea exprimării au fost 
diferențiat, nuanțat și argumentat 
urmărite șl relevate de exegeți

?
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Opinii de Mircea TOCA

lelor erori de intervenție asupra mo
numentelor. La institutele de cerce
tări și la catedrele de la București și 
Cluj-Napoca, un amplu plan de cer
cetare a monumentelor noastre vechi 
a angrenat — sub egida Academiei 
Republicii Socialiste România — co
lective prestigioase de specialiști. 
Rezultatele acestei munci n-au în- 
tîrziat, dintre contribuțiile de am
ploare cuvenindu-se consemnate aici 
impresionantul tratat de Istoria artei 
feudale din țările române de acad, 
V. Vătășianu, Istoria arhitecturii in 
România de G. Ionescu, sintezele 
semnate de I. D. Ștefânescu, Corina 
Nicolescu, Răzvan Theodorescu, 
Gheorghe Arion, Vasile Drăguț, Teo
dora Voinescu, B. Nagy Maegit, Ma
rius Porumb. Pentru prima oară, in 
anii din urmă monumente reprezen
tative ale istoriei noastre artistice, 
de la Vad. Feleac și Cluj-Napoca la 
Voroneț, Moldovița și Iași ori la Co- 
zia, Hurezi și București, au benefi
ciat de monografii sistematice, ex
haustive, care interpretează, pun in 
evidență și valorifică în mod critic 
calitățile tehnice, artistice si istori
ce ale monumentelor, reușind să sta
bilească, astfel, iocul de prestigiu pe 
care arta feudală românească l-a 
avut în salvgardarea, perpetuarea și 
îmbogățirea substanțială a civiliza
ției europene tradiționale, de-a lun
gul unor veacuri frămîntate.

O dezvoltare fără precedent a cu
noscut în anii socialismului cerce
tarea artei românești moderne și 
contemporane, sutele de studii apă
rute în revistele de specialitate și ze
cile de monografii avind în vedere 
atît evidențierea liniilor directoare 
ala evoluției, stabilirea caracterului

preeminent!. Editura Meridiane a 
avut meritul de a tipări studiile mo
nografice în serii ce și-au dobîndit 
un binemeritat prestigiu, printre vo
lumele exemplare ale ultimilor ani 
numărîndu-se — atît prin valoarea 
exegezei, cit șl prin calitatea grafi
că a prezentării — acelea consacra
te lui Grigorescu, Andreescu. Luchian. 
Ghiață, Brâncuși șl Vida. Editurile 
Meridiane, Dacia și Kriterion au a- 
cordat atenția cuvenită valorificării 
critice a creației artistice a plasti
cienilor români, maghiari și germani 
care au activat tn diferite centre ala 
țării, de la Aurel Popp, Ladea. Catul 
Bogdan și A. Demian la Mattis 
Teutsch, I. Fekete, Vlaslu. Ciupe, 
I. Sima șl 1. Bene. Valoarea forme
lor de artă creată de autorii formați 
și afirmați în anii socialismului a 
fost relevată de o altă serie de mo
nografii remarcabile. Pe baza cerce
tărilor monografice a fost posibilă 
publicarea primelor sinteze despre 
arta românească modernă și contem
porană Pictura românească 8n Ima
gini (ediția din 1976) fiind o reali
zare remarcabilă în acest sens. în 
condițiile dezvoltării fără precedent 
a presei literare și de cultură din 
România socialistă, rubricile de artă 
s-au generalizat, obiectivele priorita
re ale acesteia fiind atît urmărirea 
și comentarea fenomenului plastic 
contemporan, cît și dezbaterea teo
retică a problemelor de principiu ri
dicate de valorificarea responsabilă 
a moștenirii noastre artistice.

în domeniul artei moderne șl con
temporane românești, o contribuție 
majoră la realizarea obiectivelor a- 
c’estei valorificări au adus-o muzee
le. Alături de instituțiile prestigioa-

românesc
se, cu o îndelungată activitate, de la 
București, Cluj-Napoca, Iași și Sibiu, 
s-au înființat muzee sau secții da 
artă în principalele orașe ale țării, 
în cadrul lor, o formă de activitate 
neabordată anterior este cercetarea 
exhaustivă a operei unor creatori de 
seamă și prezentarea sistematică a 
rezultatelor acestei cercetări în am
ple retrospective, însoțite de cata
loage monumentale și complete, ca 
în cazul lui Pallady, Petrașcu. Ressu, 
Ladea, Theodorescu-Sion. Cu instru
mente critice la fel de riguroase s-au 
întreprins cercetarea șl prezentarea 
retrospectivă a unor maeștri venera
bili, de la Baba și Ciupe la B. Ca- 
ragea. Al. Mohi șl I. Sima. Artiști 
de prestigiu au ținut să răspundă cu 
mărinimie interesului public, donînd 
o parte însemnată a operei lor unor 
orașe de care se simt legați. S-au 
născut, astfel, galeriile I, Jalea din 
Constanța, I. Irimescu din Fălticeni, 
I. Fekete din Oradea, Imre Nagy șl 
I. Bene din Sf. Gheorghe, I. Sima din 
Zalău.

Cerințe majore stau în fața valo
rificării artei noastre moderne șl 
contemporane, cerințe așezate sub 
semnul unor superioare înțelegeri, 
prin orientările stabilite la plenara 
din iunie a C.C. al P.C.R., prin exi
gențele formulate ia cel de-al doilea 
Congres al educației politice și cul
turii socialiste. în acest spirit, aș ob
serva că este necesar un mai activ 
spirit de inițiativă în vederea înlă
turării unor rămîneri în urmă în 
acest domeniu. Astfel, deși este a- 
nunțat de mulți ani, lipsește încă un 
tratat de istoria artei românești din 
cele mai vechi timpuri pînă in zilele 
noastre.

în sfirșit, grija pentru obiectivita
tea științifică a aprecierilor și înca
drărilor, pentru cunoașterea adîncită 
și adecvată a fenomenelor specifica 
gi pentru proprietatea termenilor 
trebuie să primeze tn tot ceea ce sa 
tipărește, pentru a nu se ajunge la 
deturnări flagrante ale conținutului 
fenomenelor, cum ce întîmplă chiar 
în lucrări mai ample ca Arta gotică 
în România, sau la denaturări ale 
realităților, cum este încercarea da 
a pune pe seama unui urmaș mai 
tînăr contribuția determinantă a lui 
Ladea la înnoirea mijloacelor plas
ticii românești prin abordarea sculp
turii în lemn de inspirație țărăneas
că. Revista „Arta" și nu puține re
viste de cultură sînt încă datoare eu 
cultivarea consecventă a unui lim
baj mai judicios și mai propriu, cu 
abordarea mai decisă și mai consec
ventă a problemelor actuale ale crea
ției, cu concentrarea mai fermă asu
pra identificării și evidențierii con
tribuțiilor cu adevărat înnoitoare și 
viabile din creația contemporană ro
mânească, în conformitate cu idealu
rile umaniste ale societății .noastre și 
cu sarcinile pe care, în etapa actua
lă, partidul le pune în fața creației 
artistice, sarcini cu strălucire expri
mate de tovarășul Nicolae Ceaușescu 
in ampla expunere prezentată Ia 
plenara din iunie a partidului.

Mesaje lirice de umanism
și solidaritate

I
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Acum, tn miezul verii, circu
lația pe drumul național E-15, 
care străbate pe o lungime de 
aproape 140 km fi județul Ialo
mița, constituie un adevărat 
examen atît pentru șoferi, dar 
mai ales pentru pietonii minori. 
In ultimele zile, două fetițe —■ 
Mihaela Cazan, din comuna 
Bucu, și Caliopa Ralu, din co
muna Coșereni — au fost acci
dentate și au scăpat ca prin mi
nune cu viață. Ele încercaseră 
să traverseze șoseaua fără să se 
asigure. De reținut insă că nici 
oamenii mari, rude sau trecă
tori, nu asigură supravegherea 
copiilor mici cînd aceștia ies din 
curte și traversează șoseaua. A- 
tențiune copii, dar nu uitați de 
ei nici voi', ceilalți !
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I Pescăreasca

I
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Nu e vorba de nici un
uriaș sau de vreun păstrăv de 
mărimea ' rechinului. Deci, nu 
este vorba de pește, ci de pes
cari. In județul Buzău numărul 
lor a ajuns anul acesta la 2 000 
— cifră-record în istoria asocia- 

, ției vînătorilor și pescarilor 
' sportivi din această zonă. Se 

zice că și peștii au simțit ambi
ția pescarilor de pe malurile ia
zurilor din Buzău, Vilcelele, Gal- 
binași, C.A. Rosetti și se agață 
în cirligul undițelor cu și fără 
momeală.

Chiar așa o fit

I
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| Cămin cultural

pentru... nunți?
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Mai mulți locuitori din comu
na Dăeni, județul Tulcea, ne 
scriu despre nemulțumirea că, 
de la o vreme, căminul lor cul
tural s-a transformat în local de 
nunți — ceea ce l-a și degradat 
vizibil, plus faptul că se stânje
nește astfel activitatea cultural- 
educativă. Interesant este că a- 
cest cămin se află „gard in gard" 
cu primăria, dar nimeni de-aci 
nu se sesizează.

Poate că totuși se sesizează !
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Putea sâ 
nu se întîmple
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Vedem cu toții, și ne indignăm 
deseori, cu ce viteză circulă pe 
drumurile publice acei „șoferi ai 
iadului" de pe unele autocami
oane mari și autobasculante 
grele. Curajul lor, existent pro
babil in subconștient, se datoreș- 
te convingerii că sint mai bine 
feriți de cabină In cazul even
tualelor accidente. Dar lată că 
nu-i întotdeauna așa. Barbu Stan 
(în vîrstă de 19 ani), de la între
prinderea de transporturi auto 
Brăila, a circulat neatent și fără 
frică pe un drum județean. In 
localitatea Unirea, autocamionul 
„Roman Diesel" pe care-l con
ducea nu s-a mai înscris in 
curbă, a depășit partea carosa
bilă și a lovit un copac ; in 
urma basculării cabinei, șoferul 
a fost accidentat mortal. O în
tâmplare tragică, ce putea să nu 
se întâmple dacă exista mai 
multă atenție 1
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Rubrică realizată de
Gheorghe MITROI 
cu sprijinul corespondenților

Scinteii
I

MUZEUL DE ȘTIINȚELE NATURII 
mai adine implicat în educarea materialistă a tineretului
între instituțiile învestite cu atri

buții și răspunderi în domeniul for
mării convingerilor materialist-știin- 
țifice, muzeele de științele naturii 
ocupă, fără îndoială, un loc impor
tant. Cu atît mai mult, un muzeu de 
istorie naturală, care este, prin în
săși definiția sa, un loc de prezen
tare științifică a evoluției vieții pe 
Pămînt. De la acest adevăr am por
nit în desfășurarea anchetei de față, 
pe parcursul căreia am urmărit ac
țiunile educative întreprinse de 
muzeul de istorie naturală „Grigore 
Antipa" din Capitală, preocupările 
muzeografilor de aici pentru inten
sificarea legăturilor cu organizațiile 
de tineret din întreprinderi, institu
ții, școli și facultăți.

Este indiscutabil că în ultima vre
me în activitatea muzeului se face 
simțită o accepție nouă asupra ros
turilor unei asemenea instituții în 
activitatea de educație materialist- 
științifică. Aprecierea se întemeiază 
pe eforturile depuse aici pentru or
ganizarea unor acțiuni cu finalitate 
formativă precisă, pe căutările me
nite să confere acestora un caracter 
cît mai atractiv și convingător, un 
bogat conținut de idei, capabil să 
formeze convingeri materialiste, ști
ințifice, să le consolideze.

Credem că sînt ilustrative în acest 
sens preocupările ca în timpul vizi
telor în muzeu să se desprindă, din 
comentariul ce însoțește vizita, con
cluzii materialist-științifice, privi
toare la vechimea vieții pe Pămînt, 
la diversitatea lumii materiale, la 
evoluția și transformările speciilor 
etc. O preocupare binevenită avind 
în vedere faptul că, an de an, trec 
pragul muzeului sute și sute de gru

r
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lui îl dau, cum era și de așteptat, 
filmele artistice de lung metraj. 
Seninul șarpelui și Concurs au aca- 

I parat în continuarea competiției a- 
tenția publicului. Am greși dacă am 
ignora interesul produs de „Tema 
13: Bătrînețe" sau de documenta
rul Ce facem pentru ei?, semnat de 
Felicia Cernăianu. Laureată a con
cursului precedent al festivalului 
de la Costinești, Felicia Cernăianu 
a venit, de această dată, cu un film 
consacrat minorilor lăsați fără su
praveghere, clienților tribunalelor 
și școlilor de reeducare. Forța fil
mului a stat în autenticitatea ima
ginilor. Figuri de copii sau de ado
lescenți încruntați, mîhniți, tulbu
rați, mustrați de mame și de jude
cători se perindă pe ecran. Este 
partea cea mai vie și cea mai re
zistentă a acestui film, în care sce
narista și regizoarea încearcă să 
introducă o ordine personală. Forța 
imaginilor pe viu scapă însă ori
cărui control. „Ce facem pentru ei?" 
este un film zguduitor și întristător. 
Interesul publicului pentru această 
peliculă a fost verificat și la întil- 
nirea de la ora 10. Spectatorul este 
amator de film documentar și mal 
ales de film autentic. Comentariile 
din jurul filmului documentar de 
scurt metraj, realizat de Felicia 
Cernăianu, o probează din plin.

Un documentar în egală măsură 
de artă și psihologie semnează Mi- 
rel Ilieșu, sub titlul Liniștea pic
turii. El filmează în Banat tablou
rile de o cromatică surprinzătoare 
ale unui artist amator, dar nu se 
mulțumește doar cu simpla lor ex
punere. Regizorul încearcă și un 
portret al artistului, așa cum re
zultă el din scrisorile trimise unui 
critic de artă, portret comentat 
subtil cu ajutorul tablourilor reali
zate.

puri, foarte multe alcătuite din elevi, 
din alți tineri, că numai in anul tre
cut muzeul a fost vizitat de peste 
215 000 oameni.

Apar evidente, de asemenea, stră
daniile de a diversifica paleta for
melor de lucru cu publicul. Periodic 
au loc în aula muzeului conferințe 
(in 1982 au avut loc 17 asemenea pre
legeri, la care au luat parte aproape 
două mii de oameni). Ceea ce merită 
a fi subliniat este faptul că în mod 
constant asemenea conferințe sînt în
soțite de proiecții de filme științifice 
(40 numai în acest an) și diapozitive, 
sînt ilustrate prin mulaje și fotografii 
din dotarea muzeului. De asemenea, 
au loc in sălile muzeului lecții pen
tru elevi, prelegeri pentru studenți, 
concursuri, sesiuni de comunicări 
ale elevilor ; tot atei iși desfășoară 
activitatea cercurile de specialitate 
organizate' pe lingă casele pionieri
lor și șoimilor patriei etc.

Să mai notăm și preocuparea pen

tru realizarea unor manifestări edu
cative pentru tineri in funcție de 
particularitățile de vîrstă ; ne gin- 
dim aici, bunăoară, la o serie do 
acțiuni realizate pentru preșcolari 
Bau școlarii mici : vizite in muzeu 
sau drumeții in natură, urmate de 
realizarea unor expoziții de desene 
și mulaje pe tema ca muzeul văzut 
de copii, impresii din natură, păsă
rile etc. ; ne mai gîndim, deopotrivă, 
la lecțiile practice pentru elevii cla
selor speciale de biologie.

O analiză mai atentă a activități
lor muzeale arată însă că aportul 
muzeului la îmbogățirea orizontului 
științific al tinerilor, la educarea lor 
in spirit ateist poate să sporească. 
Din discuțiile purtate cu muzeografii 
de aici a reieșit limpede că relația 
muzeu-public este văzută mai ales 
prin prisma cerinței de a se răspun
de prompt solicitărilor din afară și 
mai puțin din perspectiva imperati
vului ca muzeul să fie inițiatorul

unoh manifestări educative în între
prinderi, instituții și școli.

De aici, decurge un prim neajuns. 
Și anume : programele cultural-edu
cative ale muzeului cuprind puțin® 
acțiuni pentru importantele contin
gente pe care ie reprezintă tinerii 
din întreprinderile și instituțiile Ca
pitalei. Deși interlocutorii noștri au 
fost de acord că la cluburile aces
tora, la căminele de nefamiliști se 
pot organiza acțiuni interesante da 
educație materialist-științifică — ex
poziții itinerante, cicluri de confe
rințe, dezbateri, seri de răspunsuri 
la întrebări, concursuri, proiecții de 
filme documentare și diapozitive — 
tocmai un atare cadru este cel mai 
puțin valorificat. Nu a mai puțin 
adevărat că și organizațiile de tine
ret din marile unități industriala $1 
instituții nu Întreprind nici ele mai 
nimic pentru a folosi în activitatea 
lor educativă importantul potențiali 
științific, bogata zestre materială sa 
muzeului.

întărirea legăturilor muzeului cu 
inspectoratele școlare (inclusiv acum 
vara, cînd în București se organizea
ză numeroase excursii ale elevilor), 
precum și cu organizațiile U.T.C. din 
întreprinderi, instituții și școli con
stituie, deci, cerințe importanta alo 
activității educative. Prin realizarea 
lor, cîștigul va fi dublu : pentru 
munca de formare a convingerilor 
materialist-științifice ale tineretului, 
pentru popularizarea și punerea de
plină in valoare a bogatului patrimo
niu pe care muzeul de istorie natu
rală „Grigore Antipa" U dețină.

Silviu ACHIM

în ritmuri și struc
turi prozodice clasice 
care amintesc modele 
ilustre, de Ia poezia 
prepașoptistă și pînă 
la cea beniuciană, dar 
primind, prin patosul 
ardent al poetului ce
tățean, note proaspete, 
moderne, de o distinc
tă originalitate, Nicu- 
lae Stoian, cu o struc
tură lirică de poeta 
vates, confirmă prin 
patriotismul său fun
ciar aforismul lui O. 
Goga, după care oriun
de mergem sîntem 
acasă, pentru că, pînă 
la urmă, toate drumu
rile se isprăvesc în noi.. 
Impactul poetului cu' 
alte lumi îndepărtate 
realizează miraculoase 
corespondențe și are 
darul de a-i aminti 
necontenit poetului de- 
acasă și de noi : „La 
mii de metri, jos, ha- 

| macu-Atlantic / Se ba-
' lansa-ntre patru conti
nente, / Iar eu prin 
Deltă mă visam ro
mantic, / Plutind cu
prins de-un dolce far- 
niente. II Și-n timp ce 
la Neruda sub fereas
tră t Pacificul trosnea 
cu dinamite / Scandam 
o odă pentru Marea 
noastră I In metru-a 
două inimi înfrățite". 
Ascultîndu-i doina, 
Anzii „s-ar fi schim
bat în deal precum 
Feleacul / Ca Iancu- 
Crăișorul să-i străba
tă / Cu șirul lui de 
care lung cît veacul". 
Spicele grînelor cres
cute pe vechi redute 
de la Grivița îi par 

I poetului „bărbile cres
cute pe-obrazul ador
mitei oști române". 
Stejarul de la Pușkino 
îi amintește Teiul Iui 
Eminescu de pe Co- 
pou. Corespondențele 
nu se produc în lirica 
lui N. Stoian in stil 
baudelairian, prin in
termediul sinesteziilor. 
Corespondențele la el 
au întotdeauna ecou 
nu în altul din cele 
cinci simțuri, ci în 
simțul său patriotic, în 
care se concentrează 
totul ca Intr-un imens 
focar. Noul său volum 
de versuri, Cardioglob 
sau pe ce lume trăim, 
apărut în Editura „E- 
minescu", e rodul pe
regrinărilor poetului 
prin mai multe țări și 
continente, cu senti
mentul modest că dacă 
numele-i cade mereu 
în anonimat „cu viza 
ultimă de frontieră", 
rămîne, In schimb, lu
minoasă amintirea tă
rii, purtată în sufletul 
său, cum mărturisesc

poeziile : Un val de 
aer cald se deplasea
ză, Din țara la cum
păna verii, întoarcere 
și, mai ales, Corespon
dențe. Poetul nu-șl 
exacerbează eul liric, 
nu-1 supralicitează 
zgomotos, căutîndu-și 
identitatea în identita
tea țării la care se în
toarce printr-o pre
destinare : „Pe semne 
tot poteca tinoasă șt 
prăfoasă / Prin naștere 
și moarte mi-i drum 
predestinat." Doina, 
chintesență a spiritua
lității românești, îl 
leagă organic de pla
iurile natale : „Cuc 
pribeag de-aș fi prin 
lume I Și-aș mînca 
iarna pămînt / La lea
gănul țării mume / Toț 
vin, doină, să te cînt." 
(Doină, Doină). Poetul 
este un umanist și un 
generos, un internațio
nalist sensibil la des
tinul întregii umani
tăți, pe care o înțele
ge dintr-o perspectivă 
tipic românească : ,A- 
cum și aici este clipa 
supremă l Cînd lumea 
în inima-mi o înfă
șor / Și-o încing cu a- 
ceasta din urmă poe
mă / Precum cu al 
globului Ecuator." (Din 
țara la cumpăna ve
rii). Poetul nu face re
portaj liric din lumile 
prin care trece (Euro
pa, America Latină, 
S.U.A.. Asia, Africa). 
El evocă sugestiv, în 
prezența unor cu
noștințe livrești din 
domeniul picturii 
(Brueghel, Vermeer, 
Caravaggio, Velasquez, 
Degas) și mai ales al 
poeziei (Cristophe 
Plantin, Serghei Ese
nin, Maiakovski), pei
saje naturale și psi
hice prin care trans
mite ca prin niște sa
teliți spirituali mesaje 
de umanism și solida
ritate, avind mereu 
călăuză omenia româ
nească, spiritualitatea 
noastră pe care o im
plică în vers sau o ci
tează ea pe o valoare 
perenă și inestimabi
lă, capabilă să defi
nească contururile su
fletești ale lumii, să 
le sublinieze conturu
rile specifice și nu 
o dată tragice. Iată, de 
pildă, niște versuri 
tulburătoare din fol
clorul Maramureșului 
Intră organic, firesc, 
precum propriul sen
timent al poetului, în- 
tr-un splendid colaj 
liric din poezia Bocet 
pentru Hiroșima : „Un 
vers din Maramureș

lulnd drept călăuză 
i Mă-ntorc la Hiroși
ma, o Vale a Plînge- 
rii ! Călcind prin a- 
mintire ca printr-o-n- 
cinsă spuză, / Prin 
bezna ce o ploaie de 
tuci o stăpîni : l Nu-i 
lumină nicăiri I Or 
■murit toți oamenii / 
Or murit toți oamenii; 
H Grădină-zen, pămân
tul, moloz și piatră 
arsă, / Nu-i poartă 
după care, bătind să 
afli șoapte, / Nu poți 
nainte merge nici face 
cale-ntoarsă, / Un vint 
fierbinte bate prin ori
zonturi sparte / Și tot 
umblu-așa prin noap
te, / Mă-ntilnesc nu
mai cu moarte / Mu 
re-ntîlnesc. numai cu 
moarte". Citatul fol
cloric de o strălucită 
forță artistică e admi
rabil încorporat poe
ziei originale, conti- 
nuînd-o firesc, apro- 
fu.uamd-0 spre zone e- 
tern umane, dîndu-i o 
mare plasticitate și o 
desăvîrșită autenticita
te. Poetul are drepta
te* să zică undeva : 
„Acestei țări slăvit 
numele-i fie i Impu
nătoarea mea identi
tate". Poetul reține 
din spațiile străbătute 
esențe de viață și gîn- 
dire, locuri celebre in 
care se rezumă un în
treg peisaj național, 
evenimente de răscru
ce în care se răsfringe 
o istorie, mituri care 
au străbătut timpul și 
spațiul, simboluri ne
pieritoare, creații ale 
civilizațiilor, așezări 
urbane de mari sem
nificații și pline de pi
toresc, figuri din mi
tologiile naționale ori 
de oameni iluștri ce 
s-au integrat organic 
în conștiința umanită
ții și care se conver
tesc sub pana sa într-o 
autentică și originală 
poezie capabilă să ne 
arate pe ce lume."'' 
trăim. Citez, sever se-. 
lectiv, în acest sens : 
Muzeul Madame Tus
saud’s, Camera orori
lor, Tirg de Reni, Tirg 
de pește, Loreley, Li
citație de prune la To
kio, Răsăritul lunii la 
New York, Fiesta și 
parada, Africa, O-yi l, 
Puterea visului, Piața 
africană, înserare pe 
Niger, Mormântul lui 
Tolstoi, Doar o talean- 
că-n zare, poezii fru
moase, originale, mili
tante și angajate In I 
lupta pentru un ideal 
umanist
Ion Doda BĂLAN

Legende românești 
în limba germană

FESTIVALUL FILMULUI PENTRU TINERET
Atrăgător este și filmul de insti

tut al lui Dragoș Sireteanu, după 
două povestiri de Ion Agârbiceanu. 
Lumea povestirilor lui Agârbiceanu 
a mai atras și alți regizori. Spre 
deosebire de predecesori, Dragoș 
Sireteanu alcătuiește însă un uni
vers pentru care proza lui Agârbi
ceanu este doar un pretext. în „lec
tura" pe care tînărul regizor o face 
lui Agârbiceanu se pot vedea și 
urmele altor „lecturi" cinematogra
fice. Pe scurt, interesant, filmul

Bălănuță, Ovldiu Iuliu Moldovan, 
Mircea Diaconu, Dorina Lazăr și 
alții dau in acest film adevărate 
recitaluri actoricești. Pe scurt, o 
peliculă demnă de atenție.

Cu mult interes a fost așteptat 
filmul lui Dan Pița, „Concurs". Am
fiteatrul plin al festivalului s-a 
golit însă repede. Ploaia, adversa
rul cel mai neostenit ai organiza
torilor, a avut a doua oară cîștig 
de cauză! Proiecția s-a mutat în 
interior, desigur cu diminuarea nu-

Prezenta
■——--------■ CORESPONDENTA
este mimetic, eu reminiscențe din 
alte filme. Situație explicabilă pen
tru orice început artistic.

Filmele care au captivat neîndo
ielnic publicul festivalului au fost 
Semnul șarpelui realizat de Mircea 
Veroiu, după un roman de Mircea 
Micu, și Concurs pe care Dan Pița 
l-a semnat după un scenariu pro
priu. Mircea Veroiu și-a propus o 
partitură grea : un film de atmos
feră, un film psihologic, un film po
litic. Romanul lui Mircea Micu per
mitea această tratare deschisă șl 
regizorul a folosit-o din plin. Fil
mul mărturisește același ochi proas
păt, specific cineastului autentic șl 
multe secvențe sint memorabile. 
Ca linie generală, „Semnul șarpe
lui" încearcă și culoarea și turnu
ra westernului. „Semnul șarpelui" 
este deci un film antrenant, plin 
de suspans, cu caractere puternice, 
cu deznodămînt neașteptat. Gene
roasa partitură a romanului a găsit 
actori de primă mărime în distri
buția lui Mircea Veroiu. Leopoldina

actorului
DIN COStlNEȘTI --------------

mărului spectatorilor. Dan Pița 
pleacă de la o situație clasică, ex
ploatată pînă la saturație de filmul 
american. E vorba de colectivitățile 
sau grupurile mici, izolate și supuse 
unor încercări care le verifică re
zistența și desemnează fizionomii 
morale individuale. De data aceasta 
este vorba de o echipă înscrisă in
tr-un concurs de orientare turistică. 
Membrii ei primesc numere și in
strucțiuni și trebuie să parcurgă tot 
traseul în condițiile fixate, dacă 
doresc să-l cîștige. Prilej pentru 
scenarist și regizor de a inventa si
tuații conflictuale vii, de a urmări 
conduite psihologice în chip nuan
țat, de a sugera semnificații. Inte
resul filmului lui Dan Pița 'nu vine 
numai din acțiunea propriu-zisă. El 
vrea mai mult. Vrea să facă din fil
mul său o parabolă, să contureze 
prin împrejurările și personajele sale 
simboluri. Sigur este că filmul cap
tivează și că nimeni nu-1 poate 
părăsi fără să afle finalul. Actorii 
„Concursului" interesează la fel de

mult ca și cei din filmul lui Mircea 
Veroiu. Este vorba doar de Marin 
Moraru, Gheorghe Dinică, Stefan 
Iordache și de alte nume intrate în 
memoria publicului românesc. Plin 
pină la refuz de simboluri și sem
nificații, filmul poate fi înțeles și la 
primul său nivel și la celelalte. De
sigur, accesul la nivelurile de sem
nificație ascunse e ceva mai lung șl 
nu trebuie sâ ocolim observația că 
Dan Pița n-a ușurat acest drum și 
că l-a îngreunat cu bună știință.

Ce va spune publicul despre 
„Concurs" ? La Costinești se aș
teaptă, cînd transmit, cu Interes 
dialogul cu spectatorii galei din 
ziua a cincea. Pînă atunci, topul pu
blicului reprodus de vesela „Sec
vență", foaia tipărită care însoțește 
entuziast fiecare zi a festivalului, 
menține in frunte Liniștea din 
adîncuri la patru din cele șase com
partimente repartizate filmului ar
tistic. Nu este lipsită de interes 
nici lista actorilor. Leopoldina 
Bălănuță din „Semnul șarpelui", 
Mariana Mihuț din „Echipaj pentru 
Singapore", Tora Vasilescu din „în
vingătorul", pentru femei, și Ovidiu 
Iuliu Moldovan din „Semnul șarpe
lui", Gheorghe Cozorici din „Echi
paj pentru Singapore", urmat de 
Mircea Diaconu din „Semnul șarpe
lui" sînt preferații publicului. Să 
menționăm însă că locul patru la 
bărbați îl ocupă un neprofesionist : 
Marian Culineac, cunoscutul boxer 
de altădată, interpret remarcabil al 
dificilului rol din „învingătorul". 
Fără teama că încălcăm teritoriul 
juriului, subscriem acestei prefe
rințe a publicului. Marian Culineac 
a fost Intr-adevăr un interpret 
demn de stima noastră. Semn că 
publicul se orientează lucid.

Mihai COSTEA

Doi cercetători de 
limbă germană, cu
noscut! în ce privește 
interesul lor pentru 
cultura română, Felix 
Karlinger, din Aus
tria, și Emanuel Turc- 
zynski, din R. F. Ger
mania, au tradus și 
editat recent o amplă 
culegere de Legende 
românești șî despre 
români (Rumănische 
Sagen und Sagen aus 
Rumănien). Prevăzu
tă cu aparatul critic 
necesar (introducere, 
note, bibliografie și 
indici), lucrarea celor 
doi autori este impor
tantă și prin aceea că 
apare într-o serie in
trată deja în conștiința 
specialiștilor și a pu
blicului larg de limbă 
germană, anume cea 
de Legende europene, 
scoasă de Editura 
Erich Schmidt din 
Berlinul Occidental. 
Legendele românești 
constituie volumul XI 
al . seriei, celelalte 
fiind dedicate celor 
engleze, franceze, ger- 

S manice, italiene, polo
neze, scoțiene, între 
care ’ 'ale noastre își 
vor găsi locul cuvenit, 
relevîndu-și specifi
cul, în context euro
pean și chiar mai larg.

| Trebuie spus că este 
prima lucrare in lim
ba germană de o ase
menea amploare, de- 

Idicată acestei secțiuni 
a literaturii române 
populare. Autorii 
și-au extras textele 
din aproape 40 de cu
legeri, cele mai multe 
reprezentative, dintre 
care patru inedite. 
Bibliografia Indică e- 
fortul lor de a fi la 
curent cu cercetările 
de specialitate, din 
țară și din străinătate, 
de a propune o ima
gine obiectivă asupra 
genului, ca și asupra 
poporului pe care il 
exprimă (o lectură 
mai atentă a surselor 
Istorice propriu-zise, 

Vpe care Ie citează, ca 
și un interes mai sus

ținut pentru lucrările 
recente, ar fi înlătu
rat totuși unele as
pecte nu tocmai judi
cios prezentate, ca și 
o seamă de amănunte 
discutabile).

Cele peste 160 de 
texte reținute au fost 
grupate pe teme, tra
duse cu grijă și adno
tate competent, inte
grate fondului euro
pean de legende, ast
fel incit cititorul să 
aibă la îndemînă su
ficiente elemente pen
tru a le înțelege sen
surile, valoarea și spe
cificul național în 
contextul dat. Sigur, 
se cuvine relevată 
precizarea pe care o 
fac cei doi că germa
nul Sage nu cores
punde întru totul ro
mânescului legendă, 
de unde anume difi
cultăți de selectare a 
materialelor și de 
grupare a lor, depăși
te însă în chip re
marcabil. Ca tematică, 
lucrarea însumează 
texte privitoare Ia fe
nomenele astronomi
ce, la diverse ființe 
mitologice etc., capito
lul cel mai reprezen
tativ fiind cel consa
crat legendelor istori
ce, a căror frecvență 
e profund semnifica
tivă pentru conforma
ția noastră spirituală. 
De la cele despre Tra
ian și Decebal, la cele 
despre Ioan Corvin de 
Hunedoara, Vlad Țe- 
peș (românești, să
sești, rusești . etc.), 
Ștefan cel Mare (pă
truns și în legendele 
Zips-ilor, țipțerilor, 
cum le ziceau românii, 
bucovineni și mara
mureșeni, între care 
au trăit de pe la sfîr- 
șitul sec. XVIII), Mi
hai Viteazul, Vasile 
Lupu, Tudor Vladimi- 
rescu, Alexandru loan 
Cuza și la destui alții 
se încheagă o istorie 
vie, în care ființa na
țională se implică sta
tornic, redimensionîn-

du-se șî consolldîn- 
du-se perpetuu. 
Acestora li se alătură, 
In mod firesc, cele cu 
haiduci, ori antifeuda
le, cele de apărare a 
pămîntului patriei îm
potriva cotropitorilor 
străini (unele pătrun
se, semnificativ, și în 
folclorul naționalită
ților conlocuitoare, din 
patrimoniul cărora, al 
celor de origine ger
manică, cei doi autori 
selectează un număr 
de piese, corespunză
toare temelor fixate), 
Incit dimensiunea is
torică a genului se 
dovedește apreciabilă 
și pe o asemenea 
cale.

Astfel, cu toaL 
greutatea cu care au 
putut fi subsumau ' 
texte a căror structură : 
e departe de a cores
punde unui termen 
venit dinspre folclo
ristica germană și a 
căror bogăție șl mul- 
tiformitate în circula
ția orală este de-a 
dreptul extraordina
ră, culegerea de „Le
gende românești și 
despre români" pe care 
ne-o propun Felix 
Karlinger și Emanuel 
Turczynski este re
prezentativă pentru 
statutul actual al spe
ciei la noi, pentru im
plicațiile ei in modul 
de a fi și a reacționa 
în fața lumii a aces
tui popor, dăruit cu o 
mare bucurie și cu un 
formidabil har de a 
povesti și a se povesti 
lumii, la a cărei di
versificare și unitate 
contribuie. Este meri
tul celor doi cercetă
tori de a fi subliniat 
multe dintre aceste 
aspecte, de a fi încer
cat o tratare compa
ratistă adecvată a 
fondului nostru de 
legende, sugerîndu-le 
dimensiunile și forța 
expresivă.

George 
MUNTEAN

t V
Programul 1

16,00 Telex.
16,05 Stadion.
16,55 Rezultatele tragerii Pronoexpres.
17,00 Universul femeilor.
17,50 10O1 de seri.
18,00 închiderea programului.
20,00 Telejurnal.
20,25 Actualitatea economică.
20,40 Film artistlo : „Mijlocaș la des

chidere". Premieră TV. Producție 
a Casei de filme Unu. Cu : Mircea 
Creții, Sorina Sțănculescu, Dana

slclovan, Gabriela Chiper, Zaharla 
Volbea, Dionisle Vltcu, Rodica Nl- 
țescu, Romeo Mogoș. Scenariu! 
Mlhal Istrățescu. Regia Dinu Tă- 
nase.

22.20 Telejurnal.
22,30 închiderea programului.

Programul 2
20,00 Telejurnal.
20,25 Buletinul rutier al Capitalei.
20.40 Viața economică a Capitalei.
21,10 Anunțuri șl muzică.
21.20 Semnături !n cartea muncii. Cel 

paisprezece și Petre Ion. Reportaj 
realizat printre constructorii d« 
nave din Galați.

51.40 Jaz de pretutindeni.
22.20 Telejurnal.
22,30 închiderea programului.
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Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român 

Președintele Republicii Socialiste România 

Tovarășului CONSTANTIN DĂSCÂLESCU 
Prim-ministru al Guvernului Republicii Socialiste România

Dragi tovarăși,
Vă mulțumim pentru felicitările și urările transmise cu prilejul celei 

de-a 38-a aniversări a Renașterii Poloniei.
Ne exprimăm convingerea că relațiile de prietenie și colaborare dintre 

Partidul Muncitoresc Unit Polonez și Partidul Comunist Român, Republica 
Populară Polonă și Republica Socialistă România se vor dezvolta în con
tinuare in interesul ambelor noastre popoare, comunității statelor socialiste 
ți păcii in lume.

Folosim acest prilej pentru a vă transmite dumneavoastră și poporului 
român frate cordiale salutări și urări de succese in continuare în realizarea 
sarcinilor construcției socialiste.

WOJCIECH JARUZELSKI 
general de armată 

Prim-secretar al Comitetului Central 
al Partidului Muncitoresc Unit Polonez, 

Președintele Consiliului de Miniștri 
al Republicii Populare Polone

HENRYK JABLONSKI
Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Populare Polone

Primire la C. C. al P. C. R.

i

Relatâii ale reporterilor 
și corespondenților „Scînteii"

CRONICA LUNII IULIE
h
*
O

1. :

aiHeW» r'.WABI.
*

ală

Marți dimineața, tovarășul Iosif 
Banc, membru al Comitetului Politic 
Executiv, secretar al C.C. al P.C.R., 
a primit delegația Uniunii Socialiste 
Sudaneze, condusă de Ahmed Shiekh 
Idris Manna, membru al Comitetului 
Central Pregătitor al Uniunii Socia
liste Sudaneze, secretarul de partid 
și guvernatorul orașului Khartum, 
care, la invitația C.C. al P.C.R., face 
o vizită în țara noastră.

In cadrul întîlnirii, desfășurată ta- 
tr-o atmosferă caldă, prietenească, 
s-a procedat la o informare recipro
că privind activitatea și preocupările 
actuale ale Partidului Comunist Ro

Convorbiri economice româno-sudaneze
Tovarășul Nicolae Constantin, mem

bru al Comitetului Politic Executiv 
al C.C. al P.C.R., ministrul comerțu
lui exterior și cooperării economice 
internaționale, a avut, marți dimi
neața, o întrevedere cu Ibrahim Mo- 
neim Mansour, membru al Comite
tului Central Pregătitor al Uniunii 
So'A-> liste Sudaneze, ministrul finan- 
,ț‘r ți planificării economice, eon
ii. inii delegației sudaneze la lu
crările sesiunii comune a Comisiei 
mixte politice și comisiei mixte de 
cooperare economică și tehnică ro- 
măno-sudaneză.

In timpul întrevederii au fost re
levate bunele relații de prietenie și

Expoziție de artă plastică la Muzeul Republicii
Muzeul de artă al Republicii So

cialiste România găzduiește, începînd 
de marți, expoziția de pictură, sculp
tură și grafică intitulată „între nor
ma clasică și inspirația romantică în 
creația lui Theodor Aman, Ioan 
Georgescu și Ștefan Ionescu Valbu- 
dea". Sînt reunite, pentru prima oară, 
nurrieroase opere aparținînd celor

vremea
Timpul probabil pentru Intervalul 4 

august, ora 21 — 7 august, ora 21. In 
țară : Vremea se va încălzi în toate 
regiunile țării. Cerul va fi variabil, cu 
înnorări mai pronunțate în vestul țării 
și în zonele de munte unde vor cădea 
ploi locale, în rest averse izolate. Vîn-DE LA

Informăm persoanele care 
și-au cumpărat autoturisme cu 
plata integrală și în al căror preț 
de livrare este inclus și costul 
asigurării pentru avarii-casco pe 
o perioadă de 6 luni, că este util 
să prelungească asigurarea pe o 
durată de încă 6 luni.

Asigurarea se poate încheia la 
responsabilii cu asigurările din 
organizațiile socialiste, agenții și

teatre
■ Teatrul satlrlc-muzical „C. Tăna- 
se“ (15 56 78, grădina Boema) : Stela, 
stelele și Boema — 19,30 ; grădina 
Batiștel) : Funcționarul de la Dome
nii — 29.
gj Ansamblul „Rapsodia Română" 
(1313 Oii) ; La izvor de dor șl cintec 
— 18,30.
■ Teatrul evreiesc de stat (20 39 70) : 
Efros Saga — 18,30.

cinema
B Ultimul cartuș : CULTURAL
(83 50 13) — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 15,45 ;
18 ; 20,15.
El Păcală : DACIA (50 35 94) — 9 ; 12 ; 
16 ; 19.
■ Alo, aterizează străbunica : DRU
MUL SĂRII (31 28 13) — 16 : 18 ; 20. 
S3 Nea Marin miliardar : COSMOS 
(27 5*1 95) — 9,30 ; 11,30 ; 13,30 ; 15,30 ;
17,30 ; 19,30.H Trandafirul galben : FERENTARI 
(80 49 85) — 15,30 ; 17,30 ; 19,30, VIITO
RUL (11 48 03) — 15,30 ; 17,30 ; 19,30. 

mân și Uniunii Socialiste Sudaneze, 
exprimindu-se dorința de a dezvolta 
în continuare bunele relații dintre 
ele, în spiritul întîlnirilor și convor
birilor dintre tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Parti
dului Comunist Român, și Gaafar 
Mohamed Nimeiri, președintele U- 
niunii Socialiste Sudaneze, în intere
sul poporului român și poporului su
danez, al cauzei păcii, destinderii, 
securității și independenței naționale, 
al cooperării și înțelegerii între na
țiuni. Au fost abordate și unele as
pecte ale vieții politice internațio
nale.

cooperare statornicite între România 
și Sudan, ca urmare a înțelegerilor 
și hotărîrilor convenite cu prilejul 
convorbirilor la nivel înalt. în acest 
context, cei doi miniștri au examinat 
posibilitățile și căile menite să con
tribuie la extinderea și diversificarea 
schimburilor comerciale bilaterale, la 
traducerea în viață a măsurilor pre
văzute în protocolul semnat de cele 
două părți in comisiile mixte româ
no-sudaneze, vizind creșterea sub
stanțială a schimburilor de mărfuri 
în interesul ambelor țări și popoare, 
al cooperării și păcii în lume.

(Agerpres)

trei apreciați artiști ai veacului tre
cut : lucrări' de pictură în ulei, tem
pera sau acuarelă, de sculptură și 
grafică, executate în diferite tehnici, 
ilustrative pentru principalele moda
lități de coexistență stilistică, la vre
mea respectivă, a clasicismului și 
romantismului în arta plastică.

(Agerprcs)

tul va sufla slab plnă la moderat, eu 
unele intensificări din sectorul sud- 
estic. Temperaturile minime vor a cu
prinse între 10 șl 20 grade, iar cele 
maxime între 24 și 34 grade. In Bucu
rești : Vremea va continua să se în
călzească, Cerul va fi variabil. Vîntul 
va sufla în general slab. Temperaturile 
minime vor fi cuprinse între 14 și 11 
grade, iar cele maxime între 29 șl 32 
grade. (Corneliu Pop, meteorolog de 
serviciu).ADAS
inspectorii de asigurare sau, di
rect, la orice unitate ADAS.

Pentru a nu se întrerupe con
tinuitatea raporturilor contrac
tuale, operațiunea de prelungire 
a asigurării auto pentru avarii- 
casco urmează să fie efectuată 
cel mai tîrziu în ultima zi a pe
rioadei de 8 luni, socotită de la 
data livrării autoturismelor da 
către I.D.M.S.

■ Un echipaj pentru Singapore s 
MUNCA (21 50 97) — 15 ; 17,15 ; 19,30. 
K Teheran ’43 : SALA MICA A PA
LATULUI — 14 ; 17 ; 20, SCALA
(11 03 72) — 9,15 ; 12,30 ; 16 î 19,15.
B Provocarea dragonului : PATRIA 
(11 86 25) — *9 ; 11,15 ; 13,30 ; 15,45 ; 18 ; 
20,15, BUCUREȘTI (15 61 54) — 9 ;
11,15 ; 13,30 ; 15,45 ; 18 ; 20,15, FAVO
RIT (45 31 70) — 9 ; 11,15 j 13,30 ;
15,45 ; 18 ; 20,15.
B Neliniștea : CENTRAL (1412 24) —
9 ; 11,15 ; 13,30 ; 15,45 ; 18 ; 20.B Mephisto : STUDIO (59 53 ÎS) —
10 ; 13 ; 16 ; 19.
B Găinușa de aur : ARTA (213186) 
— 9 : 11,15 ; 13,30 ; 15,45 ; 13 : 20.
Bl Mireasa cu vălul negru : VICTO
RIA (16 28 79) — 9,30 ; 11,30' ; 13,30 ; 
16 ; 18 ; 20.
H Acțiunea „Cobra" : BUZEȘTI
(50 43 58) — 16,30 ; 18,13 ; 20. ,
B Vasili și Vasilisa : COTROCENI 
(49 48 48) — 15,30 ; 17,45 ; 20.
B Dot și cangurul — 9,15 ; 11 ; 12,45 ;
14.30 ; Inocentul — 16,15 ; 19 : DOINA 
(16 35 38).H In arșița nopții : ARENELE RO
MANE (41 15 36) — 21,15.
0 Apașii : FLACĂRA (20 33 40) —
15.30 ; 17,30 ; 1930.
E Madona păgînă : LIRA (31 71 71) —
15,30 ; 18 ; 20, la grădină — 21.
0 Secretul jurnalului intim : PACEA 
(60 30 85) — 15,30 ; 17,30 ; 19,30.
B Intunplarc pe muntele Tlen Tun 
San : PROGRESUL (23 94 10) — 16 ; 18.

■ Contul da economii realizate 
Ide colectivul de muncă al între

prinderii Laminorul da tablă din 
Galați in perioada ee a trecut din 
acest an a ajuns Ici 2,6 milioane 
lei și cuprinde: 90 000 kV/h energie 
electrică, 55 tone platine, 92 tone 
cilindri, 300 tone bandă de oțel.

■ Oamenii muncii de la Exploa
tarea minieră Altîn-Tepe, județul 
Tulcea, au asimilat și introdus in 
fabricație, în acest an, 30 de repe
re, piese de schimb. Valoarea pie
selor recondiționate de la începutul 
anului de către minerii de aici se 
ridică la aproape 1,5 milioane lei.

■ Tineretul ieșean înscrie, în a- 
ceste zile premergătoare marii 
sărbători naționale do la 23 August, 
însemnate realizări fn producția in
dustrială și agricolă, cit și in mun
ca patriotică, desfășurată pe șan
tierele de construcții și de îmbună
tățiri funciare sau prestată pentru 
valorificarea materialelor auxiliare, 
colectarea de fier vechi, sticle și 
borcane, hîrtie și resturi textile etc, 
pentru înfrumusețarea șl buna gos
podărire a localităților. Hărnicia șl 
priceperea tinerilor din județul lași 
s-a concretizat în îndeplinireo în 
proporție de peste 75 la sută o an
gajamentului anual care, în ex
presie valorică, se ridică la 370 mi
lioane lei.

H De la începutul anului șl pinâ 
acum constructorii din cadrul Trus
tului județean Bacău au înălțat și 
dat în folosință beneficiarilor, pes
te plan, 150 de apartamente. Alte 
peste 4 000 de apartamente se află 
in diferite stadii de construcție în 
centrele muncitorești Moinești, Co- 
mănești, Buhuși, în municipiile 
Bccău și Gheorghe Gheorghiu-Dej. 
Ele vor fi predate la cheie pină la 
finele anului.

■ Stațiunea Ocnele Mari intim- 
pină vizitatorii în actualul sezon 
estival cu un teren de camping, am
plasat în vecinătatea satului de 
vacanță, șl cu un nou bazin helio- 
termal, situat pe platoul superior al 

i incintei băilor.

ȘTIRI SPORTIVE■
• Astăzi, Sn Sala sporturilor din 

Constanța încep întrecerile tradițio
nalei competiții internaționale de vo
lei feminin dotată cu „Trofeul To
mis", la care participă reprezentati
vele U.R.S.S., campioană olimpică. 
Bulgariei, vicecampioană olimpică și 
campioană europeană, R. P. Chineze, 
României (A) și României tineret.

în prima zi se dispută următoarei® 
partide, de la ora 16,00 ; Bulgaria — 
România (A) ; R. P . Chineză — 

I România tineret. Iată programul în 
continuare : joi, ora 16,00 : România 
(A) - R. P. Chineză ; U.R.S.S. — 
Bulgaria; vineri, ora 16,00: R. P. 
Chineză — U.R.S.S. ; România (A) — 
România tineret ; sîmbătă, ora 16.00 : 
U.R.S.S. — România tineret ; Bulga
ria — R. P. Chineză ; duminică, ora 
9,30 : România tineret — Bulgaria ; 
România (A) — U.R.S.S.
• Virginia Ruzici a fost desemnată 

„cap de serie numărul 1“ in proba 
feminină la Campionatele de tenis 
ale S.U.A. (pe zgură), ce se dispută 
la Indianapolis. Pe tabloul masculin, 
principalul favorit este argentinianul 
Guillermo Vilas.
• Selecționata masculină de volei 

a României și-a început turneul în 
Franța întîlnind, la Montpellier, re
prezentativa țării. Voleibaliștii fran
cezi au repurtat victoria cu scorul de 
3-1 (18—16, 15—6, 9—15, 15—13). în 
continuarea turneului, echipa Româ
niei va evolua la Vauvert.

• în prima zi a turneului inter
național de fotbal (tineret) de la 
Budapesta au fost înregistrate ur
mătoarele rezultate : Ungaria — El
veția 1—0 ; Bulgaria — R.D. Ger
mană 1—0 ; U.R.S.S. — Cehoslovacia

B O Iată fericită ; AURORA (35 04 66)
— 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 15,45 ; 18 ; 20, MO
DERN (23 71 01) — 9 ; 11,13 ; 13,30 J
15,45 ; 18 ; 20,15, la grădină — 21.
B Week-end Ia Zuydcoote : CAPI
TOL (16 29 17) — 8,30 ; 10,45 ; 13 ;
15.30 ; 18 ; 20,15, la grădină — 21.
B Sphinx : EXCELSIOR (65 49 45) — 
9 ; 11,15 ; 13,30 ; 15,45 ; 18 ; 20,15, FE
ROVIAR (50 51 40) — 0 ; 11,15 ; 13,30 ;
15,45 ; 18 ; 20,15, FLAMURA (05 77 12)
— 9 ; 11 ; 13,15 ; 15,30 ; 17,45 ; 20, 
GRADINA BUZEȘTI (50 43 50) — 21. 
B Contrabandiștii din Santa Lucia : 
FESTIVAL (15 63 84) — 8,30 î 10,30 ;
12.30 ; 14,30 ; 16,30 ; 13,30 ; 20,30. GLO
RIA (47 46 75) — 0 ; 11,15 ; 13,30 ;
15,45 ; 18 ț 20, MELODIA (12 06 88) — 
9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16,45 ; 18 ; 20,15.
H Tora 1 Tora 1 Tora ! s FLOREAS- 
CA (33 29 71) — 9 ; 11,30 ; 14 ; 16,45 ; 
19,30.B Bunul men vecin Sam : CIULEȘTI 
(17 55 46) — 9,30 ; 12,30 ; 16 ; 19, TO
MIS (21 49 46) — 8 ; 12 ; 16 ; 19, Ia 
grădină — 20,45.
K Trei oameni periculoși : GRIVITA 
(17 08 56) — » ; 11,15 ; 13,30 ; 15,45 ;
18 ; 20.
B Agonie șl extaz s LUCEAFĂRUL 
(15 87 67) — 9 ; 11,30 ; 14 ; 16,30 ; 19. 
B Frontiera : MIORIȚA (14 27 14) — 
9 ; 11,15 ; 13,30 ; 15,45 ; 13 ; 20, GRĂ
DINA GLORIA (47 46 75) — 21.
B Cinci pentru Infern : POPULAR 
(35 15 17) — 15 ; 17,15 ț 19,30.

■ Pionierii din Județul Alba a- 
menajează in localitatea Poiana 
Gălzii, în apropierea cheilor de In- 
tergalde, un sat de vacanță. De
ocamdată se montează căsuțe cu 
80 de locuri, urmind să se amena
jeze șl terenuri de sport. Primii pio
nieri care vor petrece aici, în a- 
ceastă vară, frumoase zile de va
canță își pregătesc deja bagajele.

■ Pe platforma Industrială din 
vestul municipiului Tulcea s-a con
struit în ultimii ani și o rețea de 
cale ferată destinată aprovizionării 
cu materii prime și materiale a uni
tăților de aici, precum și expedierii 
operative a produselor realizate. 
Unele linii de cale ferată au de
venit însă un fel de depozite pe 
roți. De pildă, o garnitură de va
goane pline cu diferite mărfuri zace 
aici din luna martie. Să fi tras oare 
pe linie moartă cei răspunzători de 
această situație ?

M Textiliștii de la HETEX-Bîsîrița 
sînt producătorii unui autentic covor 
fermecat care se lungește lună de 
lună. Dimensiunile lui depășesc 
713 000 mp, ceea ce reprezintă va
loric peste 11,2 milioane lei. De re
ținut că este vorba doar de produc
ția obținută în cursul acestui an 
peste sarcinile de plan, adică tex
tilele "țesute, cu care s-ar putea 
acoperi spațiul a trei județe de ta
lia județului lor.

H „Modilit” este noul produs la 
îndemina constructorilor de locuin
țe pentru înlăturarea fenomenului 
de condens In apartamente. Reali
zat de întreprinderea de gospodărie 
locală și specialiști din Capitală, 
produsul respectiv a fost experi
mentat cu bune rezultate în 340 a- 
partamente noi din Pitești.

■ La cooperativa „Mobila" din 
Galați se realizează, din’ materiale 
plastice asociate cu fibre de sticlă, 
peste 10 modele de ambarcațiuni, 
elemente de caroserie pentru au
tovehicule, chiuvete pentru bucătării

2—0 ; Iugoslavia — Selecționata Ba- 
variei 3—1.
• Tradiționalul turneu interna

țional de tenis (juniori) de la Win
chester (Anglia), la care au partici
pat jucători din 15 țări, a fost cîști- 
gat de Mihnea Năstase. în finală, 
jucătorul român l-a Învins cu 6—4, 
4—6, 7—5 pe englezul Peedhane.
• în ultimele doSă niediitci ale 

sferturilor de finală eontind pentru 
Campionatul mondial studențesc de 
fotbal, care «re loc în Mexic : Fran- ! 
ța — Belgia 4—0, R.F, Germania — 
Coreea de Sud 3—1. Programul se
mifinalelor t Uruguay •— Mexic șl 
Franța — R.F. Germania.
• La Guayaquil (Ecuador* au con

tinuat Campionatele mondiale de na- 
tație. &i proba de 400 m mixt, me
dalia de aur a fost cucerită de bra
zilianul Ricardo Prado, cu un rezul
tat de 4T9”78/100, care constituie un 
nou record al lumii. Alte rezultate : 
200 m bras femei — Svetlana Verga- 
nova (U.R.S.S.) 2’28”82/100 ; ștafeta 
4 x 200 m bărbați : — S.U.A. 7’21 ”09/ 
100 ; 200 m liber femei : — Arme- 
marie Verstappen (Olanda) — 
l’59”53/100 ; 100 tn fluture bărbați — 
Mat Gribble (S.U.A.) 53”88/100 5
trambulină (3 m) bărbați — Greg 
Luganis (S.U.A.) — 752,67 puncte.

• Belgianul-., Andre Vromans a 
cîștigat competiția motociclistă „Ma
rele premiu al Belgiei" de la Na
mur, din cadrul Campionatului mon
dial de motocros clasa 500 cmc. 
După desfășurarea acestei probe, în 
clasamentul general al campionatu- j 
lui mondial pe primul loc se află 
americanul Lackey cu 205 puncte, 
urmat de Vromans ca 202 puncte. |

H Serptco — 9 ; 11,30 ; Apașii — 14 ; 
16,30; 19,13: TIMPURI NOI (15 6110). 
E Valea prafului de pușcă : UNION 
(13 49 04) — 9,30 ; 11,30 ; 13,30 ; 15,45 ; 
18 ; 20.
M Roberto Carlos cu 300 tan pe oră 2 
GRADINA ARTA (21 31 86) — 20,45.
B Pilot do formula I : GRADINA 
FESTIVAL (15 61 84) — 21.
M Visul de argint al alergătorului s 
GRADINA LUCEAFĂRUL (15 B7 67) 
— 21.
B Campioana mea s GRĂDINA PARC 
HOTEL (17 08 58) — 21.

expoziții
B Muzeul «Se artă aî Republicii So
cialiste România : Desene de Theo
dor Patlady din colecția C. Răut.
B Galeria Galateea : Lucia Teodo- 
rescu Maltei, ceramică.
a Galeria Căminul artei . (parter) s 
Gh. Boțan, pictură ; (etaj) : expozi
ția „Tabera de vară ’81", pictură.
B Galeria Eforie ; Constantin Radln- 
schl, grafică.
B Galeria Slmeza : 5ano« Benesik, 
grafică.
fl Galeria municipiului București s 
Mlrcea Barzuca, pictură.

Cronica lunii Încheiate înscrie la 
Soc de frunte aniversarea, lntr-o at
mosferă de vibrant patriotism revo
luționar, a unui eveniment de 
răscruce, deschizător de drumuri noi 
in destinele țării — ÎMPLINIREA A 
17 ANI DE LA CONGRESUL AL 
IX-LEA AL P.C.R., care a marcat 
trecerea la o etapă nouă de dezvol
tare a societății socialiste românești, 
în perspectiva timpului, perioada 
străbătută de la acest moment de 
însemnătate crucială în istoria parti
dului și a patriei se afirmă drept 
epoca celor mai mărețe înfăptuiri 
din întreaga existență a României.

La sărbătorirea acestui moment ess 
adinei rezonanțe în conștiințe a fost 
cu îndreptățire evidențiat rolul 
determinant al tovarășului Nicolae 
Ceaușescu în fundamentarea și în
făptuirea întregii politici interne și 
externe a partidului și statului nos
tru. Orientările cutezătoare ale con
greselor IX, X, XI și XII ale P.C.R., 
ansamblul acțiunilor novatoare în
treprinse în ultimii 17 ani în toate 
sferele vieții sociale, inițiativele da 
larg răsunet și aportul efectiv la so
luționarea marilor probleme ale con
temporaneității care au adus Româ
niei un prestigiu fără precedent pe 
arena internațională — poartă am
prenta personalității prodigioase a 
secretarului general al partidului, 
președintele țării, a cănii clocotitoa
re activitate întruchipează cele mal 
nobile aspirații ale poporului român 
de libertate, independență, pace șî 
progres social.

Iată temeiul pentru care multitu
dinea manifestărilor consacrate ani
versării Congresului al IX-lea au pus 
din nou și concludent în lumină acea 
trăsătură definitorie pentru realită
țile sociale ale României socialiste 
care o constituie unitatea indisolubi
lă a poporului in jurul partidului, aî 
secretarului său general, hotărîrea 
fermă a tuturor fiilor țării de a în
făptui hotărîrile istorice ale Con
gresului al Xll-lea, convingerea 
nestrămutată că stă în puterile lor 
de a da viață celor mai grandioase 
proiecte, astfel îneît. biruind ca și 
pină acum orice greutăți, să facă din 
înfăptuirea politicii partidului acea 
uriașă forță dinamizatoare și trans
formatoare capabilă să asigure po
porului român viitorul luminos spre 
care năzuiește Și pe care il merită.

Izvor al forței și trăinicie! orîndui- 
rii noastre, unitatea de nezdruncinat 
a poporului în jurul partidului și aî 
secretarului său general a fost, dealt
fel, sugestiv reflectată și în cursul 
VIZITELOR DE LUCRU ALE TOVA
RĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU 
IN JUDEȚELE BOTOȘANI, SUCEA
VA, CONSTANȚA. Pe agenda dialo
gului de lucru purtat de secretarul 
general al partidului cu activiști de 
partid și de stat, cadre de conducere 
din economie, specialiști și alți oa
meni ai muncii s-au aflat probleme de 
maximă importanță din cele mai va- 
riale sfere ale vieții sociale — de la 
cele privind creșterea eficienței eco
nomice, folosirea intensivă h oapaei- 
tăților de producție, reducerea conti
nuă a consumurilor de energie șl 
combustibil, buna gospodărire a mij
loacelor financiare, stadiul lucrărilor 
pe șantierele Canalului Dunăre — 
Marea Neagră și al altor mari obiec
tive economice, sporirea producției 
agricole vegetale și animale, pină la 
discuțiile prilejuite de vizitarea unei 
unități militare și asistarea la o apli
cație tactică.

Prima iună a celui de-al doilea se
mestru a marcat intensificarea efor
turilor pentru înfăptuirea exemplarii 
a sarcinilor «le plan pe 1982 și pe în
tregul cincinal.

în acest context, se cuvine men
ționată CONSFĂTUIREA DE LUCRU 
DE LA CONSTANȚA consacrată 
analizei «nor probleme de care de
pinde creșterea substanțială â pro
ducției vegetale șl animale, acum șî 
în viitor. Cu deosebită claritate se 
detașează din ctivîntarea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, rostită cu acest 
prilej, căile și modalitățile de sporire 
a producției de cereale și legume, de 
îmbunătățire radicală a activității în 
domeniul zootehniei, de creștere în 
general a randamentului muncii ta 
agricultură potrivit posibilităților și 
eforturilor care se fac în direcția do
tării tehnice.

Problemelor economice îe-a fost 
consacrată și ȘEDINȚA COMITETU
LUI POLITIC EXECUTIV AL C.C. 
AL P.C.R. din 3 iulie care a analizat 
modul cum s-au îndeplinit prevede
rile planului pe primul semestru, ce
tind să se acționeze ta . continuare, 
eu toate forțele, pentru înfăptuirea 
tuturor indicatorilor de plan, urmă- 
rindu-se îndeosebi realizarea produc
ției fizice și a exportului, crește
rea calității produselor, reducerea 
mai accentuată a consumului de ma
terii prime și materiale, de energie, 
sporirea generală a eficienței econo
mice, îndeplinirea riguroasă a planu
lui de investiții.

De o deosebită însemnătate este, 
totodată, aprobarea de către Comite
tul Politic Executiv a Programului 
eu privire la creșterea producției de 
țiței, precum și a ProgramuluS cu 
privire la creșterea producției de 
gaze pe perioada 1082—1985 peste 
prevederile actualului cincinal, pro
grame care urmăresc, în actuala con
junctură economică internațională 
marcată de consecințele crizei petro
liere și energetice, lărgirea bazei 
proprii de materii prime, sporirea 
gradului de asigurare din resurse in
terne a necesităților economiei națio
nale.

în spiritul practicii statornicite da 
conducerea partidului privind con

sultarea sistematică a maselor asupra 
principalelor măsuri de organizare a 
vieții economice și sociale, ca urma
re a hotărîrii adoptate în acest sens 
de Comitetul Politic Executiv, au 
fost supuse dezbaterii publice pro
iectele privind Programul de alimen
tație științifică a populației, precum 
și prevederile legislative referitoare 
ia buna gospodărire și creșterea gra
dului de civilizație al tuturor locuito
rilor țării. Interesul viu cu care opi
nia publică a luat cunoștință de pro
iectele noilor acte normative rezidă 
In elementul calitativ nou pe care îl 
introduce primul dintre ele — anume 
cristalizarea unor repere, evidenție
rea cerințelor fundamentale ale unei 
alimentații echilibrate, direcțiile în 
care trebuie să acționeze în acest 
sens cercetarea științifică, agricultu
ra, industria alimentară, comerțul, 
factorii educaționali ; cit despre al 
doilea proiect, prevederile sale în
globează aspectele materiale de ordin 
edilitar-gospodăresc, ca și pe cele re
feritoare la buna conviețuire, com
portarea civilizată, abordate ca un tot 
unitar menit să determine creșterea 
gradului de civilizație în cele mai di
verse sfere ale vieții sociale.

Elanul creator al oamenilor muncii 
ai fost puternic stimulat de apropiata 
împlinire a 38 de ani de la victoria 
revoluției de eliberare socială și na
țională, antifascistă și antiimperalis- 
tă. în întimpinarea marii sărbători 
naționale, 23 August, numeroase co
lective de muncă anunță, încă de pe 
acum, remarcabile succese în toate 
sectoarele economiei naționale, ex
presie a spiritului revoluționar și a 
patriotismului socialist ta acțiune. 
In această atmosferă de fermă an
gajare civică, publicarea rezultatelor 
întrecerii socialiste pe primul semes
tru al anului a evidențiat, paralel cu 
izbînzile de prestigiu ale unităților 
fruntașe din întreprinderi industria
le, de transporturi, unități agricole, 
precum și din domeniul circulației 
mărfurilor, existența a numeroase 
rezerve interne de creștere mai ac
centuată a eficienței economice. Este 
contextul în care se află în curs de 
desfășurare adunările generale ale 
oamenilor muncii, chemate — ca fo
ruri supreme ale democrației și auto- 
conducerii muncitorești in întreprin
deri — să examineze exigent, în spi
rit critic și autocritic, în mod con
structiv, rezultatele activității în pri
mul semestru și să definitiveze mă
surile ce se impun a fi luate, în con
tinuare, în vederea realizării in bune 
condiții a tuturor indicatorilor de 
plan pe anul 1982.

Luna iulie a fost, totodată, o peri
oadă de muncă intensă și harnică a 
oamenilor muncii din agricultură, 
care prin strădaniile lor neobosite, 
din zori pină seara, au acționat și 
acționează pentru încheierea seceri
șului griului, recoltarea unei mari 
părți a furajelor, pentru însămînța- 
ffea culturilor duble pe largi suprafețe.

Pe plan internațional, lulio a fost 
© lună „fierbinte" nu atît prin tem
peratura estivală, cit mai ales prin 
climatul politic, caracterizat printr-o 
încordare gravă, prin măsuri de es
caladare a cursei înarmărilor ta fla
grant contrast cu dorința popoare
lor, prin acțiunî și ciocniri militare 
de amploare în diferite zone ale 
globului — toate acestea de natură 
să accentueze primejdiile la adresa 
păcii și securității mondiale.

în aceste împrejurări, ROMANIA, 
ta concordanță cu orientările politicii 
ei externe, promovate consecvent 
tacă de la Congresul al IX-lea al 
partidului, A MILITAT FERM PEN
TRU SALVGARDAREA ȘI ÎNTĂRI
REA PĂCII — problema funda
mentală a vieții internaționale 
actuale. în cuvîntările rostite ta 
această lună de către tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, în cursul intensei 
sale activități de contacte, în ini
țiativele și demersurile întreprin
se pe arena internațională, s-a 
afirmat cu tari® necesitatea impe
rioasă a unirii eforturilor tuturor 
statelor și popoarelor pentru oprirea 
încordării, eliminarea forței și ame
nințării cu forța din relațiile inter
statale, încetarea conflictelor și re
glementarea politică, prin tratative, a 
problemelor existente, înfăptuirea 
unei politici de pace, independență 
și colaborare.

Preocuparea constantă a României 
în vederea ADÎNCIRII CONTINUE A 
RELAȚIILOR DE PRIETENIE, SO
LIDARITATE ȘI COLABORARE CU 
TOATE ȚĂRILE SOCIALISTE și-a 
găsit in această lună expresii con
cludente în rezultatele vizitelor ofi
ciale întreprinse în țara noastră de 
președintele Consiliului de Miniștri 
al R. P. Ungare, tovarășul Gyiirgy 
Lâzâr, și de președintele Consiliului 
de Miniștri al R. P. Bulgaria, tova
rășul Grișa Filipov. Primirea de 
către tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
înalților oaspeți, convorbirile între 
aceștia și omologul lor român, tova
rășul Constantin Dăscălescu, punînd 
în evidență legăturile de strînsă prie
tenie statornicite între partidele, ță
rile și popoarele noastre — la a căror 
amplificare o contribuția hotărîto'are 
au adus-o tatîlnirile la nivelul cel 
mal înalt — au dat expresie dorinței 
reciproce de a se acționa pentru ex
tinderea și aprofundarea conlucră
rii în domeniile politic, economic, 
tehnico-științific, cultural, ca și ta 
viața Internațională, corespunzător 
Intereselor popoarelor noastre, cauzei 
generale a socialismului, păcii, des
tinderii și securității în bazinul du
nărean, în Balcani, în Europa și in 
lume.

în cadrul VASTEI ACTIVITĂȚI 
DE CONTACTE INTERNAȚIONALE, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu a pri

mit în cursul lunii încheiate nume
roase delegații și exponenți al vie
ții politice, economice, culturale din 
țări de pe toate continentele, intra 
care secretarul general al O.N.U., 
prim-ministrul Iordaniei, miniștrii de 
externe ai Indoneziei și Malayeziei, 
ministrul comerțului al Franței, dele
gații și reprezentanți ai unor parti
de de guvernămînt din R.P.D. Co
reeană, Angola, Benin, vicepreședin
tele Partidului Social-Democrat dih 
Danemarca, delegația militară din 
Turcia etc. însăși diversitatea sta
telor, organizațiilor și a formațiuni
lor politice reprezentate de înalții 
oaspeți ilustrează amploarea relații
lor internaționale ale României, stă
ruința cu care partidul și statul 
nostru dezvoltă conlucrarea cu toate 
țările, fărâ deosebire de orînduire, 
cu cele mai largi forțe revoluționa
re, democratice și progresiste în ve
derea promovării țelurilor păcii, prie
teniei și înțelegerii internaționale.

în această perioadă tmul din prin
cipalii factori ai creșterii încordării 
l-a constituit SITUAȚIA DIN CI
MENTUL MIJLOCIU, in special cea 
din LIBAN, ca urmare a continuării 
operațiunilor militare ale Israelului 
și, îndeosebi, asedierii sectorului 
vestic al capitalei libaneze — acțiuni 
care s-au soldat cu mari pierderi 
de vieți omenești și pagube mate
riale. Desfășurarea evenimentelor a 
confirmat pe deplin punctul de ve
dere al țării noastre, potrivit căruia 
calea militară, recurgerea la forță nu 
rezolvă, ci, dimpotrivă, complică și 
mai mult problemele existente. în 
acest context, în cursul lunii s-a 
desfășurat o intensă activitate di
plomatică in vederea găsirii unor 
soluții politice problemelor deosebit 
de complexe care s-au acumulat.

în concordanță cu poziția ei prin
cipială și consecventă în problemele 
Orientului Mijlociu, țara noastră a 
participat activ la eforturile între
prinse in acest scop. în cuvîntările 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, în 
convorbirile sale cu prim-ministrul 
Iordaniei, in cadrul unor demersuri 
speciale, întreprinse inclusiv prin tri
misul special a! președintelui Româ
niei în mai multe state din zonă, au 
fost prezentate modalități constructi
ve și eficiente de soluționare a conflic
tului. Abordindu-se evoluția actuale
lor evenimente, România a susținut 
necesitatea încetării imediate a tu
turor acțiunilor militare, realizării 
dezangajării în capitala libaneză și 
retragerii trupelor israeliene de po 
teritoriul Libanului, asigurării inde
pendenței și suveranității naționale 
a acestei țări. Totodată, a fost re
afirmată cerința respectării dreptu
lui poporului palestinian la autode
terminare, inclusiv la crearea unui 
stat propriu, independent. Intensifi
carea eforturilor pentru realizarea 
unei păci globale, juste și durabile 
în Orientul Mijlociu, care să asigure 
dreptul la existență, independență șl 
suveranitate ai tuturor statelor din 
Orientul Mijlociu.

Tot ta cursul îunfî încheiate, 
CONFLICTUL IRANO-IRAKIAN, 
care durează de aproape doi ani, a 
Intrat într-o nouă fază, odată cu 
pătrunderea trupelor iraniene pe te
ritoriul irakian. Ca și în întreaga 
perioadă de la începerea acestui 
conflict. România se pronunță, așa 
cum se știe, pentru încetarea ostili
tăților și a stării de război, pentru 
rezolvarea pe cale politică, prin tra
tative, a problemelor existente intre 
aceste două țări, pentru statornicirea 
păcii în zonă.

în condițiile persistenței unor con
flicte atît de grave, ale apariției sau 
reaprinderii altor focare de război j și 
în alte zone geografice, ascuțirii 
luptei pentru reîmpărțirea sferelor de 
influență și dominație, tratativele în
dreptate spre marele obiectiv al 
OPRIRII CURSEI ÎNARMĂRILOR 
ȘI DEZARMĂRII nu a înregistrat, 
din păcate, vreun progres. Sesiunea 
specială a Adunării Generale a O.N.U. 
consacrată dezarmării, care s-a ținut 
Ia New York, nu și-a atins principalul 
obiectiv — finalizarea și adoptarea 
unui program global de dezarmare 
— în pofida eforturilor depuse de 
numeroase țări, intre care și Româ
nia. Desigur, se poate considera ’ po
zitiv faptul că in cursul pregătirii 
și desfășurării acestui eveniment, 
opinia publică mondială și-a mani
festat cu o vigoare fără precedent 
voința sa de pace și hotărîrea de a 
lupta împotriva politicii înarmări
lor — ceea ce și-a găsit reflectare și 
în marele număr de propuneri pre
zentate sesiunii. Rămîne însă ca a- 
ceastă voință a popoarelor să se a- 
firme și mai puternic, astfel ca spi
ritul de cooperare să prevaleze în 
viitor, determinînd reluarea și desfă
șurarea cu succes a tratativelor 
începute, realizarea de acorduri sub
stanțiale, care să ducă efectiv la mă
suri concrete de stopare a cursei 
înarmărilor, la înaintarea pe calea în
făptuirii dezideratului istoric al unei 
lumi fără arme și fără războaie,

★
Evenimentele lunii Iulie, atît pe 

plan intern, cit și pe plan internațio
nal, relevă o dată mai mult ener
gia și perseverența cu care partidul 
și statul nostru, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu personal, acționează, în 
spiritul hotărîrilor Congresului al 
Xll-lea, pentru soluționarea proble
melor de care depind nemijlocit dez
voltarea în continuare a patriei noas
tre pe calea socialismului, creșterea 
contribuției României la eforturile 
pentru asigurarea păcii și progresu
lui națiunii noastre, a tuturor po
poarelor lumii.

Tudor OIARU
Ion FINTÎNARU

• COMPUTER... BIO
LOGIC. în cîteva laboratoare 
din lume se fac experiențe cu 
molecule de albumine care să 
poată îndeplini funcțiile ele
mentelor de bază ale compute
relor. Dacă aceste experiențe 
vor fi încununate de succes, a- 
tunci cristalele de siliciu ar ur
ma să fie înlocuite cu... bacterii. 
Scopul lor este crearea unor 
computere și mai miniaturizate, 
cu o funcționare și mai rapidă 
decît actualele realizări din a- 
cest domeniu. In prezent se 
consideră că schemele electro
nice pe bază de cristale de si
liciu, cu dimensiuni de un mi
cron, reprezintă limita inferi
oară posibil de atins din punct 
de vedere tehnic. Dar intr-un 
astfel de volum ar încăpea sute 

de molecule de albumine și fie
care dintre ele ar putea să-și 
asume funcțiile specifice ele
mentelor unui computer.

• MATUSALEMI VE
GETALI. Savanți italieni au 
făcut recensămîntul celor mal 
bătrîni arbori din țară. Cu 
acest prilej s-a constatat că 
în prezent continuă să înfrun
zească copaci de pe vremea 
imperiului roman și chiar de 
mai înainte. Astfel, in apropiere 
de șoseaua Messina — Catania, 
în Sicilia, a fost identificat un 
măslin în vîrstă de 2 000 de ani. 
Tot printre cei mai vechi arbori 
din Italia și dih Europa se nu
mără un castan situat pe panta 
vulcanului Etna, care are 4 000 
de ani. Toți acești matusalemi 

vegetali se află sub ocrotire® 
statului.

• VALORIFICAREA 
ENERGIEI GEOTERMA- 
LE. în R.P. Chineză se lucrea
ză la completarea unuî studiu 
național al resurselor terestre 
de căldură, în vederea valorifi
cări de noi surse de energie. 
Pină in prezent, pe între
gul teritoriu al țării au fost 
descoperite peste 2 600 izvoa
re de apă termală. Majori
tatea lor furnizează apă la tem
peraturi de 80—100 grade Cel
sius. Oamenii de știință au ajuns 
Ia concluzia că distribuirea re
surselor terestre de căldură co
respunde cu cea a populației, 
ceea ce face și mai importantă 
activitatea de utilizare a apelor

Dl ^PRETUTINDENI
termale. O atenție deosebită sa 
acordă, în cadrul explorărilor, 
zonelor învecinate cu orașele 
Beijing și Tianjin, regiunilor de 
coastă «iin provinciile Guang
dong și Fujian, ca și Tibetului. 
Dealtfel, o centrală electrică 
geotermală experimentală fur
nizează deja energie capitalei 
regiunii Tibet, Lhasa.

• LONGEVITATE A- 
TESTATĂ. Cel mai bătrîn lo° 
cuitor al Pămintului, potrivit 
cunoscutei cărți a recordurilor, 
„Guiness", este socotit japonezul

Shigechlyo Izuml (In fotografie), 
care a împlinit recent respecta
bila vîrstă de 117 ani. El locu
iește în insula Tokunoshima și 
rămîne în continuare plin de vi
goare. La titlul de „cel mai bă
trîn om de pe glob" concurează 
și alți longtîvivi, dar Izumi este 
singurul a cărui vîrstă este a- 
testată de documente oficiale.

• „ISTORIE GENE
RALĂ A AFRICII", *“ lim- 
ba suahili. Institutul de cercetări 
pentru limba suahili, de la Uni
versitatea din Dar Es Salaam, a 
anunțat că va traduce ta această 
limbă africană „Istoria generală 
a Africii" în opt volume, editată 
de UNESCO în limbile franceză 
și engleză. Comitetul de redac
tare a acestei lucrări in limba 
suahili este format din oameni 

de știință din Tanzania, Kenya, 
Ruanda și Zair.

® IN LOC DE FRIGI
DER. Specialiști americani au 
descoperit un sistem special de 
ambalare a peștelui și a altor 
animale marine, care Ie menține 
proaspete timp de 2—4 săptă- 
mîni fără a fi nevoie de insta
lații sau depozite frigorifice. 
Ambalajul constă din materiale 
plastice perfect etanșe. Proce
deul este conceput pentru pes
cadoare cu intenția economisirii 
energiei consumate de instala
țiile frigorifice. Transportul cu 
autocamioane spre depozite nu 
necesită decît temperaturi în jur 
de un grad Celsius. Gustul și 
consistența peștelui nu sînt a- 
feotata de acest mod de păstra

re. Amestecuri diferite de gaze 
urmează să împiedice dezvolta
rea bacteriilor, chiar dacă tem
peratura în depozite este de 
plus 10 grade Celsius.

• CONDUCTĂ SUB
ACVATICĂ. Compania națio
nală algeriană de petrol și gaze 
naturale „Sonatrach", în colabo
rare cu cîteva firme străine, a 
întocmit proiectul unei conducte 
subacvatice de gaze intre Alge
ria și Spania, care va avea o 
lungime de 200 km. Anual, prin 
această conductă vor putea trece 
patru miliarde metri cubi de 
gaze naturale. Specialiștii susțin 
că proiectul prezintă unele difi
cultăți tehnice legate de ampla
sarea conductei, în unele locuri, 
la adîncimea de 2 000 metri.
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Acțiuni și luări de poziție 
împotriva cursei înarmărilor 

„DECLARAȚIA DE LA TOKIO" - apel la Intensificarea 
luptei pentru lichidarea armelor de distrugere în masa

bagdad, Convorbiri româno-irakiene Congresul Partidului

TOKIO 3 (Agerpres). - Etapa de 
la Tokio a „Conferinței mondiale 
împotriva bombelor atomice și cu 
hidrogen" s-a încheiat prin adop
tarea unui document final - De
clarația de la Tokio - în care este 
adresat tuturor popoarelor și gu
vernelor din lume apelul de a lupta 
cu toate forțele împotriva izbucnirii 
unui război nuclear, de a intensifica 
eforturile vizînd lichidarea armelor 
de distrugere in masă, inclusiv a 
armelor nucleare.

Participanții la lucrări - reprezen
tanți ai unor organizații japoneze, 
delegați ai unor organizații națio
nale și regionale de luptă pentru

pace și dezarmare din toate conti
nentele, precum și ai Centrului 
O.N.U. pentru dezarmare — au evi
dențiat, așa cum se menționează și 
în documentul adoptat, că înlătura
rea pericolului unui război nuclear 
constituie condiția esențială a evo
luției civilizației omenirii, de care 
depinde viața viitoarelor generații. 
Declarația cere să fie scoase în 
afara legii elaborarea, producerea, 
diseminarea și folosirea armelor nu
cleare, biologice și chimice, 'caîifi- 
cind aceste acțiuni drept crime îm
potriva umanității.

Conferința își va eontinua îucrâ- 
rile la Hiroshima.

BAGDAD 3 (Agerpres). — Taha 
Yassin Ramadhan, membru al Con
siliului Comandamentului Revoluției, 
prim viceprim-ministru al guvernu
lui irakian, l-a primit, la Bagdad, pe 
Vasile Pungan, trimisul special al 
președintelui Republicii Socialiste 
România.

Trimisul special al șefului statului 
român s-a intîlnit, de asemenea, cu 
Hassan Aii, membru al Consiliului 
Comandamentului Revoluției, vice- 
premier, ministrul comerțului șl pre
ședintele părții irakiene în Comisia 
mixtă româno-lrakiană, precum și 
cu alte oficialități ale țării-gazdă, cu 
care a examinat modalitățile de tra
ducere în viață a celor convenite cu 
ocazia convorbirilor dintre tovarășul 
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.

în cursul întrevederilor au fost 
examinate, !n spiritul înțelegerilor 
convenite cu ocazia recentei vizite a 
președintelui Nicolae Ceaușescu la 
Bagdad, stadiul realizării programu
lui de dezvoltare a relațiilor bilate
rale stabilit. cu acest prilej, precum 
și posibilitatea inițierii unor noi căi 
de Intensificare a schimburilor co
merciale și a cooperării reciproc a- 
vantajoase dintre cele două țări, pe 
multiple planuri.

De ambele părți s-a reafirmat do
rința comună de a se acționa, în con
tinuare, în vederea asigurării cursu
lui ascendent al relațiilor și conlu
crării bilaterale, in interesul întăririi 
independenței celor două popoare 
prietene, al cauzei păcii și înțelege
rii internaționale.

Personalitățile irakiene și-au ex
primat deosebita recunoștință pentru 
grija și sprijinul permanent pe care 
președintele Nicolae Ceaușescu îl a- 
cordă dezvoltării colaborării și întă
ririi prieteniei dintre popoarele ro
mân și irakian.

Recent, in parcul Meiji din Tokio a avut Ioc o amplă demonstrație pentru 
dezarmare și pace Ia oare au participat mii de oameni din toate colțurile 

Japoniei

„Marșul
FRAGA 3 (Agerpres). — Partici

panții la „Marșul păcii" (Moscova- 
Vienâ), la care iau parte militanți 
pentru pace din 23 de țări ale Eu
ropei, Asiei, Africii, America de 
Sud și de Nord au ajuns în 
Cehoslovacia, relatează agenția 
C.T.K. Aici lor li s-au ală
turat luptători pentru pace și de
zarmare din R. S. Cehoslovacă. Co-

păcii-'82"
Ioanele au ajuns, la 2 august, în o- 
rașul Kosice, unde a avut loc un 
miting consacrat păcii și dezar
mării.

O ștafetă a „Marșului păcii — ’82” 
a ajuns în. aceeași zi în orașul Za- 
hony din R. P. Ungară, relatează 
agenția T.A.S.S. Aici a avut loc, de 
asemenea, un miting al partizanii 
lor păcii din localitate.

Demonstrație împotriva staționării de rachete nucleare 
pe teritoriul R.F. Germania

BONN 3 (Agerpres). — Partici
panții Ia o demonstrație pentru 
pace, împotriva staționării de 
rachete nucleare pe teritoriul R.F.G. 
au blocat intrarea Ia o bază mili
tară comună americano—vest-ger- 
mană, situată la circa 69 kilometri 
sud de Stuttgart — informează 
agenția United Press International. 
O purtătoare de cuvînt a de
monstranților a declarat că ei pro
testează „împoiriva mașinăriei dis- 
struetive" a războiului. De aseme
nea, a spus ea, această acțiune este

șî „o expresie a «îorințcS aanienîtof 
de a trăi".

LONDRA 3 (Agerpres). — La A- 
berdeen a început, la 3 august, 
marșul păcii „Scoția — 82“, organi
zat din inițiativa Congresului sin
dicatelor din Scoția și a unor or
ganizații antimilitariste. ' Pentru' a 
participa la această manifestare au 
sosit luptători pentru pace din 
Franța, Italia și R.F.G. Traseul 
marșului trece pe lingă bazele mi
litare americane și N.Ă.T.O. ampla
sate în Scoția.

Evoluția situației din Liban
• Acordul de încetare a focului din nou încălcat • Precizarea 
secretarului general al O.N.U. cu privire la trimiterea de

observatori al
BEIRUT 3 (Agerpres). — Forțele 

israeliene au încălcat, din nou, marți, 
ultimul acord de încetare a focului, 
lansînd tiruri de mortiere și rachete 
asupra Beirutului de vest și provo- 
cînd riposta forțelor palestiniano-li- 
baneze progresiste, informează agen
țiile internaționale de presă. Tot
odată, se menționează că forțele is
raeliene au continuat întărirea dispo
zitivului lor militar în jurul Beiru
tului de vest, precum și în zona 
aeroportului.

Bombardamentele masive din ulti
mele zile au provocat mari daune 
materiale în Beirutul de vest, unde 
se estimează că aproximativ 80 Ia sută 
din clădiri au fost distruse. în nu
meroase puncte din capitala libaneză 
clădirile sfîrtecate de obuze continuă 
să ardă. Agenția France Presse no
tează că populația din cartierele ase
diate suferă din ce în ce mai mult din 
cauza blocadei impuse în urmă cu o 
lună de forțele israeliene. Pe zi ce 
trece se simte tot mai acut lipsa ali
mentelor de primă necesitate. De ase
menea, aprovizionarea cu apă pota
bilă și electricitate este practic în
treruptă, iar lipsa combustibililor 
afectează activitatea spitalelor și altor 
servicii.

Luni, președintele Libanului, Elias 
Sarkis, l-a primit, în prezența minis
trului afacerilor externe, Fuad 
Boutros, pe trimisul special al pre
ședintelui S.U.A. în Orientul Mijlociu, 
Philip Habib. Convorbirile s-au refe
rit la ultimele evoluții ale situației, 
în perspectiva, instituirii unei noi în
cetări a focului.

NAȚIUNILE UNITE 3 (Agerpres) 
Secretarul general al O.N.U„ Javier 
Perez de Cuellar, a hotărît că „nu 
se pune problema trimiterii de ob
servatori ai O.N.U. la Beirut fără 
cooperarea părților interesate" (Liban, 
O.E.P. și Israel), a declarat un pur
tător , de cuvînt al Națiunilor Unite, 

Purtătorul de cuvînt al O.N.U. a 
confirmat, de asemenea, că guvernul 
israelian nu a răspuns încă demersu
rilor Națiunilor Unite după adopta
rea, duminică, de către Consiliul do 
Securitate a unei rezoluții în care se 
prevede trimiterea de observatori al 
O.N.U. la Beirut pentru a suprave
ghea situația la Beirut și în jurul

Națiunilor Unite
capitalei libaneze. „Organizația pen
tru Eliberarea Palestinei și Libanul 
au răspuns pozitiv ; trebuie ca și 
Israelul să răspundă", a subliniat 
purtătorul de cuvînt.

TUNIS 3 (Agerpres). — Secreta
rul general al Organizației Națiuni
lor Unite, Javier Perez de Cuellar, 
și-a exprimat profunda îngrijorare 
față de escaladarea agresiunii israe
liene în Liban. în cadrul unei con
ferințe de presă, organizată la în
cheierea vizitei sale în Tunisia, el a 
subliniat că tragedia pe care o tră
iește în prezent Libanul evidențiază 
necesitatea reglementării globale a 
crizei din Orientul Mijlociu, a recu
noașterii drepturilor poporului arab 
palestinian. Secretarul general al 
O.N.U. a precizat că la rezolvarea 
problemei Orientului Mijlociu tre
buie să participe toate părțile in
teresate.

PARIS 8 (Agerpres). — Președin
tele Franței, Francois Mitterrand, 
l-a primit marți, la Paris, pe Kamal 
Hassan Aii, vicepremier și ministrul 
afacerilor externe al Egiptului, care 
i-a adresat șefului statului francez 
un mesaj din partea președintelui 
egiptean Mohamed Hosni Mubarak, 
relatează agenția France Presse.

La sfîrșitul întrevederii, Kamal 
Hassan Aii a declarat presei că între 
temele abordate în cursul convorbi
rilor un loc prioritar l-a ocupat criza 
libaneză. El a subliniat că cele două 
țări „acordă o deosebită importanță 
instaurării păcii în Liban și regle
mentării problemelor libaneză și pa
lestiniană".

ROMA 3 (Agerpres) — Ministrul 
italian al afacerilor externe, Emilio 
Colombo, a cerut Israelului să se 
conformeze rezoluțiilor Consiliului de 
Securitate, reSpectînd, în primul rînd, 
încetarea imediată a focului și a tu
turor activităților militare pe terito
riul libanez, precum și de o parte și 
alta a frontierei israeliano-libaneze, 
transmit agențiile France Presse și 
United Press International. Această 
poziție a fost afirmată intr-un mesaj 
adresat omologului aăts israelian, 
Yitzhak Shamir.

Progresist al Poporului 
din Republica Cooperatistă 

Guyana
GEORGETOWN 3 (Agerpres). — La 

Georgetown au luat sfîrșit lucrările 
Congresului al XXI-lea al Partidu
lui Progresist al Poporului din Re
publica Cooperatistă Guyana. Au 
fost aprobate raportul C.C. și tezele 
privind actualele condiții ale luptei 
pentru democrație, progres social și 
rolul organizatoric al partidului pen
tru unirea tuturor forțelor progresiste 
ale țării. Congresul a adoptat, de a- 
semenea, o hotărîre privind intensi
ficarea muncii politice și ideologice 
a partidului și creșterea Influenței 
sale.

Congresul a ales noul Comitet Cen- I 
trai al partidului.

Partidul Comunist Român a fost I 
reprezentat la congres de ambasado- I 
rul României la Caracas, Marin Ar- I 
gint. I

Convorbirile 
tnreo-sudaneze

ANKARA 3 (Agerpres). — Con
vorbirile turco-sudaneze, care au avut 
loc la Ankara cu prilejul vizitei efec
tuate de președintele Republicii De
mocratice Sudan, Gaafar Mohamed 
Nimeiri, s-au concentrat asupra mă- I 
surilor vizînd îmbunătățirea relațiilor 
bilaterale și reducerea tensiunilor 
regionale, inclusiv cooperarea în do
meniul militar. Sudanul și Turcia au 
semnat acorduri privind schimburile 
culturale și cooperarea economică și 
tehnică. |

Conferința mondială privind politicile culturale 

„România - promotoare consecventă a unei 
mai hune cunoașteri intre țările lumii" 

Intervenții ale reprezentantului țârii noastre
CIUDAD DE MEXICO 3 (Ager

pres). — în cadrul Conferinței mon
diale privind politicile culturale, la 
punctul de pe ordinea de zi privind 
ocrotirea și punerea in valoare a pa
trimoniului cultural, reprezentantul 
țării noastre, ambasadorul Constan
tin Băbălău, a prezentat eforturile 
depuse în România pentru înregis
trarea, conservarea și ocrotirea bu
nurilor culturale. El a arătat că țara 
noastră sprijină statele care au pășit 
recent pe drumul dezvoltării de sine 
stătătoare în vederea recuperării va
lorilor reprezentative ale patrimoniu
lui lor cultural, de care au fost de
posedate, și a făcut o serie de pro
puneri privind îmbunătățirea activi
tății UNESCO în acest domeniu, 
ca și pentru conservarea dinamică a 
patrimoniului cultural mondial.

La punctul privind producția șl di
fuzarea de bunuri și servicii cultu
rale, reprezentantul nostru a relevat

că bunurile culturale și difuzarea 
lor trebuie să fie instrumente cit 
mai eficiente pentru o mai bună cu
noaștere reciprocă între țări și po
poare, exprimîndu-și speranța că 
inteligența specialiștilor va fi cana
lizată nu spre inventarea de noi 
arme și mijloace de distrugere, ci 
spre acele domenii care sint în fo
losul dezvoltării vieții materiale și 
spirituale a omenirii.

★
Cu ocazia Conferinței mondiale 

privind politicile culturale, In ca
drul expoziției de carte „Lumea șl 
cărțile sale", deschisă la Ciudad de 
Mexico, standul românesc este pre
zent cu cărți din literatura clasică și 
contemporană a țării noastre, volu
mul de istorie și albume.

De un deosebit interes pentru pu
blicul mexican sint volumele de is
torie a poporului nostru „Daco-ro- 
manii" și „Geto-dacii“.

COMITETUL PENTRU DEZARMARE ȘI-A RELUAT LUCRĂRILE
GENEVA 3 (Agerpres). — La Geneva au fost reluate, marți, lucră

rile Comitetului pentru dezarmare — organism de negocieri al O.N.U. 
iu sfera dezarmării, din care fac parte 40 de state, printre care și 
România.

Actuala sesiune a comitetului do- 
bîndește o deosebită importanță, atit 
datorită intensificării .cursei înarmă
rilor și cerinței imperioase de a se 
adopta măsuri urgente de dezarma
re, cit și ca urmare a faptului că 
ea se desfășoară după cea de-a doua 
sesiune specială a Adunării Genera
le a O.N.U. consacrată dezarmării (7 
iunie — 10 iulie 1982), care a fixat 
sarcini de mare însemnătate Comi
tetului de dezarmare, între care și 
aceea de elaborare a unei versiuni 
revizuite a Programului global de 
dezarmare și prezentare a lui la vii
toarea , sesiune ordinară a Adunării 
Generale.

Comitetul pentru dezarmare va 
proceda la examinarea in continua
re a diferitelor puncte aflate pe a- 
genda sesiunii sale din primăvara a- 
cestui an — în legătură cu care pro- 
gresele au fost nesemnificative — 
cum sint interzicerea totală a ex
periențelor cu arme nucleare, înce
tarea cursei înarmărilor nucleare și 
înfăptuirea dezarmării nucleare, e- 
laborarea unor aranjamente interna
ționale efective, care să garanteze 
seOuritâtea statelor neposesOare de 
arme nucleare împotriva utilizării ar
melor nucleare sau a amenințării cu 
folosirea lor ș.a.

ÎNTREPRINDERI ROMANEȘTI 
LA EXPOZIȚIA DE LA SYDNEY, 
în orașul australian Sydney a fost 
inaugurată expoziția de bunuri de 
larg consum, la care participă 10 în
treprinderi de comerț exterior ro
mânești. La deschidere au partici
pat reprezentanți ai autorităților fe
derale și locale, ai cercurilor de 
afaceri, un numeros public, care au 
apreciat calitatea exponatelor ro
mânești și modul de prezentare a 
acestora.

LA GENEVA a avut loc, îa 3 au» 
gust, o ședință plenară a delega» 
țiilor U.R.S.S. și S.U.A. la negocie
rile privind limitarea șî reducerea 
armamentelor strategice.

REALITĂȚILE VIEȚII DE IMIGRANT:
9 9

„Muncitorii oaspeți66 de ieri, indezirabilii de astăzi

VIAȚA A REVENIT LA NOR
MAL ÎN KENYA, după zădărnici
rea tentativei de lovitură de stat 
întreprinsă duminicii.de un grup de 
militari din rîndul torțelor armate 
aeriene, a informat postul de radio 
„Vocea Kenyei". Populația și-a re
luat activitatea obișnuită, comuni
cațiile cu exteriorul sint restabilite, 
iar aeroportul internațional din 
Nairobi a fost redeschis.

Raportul unui organism oficial din R. F. G. pune in evidență situația precară a muncitorilor străini
GUVERNUL BRITANIC a ordo

nat firmelor britanice să nu res-

ILE DE PRESr 
e scurt

NOI REPRESIUNI ÎN COREEA DE SUD. Tribunalul din Seul a pro
nunțat o serie de noi sentințe grele pentru studenții participanți la ac
țiuni de protest împotriva regimului dictatorial din Coreea de Sud. După 
cum relatează agenția Reuter, Moon Bu Shik și Kim Hyong Jang au fost 
condamnați la moarte, ei fiind învinuiți de organizarea de acțiuni și pro
pagandă contra „guvernului" sud-coreean. Alți cinci colegi ai lor au pri
mit pedepse cu închisoarea pe viață. Prin asemenea măsuri deosebit de 
severe, autoritățile sud-coreene încearcă să intimideze populația, ■ care-și 
exprimă tot mai ferm opoziția față de regimul antipopular și acționează 
pentru instaurarea democrației în Coreea de Sud.
pecte embargoul american asupra 
livrărilor către U.R.S.S. de echi
pamente destinate conductei de 
gaze dintre Siberia și Europa occi
dentală — a anunțat în Camera 
Lorzilor ministrul britanic al co
merțului, lordul Cockfield.

INCENDIILE DE PĂDURE iz
bucnite tn apropiere de Atena și 
Corint au fost localizate luni după- 
amiază de pompieri, ajutați de u- 
nități militare. Incendiile, de origi
ne criminală, potrivit guvernului 
grec, au izbucnit in după-amiaza 
zilei precedente In pădurile de pini 
de pe muntele Pendeli, la nord de 
Atena, și intr-o zonă din apropiere 
de Corint.

CREȘTEREA PREȚURILOR ÎN 
ITALIA. Potrivit datelor publicate, 
marți, la Roma de Institutul națio-

nai de statistică, indicele prețurilor 
la bunurile de consum a înregistrat 
luna trecută în Italia o nouă creș
tere, ceea ce echivalează cu o rată 
anuală de 16,7 la sută. Frontul 
prețurilor — notează agenția France 
Fresse, care transmite știrea — va 
cunoaște în Italia o „vară fierbin
te", mai ales după decizia adoptată, 
Bimbătă, de guvernul italian de a 
majora taxa pe valoare adăugată 
la majoritatea produselor.

Problema prezenței muncitorilor 
străini preocupă în ultimul timp cu 
insistență diferitele instituții de spe
cialitate, autoritățile locale și fede
rale, organizațiile politice și sindi
cale, presa și în general mijloacele 
de informare din R.F.G. în mod de
osebit este formulată întrebarea 
„dacă existența unui șomaj ce tinde 
spre cota alarmantă de 2 milioane 
de oameni este compatibilă cu «to
lerarea» prezenței a 4,6 milioane 
muncitori străini". Implicațiile aces
tei situații sint prezentate pe larg 
intr-un raport, elaborat de dr. Wolf
gang Bodenbender, director în Mi
nisterul pentru Problemele Muncii și 
Ordinii Sociale de la Bonn, raport 
reprodus de ziarul „FRANKFURTER 
RUNDSCHAU".

„în deceniile ’60 și ’70 — se arată în 
raport — muncitorii străini au adus 
o contribuție însemnată la dezvolta
rea Republicii Federale Germania și, 
prin aceasta, la îmbunătățirea condi
țiilor de viață ale populației noastre. 
Astfel, în perioada dinainte de 1973 
(an în care s-a oprit campania orga
nizată de racolare a muncitorilor 
străini — n.r.) și în condițiile scăde
rii ponderii populației autohtone pro
ductive, s-a reușit să se obțină 
sporirea veniturilor oamenilor mun
cii vest-germani, reducerea timpului 
de lucru, prelungirea perioadei de 
calificare și scăderea vîrstei de pen
sionare". Din aceste motive, raportul 
consideră abuzivă tratarea „munci
torilor străini ca o armată de re
zervă manevrabilă", în funcție de in
teresele egoiste de moment, deși nu 
pune la îndoială „oportunitatea mă
surilor oficiale adoptate în ultimele 
luni privind stoparea accesului străi
nilor pe piața vest-germană a mun
cii". „Un aflux nestingherit de stră
ini — se spune in raport — ar pe
riclita interesele vitale ale muncito
rilor vest-geirmani“.

Și dacă, totuși, unele întreprinderi 
vest-germane continuă să aibă an
gajați din rindul muncitorilor stră
ini, pentru aceasta există o explica
ție simplă : în aceste i’-’i-'e condi
țiile de muncă sint inacceptabile 
pentru localnici. „Situația generală 
a mimc;t«r>lor in astfel de unite (sa
larii, condiții de muncă, perspective 
de calificare, statutul personalului) 
— notează raportul — nu corespun
de standardului (lin restul econo
miei".

Pe lingă slujbe prost plătite și pos
turi de muncă refuzate de localnici, 
muncitorii străini sint siliți să su
porte și specula proprietarilor de 
locuințe.

® In condițiile unui șomaj crescind în rîndul populației vest- 
germane, „nu mai poate fi tolerată existența a 4,6 milioane 
muncitori străini" ® Recunoașteri semnificative: „adversitatea 
față de străini ia proporții îngrijorătoare" • Perspectivele: 
„Situația in domeniul angajării muncitorilor străini se va înrăutăți 

și mai mult"

„Grupurile de străini se concen
trează în special în marile orașe — 
relevă raportuL Astfel, în Frank
furt pe Main sau în Offenbach, stră
inii reprezintă 20 la sută din numă
rul populației. S-a ajuns, în ceea ce 
privește locuințele, la o concentrare 
a străinilor în adevărate ghetouri. 
Sint cartiere în care străinii trăiesc 
într-o veritabilă izolare. Clădiri șu
brezite de vreme, spații de locuit cu 
o înfățișare dezolantă caracterizează 
zonele din care s-a retras, treptat, 
populația vest-germană locală. A- 
ceasta ar putea determina o evoluție 
în două direcții t intr-o primă fază 
părăsirea în proporție crescîndă de 
către vest-germani a acestor cartie
re («faza distanțării sociale») și in 
a doua fază frica de invazia elemen
telor străine și trecerea la atitudini

de apărare socială («faza agresiunii 
sociale»)".

Adversitatea față de străini este 
un proces care a luat, după opinia 
presei vesst-germane, proporții îngri
jorătoare. Chiar in timpul procesu
lui grupului de neonaziști ce se des
fășoară la Stuttgart, Sibylle Vorder- 
briigge, una din acuzate, a declarat 
că „țelul" atentatelor cu bombe a- 
Bupra cartierelor locuite de străini 
in orașul Hamburg era „să semene 
frică și groază printre străini".

în aceste împrejurări, raportul 
menționat constată : „Concentrarea 
crescîndă a străinilor în anumite 
zone, intensificarea formării de ghe
touri, modificarea structurii etnice 
și problematica . situației calificării 
copiilor muncitorilor străini au creat 
o situație periculoasă în R.F.G. 50 la

Pînă de curînd „rezervate" cu predilecție muncitorilor imigranți, chiar șl 
asemenea îndeletniciri devin mai greu accesibile, în condițiile șomajului 

crescind in rîndurile autohtonilor

sută dintre copiii străinilor nu reu
șesc să termine o școală elementară. 
Aceasta constituie cel mai mare han
dicap, intrucît masei copiilor munci
torilor străini nu li se oferă altă 
perspectivă de viață decît o activi
tate in munci auxiliare, necalificate, | 
cu alte cuvinte să preia funcția de | 
suboroletariât".

„O problematică specială apare șl 
Sn legătură cu situația celei de-a 
doua generații de străini — continuă 
raportul. Această generație de tineri 
este mai sensibilă decît părinții lor 
la șansele reduse privind instruirea, | 
calificarea și practicarea unei me
serii. Ea este mai conștientă de sta
rea de declasare socială in care se 
află. Această a doua generație de 
străini va compara propriile lor șan
se sociale și economice cu cele ale 
populației vest-germane și va resim
ți eșecul integrării sociale și profe
sionale așa cum este tn realitate : o 
discriminare insuportabilă.

Dacă evoluția își va urma cursul 
de pînă acum și anume ca aproape 
75 la sută dintre copiii muncitorilor 
străini să nu poată obține o califi
care pentru a fi în măsură să exer
cite o meserie, in Republica Fede
rală se va forma un nou subproleta
riat. Oricine poate aprecia cu luci
ditate procesele sociale își dă seama 
că această situație nu poate duce 
decît la existența «unei bombe so
ciale cu explozie întirziată».

Situația in general nefavorabilă a 
angajării muncitorilor străini — ara
tă raportul — se va înrăutăți proba
bil și mai mult. Aceasta rezultă din 
deficitul de locuri de muncă pe an
samblul economiei vest-germane, dar 
și din sporul demografic pe care se 
contează in rindul populației autoh
tone. într-un răstimp nu prea lung, 
trebuie să fie încadrați în activități 
productive nu numai actualii șomeri, 
ci, pe deasupra, și aproximativ 500 000 
vest-germani capabili de muncă".

Wolfgang Bodenbender apreciază 
5n raportul său că, în aceste condiții, 
simultan cu măsurile de. stopare a 
afluxului de străini p® piața muncii, 
forurile competente vest-germane 
discută și oportunitatea altor mijloa
ce pentru accelerarea procesului 
retrimiterii muncitorilor străini în 

. țările lor de origine. Dar chiar 
înainte de adoptarea acestor măsuri, 
„numai in anii 1979 și 1980 — după 
cum arată raportul amintit — 400 000 
de oameni s-au reîntors în țările lor" 
de unde fuseseră recrutați de agen
ții diferitelor firme pe baza unor 
promisiuni amăgitoare. Promisiuni 
care s-au risipit la contactul dur, 
nemijlocit cu realitățile...

I ia bordul
« La bordul complexu- 
I lui spatial „Saliut-7“ 
I — „Soiuz T-5“ — „Pro- 
Igress-14", echipajul de

cosmonauți 
format din
Berezovoi și Valentin 

I Lebedev, continuă rea- 
I Uzarea programului 
* misiunii lor, relatează 
Lagenția T.A.S.S., de la

Centrul de coordonare

Cercetări științifice 
complexului spațial sovietic

sovietici, 
Anatoli

a zborului. Ziua de 
marți a fost consa
crată în mare parte 
prospectării unor bo
gății naturale ale Ter- 
rei și unor studii asu
pra mediului ambiant. 
Cu ajutorul a două a- 
parate fotografice spe
ciale au fost foto
grafiate

Intensificarea actelor
agresive ale R.S.A. 

împotriva Mozambicului
MAPUTO 3 (Agerpres). — Avioane 

și elicoptere sud-africane au violat 
spațiul aerian al Mozambicului de 
peste 30. de ori în perioada ianuarie- 
iulie a.c., a anunțat la Maputo Mi
nisterul Apărării.

Acțiunile regimului rasist de îa 
Pretoria s-au concentrat în provincia 
Gaza, unde se construiește un impor
tant obiectiv economic mozambican.

Ministerul Apărării mozambican 
subliniază creșterea considerabilă a 
actelor de agresiune sud-africane 
vizînd destabilizarea situației din 
Mozambic.

italia : Vie condamnare 
a terorismului

ROMA 3 (Agerpres). — Peste 12 000 
de persoane au participat luni, Ia 
Bologna, la o demonstrație, pentru a 
marca astfel împlinirea a doi ani de 
la atentatul terorist din gara orașu
lui. Explozia unei bombe de mare 
putere a făcut, atunci, să-și piardă 
viața 85 de persoane, alte peste 200 
fiind rănite. într-o alocuțiune rostită 
cu acest prilej, primarul orașului Bo
logna, Renato Zangheri (comunist), 
a exprimat convingerea că actul te
rorist de la 2 august 1980 a fost co
mis de neofasciști, informează agen
țiile internaționale de presă. „Noi 
știm — a arătat el — că terorismul 
negru este o expresie infamă a unor 
planuri politice antidemocratice mai 
vaste".

regiuni ale

Bielorusiei, Crlmeei, 
Caucazului, Pamirului, 
mărilor - ■ -
Neagră, 
tlantic 
asemenea, cosmonauta 
au continuat cercetări
le astrofizice și biolo
gice. tn serele cosmice 
„Oazis" și „Vazon" 
cos-monauții cultivă 
mazăre, grîu, ceapă.

Caspică și 
oceanelor A- 

și Indian. De

TAIFUNUL BESS, care a afectat i 
regiunile sudice și centrale ale Ja
poniei, atingind viteza de 200 kilo- j 
metri pe oră, a provocat moartea | 
a 59 de persoane. Detașamente spe- 1 
dale ale poliției și armatei conți- ■ 
nuă căutarea a 24 de persoane 
date dispărute. Inundațiile provo
cate de taifun au afectat mii de I 
hectare de suprafețe agricole. Rîu- | 
rile umflate și ieșite din matcă au 
deteriorat 29 de poduri, inundînd I 
15 000 de clădiri. TaifunuCBess s-a | 
năpustit asupra insulelor arhipela
gului nipon la numai două zile I 
după cele mai catastrofale inunda- j 
ții cunoscute in ultimul sfert de 
secol, în urma cărora și-au pierdut I 
Viața 380 de locuitori. Ki,.

UN MARE COMPLEX 
CHIMIC a fost inaugurat 
Veracruz, din Mexic, în 
șefului statului, Jose Lopez Por
tillo. Complexul are șapte unități 
producătoare, iar costul întregului 
proiect este de 7,5 miliarde pesos.

PE’x. rl» 
în statul 
prezența

prînz de pominaUn
Nu o dată, de la tri

buna organizațiilor in
ternaționale sau cu 
alte prilejuri au fost 
denunțate marile dis
crepanțe privind re
sursele de hrană ale 
omenirii, în sensul că 
în timp ce sute de mi
lioane de oameni de 
pe întinse regiuni ale 
globului suferă de foa
mete sau malnutriție, 
intr-un număr redus 
de țări dezvoltate sint 
irosite cantități uriașe 
de alimente. Pe bună 
dreptate s-a arătat că 
numai cu ceea ce ră
mâne intr-o săptămină 
de la masa anumi
tor familii din țările 
dezvoltate s-ar putea 
asigura, timp de un an, 
hrana unei familii din 
regiunile afectate de 
foamete ale „lumii a 
treia" ! Și nu numai 
din lumea subdezvol
tării, ci chiar din pro
priile țări...

O întâmplare recen
tă vine să confirme 
din nou această situa
ție revoltătoare. Doi 
membri ai Camerei 
Reprezentanților, Mary

Rose Oakar și Tony 
Hall, au organizat pen
tru colegii lor — desi
gur, fără a-i incunoș- 
tința dinainte — un 
prinz pregătit in ex
clusivitate din alimen
te, cu proprietăți co
mestibile încă intacte, 
descoperite in contei- 
nere pentru gunoaie. 
Creveții serviți la- 
masă, în valoare de 100 
dolari, au fost „pes- 
cuiți", de exemplu, în 
stare de congelare, în 
lada de gunoi a unui 
supermagazin. . Origi
nala invitație a fost 
sugerată de Carol Fen- 
nelly, care, împreună 
cu alți activiști ai unei 
organizații sociale, co
lindă cu regularitate 
prin hale de produc
ție, prin mari magazi
ne, scotocind prin cu
tiile de gunoaie, în 
căutare de alimente 
comestibile. Și de 
fiecare dată, notea
ză agenția Associated 
Press, ei se întorc cu 
„o recoltă bogată"; 
atit de bogată incit le 
trebuie un camion

mare pentru a o trans
porta.

In ce-i privește, cei 
doi congresmeni țin
tesc mai departe : ei 
preconizează adoptarea 
unor reglementări le
gale in scopul redistri
buirii surplusurilor a- 
limentare, iar efortu
rile lor urmăresc cîști- 
garea adeziunii colegi
lor lor, cărora li s-au 
adresat în scris cu a- 
semenea argumente : 
„Un număr crescind 
de americani merg în 
flecare seară la culca
re flăminzi sau insu
ficient hrăniți : și, cu 
toate acestea, conti
nuăm să ne compor
tăm irațional, să iro
sim alimente, de care 
aceștia ar avea urgen
tă nevoie".

O concluzie care, fi
rește, este cu atit mai 
valabilă în privința 
cohortelor de înfome
tați din zonele subdez
voltate ale lumii, pri
vați chiar și de canti
tățile minime de hra
nă necesare a le asi
gura existența. (P. 
Stăncescu).
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