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Astăzi, în jurul orei 10, postu
rile de radio și televiziune vor 
transmite direct solemnitatea 
semnării documentelor oficiale 
româno-sudaneze ; in jurul orei 
10,45 va fi transmisă ceremonia 
plecării președintelui Uniunii 
Socialiste Sudaneze, președintele 
Republicii Democratice Sudan, 
Gaafar Mohamed Nimeiri, care, 
la invitația tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al 
Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste 
România, și a tovarășei Elena 
Ceaușescu, a efectuat, împreună 
cu doamna Nimeiri, o vizită ofi
cială de prietenie in țara 
noastră.

Intîmpinați cu sentimente de înaltă stimă și deosebită căldură, ieri

Președintele faine Ceausescu si președintele Gaafar Mohamed Nimeiri,
/ ■

împreună cu tovarășa Elena Ceausescu si doamna Nimeiri, 
au făcut o vizită la Giurgiu si Sitenita

Județele Alba, Bacău și Botoșani au încheiat 
recoltarea griului

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, și tovarășa Elena 
Ceaușescu, împreună cu președintele 
Uniunii Socialiste Sudaneze, pre
ședintele Republicii Democratice Su
dan, Gaafar Mohamed Nimeiri, și 
doamna Nimeiri, au fost, joi, oaspeți 
ai oamenilor muncii din județele 
Giurgiu și Călărași.

Vizita a permis înalților oaspeți 
sudanezi cunoașterea unor importan
te realizări ale industriei noastre 
constructoare de mașini, îndeosebi 
din ramura construcțiilor navale.

Cei doi conducători de partid și de 
stat au fost însoțiți în această vizită 
de Ștefan Andrei, membru supleant 
al Comitetului Politic Executiv al 
C.C. al P.C.R., ministrul afacerilor 
externe, de alte persoane oficiale ro- 
mâpe, precum și de membri ai suitei 
șefii sji partidului și statului sudanez.

K» plecarea din București, pe ae
roportul Băneasa, președinții Nicolae 
Ceaușescu și Gaafar Mohamed 
Nimeiri, tovarășa Elena Ceaușescu și 
doamna Nimeiri au fost salutat! de 
tovărășii Constantin Dăscălescu, 
Iosif Banc. Nicolae Constantin, 
Gheorghe Pană, de membri ai gu
vernului, de alte persoane oficiale 
române și sudaneze.

Elicopterul, la bordul căruia se a- 
flau președinții Nicolae Ceaușescu și 
Gaafar Mohamed Nimeiri, tovarășa 
Elena Ceaușescu și doamna Nimeiri, 
a aterizat la Giurgiu, în apropierea 
Întreprinderii textile „Dunăreană".

In întîmpinare au venit mii de lo
cuitori ai municipiului Giurgiu, care 
au făcut președinților Nicolae 
Ceaușescu și Gaafar Mohamed 
Nimeiri, tovarășei Elena' Ceaușescu 
și doamnei Nimeiri o primire deo
sebit de călduroasă, ovaționind înde
lung pentru prietenia și colaborarea 
dintre țările și popoarele noastre. Pe 
o mare pancartă se afla înscrisă u- 
rarea „Bine ați venit, înalți oaspeții".

Ea coborîrea din elicopter, pre
ședinții Nicolae Ceaușescu și Gaafar 
Mohamed Nimeiri, tovarășa Elena 
Ceaușescu și doamna Nimeiri au fost 
întimpinați de tovarășul Vasile 
Mușat, prim-secretar al Comitetului 
județean Giurgiu al P.C.R., președin
tele comitetului executiv al consiliu
lui popular județean, care le-a a- 
dresat călduroase cuvinte de bun ve
nit.

O gardă militară, formată din ma
rinari, membri ai gărzilor patriotice 
și tineri din detașamentele de pre
gătire pentru apărarea patriei, a pre
zentat onorul. Cei doi conducători de 
partid și de stat au trecut în revistă 
garda de onoare.

în semn de înaltă cinstire, de caldă 
ospitalitate, un grup de‘tineri și ti
nere în costume, populare au invitat 
pe ț ‘eședinții Nicolae Ceaușescu și 
Ga a,Iar Mohamed Nimeiri, pe tova
rășa Elena Ceaușescu și doanina 
Nimeiri, să guste din tradiționala 
piine și sare. Pionieri și șoimi ai pa
triei le-au oferit, la rîndul lor, bu
chete de flori.

De aici, președinții Nicolae 
Ceaușescu și Gaafar Mohamed 
Nimeiri, tovarășa Elena Ceaușescu și 
doamna Nimeiri au luat loc in ma
șini, 8trăbătind principalele artere

Primire enrtuziostă fa Giurgiu

ale municipiului pînă to portul 
Giurgiu.

De-a lungul întregului traseu, îm
podobit festiv cu drapelele de stat 
ale României și Sudanului, locuitorii 
municipiului au făcut o caldă mani
festare de simpatie președinților 
Nicolae Ceaușescu și Gaafar 
Mohamed Nimeiri, tovarășei Elena 
Ceaușescu și doamnei Nimeiri. Mul
țimea venită în întîmpinare flutura 
stegulețe românești și sudaneze, 
eșarfe multicolore și buchete de flori, 
ovaționa, aplauda îndelung, dînd 
expresie sentimentelor de satisfacție 
ale întregului nostru popor față de 
noul dialog la nivel înalt româno- 
sudanez, care va marca un impor
tant moment în dezvoltarea și întă
rirea continuă a bunelor relații din
tre partidele, țările și popoarele 
noastre.

Dintr-o mașină deschisă, președin
ții Nicolae Ceaușescu și Gaafar Mo
hamed Nimeiri au răspuns cu căldură 
acestor manifestări de simpatie.

în portul Giurgiu s-a regăsit a- 
ceeași atmosferă însuflețită. Și aici, 
mii de locuitori ai orașului și, îm
preună cu ei. sute de constructori de 
nave, muncitori din port și din zona 
industrială cîîn apropiere au făcut o 
entuziastă primire, aclamînd pe cei 
doi conducători de partid și de stat, 
ovaționind pentru prietenia dintre 
țările și popoarele noastre.

înalții oaspeți au fost salutați de ge- 
neral-locotenent Constantin Olteanu, 

membru supleant al Comitetului Po
litic Executiv al C.C. al P.C.R., mi
nistrul apărării naționale, Vasile 
Bulucea, ministrul transporturilor și 
telecomunicațiilor, și contraamiral 
Ioan Mușat, comandantul marinei 
militare.

în portul Giurgiu, președinții 
Nicolae Ceaușescu și Gaafar 
Mohamed Nimeiri, tovarășa Elena 
Ceaușescu și doamna Nimeiri, cele
lalte persoane oficiale române și su
daneze s-au îmbarcat pe nava pre
zidențială „Mihai Viteazul", îndrep- 
tîndu-șe spre Oltenița.

înainte de plecarea navei, de pe 
puntea acesteia, celor doi conducători 
de partid și de stat le-au fost pre
zentate tipuri de remorchere-împin- 
gătOare de mare capacitate și alte 
nave fluviale, în majoritate fabricate 
pe șantierele constructoare de mate
rial naval din Giurgiu și Oltenița. Mi
nistrul transporturilor și telecomuni
cațiilor a dat explicații în legătură 
cu principalele caracteristici tehnico- 
economice ale noilor construcții na
vale. Președintele Gaafar Mohamed 
Nimeiri, interesîndu-se de nivelul 
atins de industria românească con
structoare de mașini, de volumul șl 
calitatea produselor, a apreciat efor
turile constructorilor de nave ai 
României socialiste de a concepe și 
realiza mijloace de transport pe apă, 
corespunzător exigențelor actuale ce 
se pun in fața acestei ramuri indus
triale.

în aplauzele și .uralele celor veniti 
să salute pe înalții oaspeți, nava pre
zidențială ..Mihai Viteazul" s-a în
dreptat spre Oltenița.

Nava prezidențială a străbătut apoi 
pe Dunăre traseul dintre Giurgiu și 
Oltenița.

La acostare, la cala din incinta 
întreprinderii de construcții de nave

Convorbiri oficiale intre preseMe
Nicolae Ceaosescu si președintele 

Saafar Hameii Nimeiri
în cursul zilei de joi, tovarășul 

Nicolae Ceaușescu, secretar general 
al Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, și Gaafar Mohamed Nimeiri, 
președintele Uniunii Socialiste Suda
neze, președintele Republicii Demo
cratice Sudan, au continuat, la bordul 
navei prezidențiale „Mihai Viteazul", 
în timpul călătoriei pe Dunăre, con
vorbirile oficiale.

în cadrul convorbirilor au fost 
examinate noi căi și posibilități pen
tru lărgirea in continuare a relațiilor 
de colaborare dintre cele două țări, 
pentru dezvoltarea și adincirea .coo
perării economice și tehnico-științifi- 

și piese turnate din vechiul port du
nărean, mii de muncitori și locuitori 
ai orașului au primit cu puternice 
urale și ovații pe tovarășul Nicolae 

< Cțiușescu, pe tovarășa Elena 
Ceaușescu, pe președintele Gaafar 
Mohamed ' Nimeiri, pe doamna
(Continuare în pag. a IlI-a) 

ce dintre România și Sudan in do
menii de interes comun.

Conducătorii de partid și de stat ai 
celor două țări au exprimat și de 
această dată convingerea că promo
varea conlucrării bilaterale, ce se va 
extinde și mai mult în viitor, cores
punde pe deplin intereselor dezvol
tării economice și sociale indepen
dente a celor două popoare. A fost 
subliniată, de asemenea, însemnăta
tea sporirii schimburilor de mărfuri 
și identificării unor noi acțiuni de 
cooperare economică și tehnică.

Convorbirile s-au desfășurat intr-o 
atmosferă de prietenie, stimă și în
țelegere reciprocă.

Oamenii muncii din agricultura 
județelor Alba. Bacău și ’Botoșani 
au încheiat recoltarea-griului de pe 
întreaga suprafață cultivat^.

într-o telegramă adresjrtă C.C. 
al P.C.R., tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, de Comitetul județean 
Alba al P.C.R„ se arată :

în spiritul indicațiilor date de 
dumneavoastră la Consfătuirea de 
lucru cu ca'drele din agricultura 
județului Constanța, acționăm ener
gic pentru pregătirea în cele mai 
bune condiții a campaniei agricole 
de toamnă, pentru a pune baze 
trainice recoltei anului viitor. în 
acest scop s-a trecut Ia stabilirea 
suprafețelor ce urmează să fie în
sămi nț ate cu orz și griu, pregătirea 
semințelor și repararea utilajelor 
care vor lucra in campanie. Acor
dăm, în același timp, o atenție deo
sebită înfăptuirii indicațiilor date 
de dumneavoastră privind dezvol
tarea și modernizarea zootehniei, 
creșterea efectivelor și a producții
lor animaliere.

Vă asigurăm, mult stimate tova
rășe secretar general, că toți oa
menii muncii din agricultura jude
țului Alba, în frunte cu comuniștii, 
nu vor precupeți nici un efort pen
tru ca, in cinstea zilei de 23 Au
gust și a Conferinței Naționale a 
partidului, să obțină noi și im
portante succese în realizarea sar
cinilor de plan și a angajamentelor 
asumate în acest an și pe intrefeul 
cincinal.

Conștienți că organizarea temei
nică a muncii și respectarea tehno
logiilor conduc la obținerea unor 
producții superioare — se sublinia
ză în telegrama adresată C.C. 
al P.C.R., tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, de Comitetul județean 
Bacău al P.C.R., — vom concen
tra întreaga noastră activitate pen
tru înfăptuirea exemplară a indi
cațiilor și sarcinilor date de dum
neavoastră, mult iubite tovarășe 
Nieolae Ceaușescu. la recenta Con
sfătuire de lucru cu cadrele de

HARGHITA /Producție 

fizică peste prevederi
în întrecerea socialistă desfășu

rată în cinstea zilei de 23 August, 
oamenii muncii români și maghiari 
din industria județului Harghita iși 
amplifică eforturile pentru reali
zarea și depășirea sarcinilor de 
producție. De la începutul anului șt 
pină în prezent ei au reușit să 
realizeze peste prevederile planului 
1 832 tone fontă, 2 225 tone pirită, 
50 tone cupru in concentrate, peste 
3(50 tone .mașini și utilaje pentru 
industriile chimică și metalurgică, 
1 650 tone de caolin preparat, apa- 
rataj electric de joasă tensiune în 
valoare de 10 milioane lei, 2 554 me
tri cubi prefabricate din beton, 
1 570 metri pătrați PAL, 36 200 
metri pătrați uși-ferestre și alte 
produse solicitate de beneficiarii 
interni, și partenerii externi. (I. D. 
Kiss, corespondentul „Scinteii").

BRĂILA : Sarcinile anuale

ia export integral onorate
Colectivul de oameni ai muncii 

de la Combinatul de fibre artifi
ciale Brăila și-a intensificat efortu
rile in ampla întrecere socialistă, 
reușind un remarcabil succes pe 
care îl dedică marii sărbători na
ționale de la 23 August : indcpli- 
nirea integrală a sarcinilor prevă
zute in planul la export pe între
gul an. Este demn de relevat că 

conducere din agricultura județului 
Constanța.

Sîntem hotărîți să întîmpinăm 
marea sărbătoare națională a în
tregului nostru popor de la 23 Au
gust și Conferința Națională a par
tidului cu noi succese în îndeplini
rea și depășirea sarcinilor de pro
ducție din agricultură.

Vă încredințăm și cu acest pri
lej, tovarășe secretar general, că 
oamenii muncii din agricultură, toți 
locuitorii satelor din județul Bacău, 
în frunte cu comuniștii, își vor in
tensifica eforturile pentru sporirea 
producției agricole vegetale și ani
male, în vederea satisfacerii cerin
țelor economiei naționale și înfăp
tuirii programelor proprii de apro
vizionare a populației cu produse 
agroalimentare.

în telegrama adresată C.C. al P.C.R., 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, de 
Comitetul județean Botoșani al 
P.C.R., se spune : Conștienți de 
înalta răspundere ce o avem pen
tru asigurarea, în spiritul legii au- 
toconducerii și autoaprovizionării 
teritoriale, a unui volum corespun
zător de produse agroalimentare 
pentru consumul populației, acor
dăm cea mai mare atenție onorării 
ritmice a tuturor sarcinilor ce ne 
revin față de fondul de stat, fondul 
pieței și fondul de retribuire al a- 
celora ce-și desfășoară munca pe 
ogoare.

Vă încredințăm, mult stimate și 
iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
de hotărîrea noastră fermă de a u- 
tiliza fiecare oră bună de lucru din 
zi sau din noapte, de a pune cit 
mai bine in valoare baza tehnico- 
materială și potențialul pămîntului, 
astfel incit toate lucrările ce le 
avem de executat să constituie o 
garanție sigură că in anul următor 
vom obține o producție medie de 
cereale de cel puțin 4 000 kg la hec
tar, 'așa cum dumneavoastră ne-ați 
indicat în timpul recentei vizite de 
lucru ce ați efectuat-o in județul 
nostru.

(Agerpres)

întreaga' cantitate de fir tehnic 
vîscoză și celofibră produsă și ex
pediată către partenerii din 6 țări 
— U.R.S.S., R.P. Bulgaria, R.P. 
Ungară, Italia, R.F. Germania și 
Austria — în concordanții cu pre
vederile planului la export, a fost 
de cea mai bună calitate. Totodată, 
in cadrul sarcinilor generale de 
export ale combinatului, planul pe 
relația devize libere este realizat în 
proporție de 180 Ia sută. Au fost 
încheiate contracte pentru livrarea 
suplimentară către parteneri ex- 
'terni a unor noi cantități de pro
duse. estimindu-se că. pină Ia 
sfîrșitul anului, depășirea planului 
la export se va ridica la 8.3 mili
oane lei. (Cornelia Ifrim, corespon
dentul „Scinteii").

TULCEA : • Un important 

sucees al metalurgiștilor
Oamenii muncii de la Combinatul 

metalurgic din Tulcea întimpină 
marea sărbătoare de la 23 August 
cu un important succes : realiza
rea siliciului tehnic foarte pur 
folosit la fabricarea aliajelor cu 
aluminiu. Au fost produse primele 
15 tone de siliciu cu o granulație 
mai mică de un milimetru și un 
conținut de siliciu de 98,5 la sută, 
care se află în drum spre benefi
ciarii din țară. Pină la finele anu
lui, metplurgiștii tulceni vor mai 
produce aproximativ 100 de tone 
de siliciu foarte pur. eliminind ast
fel importul. (Ncculai, Amihtilcsel, 
corespondentul „Scinteii/).

La bordul navei „Mihcl Viteazul
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OBIECTIVE PRIORITARE, DE MARE ÎNSEMNĂTATE, ÎN ECONOMIE
I -AÎNCHEIEREA SECERIȘULUI

sibiu. Recoltarea
griului—in faza finală

în județul Sibiu viteza la recolta
rea griului a ajuns in ultimele zile 
la 2 700 hectare, atit cit s-a prevăzut. 
Ca atare, secerișul se apropie de fi
nal, realizările pe județ, pină in sea
ra zilei de 4 august, ajungind la 94 
la sută din suprafața cultivată. ..Fa
cem tot ce e posibil pentru a depăși 
acest ritm — ne spune tovarășul Io
sif Tutulea. directorul direcției agri- 

■.cole județene. într-o zi-două bune 
de lucru secerișul va fi încheiat pe 
întreaga suprafață și, odată cu aceas
ta, va fi terminată și livrarea la fon
dul de stat a întregii cantități de 
griu contractată. Peste 20 de coope
rative agricole au și încheiat recol
tarea griului,, iar în alte 20 de Uni
tăți această lucrare se apropie de 
sfîrșit". <

în multe cooperative agricole, între 
care cele din Ocna Sibiului, Șelimbăr, 
Șura Mare și Boian, combinele lu
crează grupat, fără întrerupere. 
Echipele de asistență tehnică înlătu
ră cu operativitate orice defecțiune, 
în aceste unități ca și în altele, in 
același ritm cu secerișul, griul este 
transportat la bazele de recepție. 
Atunci cind remorcile tractate nu fac 
față ritmului de lucru al combinelor, 
intervin autocamioanele. Atelajele 
suit folosite la eliberarea de paie a 
terenurilor. Aceasta a permis ca uni
tățile din județul Sibiu să-și reali
zeze sarcina de a insămînța cultu
rile duble pe cele 8 000 hectare pre
văzute. Măsurile luate de comanda
mentul județean pentru agricultură 
urmăresc ca. pină la 12 august, să 
fie strinse paiele de pe toate terenu
rile, iar pină la 20 august să fie 
efectuate arăturile de vară.

Nicolae BRUJAN
corespondentul „Scînteii"

din cele 51 501 hectare cultivate, ceea 
ce reprezintă 89 la sută din plan. Din 
datele Existente la direcția agricolă 
județeană rezultă insă că există 
mari diferențe intre realizările uni
tăților din zona de cîmpie și ale celor 
din nordul județului. Astfel, in timp 
ce în unitățile din consiliile agroin
dustriale Zau de Cîmpie, Sărmașu, 
Luduș,. Tîrnăveni. Tirgu Mureș și 
Iernut, cu suprafețe de peste 3 000 
hectare fiecare, griul a fost strîns de 
pe întreaga suprafață cultivată, în 
cele din consiliile agroindustriale 
Singeorgiu de Pădure, Miercurea Ni- 
rajului, Sovata șt Morăreni mai sînt 
mari suprafețe de recoltat, deși, cu 
mici excepții, au beneficiat de ace
leași condiții climatice.

Mari rămîneri in urmă la seceriș se 
înregistrează și în unitățile din con
siliul agroindustrial Fărăgău^ unde 
la 4 august mai era de recoltat griul 
de pe 672 hectare din cele 3 035 hec
tare cultivate, cu toate că unitățile 
din acest consiliu au primit în spri
jin 50 de combine.- Și nu intimplător ! 
Biroul executiv al consiliului agroin
dustrial, conducerile unităților agri
cole au manifestat o slabă preocupare 
pentru utilizarea combinelor și folo
sirea judicioasă a fiecărei ore bune

STRINGEREA LEGUMELOR
Largă participare la muncă, 

dar și deficiențe mai ales la 
preluarea produselor din grădini

îmbelșugat este rodul grădinilor 
teleormănene și în acest an : tomate 
ce înroșesc de acum cimpul, ardei și 
vinete cite nu au rodit niciodată pe 
aceste locuri. S-au făcut și castra
veți. ceapă, maZăre, varză multă, de 
nu mai știu oamenii ce să facă, cu ea. 
Din toate acestea au fost livrate pen
tru consum și fabricilor de conser
ve peste 50 000 tone legume. Potrivit 
planului stabilit, precum și ultimelor 
evaluări, au mai rămas de livrat în 
acest an. 200 000 tone ; ceea ce, ra
portat la' perioada calendaristică op
timă pentru culesul legumelor, în
seamnă ca de acum ritmul zilnic de 
recoltare să fie de cel puțin 2 000 tone, 
adică dublu decit cel realizat săptă- 
mina trecută. Cu atit mai mult se 
impune să se atingă acest ritm, cu 
cit în grădinile de legume se află la 
această dată cel puțin 13 000 tone to
mate coapte, din care o parte sint în 
pericol de degradare datorită ploilor 
căzute în ultima vreme.

Dar să vedem mai întîi ce arată 
graficul realizărilor din primele zile 
ale acestei săptămini, care în mod 
normal trebuiau să constituie zile re
cord la recoltarea legumelor în ju
dețul Teleorman :

me socotită fruntașă pe județ : cea 
din Cernet.u. Trei echipe de coope
ratori. insumînd vreo 70 de oameni, 
culegeau ultimele cantități de castra
veți. în urma lor rămîneau incă 
mulți castraveți care nu mai sint 
buni decît pentru animale. Unul din 
șefii de echipă, Marin Cerbu, recu
noaște că volumul de lucrări din 
grădină este cu mult peste puterile 
lor, dar 'ferma dispune totuși de forța 
de muncă necesară pentru a culege 
la timp măcar castraveții. „Adevărul 
este — ne spune șeful de echipă — 
că nu i-a vrut nimeni. Și uite așa,< 
din ceea ce socoteam noi a fi belșug, 
ne-am ales cu pagubă". Străbatem 
împreună cu el și partea de grădină 
cultivată cu tomate timpurii. „Ex
plozia" de roșii era evidentă pe tu
fele arăcite. Dar de ce nu sint culese

Prin cîteva unități agricole 
din județul Teleorman

Data Grafic
— tone —

Realizat 
— tone —

2 august . 1 504 1 190
3 august 1 457 1 398
4 august 1 400 1 392
Total 4 361 3 980

LIVRĂRILEIA FONDUL DE STAT

mureș. Decalaje 
nejustificate intre 

unitățile din nordul 
și sudul județului

.... ,
In județul Mureș, timpul sra •arjje- 

liorat. -Ca urmare, în Ultimele- J zile, 
viteza de lucru la seceriș a crescut la 
5 564 hectare, aproape de viteza pla
nificată. Pină in seara zilei de 4 au

de lucru. Facem această apreciere 
avind in vedere că dacă aici, ca și in 
alte unități din nordul județului, mai 
sint de recoltat sute de hectare, in 
cooperativele agricole Nazna, Mure
șeni, Ungheni și Șăulia de Cimpie, 
unde munca a fost organizată exem
plar, recoltarea griului s-a încheiat. 
„Pentru impulsionarea secerișului și 
recuperarea răminerilor in urmă in 
unitățile din nordul județului — ne 
spune Ștefan Tolcer, directorul trus
tului S.M.A, — au fost luate măsuri 
pe.qtriț dirijarea- in această zonă a 
tintlh, mare număr de combine din 

' ttiîitățîle de'la cimpie. Beneficiemlși 
de-200 combine venite din județul 
‘Buzău, astfel că avem create condiții 
pentru încheierea recoltării griului 
pină duminică". *

gust, griul a fost strîns, pe ansam
blul județului, de pe 45 740 hectare

Gheorghe GIURGIU
corespondentul „Scînteii"

Dincolo de faptul că înseși grafice
le sint stabilite sub ritmul minim ad
mis de recoltare, rezultă că nu se 
respectă nici măcar acestea, herea- 
lizările pe primele trei zile ale săp- 
tăminii insumînd aproape 400 de tone. 
Cauzele sînt multiple iar consecințe
le acestora devin cu fiecare zi tot 
mai păgubitoare.

Documentarea noastră prin grădi
nile de legume ale județului Teleor
man a fost oarecum îngreuiată de 
faptul că marți era zi de întocmire 
a graficului de livrare pentru săp- 
tămina viitoare, iar șefii de fermă 
erau plecați la complexele de legu
me și fructe. Ce anume au stabilit ei 
acolo, dar mai ales cum se vor res
pecta cerințele lor, este greu de spus. 
Noi- ne putem referi însă la ce am 
văzut in cimp. in fermele de legume.

...La . Shiirdioasa "nu “am' zăbovit 
prea mult pentru că, din prima pri
vire,- ne-am convins că aici munca 
este organizată așa cum ar trebui să 
fie in fiecare grădină de legume : oa
menii, in număr de peste 200, cule
geau tomate și ardei, iar alții recol
tau ceapa.

Oprim la una din fermele de legu

/

nu am putut afla. Mai spre mijloc, 
unde tulpinile au rămas nelegate, am 
văzut foarte multe tomate crăpate și 
în plină putrefacție. Pentru stăvilirea 
risipei ar fi nevoie de mulți oameni 
și încă foarte repede. Cei 70 de bă- 
trini și bătrine nu mai au de acum 
puterea de a se „lupta" cu o. grădi
nă de 100 hectare. Știam că la condu
cerea cooperativei agricole din Cer- 
netu se află oameni mult prea gos
podari pentru a fi nevoie să' Ie spu
nă alții din afară ce să facă în aceste 
condiții- Tocmai de aceea așteptăm 
să-i vedem trecînd la fapte.

în drum spre Conțești, ne oprim la 
Ștorobăneasa. De la economista Ele
na Ene aflăm că în grădină se află 
coapte cel puțin 150 tone tpmate și 
250 tone varză, toate de cea mai bună 
calitate. Cu cei 130 de cooperatori ar 
putea fi recoltate cel puțin 25 tone de 
legume pe zi, adică mai mult decît 
au livrat săptămînă trecută Ia un 
loc. Complexul de legume și fructe 
din Alexandria nu trimite însă mij
loace de transport suficiente nici mă
car pentru ridicarea roșiilor și vine- 
telor. Cît despre varză, se pare că 
nimeni nu mai are nevoie de ea : din 
bele 250—300 tone aflate în cîmp, abia 
ău fost r ecoltate 8 tone I
/"Ea'grădina1 de legume din Conțești 

notăm doar că un stoc de aproape 
două vagoane de tomate, pus la „so- 
larizare" acum o săptămînă, împrăș
tia in jurul lui ui; fel de zeamă cu 
miros de bulion stricat. Profitind de 
prezența noastră, președintele coope
rativei le plasează rapid unui șofer 
care a doua zi dimineața urma să le

ducă tocmai la Fabrica de conserve 
din Buftea. Ce-o mai fi rămas din 
ele în timpul transportului pină acolo 
este lesne de imaginat.

Din cazurile prezentate s-ar putea 
crede că există multe neajunsuri in 
desfășurarea recoltării și livrării le
gumelor în județul Teleorman. Din 
respectul pentru adevăr trebuie spus 
însă că situațiile in cauză nu pot fi 
socotite altfel decit abateri de la 
mersul normal al lucrărilor, pe flu
xul recoltare-preluare. O dovadă în 
acest sens o constituie tocmai canti
tățile mari de legume recoltate chiar 
în ziua documentării noastre — a- 
proape 1 400 tone. Dacă nu s-a re
coltat mai mult, vina nu o poartă in 
primul rînd legumicultorii din Tele
orman, ci principalii beneficiari care 
nu-și respectă contractele încheiate 
la începutul anului și nici măcar 
acurn nu acceptă stabilirea de grafi
ce săptămînale privind preluarea 
legumelor de la producători. Spre e- 
dlficare, supunem atenției următorul 
tabel :

Județul
Cantitatea 

totală 
de legume 
contractată 

— tone —

Cantitatea 
preluată 

în perioada 
19—31 iulie 
— tone —

Brașov 4 300 60
Harghita 4 700 108
Sibiu 2 200 75
Covasna 3 000 15

Firește, cei mai în măsură să lă
murească o atare situație sînt fac
torii cu munci de răspundere din Mi
nisterul Agriculturii, care au datoria 
să treacă la o analiză serioasa a pro
blemelor ce frînează bunul mers al 
desfacerii legumelor din județul Te
leorman. Știm că există ( anumite 
greutăți, inclusiv în ce privește trans
portul, dar oricum trebuie găsite so-;. 
Iuții-.pentru a tiu se risipi nimic din 
recoltă, de legume. • Una din aceste 
soiilții" ar consta -îh mai buna orga
nizare a preluării' și desfacerii' legu-1 
melor, și in primul rînd in mai buna 
conlucrare dintre furnizori și benefi
ciari. Dar la această problemă ne 
vom referi intr-un viitor articol.

Iosif POP 
Stan ȘTEFAN

galați. Exemplul 
unităților fruntașe 

să fie urmat si de alții
Pină in seara zilei de miercuri, 4 

august, unitățile agricole din județul 
Galați au livrat la bazele de recepție 
72 la sută din cantitatea de griu sta
bilită prin plan la fondul de stat și 
aproape 50 la sută din aceea de orz. 
Unele cooperative agricole au reușit 
să-și depășească planul dc livrare la 
fondul de stat, iar altele sint foarte 
aproape de realizarea acestei sarcini. 
Printre acestea se numără cooperati
vele agricole din Șcndreni, Movilcni 
și Braniștea — care au realizat și 
chiar au depășit planul de livrări, 
precum și cele din Roșcani, Tudor 
Vladimlrescu, Piscu, Cost ache Negri, 
Schela, Băleni, Pechea, Tirgu Bujor 
și Nămoloasa — unități care au livrat 
intre 80 și 95 la sută din cantitățile 
prevăzute. Tot atit de adevărat este 
însă și faptul că există și multe alte 
cooperative agricole unde cantitățile 
de griu și orz livrate la fondul de 
stat se situează sub media pe județ, 
în anumite situații chiar mai mici de 
25 la sută din prevederi. Este cazul, 
printre altele, al cooperativelor agri
cole Drăgușeni, Bălășești, Ciorăști și 
Buciumeni.

Rămînerile în urmă din unele uni
tăți agricole în ce privește livrarea 
cantităților de cereale păioase prevă
zute la fondul de stat sînt determi
nate mai ales de deficiențele exis
tente in organizarea '■ transportului 
producției de la locurile temporare de 
depozitare la bazele de recepție. 
Tocmai așa se explică, în mare mă
sură, de ce cantitățile predate la 
fondul de stat oscilează de la o uni
tate la alta, chiar în cadrul aceluiași 
consiliu unic agroindustrial. Astfel, 
în consiliul Ivești, în vreme ce uni
tățile din Liești, Bucești și Ivești se 
apropie de realizarea integrală a pla
nului de livrări la fondul de stat, 
cooperativa din Barcea a predat puțin

peste 38 la sută din cantitatea plani
ficată.- Nici in consiliul agroindustrial 
Suceveni lucrurile nu stau mai bine. 
Cooperativa agricolă din Roșcani și-a 
îndeplinit peste 90 la sută din sarcina 
de plan, în timp ce cele din Cavadi- 
riești și Rogojeni se apropie abia de 
50 la sută din cantitatea prevăzută.

După cum ne spunea tovarășul, 
Traian Gătej, directorul întreprinde
rii județene de valorificare a cerea
lelor și plantelor tehnice, cele 11 baze 
de recepție au o capacitate zilnică de 
preluare a produselor mai mult decit 
suficientă pentru ca livrarea canti
tăților de griu și orz ce au mai ră
mas să se încheie pină duminică. 
Problema este să se asigure sufi
ciente mijloace de transport, in urma 
măsurilor întreprinse de comanda
mentul județean pentru agricultură, 
in aceste zile și în cele următoare 
acțiunea de livrare la fondul de stat 
a cantităților de cereale păioase pre
văzute se va intensifica, urmîndOa 
intrările în baze să fie duble fațăf ne 
cele înregistrate in primele zile „irt- 
această săptămînă. Un accent deose
bit se pune pe urgentarea predării 
orzului de către cooperativele agri
cole care au restanță, in care scop au 
fost mobilizate toate mijloacele de 
transport disponibile.

Dan PLAEȘU
corespondentul „Scînteii"

brăilaî Recoltarea inului pentru ulei - în plină 
desfășurare

După terminarea’ ‘ semănatului 
culturilor succesivfe pe cele 79 "50 
.ha. oamenii muncii din agricultura 
județului Brăila și-au intensificat 
eforturile în ’ vederea eliberării su
prafețelor de paie, lucrare ce s-a 
efectuat pină acum pe 100 de mii 
ha, reprezentînd 97 la sută din to
talul prevăzut. Unitățile din cadrul 
consiliilor unice agroindustriale

Romanu, Dudești și însurăței au 
încheiat primele această importantă, 
lucrare de sezon. Declanșată recent, 
recoltarea inului pentru ulei s-a 
efectuat deja pe 1100 hectare, din 
cele 3 001) hectare ■ cultivate, cele 
mai mari suprafețe fiind înregis
trate in cadrul consiliilor unice 
agroindustriale lanca, Gropeni și 
Măxineni. (Agerpres).

Muncă stăruitoare pentru recuperarea restanțelor 
și creșterea producției de țiței >

însemnări din schela de extracție Cartojani
In drum spre Cartojani. privirea 

obișnuită cu întinderea nesfirșită a 
lanurilor de porumb și floarea-soa- 
relui descoperă siluetele zvelte ale 
sondelor. Ne indreptăm spre parcul 
4, unde va începe-să producă sonda 
cu indicativul 1 519. în urma probe
lor. se estimează că va avea un debit 
de 40—50 tone pe zi.

Auzim glasurile sondorilor ce tre- 
băluiesc in jur. își transmit comenzi 
scurte, sincronizindu-și mișcările. 
Susurul lichidului prețios ce urcă 
spre ei din adîncuri le face și lor, 
parcă, privirea mai strălucitoare.

— De cită vreme participați la ase
menea evenimente, tovarășe Aurică 
Staicu ? — il întrebăm pe sondorul 
șef al echipei.

— Nu prea de mult, ne răspunde 
omul trecut de prima tinerețe, dar 
vinjos incă. Pină acum vreo, opt ani 
lucram in construcții, la un trust din 
București. Acum pot spune însă că 
am o meserie cu adevărat.

Pentru a afla cum se desfășoară 
activitatea in întreaga schelă, stăm 
de vorbă cu directorul acesteia, in
ginerul Aurel Brașov :

— De la început țin să vă spun 
că aici, la Cartojani, curba produc
ției zilnice de petrol extras a urcat 
continuu. ,De unde in’primul semes
tru înregistram o restanță de 11445 
tone la extracția de țiței, acum ne 
îndeplinim planul și chiar il depă
șim.

Notăm că in luna iunie planul la 
extracția de țiței a fost depășit cu 
690 tone, iar in luna iulie s-a reali
zat un plus de 3 500 tone. Cum a fost 
posibil acest reviriment ?■

— Tn primul rînd, ne-am întocmit 
un program de acțiune cuprinzător, 
stabilind răspunderi precise pentru 
aplicarea fiecăreia din măsurile pre
văzute — ne' spune directorul sche
lei. Bunăoară, ne-am propus să să
păm cit mai multe sonde în trimes
trul I pentru a avea cît mai multe 
zile bune de producție in celelalte 
trimestre ale anului. Ne-am orientat 
forajul, cu precădere, spre sondele 
de cea mai mare productivitate, si
tuate pe cele mai favorabile zăcă
minte. Se cuvine precizat că am ur
mărit ca sondele noi să producă in 
erupție artificială, pentru a avea de
bite mari și pentru a scurta la ju
mătate durata probc-lor de producție. 
Este cazul sondelor de pe structura 
Cartojani și Glavacioc. Totodată, am 
aplicat o serie de metode pentru 
creșterea factorului final de recupe
rare a țițeiului din zăcămînt, îndeo
sebi injecțiile cu soluții alcaline și 
micelare.

— Așadar,'folosiți soluții tehnice 
moderne. Cum se obișnuiesc oamenii 
să le aplice ?

— Să vă relatez un fapt : pe zăcă
mintele Preajba-sud și Siliște am 
urmărit ca toate cele 20 de. sonde 
să fie echipate cu filtre speciale pen
tru stăvilirea viiturilor de nisip. Un 
sondor ne cerea intr-o ședință să 
facem aceste filtre „veșnice", adică 

să lucreze pe toată durata dțy func
ționare a sondei. în momentul de 
față cererea muncitorului nu mai 
pare atit de utopică. Inginerul Du
mitru Popescu, cunoscut inventator 
și inovator, este pe cale să realizeze 
și această — să-i spunem — „minu
ne" tehnică. Dealtfel, și actualul tip 
de filtru realizat de același inginer 
are o perioadă de funcționare înde
lungată. Iar in căutările și cercetă
rile sale este ajutat îndeaproape de 
sondori, deci de cei care mai tirziu 
vor trebui să aplice soluțiile tehnice 
.care se stabilesc.

Un alt grup de măsuri sint de na
tură organizatorică. în acest sens 
este important de menționat că au 
fost create două, noi secții : secția. 4 
de producție și secția de probe- 
producție și reparații capitale. Apoi 
au fost constituite incă cinci brigăzi, 
două de intervenții, una de creștere 

a factorului final de recuperare, una 
de probe și o alta de efectuare con
tinuă a operațiilor de stimulare a 
afluxului de țiței la sonde prin aci- 
dizări. tratamente termoactiye și fi
surări.

— Toate aceste măsuri au început 
să-și dovedească eficiența, contri
buind la redresarea producției in 
schela noăstră, tocmai pentru că toți 

oamenii, de la director pină la ul
timul sondor, au pus serios umărul 
pentru a infringe greutățile — a ți
nut să ne spună tovarășul Marin 
Niță, secretarul comitetului de partid. 
Prin acțiuni stăruitoare, inițiate de 
organizațiile de partid, s-a discutat 
cu fiecare om in parte și i s-a ex
plicat că datoria tuturor este de a 
da patriei cit mai mult țiței, pen
tru ca schela noastră să-și sporeas
că contribuția la dezvoltarea bazei 
de materii prime și energetice a ță
rii. De asemenea, în adunările ge
nerale de partid deschise am criti
cat, fără menajamente, pe toți cei 
ce se făceau vinovați de neindepli- 
nirea unor sarcini de producție, în 
special cadre cu munci de. răspun
dere. Așa am reușit să eliminăm 
o serie de deficiențe în organizarea 
muncii, cum au fost, de exemplu, în- 
tîrzierea predării programelor de 

lucru echipelor de către maiștri, ne- 
asigurarea iluminării pe timp de 
noapte la punctele de lucru, absen
ța asistenței tehnice și a îndrumării 
la fața locului in schimbul trei.

In secția I de producție — Roa
ta — am discutat cu cițiva sondori. 
Sînt oameni care cu greu’ se ur
nesc la vorbă ; preferă să lase fap
tele să-i prezinte, iar ele sint pe 
măsura muncii lor. încă din luna 
mai extrag zilnic, in medie. 50—60 
tone de țiței peste plan. Mai întîrn- 
pină și greutăți, provocate de ză- 
cămint, dar necazul lor cel mai mare 
este atunci cind o sondă se „îmbol
năvește". Așa s-au întimplat lucru
rile Ia sondele 346 și 1 327, unde,' din 
cauza colmatării, producția a scăzut 
de la 80 tone pe zi la 5—6 tone. In 
prezent, prin operațiunea de montare 
a filtrelor, de care am amintit mai 
înainte, există reale posibilități ca 
debitul să crească substanțial.

Sondorii de la secția I, ca dealt
fel toți petroliștii din schela Carto
jani, sînt preocupați de depășirea 
dificultăților înainte de orice prin 
investiție de ingeniozitate, de crea
tivitate tehnică. Constatăm aceasta și 
in momentul in care șeful de echi
pă Petre Mihai ne arată o presă de 
extras scaune de supape de la pom
pă, executată de el — dispozitiv ne
însemnat la prima vedere, care însă 
înlocuiește munca a 4—5 oameni. 
Sînt fapte care, in forme specifice, 
ne-au reținut atenția și la alte locuri 
de muncă.

Judecind după tenacitatea cu care 
muncesc, după modul in care se o- 
cupă de introducerea noului in pro
ducție, sondorii schelei Cartojani au 
toate posibilitățile nu numai să re
cupereze cit mai repede restanțele, ci 
și să-și îndeplinească angajamentul 
de a produce suplimentar in a- 
cest an 30 000 de tone de țiței. Ca 
atare, cuvintele unuia dintre son
dori : „Ne-am atașat prea mult de 
titlul de fruntaș in întrecerea din
tre petroliști, pe care colectivul nos
tru l-a ciștigat anul trecut, și vrem 
să-1 păstrăm !“ au deplină acoperi
re. In acest sens, petroliștii Schelei 
de extracție Cartojani aduc drept ar
gument producția de 161 de tone de 
țiței pe care au obținut-o zilnic, su
plimentar, în Ultima vreme. Aceasta 
constituie o garanție — așa cum de
altfel ei s-au angajat — ca să recu
pereze integral restanțele pină la 15 
septembrie.

Gheorghe IONITA 
Ion MARIN

Colaborare strinsa cu producția, 
in scopul economisirii resurselor

de materii prime și energie
Pe marginea unui schimb de experiență organizat la Roman

Orașul Roman a fost, de curind. 
gazda unui original și rodnic schimb 
de experiență. Tematica dezbate
rilor s-a înscris in cea mai strictă 
actualitate economică : asimilări 
în vederea reducerii importurilor, 
soluții originale de diminuare a con
sumurilor de energie si materii 
prime, reintroducerea în circuitul 
productiv a unor materiale secun
dare, reproiectarea, perfecționarea, 
modernizarea și innoirea unor teh
nologii. în cadrul unei expoziții, a 
cărei, vizitare a prefațat schimbul 
de opihii. participanții — specia
liști din unități de producție ale 
județului Neamț, cercetători, cadre 
didactice din instituții de invăță- 
mint superior din Iași și Galați — 
au avut prilejul de a cunoaște o 
serie de rezultate valoroase obți
nute în întreprinderi. Imaginea 
realizărilor înfățișate în expoziție 
a fost întregită de cunoașterea unor 
aspecte concrete în unități econo
mice.

Să ne oprim asupra cîto.rva din 
ele.

© Turbina eoliană aflată în 
funcțiune la baza de produc- 

. ție a Trustului ~ de construc- 
ții-montaj din Piatra Neamț. Con
cepută și realizată cu forțe proprii 
de specialiștii acestui trust, are o 
putere de 648 W și este destinată 
iluminatului interior. ît> locuri izo
late. unde nu există altă posibili- 

\ tate de alimentare cu energie elec
trică. Ea a fost'distinsă cu diplomă 
(locul I pe județ) la capitolul crea
tivitate tehnico-știintifică in ca
drul Festivalului național „Cintarea 
României".

• Panourile solare instalate pe 
acoperișul atelierelor de producție 
ale aceluiași trust asigură apa 
caldă pentru consumul curent al 
acestei baze. Dealtfel, extinderea 
aplicării surselor neconvenționale 
de energie, cit și a metodelor pri
vind recuperarea ei a constituit un 
capitol amplu și distinct al dezba
terilor. Iar exemplificările nu au 
lipsit. Bunăoară, la întreprin
derea de celuloză si hîrtie „Recon
strucția" din Piatra Neamț, prin 
recuperarea căldurii dezvoltate la 
arderea leșiei negre se economisesc 
anual circa 8 000 tone de combusti
bil convențional. Soluția se poate 
aplica, cu o eficiență sporită 
chiar, la toate instalațiile de ace
lași fel din țară. La rindul lor. spe
cialiștii Combinatului de Îngrășă

minte chimice Piatra Neamț au gă
sit o soluție de reorganizare a cir
cuitelor de epurare a apelor de 
demineralizare si de răcire a insta
lațiilor, prin care se economisesc 
3100 tone de combustibil conven
țional pe an. în cadrul acelorași 
preocupări, pe platforma chimică 
Săvinesti-Roznov se construiește 
in prezent o microhidrocentrală de 
177 kilowați care folosește apele 
uzate ce se deversează in Bistrița.

S-a calculat că generalizarea pe 
toate platformele industriale a fo
losirii apelor uzate pentru produ
cerea de energie electrică ar putea 
înlocui o centrală electrică de pu
tere medie. .

• O altă soluție originală și efi
cientă este cea de rcouperare a 
aluminiului din zgură. Procedeul, 
aplicat in întreprinderea mecanică 
„Ceahlăul", este rodul colaborării 
cu Institutul de cercetare științifică 
și inginerie tehnologică pentru 
sectoare calde din București. Prin 
această originală tehnologie, din- 
tr-o tonă de zgură care conține 
minimum 10 la sută aluminiu se 
pot recupera 100 kg aluminiu sau 
aliaj de aluminiu. Eficiența este 
mult mai mare în cazul retopirii 
șpanului și a scoarțelor din aliaje 
de aluminiu, pe această cale ajun- 
gindu-se ca la o tonă de șpan să se 
recupereze 80 la sută din materialul 
supus prelucrării. Nu s-au luat in 
calcul însă pierderile fiecărei în

treprinderi ..furnizoare" “de zgură 
si șpan, pierderi ocazionate cu 
transportul. Dacă s-ar fi livrat 10 
tone zgură întreprinderii județene 
de valorificare, s-ar fi incasat 2 600 
lei. pe cind prin aplicarea soluției 
propuse de cercetare. întreprinde-1 
rea obține minimum o tonă de aliaj 
de aluminiu, a cărei valoare se ri
dică la 16 000 lei. Dar, așa cum ară
tau specialiștii, zgurile rezultate 
conțin între 10 și 35 la sută alu
miniu, ceea ce face și mai eficient 
procesul de recuperare.

Specialiștii >care au vizitat între
prinderea mecanică Roman au pu
tut vedea și cum funcționează in
stalația de regenerare a nisipului 
pentru turnătorie, instalație care 
poate fi preluată dc toate turnăto
riile din tară. La nivelul întreprin
derii, soluția asigură o economie 
anuală de 20 000 tone nisip, cu o 
eficientă economică de 20 milioane 
lei pe an. Se reduc concomitent 
cheltuielile de transport și se eli
mină importul unei astfel de 
instalații realizată aici, prin auto- 
dotare. întreprinderea mecanică 
Roman poate asigura, pe bază 
dc comandă fermă, astfel de in
stalații pentru orice turnătorie 
din tară. Instalația destinată rege
nerării nisipului din amestecurile 
de formare autoîntăritoare pe 
bază de rășini furanice, in scopul 
refolosirii acestora la preparare, a 
obținut, premiul I pe tară in cadrul 
mișcării de stimulare a creativită
ții tehnico-științifice din Festivalul 
național ...Cintarea României".

Multitudinea problemelor abor
date in cadrul schimbului de expe
riență de la Roman, diversitatea 
tematicii au oferit multe alte posi
bilități de colaborare tehnico-știin- 
țifică cu rezultate imediate, dar și 
de perspectivă, toate vizind crește
rea eficientei economice, valorifi
carea fiecărei resurse, aplicai'ea la 
o scară cit mai largă a soluțiilor 
celor mai valoroase. întrucit intil- 
nirea a fost concepută de organiza
tori ca un schimb de experiență ce 
viza rezultate concrete, s-au stabilit 
colaborări intre întreprinderi, insti
tute de cercetare și cadre din în- 
vățâmintul superior in domenii de 
larg interes pentru economia națio
nală.

Elena MANTU 
Constantin BIAGOVICI
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(Urmare din pag. I)
Nimeiri. S-a dat astfel expresie sen
timentelor lor de bucurie și satisfac
ție, de a avea. din nou în mijlocul 
lor pe conducătorul iubit al partidu
lui și statului nostru, ca și pe dis
tinsul sol al poporului sudanez.

în numele locuitorilor acestor stră
bune meleaguri românești, tovarășul 
Vasile Martin, prim-secretar al Co
mitetului județean Călărași al P.C.R., 
președintele comitetului executiv al 
consiliului popular județean, a adre
sat tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
tovarășei Elena Ceaușescu, pre
ședintelui Gaafar Mohamed Nimeiri 
și doamnei Nimeiri un tradițional 
bun venit.

O gardă, alcătuită din militari ai 
forțelor noastre armate, membri ai 
gărzilor patriotice și ai formațiuni
lor de pregătire a tineretului pentru 
apărarea patriei, a prezentat onorul. 
Un grup de tineri muncitori și mun
citoare, invită pe președinții Nicolae 
Ceaușescu și Gaafar Mohamed 
Nimeiri, pe tovarășa Elena Ceaușescu 
și pe doamna Nimeiri să guste din 
piinea și vinul acestor locuri. 
Oaspeților dragi le sint oferite fru
moase buchete de flori.

Conducătorii de partid și de stat 
ai celor două țări, tovarășa Elena 
Ceaușescu și doamna Nimeiri sint 
invitați de directorul întreprinderii, 
loan Cristea, să viziteze șantierul 
naval. Se străbate cheiul de armare, 
pe care în prezent se află in diverse 
stadii de construcție 8 nave, între 
care motonave de 5 000 și 2 400 de 

tone, vase de pasageri și de mărfuri 
pentru transporturile fluviale și ma
ritime. Gazdele informează despre 
atenția deosebită acordată de condu
cerea partidului și statului nostru, 
personal de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, industriei constructoare 
de nave, creșterii capacității și dez
voltării flotei românești. Este scoasă 
în evidență puternica extindere și 
modernizare pe care a cunoscut-o, 
îndeosebi în ultimii ani, șantierul de 
la Oltenița. Comparativ cu 1975, vo
lumul producției a crescut de 2,2 ori; 
anual se construiesc aici între 25 și 
30 de nave, îndeosebi fluviale. Con
comitent cu nave pentru pasageri și 
mărfuri, se execută și nave tehnice 
împingătoare, dragi și alte vase. Se 
menționează că. datorită performan
țelor lor, aproape jumătate din na
vele ce se construiesc în prezent la 
Oltenița sînt solicitate la export.

înalții oaspeți sînt invitați apoi să 
viziteze unele din sectoarele de bază 
ale întreprinderii — -hala de meca
nică grea și strungăria. Aici sînt re
marcate utilajele de înaltă producti
vitate din dotare, tehnologiile moder
ne folosite, preocuparea muncitorilor 
și specialiștilor pentru asimilarea cu 
forțe proprii a unui număr sporit de 
piese și subansamble de înaltă com
plexitate.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu este 
informat de conducerea întreprinde
rii despre stadiul lucrărilor de con
strucții și montaj ale noii fabrici de 
piese turnate din fontă, otel și nefe
roase — obiectiv de deosebită -im
portanță , pentru economia județului 

— despre măsurile luate. în vederea 
realizării intr-un timp cît mai scurt 
a acestei unități.

La încheierea vizitei, sînt prezen
tate machetele unor tipuri de nave 
construite la Oltenița și în alte șan
tiere din țară, cu care cooperează 
muncitorii și specialiștii întreprinde
rii. Această simbolică expoziție oferă 
oaspeților sudanezi o imagine a po
tențialului industriei românești con
structoare de nave, a capacității de 
creație a specialiștilor noștri din a- 
ceastă importantă ramură industrială.

Pe parcursul vizitei, președintele 
Gaafar Mohamed Nimeiri a manifes
tat interes față de navele ce se reali
zează aici, față de succesele obținute 
de colectivul întreprinderii.

La plecarea din Oltenița, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, tovarășa Elena 
Ceaușescu, președintele Gaafar -Mo-, 
hamed Nimeiri și doamna Nimeiri au 
fost salutați de un mare număr de 
locuitori ai orașului. Prin aplauze și 
ovații ei și-au manifestat, alături de 
cetățenii întregii țări, satisfacția pen
tru noul dialog la nivel înalt româno— 
sudanez, menit să confere noi dimen
siuni relațiilor de ‘prietenie și cola
borare dintre țările și popoarele 
noastre, în folosul și spre binele lor, 
al cauzei păcii și înțelegerii în în
treaga lume.

în după-amiaza aceleiași zile, to
varășul Nicolae Ceaușescu și tovarășa 
Elena Ceaușescu, președintele Gaafar 
Mohamed Nimeiri și doamna Ni
meiri . au revenit în Capitală.

La Șantierul naval din Oltenița în municipiul Giurgiu

SEZON DE VÎRF PE ȘANTIERELE DE LOCUINȚE
în anul 1981, întreprinderea jude

țeană de construcții montaj (I.J.C.M.) 
Tulcea a construit doar 590 de apar
tamente, cu 761 mai puțin decît fu
sese planificat. în loc să acționeze 
pentru a înlătura adevăratele cauze 
ale nerealizării planului, cadrele de 
conducere locală din acea perioadă au 
recurs la raportări- fictive de peste 
25 milioane lei. Această stare de lu
cruri a fost analizată la începutul 
anului 1982 de către secretariatul co
mitetului județean de partid și de 
biroul permanent al comitetului exe
cutiv al consiliului popular județean, 
stabilindu-se măsuri corespunzătoare 
pentru eliminarea neajunsurilor. Di
rectorul unității, inginerul-șef, alte 
cadre vinovate de abuzuri și negli
jențe au fost destituite din funcții și 
sancționate pe linie de partid. S-au 
întocmit, de asemenea, programe 
concrete de măsuri, cu termene și 
responsabilități, pentru redresarea 
activității.

Rezultatele au început să se vadă.
O primă constatare : în primele 

șase luni ale acestui an s-au con
struit aproximativ tot atîtea locuințe 
cite au fost executate în întregul an 
1981 : 596' apartamente. Față de pla
nul semestrului,'s-a înregistrat o de
pășire de 200 apartamente. La cele 
800 de apartamente ce mai urmează 
a fi predate beneficiarilor în con
tinuare, pînă ,1a finele anului, lucră
rile sînt destul de avansate. Iată ar
gumente convingătoare că stările de 
lucruri s-au îndreptat la I.J.C.M. 
Tulcea, iar activitatea a intrat pe fă
gașul normal. Totuși, o retrospectivă 
critică nu 'este, credem, lipsită de 
importanță.

— Principala cauză a nerealizări- 
lor din anul trecut — ne-a spus to
varășul Ion Schimbeschi, noul secre
tar al comitetului de partid pe între
prindere — a fost indisciplina. Starea 
de indisciplină se răspîndise în toate 
sectoarele de activitate și genera lipsă 
de responsabilitate. Este și motivul 
pentru care am început îndrepțarea 
lucrurilor tocmai prin eliminarea in
disciplinei. Anul trecut, de pildă, în 
întreprindere nu au fost folosite în 
scopuri productive peste 180 000 de 
ore. în acest an, lucrurile s-au în
dreptat mult, nu în totalitate însă. 
De la începutul anului s-au mai în
registrat totuși 16 000 de ore absențe 
nemotivate. Numărul absențelor este 
în scădere continuă, fiindcă „am di
vorțat" de toți aceia care nu voiau 
să se țină de treabă. Preferăm să lu
crăm cu oameni mai puțini, dar 
buni. Vrem să demonstrăm — unele

colective din întreprinderea noastră 
au arătat deja — că și în construcții 
pot exista unități model din punct 
de vedere al disciplinei. Dacă'există 
ordine și disciplină, toate celelalte 
condiții sînt întrunite mult mai ușor. 
Ca urmare a întăririi disciplinei, a 
folosirii mai bune a timpului de lu
cru. productivitatea muncii pe fie
care constructor a sporit în primul 
semestru al acestui an cu 15 000 lei 
peste prevederile planului.

Extinderea acordului global con
stituie o. altă măsură care a contribuit
la intensificarea ritmului de execu-

timp, echipa de mozaicari condusă de 
Constantin Gîndulescu nu avea front 
de lucru. Atunci mozaicarii s-aU an
gajat să execute și zidăria respecti
vă, și au făcut-o foarte bine. Expe
riența a dat roade și am trecut la 
aplicarea pe scară largă a acestui 
sistem".

Se știe că una din condițiile scurtă
rii timpului de execuție a unui bloc 
este folosirea prefabricatelor tipi
zate. La Tulcea s-a construit o fabri
că pentru producerea prefabricatelor, 
care are o capacitate de producție 
anuală de 700 apartamente. în 1981,

Tulcea construit
în primul semestru, 

cît în întregul an 1981
ție pe șantierele de locuințe din 
Tulcea. Dacă anul trecut în între
prinderea tulceana nu putea fi vorba 
de aplicarea acordului ■ global, la 
această dată 65 la sută din personalul 
muncitor al unității lucrează in acest 
sistem stimulativ pentru cei harnici, 
urmînd ca, pină la finele anului, pro
centul să ajungă la 85 la sută.

Tot pe linia folosirii mai eficiente 
a forței de muncă remarcăm trecerea, 
în ultimele luni, la policalificarea 
personalului muticilor. Existau, bună
oară, perioade in care șantierele du
ceau lipsă de zidari. O parte din me
seriașii echipelor de mozaicari și zu
gravi au învățat și zidăria. Pe de 
altă parte, dulgherii și tîmplarii au 
învățat să monteze prefabricate. 
„Policalificind peste 100 de muncitori 
— ne spunea Mircea Vizireanu, ingi
nerul-șef al întreprinderii — putem 
suplini in mare parte lipsa forței de 
muncă. în plus, avem posibilitatea să 
intervenim operativ în „punctele 
fierbinți", pentru a finaliza lucrări de 
care depinde punerea în funcțiune, 
la vreme, a obiectivelor. Iată un 
exemplu : la un moment dat, la tina 
din scările blocului nr. 6 de pe stra
da Spitalului, rămăseserăm in urmă 
cu lucrările de zidărie. în același

produsele fabricii au fost folosite doar 
în proporție de... 6 la sută 1 Acum, 
s-a reconsiderat activitatea poligonu
lui de prefabricate. Cea mai mare 
parte a blocurilor se construiesc din 
panouri, chiar dacă au trebuit schim
bate unele soluții de construcție pre
văzute în proiecte. De pildă, în lo
cul fațadelor turnate tip .„monolit", 
prevăzute în proiect pentru blocurile 
de pe strada Victoriei, acum se folo
sesc , prefabricate. Astfel, timpul de 
execuție a unui bloc s-a redus cu 
aproximativ două luni. S-a trecut, de 
asemenea, la mecanizarea lucrărilor 
la tencuieli.

Se constată schimbări importante 
și în stilul de muncă al comitetului 
de partid și al consiliului oamenilor 
muncii. Locul „analizelor" abstracte, 
generale, al angajamentelor care nu 
aveau o bază reală de îndeplinire, al 
discuțiilor interminabile a fost luat 
de dezbateri la obiect, soldate cu ho- 
tărîri concrete, realiste. Fiecare metn- 
bru al comitetului de partid și al 
consiliului oamenilor muncii are sar
cini precise, poartă răspunderea exac
tă a executării unor lucrări. Lunar, 
ei trebuie să raporteze in fața comi
tetului de partid cum au rezolvat 
problemele apăiute la obiectivul de

care răspund, dacă se încadrează 
sau nu in graficul de execuție, de ce 
Suryin eventualele rămîneri în urmă. 
De cele mai multe ori, aceste ana
lize se fac pe șantiere, acolo unde 
sînt „punctele fierbinți", iar proble
mele sînt rezolvate la fața locului.

Unul din efectele acestor analize 
pe teren : materialele care pe unele 
șantiere prisoseau, iar pe altele nu 
se găseau, au fost redistribuite con
form necesităților. Tot in urma ana
lizelor făcute la fața locului s-a ob
servat că pe șantiere există "utilaje* 
care nu erau folosite decît în propor
ție de 60 la sută, fiindcă nu exista o 
evidență clară a utilizării lor. S-a 
hotărît și s-a trecut la o evidență zil
nică a utilizării parcului de mașini 
și a celorlalte utilaje ale întreprin
derii. în funcție de planul de lucrări 
al fiecărui șantier. Acum, planul de 
lucrări pe fiecare utilaj se depășește, 
a apărut chiar un surplus de utilaje, 
care- au fost redistribuite la alți be
neficiari.

Pentru garantarea deplină a reali
zării ritmice a planului de locuințe 
al județului mai sînt de rezolvat 
unele probleme. Cu toate că au fost 
luate măsuri pentru concentrarea for
țelor la blocurile care trebuie 
terminate în acest an, se mai „fuge" 
încă după lucrări cu „valoare mare", 
aminîndu-se lucrări urgente, de care 
depinde realizarea numărului de 
apartamente planificat. Bunăoară, pe 
șantierele blocurilor cu termen de fi
nalizare în 1983, planul de lucrări în 
primul semestru a fost, depășit ; cu 
aproape 3 milioane lei, dar la blocu
rile de pe strada Victoriei, ajunse la 
scadența predării, mai sînt de exe
cutat finisări importante totalizînd 
aproape 4 milioane lei. Pentru nor
malizarea. acestei situații, consiliul 
popular județean trebuie să intervi
nă operativ și să dirijeze forțele la 
blocurile cu termen de finalizare în 
acest an.

în încheiere, semnalăm o anoma
lie în ceea ce privește asigurarea 
forței de muncă. La Tulcea funcțio
nează, de zece ani, un liceu indus
trial care pregătește.constructori. Din 
sutele de foști elevi ai liceului, la 
această dată lucrează în întreprin
derea de construcții-montaj doar... 
16 absolvenți. Ceilalți, pentru pregă
tirea cărora s-au cheltuit sume mari 
de bani}, ocupă locuri călduțe prin 
birourile altor întreprinderi. Tot din 
Tulcea ! /

Neculai AM1HULESEI
< corespondentul.' „Scînteii"

cronica întrecerii
TURDA : A intrat în funcțiune fabrica de izolatori 

de medie si înaltă tensiune
în aceste zile premergătoare ma

rii sărbători naționale ele la 23 Au
gust. la întreprinderea „Electroce
ramica" — Turda a fdst pusă in 
funcțiune o fabrică de izdlatori de 
medie și înaltă tensiune, cu o pri
mă capacitate de 5 009 tone, urmind 
ea la fineie lunii septembrie să se 
ajungă la capacitatea de 10 000 tone 
pe an. Produsul de bază al noii 
fabrici îl reprezintă izolatorii-co- 
loană mari, de pină la 400 kV, care, 
pină acum, se aduceau din import. 
Unitatea este înzestrată cu utilaje 
de inaltă tehnicitate, în cca mai 
mare parte fabricate in țară, de în
treprinderile „Electroputere" — 
Craiova. „Electrot imiș" — Timișoa
ra, „Unio" — Satu Mare și „Inde
pendența" — Sibiu. Construcția 
fabricii a fost realizată la termen 
de un colectiv din cadrul Trustului 
de construcții industriale Cluj.

După cum ne preciza inginerul- 
șef al unității, Vekony Ferencz, 
noua fabrică asigură in întregime 
cerințele .economiei naționale de 
astfel de izolatori ceramici, valori
fică materiile prime indigene, 
cveind și anumite disponibilități 
pentru export. Astfel, in lunile au- 
gust-septembrie vor fi lansați în 
fabricație primii izolatori destinați 
pieței externe. Ținind scama de ca
litatea deosebită pe care trebuie să 
o aibă noile produse, aici au fost 
transferate cadre tehnice și munci
torești de înaltă calificare, cu multă 
experiență. dobîndită în vechea 
fabrică din cadrul întreprinderii, 
cum sînt maiștrii Mircea Șandru și 
Vasile Pintea,. inginerul tehnolog 
Kovacs Edith, conducătorul de ar

dere Coștan Silvășan. Ei se ocupă 
de calificarea la locul de muncă a 
unui mare număr de tineri absol
venți ai liceului industrial de pro
fil. (Alexandru Mureșan, corespon
dentul „Scînteii").

în fotografie : se strunjește unul 
din primii izolatori ceramici de 
400 kV, realizați în nouă fabrică.

Foto : R. Wagner

MUREȘ : Importante economii de metal
Colectivele de oameni ai muncii 

din unitățile industriale ale județu
lui Mureș raportează realizări, im
portante în cinstea zilei de 23 Au
gust. Datorită preocupărilor stărui
toare în direcția reducerii consu
murilor materiale, în perioada care 
a trecut din acest an s-au economi
sit 1 359 tone metal, cantitate sufi
cientă pentru acoperirea necesaru

lui de metab pe timp de șase luni al 
unei întreprinderi cum este „Metalo- 
tehnica" din Tîrgu Mureș. Cele mai 
bune rezultate în acest domeniu au 
fost obținute de oamenii muncii de 
la combinatul chimic „Azomureș", 
întreprinderile „IMATEX", „PROD- 
COMPLEX" din Tîrgu Mureș și „Ni
covala" din Sighișoara. (Gh. Giur
giu, corespondentul „Scînteii").

socialiste
VÎLCEA : Au îndeplinit 

planul pe 8 luni
Colectivele de oameni ai muncii 

din cadrul întreprinderii forestiere 
de exploatare și transport și între
prinderii județene de construcții- 
montaj Rimnicu Vîlcea, unități 
fruntașe în întrecerea" socialistă pe 
țară pe primul semestru, raportea
ză, în cinstea marii sărbători națio
nale de la 23 August, îndeplinirea 
integrală a sarcinilor de plan la 
producția-marfă și producția fizică 
pe primele 8 luni ale anului. în 
timp ce forestierii vilceni își pro
pun să realizeze în continuare, 
peste prevederi, o producție fizică 
concretizată în 3 200 mc lemn ro
tund pentru industrializare, 2 000 mc 
lemn pentru celuloză, 2 300 mc lob
de industriale, 1 000 mc de cheres
tea etc., constructorii de locuințe 
se angajează să predea „la cheie", 
pînă la 23 August, în afara celor 
420 apartamente realizate în plus 
pînă acum, alte 227 apartamente, 
din care 152 in municipiul Rimnicu 
Vîlcea și orașul Drăgășăni și 75 
apartamente pentru familiile mine
rilor de Ia Berbești-Alunu. (Ion 
Stanciu, corespondentul „Scînteii").

VASLUI : Prin creșterea 
productivității muncii

Cu un bilanț rodnic se prezintă 
acum, în cinstea marii noastre 
sărbători naționale de la 23 August, 
și colectivul întreprinderii „Me
canica" din municipiul Vaslui. Prin 
sporirea necontenită a productivi
tății muncii și introducerea în cir
cuitul productiv a noi spații de 
producție colectivul acestei unități 
a. realizat, suplimentar, de la în
ceputul anului pînă în prezent, o 
producție fizică în valoare de 
25 milioane lei, concretizată în 
peste 120 tone utilaj petrolier și 
pentru industria chimică, peste 390 
tone utilaje metalurgice, 165 tone cu
plaje și servomecanisme ș.a. (Pe
tru Necula, corespondentul „Scîn
teii").
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.LUMINI Șl UMBRE
culorii și armoniilePasiuneamoment de afirmare a serialului românesc de televiziune

Nu cred că greșesc dacă afirm că 
evenimentul cinematografic al tele
viziunii din acest an și, poate, chiar 
din ultimii ani a fost serialul „Lu
mini și umbre" — mă refer la pri
mele 17 episoade, următoarele 17 ur- 
mînd, așa cum s-a anunțat, să reia 
firul pe la sfîrșitul lunii august. 
Așa cum se știe, el nu este prima 
tentativă de acest fel. înaintea lui 
au fost „Urmărirea", „Un August în 
flăcări", „Cireșarii", „Toate pînzele 
sus", „Războiul Independenței", 
„Anul 18-18“ ș.a. — lucrări importan
te, in general bine întocmite, pornind 
de la textele unor scriitori cu nume 
și renume — Eugen Barbu, Petre 
Sălcudeanu, Paul Anghel. Radu Tu- 
doran — filmate de regizori de cali
bre diferite, e adevărat, dar fiecare 
in parte avînd locul lui în unduita 
istorie a filmului nostru.

Experiența acestor „Lumini și um
bre" impune, în primul rînd, prin 
amploare, in sens de lărgime, dar și 
de bogăție de idei, de semnificații. 
Filmul recreează o frescă social-is- 
torică extrem de complexă (august 
1944 — decembrie 1947). Impresionea
ză varietatea tipologică (circa 200 
personaje), fastuoasa arborescentă a 
conflictului, puzderia detaliilor de 
epocă (detalii de ambianță, de stări 
de spirit, de limbaj, de costumație); 
varietatea atmosferelor : atmosfera 
de familie — familie mică, copii 
mulți, cișmea în curte, grădină gos
podărească ; familie „mare" — pro
tocol, „ceaiuri",' subretă, dineuri cu 
aer „fin de siecle" ; atmosfera șco
lilor militare ; atmosfera gărilor ; 
atmosfera frontului ; atmosfera de 
început a „sediilor" abia instalate ; 
atmosfera uzinei în fierbere ; atmos
fera din subsolurile și de la margi
nea, unei societăți în plină ebuliție. 
Impresionează multitudinea planuri
lor care secționează o epocă de ex
plozii și implozii. De re-facerea lumii.

Avem deci de-a face cu o lucrare 
deosebit de ambițioasă. Saga nu se 
referă doar la o familie, fie ea și 
foarte numeroasă, cum e cea a Ewin- 
gilor. Povestirea nu se desfășoară în 
jurul unui unic pisc (cum se întîm- 
pla în Colombo, Mannix, Sfîntul). 
Centrul de interes se deplasează me
reu cind intr-o zonă socială, cind in 
alta : apar mereu alți eroi ; cercurile 
se lărgesc concentric, apoi se ating, 
se întretaie. Avem de-a face cu o 
ramificată, stufoasă, structură de ro
man. „Roman cinematografic" se 
subintitulează'serialul pe drept.

Este îmbucurător și — ca să fim 
drepți — nu lipsit de surpriză felul 
în care publicul, publicul tînăr în 
mod deosebit, a primit aceste „Lu
mini și umbre", lipsite programatic 
de atu-urile serialului de tip poli
țist,' lipsite total de supermeni, de 
super-dive, fără numere de cascado- 
rie, fără recuzită sclipicioasă, fără 
„clenciuri", dar obsedat de politică, 
tacind din limbajul politie un mod 
de a caracteriza o epocă și a dife
renția caractere, o lume înțesată de 
personaje voit banale, plină de fine 
aluzii la-o istorie parțial nescrisa. 
Deocamdată.

După o scurtă perioadă de familia
rizare, telespectatorii români și-au 
apropriat serialul cu simpatie (indi
cele de audiență îl fixează la un mo
ment dat inaintea telecinematecii, 
punct forte al clasamentelor)! „Cu
riozitatea", în afara căreia nu poate 
exista ideea de foileton,„s-a jașejzaț.? 
destul de. repede în senstil propus de 
serial. Tradiționala agitație epică a 
cedat locul unui alt tip de interes : 
interesul pentru portretizări indivi
duale și colective. „Aventura" s-a 
căutat mai ales în întîlnirea (uneori 
ciocnirea) dintre destinul individual 
și destinul istoric. Revelațiile nu ve
neau din insolit, ci din descoperirea 
„din interior" a mediilor sociale : 
clanul muncitorului Bălan cu multele 
și contradictoriile lui ramificații ; 
clanul patronului Cozma, conceput 
in răspărul clișeelor, al caricaturii 
fals combative. Proprietarii uzinei 
sint și ei oameni și uneori oameni 
bine intenționați. Cu atît mai dra
matic I Buna credință a insului se 
izbește, de un val potrivnic și acest 
val este Însăși istoria care n-are vre
me de psihanaliză. Ea, istoria, măr
șăluiește în cadența legilor obiective.

N-aș vrea să fac comparații depre
ciative cu operele altor televiziuni. 
Ar fi, cel puțin, deplasat. Aș vrea 
însă să. găsesc timbrul propriu al 
acestui serial, care acum cîțiva ani 
i-a aparținut scriitorului, apoi unei 
echipe cu totul remarcabile, in frun
tea căreia au stat pînă acum Andrei 
Blaier și Mihai Constantinescu.

Azi, serialul ne aparține nouă.
Cu excepția produselor britanice, 

care nu se pot lipsi de umorul sec, 
flegmatic, rece, specific insulei (de 
ce s-ar lipsi ?), trebuie să recunoaș
tem că serialul, ca gen, nu prea uti
lizează resursele umorului, care, după 
cum zice filozoful, conduce sufletul 
deasupra prăpastiilor și il face să se 
joace cu propria lui durere. Expli
cația ar putea consta in faptul că 
prăpăstiile din multe seriale sint 
doar fizice și că durerile nu au în
cărcături metafizice. Dar nu despre 
asta e vorba. Comicul din serialul

„Lumini și umbre" aparține, evident, 
unei inteligențe superioare, care nu 
se poate lipsi de ris ca fenomen cul
tural și nici de arsenalul lui artistic. 
Serialul a avut, chiar în prim-plan, 
momente de comic, în special ling
vistic. Comicul mustos al langajului 
cazon, comicul involuntar al unui 
politician de modă veche cu vorbire 
înflorită cu regionalisme, cu latinis
me etc. Titus Popovici are simțul 
umorului mai mult decît orice scrii
tor ardelean (mă înșel ? jignesc, oare, 
pe cineva ?) ; acest simț întovără
șește discret momentele cele mai so
bre ale acțiunii. Colțoșenia lui Bălan 
— Ilarion Ciobanu este privită cu o 
permanentă jovialitate fraternă. Sti
nsul unei anume ironii plutește 
peste replicile unui om inteligent, 
fin. cultivat'? dar nu lipsit de geniul 
conjuncturii. 'E vorba, desigur, de

că dificultate la miezul unor discu
ții, la subtextul unor replici, la plă
cerea regăsirii autenticului in frescă, 
în tipologii. Faptul că majoritatea 
telespectatorilor și — re-subliniez — 
a spectatorilor tineri și-a asumat un 
serial fără prea multe însușiri de 
divertisment, dar cu multe elemente 
de meditație este și o bucurie, și un’ 
avertisment. Publicul, e adevărat, e 
o noțiune eterogenă. Dar există — 
iată încă o dovadă — un public nu
meros pe care arta „serioasă"1 poate 
conta.

în sfîrșît, e cazul să vorbim de ex
periența pe care acest serial a dat-o 
colegilor noștri de la televiziune, 

televiziune", 
deo-

Zic „colegii de la 
dar în realitate mă refer, 
potrivă, la cineaști, pentru că acest 
serial, mai mult decît cele preceden
te, a fost de drept și de fapt o co-

Opinii de Ecaterina OPROIU
J

Ninel numit acum Beraru („pour Ic 
bien de la cause"). Exaltarea fana
tică a lui Barta este descrisă mai 

' ales cu sarcasm. Un sarcasm com
pătimitor.

Misterul specific fiecărui serial nu 
a pornit aici din șarade, din urmă
rirea unor stranii secrete. Secretul 
cel mai incitant a stat pînă acum in 
meandrele caracterului uman. Cel 
mai misterios dintre mistere a fost 
sufletul omenesc asaltat de necesi
tate și de hazard, omul ca făuritor 
de istorie, dar și ca instrument al 
ei. Suspensul a pornit, adesea, de la 
biografii al căror destin a fost, pro
babil, să-și respingă destinul. „Don* 
sergent", adică Șaptefrați, este de
parte de a fi o brută. Zeno nu e un 
parazit oarecare. Anii de viitoare 
sint anii de „deveniri și parveniri", 
de ciudate metamorfoze. Ecleziastul 
își leapădă sutana și vrea să recfști- 
ge încrederea unor oameni bravi. Va 
reuși 7 „Leghionariul" — cum îi zice 
bătrînul domn — iși ascunde ante
cedentele și iși oferă pana noii pu
teri. Pînă unde o să meargă 7 Odette 
nu mai jură pe catapetezme și pe 
Alida Valii, ci pe whisky și pe Tom 
Mix. Ce va deveni 7

Nu e o simplă coincidență că cel 
mai. important film al scrlitorului- 
cineast se numește „Puterea și Ade
vărul". încă din prozele sale de ado
lescență, artistul s-a arătat preocu
pat, ca să nu spun obsedat, de me
canismele puterii și dacă ar fi să 
vedem unde e cheia întregii sale 
opere, poate n-am greși dacă am 
căuta-o pe teritoriul unui raport ten
sionat și nu întotdeauna ușor de 
descifrat : etica politicului — politica 
eticii. E o zonă de zbucium pentru 
orice conștiință trează. Talentul lui 
Titus Popovici construiește nu atît 
prin Instinct, cît prin reflexie. Inteli
gența Iul de artist și de „zoon poli- 
tikon" vede sensul dominant al epocii 
care a urmat actului de la 23 August 
— foamea de dreptate, euforia ideii 
de libertate, voința de a construi o 
lume nouă. în serial «pare clar că 
trenul istoriei a pornit inexorabil 
către o anume destinație. Unii călă
tori cunosc direcția, alții o simt sau 

• o presimt, alții nu vor s-o accepte 
și își fac iluzia că-și pțrt decupla, va
gonul. Trenul merge înainte. , Corn- ■ 

- pa'rtimentele lui transportă speranțe, 
pasiuni și patimi, entuziasm și în- 

' doicii, ambiții, dureri,' luciditate, fa
natism, utopii, ba chiar un anume 
absurd care face parte din logica ma
rilor răsturnări. Șaptefrați, poate cel 
mai simpatic personaj de pînă acum, 
moare atunci cînd trebuia cel mai 
mult să trăiască. Tînărul inteligent, 
care înțelege atît de bine resorturile 
epocii, este țintuit intr-un scaun de 
paralitic și aparține unei citadele 
destinată demolării. Devotamentul 
lui Barta are ochelari de cal și un 
bigotism răuprevestitor. Bunătatea 
doamnei Cozma e sinceră, dar inu
tilă, iar la un moment dat ridicolă. 
Declasatul familiei Bălan, acel Vir
gil ftizie, cinic, afacerist, dar fiu 
care-și adoră mama, este și pitoresc, 
dar și enigmatic.

Scenaristul, regizorii, actorii lu
crează tot timpul cu nuanțe, cu semi
tonuri. Epoca e tumultuoasă, dar în 
tumult se disting vocile unor oameni, 
de pildă vocea profesorului de isto
rie, care-și pun întrebări la care 
„momentul" nu poate răspunde încă. 
Serialul conține și talent, dar și acea 
cultură politică febril, acumulată, în
delung sedimentată care dă faptelor 
o anume încărcătură de semnificații. 
Goethe, mi se pare, zicea că a scrie 
istorie înseamnă a te elibera de tre
cut. „Lumini și umbre" nu „ne elibe
rează" de trecut, ci ni-1 descifrează, 
mai bine. Scriitorul refuză să ilustre
ze. El vrea și reușește să problema
tizeze. Nu e de aceea nici, o mirare 
că asemenea serial a inspirat vii și 
interesante discuții. Tăcerea încon
joară numai operele lipsite de nevoia 
de a spune ceva nou și pe cît se 
poate important. Un puhlic.hrănit cu 
pelicule inconsistente (există și In
consistența zglobie, dar și o inconsis
tență mohorită) va ajunge cu fireas-

producție între televiziune și cinema
tografie. Colaborarea se dovedește 
mai mult decît necesară. Regizo
rii acestui serial au trebuit să gă
sească soluții artistice pentru o pro
ducție care folosește înregistrarea 
electronică, montajul electronic, fi
nisajul electronic, o producție cu 
prețuri mai ieftine, cu termene mai 
scurte, cu probleme speciale legate 
de bandă, mai eficace, dar și mai pu
țin sensibilă etc., etc. Nu e pentru 
prima oară cînd simt nevoia să laud 
nu atît energia producătorului-dele- 
gat (Victoria Marinescu) — deși nici 
efortul propriu-zis nu este ceva ne
glijabil într-o meserie pe care o poți 
face bine mersi și fără bătăi de cap. 
pasînd răspunderi și verificînd cu 
rețetarul „ce se poate" și „ce nu se 
poate". Nu-i ăsta cazul nostru !

Fără Îndoială, reușita n-ar fi fost 
cu putință fără acea largă concentra
re de talente actoricești. O constela
ție de mari actori, care și-au sporit 
prin acest serial și binemeritatul 
prestigiu, și simpatia publicului, căci 
aceste apariții săptămînale, cu aerul 
lor de intîlniri familiare, creează și 
o zonă de afecțiune artistică, dar și 
una de afecțiune para-artistică. Noi ' 
să ne referim la cea datorată succe
sului strict profesional. Ce ne-a plă
cut in mod deosebit 7 La, Ilarion 
Ciobanu — forța geologică. Eroul 
pare decupat direct din natură, din 
stratul tectonic, E limpede, o stîncă 
nu poate fi fățarnică. La Margareta 
Pogonat — sîmburele dur care se

ghicea prin transparența blîndeții 
materne, a dulceții feminine, a su- 
pușeniei conjugale. Moliciunea era 
doar aparentă și mereu antimelodra- 
matică. Intr-un rol care o aducea 
voit și mereu pe muchea care unește 
naivitatea de ridicol, Gina Pațrichi a 
adus o stupefacție rănită. în privi
rea, în dezorientata ei bunătate, tre
mura fără încetare un fior tragic., 
La Gheorghe Dinică impresiona pa
radoxul. Fanatismul e monoman, dar 
prezența lui mereu univocă lăsa să 
se ghicească un ciudat hățiș interior.

, Alexandru Repan . a, impresionat 
printr-un efect invers. Personajul 
său avea o carcasă mult mai com
plexă. Dincolo de aspectul plăcut, nu 
lipsit de farmec, dincolo de maniere 
alese, de cultură, de rafinament, ță
cănea neîncetat o mașină de calculat. 
La Ion Besoiu izbea jovialitatea sar
casmului. Actorul n-a vrut să-și 
pulverizeze prin șarjirun ins și așa 
pulverizat de istorie. „L-a înțeles" 
pe acest senator care nu mai înțe
legea nimic. O condamnare „Miloa
să" e întotdeauna mai eficientă decît 
una furibundă. Constantin Codrescu 
a impus, mai ales, prin sugestia unei 
stări de mare curățenie interioară. 
O inteligență profund morală. Cris
talină. Mitică Popescu dimpotrivă, 
așa cum îi cerea rolul, a mizat pe 
ambiguitate. Personajul său are iste
țime in înțelegerea conjuncturilor și 
opacitate în înțelegerea viitorului. 
Dominant în el este starea de re
vanșă. La Ion Caramitru dominanta 
a fost convingerea cti care își schim
bă convingerile. în țeasta acestui ca
meleon, in afara seriei pare a sta, 
într-adevăr, „creerele unui (mic) 
Machiavelli", „Creerele" este centrul 
de greutate și la Zeno, personaj nici 
el în afara unui anume tragism. Tî
nărul infirm interpretat de Adrian 
Pintea are o minte scinteietoare. O 
dureroasă luciditate flagelată de fu
ria neputinței. Neputința, dramatica 
neputință, este și starea tn care 
George Motoi și-a conceput un rol 
deloc schematic.

Serialul a impus și clteva nume mai 
nerodate, unele chiar noi (mă refer 
in primul rînd ia Valentin Uritescu, 
zis și Șaptefrați), care, datorită aces
tui serial, au cucerit, intr-un timp re
cord, o largă și —- sperăm — dura
bilă popularitate.

Serialul însuși stă sub semnul unei 
popularități pline de simpatie, de in
teres. Există o recompensă mai mare 
pentru o echipă? Există un premiu 
mai dulce pentru un scriitor căruia 
cinematografia îi datorează mult, 
foarte mult

»

De multă vreme, autorul 
Frumoșilor nebuni ai ma
rilor orașe (1976) n-ar mai 
fi trebuit să-și semneze căr
țile. Semnătura care indică 
marca personalității sale a 
intrat definii*’/ în arta sa 
de-a povesti, in modul im
previzibil de-a gindi prin 

. metafore, ca și în. felul de-a mitele 
fi al personajelor sale. 
Fănuș Neagu.este un scrii
tor recognoscibil doar după 
lectura unei singure pagini. 
El nu poate fi decît așa 
cum este : împovărat de a- 
mintirea lumii de altădată 
din Balta Brăilei, îndrăgos
tit de o viață mirifică trăi
tă la marginea existenței 
societății, 
în marea stare 
scrisului numai 
fie comportă ca 
al acestei vieți 
le care pare a 
o dulce poveste. '

Forța reveriei lui Fănuș 
Neagu se declanșează in
tr-o imensă explozie de 
detalii, imposibile în viața 
reală, obișnuită. Toate a- 
cestea sînt validate de ima
ginația unui adevărat fur
nicar de „frumoși nebuni" 
ai cîmpiei și ai bălții. Fănuș 
Neagu descrie cîmpia lui, 
văzută de la Grădiștea, cu 
aceeași forță cu care repre
zentase Odobescu întinderea 
misterioasă a Bărăganului, 
în vreme de noapte. Acolo 
este însă prea multă erudi
ție. Autorul culegerii de po
vestiri Pierdut în Balcani® 
(1982) umple spațiul prin- 
tr-o adevărată invazie a 
concretului, situat intre pă- 
mînt și cer. „Cimpia încre
menise in așteptare. Greie
rii căzuseră risipiți. Sforăi
turile cailor înghețaseră in 
aer, dimpreună cu ecoul ți
nui strigăt ce se înălțase

capabil să intre 
de grație a 
atunci cînd 
un rapsod 
patriarha- 

fi ca însăși

t

®) Pierdut în Balcani® 
(Editura sport-turism).

CUM
de 

va

Risipa 
combustibil 

fi înlăturată
cariera de calcarLa

Bistrița-Piștreni, care 
aparține întreprinderii 
miniere Rimnicu-Vîl- 
cea, se arăta intr-o 
scrisoare adresată re
dacției, se consymă su
plimentar importante 
cantități ’ de motorină 
pentru aducerea, mai 
bine zis împingerea, 
materialului in haldă. 
Autorul scrisorii afir
ma că această risipă 
de combustibil s-ar da
tora faptului că nu s-a 
acordat interesul ne
cesar prelungirii unei 
benzi transportoare de 
steril, ca și, in gene
ral, bunului mers a! 
activității de repara
ții și întreținere a 
utilajelor.

La această sesizare. 
Comitetul județean 
Vilcea al P.C.R. ne-a 
răspuns că, in urma 
verificărilor efectua
te la fața locului si 
a discuțiilor purtate 
cu factorii de condu
cere și muncitorii de 
la întreprinderea mi
nieră Rimnicu Vîlcea

și de Ia cariera Bis- 
trița-Pietreni. s-a con
statat că, intr-adevăr, 
se consumă motorină 
pentru împingerea cu 
buldozerul a sterilu
lui ce rezultă de la 
sortarea calcarului. A- 
ceasta este 
faptului că 
montat încă 
de bandă 
pentru transportul ste
rilului. De această in- 
tirziere, se precizează 
în răspuns, nu este 
însă vinovat ingine
rul L. Duță (căruia i 
se aduceau reproșuri 
în scrisoarea trimisă 
redacției) ; acesta este 
un om conștiincios și, 
împreună cu 
torii pe 
donează, 
pă de 
bune 
cinilor 
Banda 
nu a putut fi monta
tă pină acum deoare
ce au lipsit suporții și 
rolele, precum și alte 
piese necesare. Pe de 
altă parte, din cauza 
instabilității terenului 
a fost necesară incer- 
carea mai multor va
riante de amplasare.

După analiza între
prinsă cu prilejul so-

urmarea 
nu s-a 

tronsonul 
prevăzut

munci- 
care-i coor- 

se preocu- 
rezolvarea in 

condiții a sar
de serviciu, 
transportoare

iFAPTUL!

luționării sesizării, 
s-au stabilit măsurile 
corespunzătoare pen
tru asigurarea grab
nică a pieselor nece
sare și montarea ben
zii transportoare, pu- 
nindu-se astfel capăt 
risipei de combustibil.

Pentru 
îmbunătățirea 

activității 
cultural* 

educative
Mai mulți tineri din 

satul Coșlariu, comu
na Sintiipbru, județul 
Alba, semnalau că în 
această 
tivitatea 
ducativă 
șoară la 
rințelor 
există t 
ocupare din partea fo
rurilor locale pentru 
organizarea unor ac
țiuni interesante, a- 
tractive, pentru asi
gurarea condițiilor co
respunzătoare de an • 
trenare a tineretului, a 
tuturor sătenilor, la 
diverse manifestări po
litico-educative.

că in 
localitate ac- 

i cultural-e- 
i nu se desl'ă- 
i nivelul ce- 
actuale, nu 

suficientă pre-

Pentru clarificai ea și 
soluționarea probleme
lor cuprinse in sest- ' 
zare, Comitetul jude
țean Alba al P.C.R. a 
constituit un colectiv 
de activiști ai secției 
de propagandă și ai 
comitetului județean 
de cultură și educație 
socialistă, care a anali
zat la fața locului toa
te aspectele semnala
te. Din răspunsul tri
mis redacției rezultă 
că sesizarea s-a dove
dit întemeiată. Pentru 
înlăturarea neajunsu
rilor constatate s-a 
procedat la definiti
varea unui program 
concret de activități 
politico-ideologice 
cultural-educative 
întreaga perioadă de 
vară și in perspecti
vă, care cuprinde or
ganizarea de expuneri, 
dezbateri, consfătuiri, 
programe artistice, du
minici cultural-sporti
ve etc. ;
de asemenea, ca 
sală de clasă de 
școala generală ?ă 
pusă la dispoziția 
nerilor pentru organi
zarea de seri cultura
le, întreceri de șah, 
audiții muzicale și aite

ți 
pe

s-a stabilit,
o 

la 
fie 
ti*

IDIVERS

Romul MUNTEANU

esențială, 
capabilă 

întrega tălmăci 
senzațiile

nu 
unui 

din 
ar-

naturii

P® locui Herăstrău

;.ț>.

Spicuiri din răspunsuri

este niciodată 
unitară. Ca și 

povestirile mai

c-au iz go
ii ia de ză-

este
Șo- 

decît 
Apoi

Ia
Ea 

fost

timp de 
sub gheată

în toate po- 
inceput 

eveniment

Schitu, 
solicita 

spri • 
reanaliza- 

' care

infantilă, de acea 
naivitate nevi- 

cînd evaziunea în 
i se pare și fetiței 

o viclenie

Adunate de cițiva 
ani încoace cu rivna, 
cu tenacitatea unei 
adevărate pasiuni pen
tru culoare, lucrările 
care alcătuiesc noua 
expoziție deschisă de 
MIRCEA BARZUCA la 
Galeriile de artă ale 
municipiului București 
oferă vizitatorului 
doar imaginea 
ansamblți unitar 
punct de vedere
tistic, ci și posibilita
tea descifrării unui 
nedezmințit atașament 
față de frumusețea 
lumii înconjurătoare. 
„în cartoanele de as
tăzi, mărturisește de
altfel autorul in pre
fața catalogului, am 
încercat să strecor 
seînteia ce simt in 
mine atunci cind pri
vesc o grădină in soa
re, coroana vie a unui 
copac, cind aud șoapta 
secretă a scrinului din 
atelier sau vreau să 
surprind monologul 
disperat al florii din 
vază...".

Abundența 'Vegetală 
a verii într-un ciclu 
de lucrări mai vechi 
intitulat „Case și gră
dini", transparențele 
unor corole, vibrațiile 
mediului acvatic din 
lucrările altui ciclu :

Amintirea Deltei",

„Proiectele de inte
rior" sau „Persona
jele în grădină" sint 
însă doar puncte de 
pornire spre luminoase 
orchestrații croma
tice. Căci, nu atit un 
inventar al imaginilor 
ni-1 descoperă pe au
torul lor, cit percep
ția globală a lucrări
lor lui, ansamblul 
acestor lucrări în care

- forma, linia, culoarea 
supuse parcă unui pro
ces de disoiuție se 
întrepătrund pentru a 
face loc armoniilor 
cromatice. Decorul ve
getal este pentru Mir
cea Barzuca un terito
riu al seninătății, în 
care delicatețea, flui
ditatea unor tonuri 
discrete, întrerupte 
uneori de accente pu
ternice de culoare, au, 
in primul rînd, rolul 
creării unei ambianțe 
muzicale, de un far
mec tonifiant. Ceea ce 
ar fi putut deveni o 
notație impresionistă 
de culoare, impercep
tibila vibrație a for
melor exprimă aici do
rința de 
impresiile,
iscate de spectacolul 
mereu schimbător al 
petalelor, al frunzișu
lui, al obiectelor fa
miliare privite, reluata

în mereu alte ipostaze 
cromatice.

Există la acest artist 
— admirator declarat 
al picturii Margaretei 
Sterian (format de
altfel sub îndrumarea 
ei) — un vădit simț al 
măsurii și al întregu
lui, dorința de a figura 
și nu de a imita, de 
a converti observația 
în creație, de a prinde 
(de exemplu, în ima
ginea „Ctitoriilor") 
ceva din vibrația de 
sensibilitate, din fluen
ța muzicală a culorii, 
care să evoce mai pu
tem!:: aura de mister 
și permanență a locu
rilor străbătute.

Insinuată în armo
niile și euritmiile pei
sajelor și florilor, în 
numeroase „proiecte 
de interior" — ima
gini ale atelierului 
populat de obsesia 
cartoanelor albe ce ur
mează a fi pictate — 
melodia seducătoare a 
culorii rămîne, în a- 
ceastă etapă a picturii 
lui Mircea Barzuca, 
virtute 
calitate 
mențină 
samblul de lucrări pre
zentate acum în do
meniul comunicărilor 
afective.

Din scrisorile

primite de la cititori

Fiii satului
Din comuna Fărcășești-Gorj 

ne-a sosit o scrisoare colectivă 
in care se exprimă satisfacția cd 
în curțile* oamenilor există din 
nou, după o vreme de întreru
pere, apă potabilă din belșug, 
oricind și oricită este nevoie. 
„După săpăturile făcute la ca
riera de cărbune, fîntinile noas
tre — răminînd la un nivel su
perior — secaseră, de tot. Nu 
prea se găseau soluții, dar au 
apărut cei doi frați Bănete (fii 
ai satului nostru, in prezent in
gineri mineri), care ne-au adus 
din nou apă in case. Cum ? Au 
căutat alte surse, au dat de un 
izvoraș natural, care de peste un 
secol ieșea din pământ și se risi
pea în Jiu, l-au captat și l-au. 
pus să ne servească. Acum le 
sintem recunoscători și dorim să 
le mulțumim și prin intermediul 
-Friptului divers», deoarece n-au 
uitat că sint fii ai satului, 
s-au dovedit fii destoinici". Și

Marina PREUTU Nebânuite
frumuseți" y
de artă

Profesorul Dionisie Duma, din 
Tecucit intră direct în subiect, 
fără ocolișuri : „Aș dori să in
serați la rubrica «Faptul divers» 
următoarele : în sala «Gheorghe 
Petrascu» din Tecuci s-a deschis 
zilele trecute o expoziție cu lu
crări executate din... paie. De 
griu, orz, secară. Lucrările stir- 
nesc interesul publicului printe- 
mele istorice abordate, priiif fs- 
pectele din natură și prin 4. V? 
trațiile la unele poezii de 
nescu, Blaga, Labiș etc. Autorul 
ineditei expoziții nu este altul 
decît muncitorul strungar Con
stantin Nițură. O dovadă că mii- 
nile care modelează metalul dur 
pot da la iveală și nebănuits 
frumuseți de artă".
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dincolo de baltă, cu o clipă 
mai devreme și nu ajunse- 

■ se să se spargă. Cerul era 
o umbră verde".

Povestirile din volumul 
Pierdut în Balcania repre
zintă o superbă literatură, 
construită prin explozia 
imaginarului dincolo ele li- 

l verosimilului. La 
urma urmei, așa cum Kaf- 
l.a, Marquez, Scbrză, Bă- 
nule'scu iău Construit fiecare 
în felul lor ficțiuni care 
redau doar aparența realu-

pentru agronomi, organizat 
in plină iarnă, este adusă 
o buturugă cu greieri să 
cînte la munte (Buturuga 
cu greieri). O femeie po
vestește cum cîinelui său 
i-au crescut coarne (Coco
rul alb), far obsesia unui 
alt personaj din aceeași po
vestire
spațiul real : „Cotorul., aș
teptat de Matei Tudor se. 
lăsase pe pămint. Alb mat 
și alb închipuit, dar mai 
mult ecouri de alb...“.

produce la fel 
vestirile. La 
relatat un 
cant. In el nu crede 
cel care-1 povestește, 
se produce acea atmosferă 
de iluzie mitică, tar întîm- 
plarea extraordinară devi- 

. . ne evidentă pentru toți, 
ga proiectează in1 Ifără îndoială că povestirea 

cea. mai elocventă a scriito- 
. rului din acest volum ră.- 

tnine Fierdut ip Balcani®. 
Ea este în același timp și 
cea mai ilustrativă pentru

Lumea eroilor lui Fănuș Neagu

lui, iar în alte cazuri fic
țiuni care ies in mod osten
tativ din realitate, la tel și 
Fănuș Neagu îi conferă 
„minciunii literare" o pu
tere de persuasiune care 
face ca povestirile sale să 
fie gustate și de copii, dar 
mai ales de cititorii adulți.

Lumea patriarhală, evo
cată de Fănuș Neagu, avea 
sentimentul misterului po
sibil, gata să se deschidă 
cîndva în fața oamenilor, 
în povestea Jocul din 
amurg totul este relatat 
foarte succint. Moare o bă- 
trină, care-i povestise ne
potului că un lup a intrat 
într-o iarnă în pămînt 
chiar în grădina lor, iar 
după o săptăminâ a ieșit in 
partea cealaltă a satului. 
Dragomir vede un lup bă- 
trîn și hămesit de foame. 
Tatăl îi confirmă povestea 
relatată de bunică.

Oamenii din universul 
literar creat de prozatorul 
român au nevoie de iluzii, 
care trimit spre existența 
lor originară. La un bal

In Izvor cit • dropii, nara
țiunea este in mod evident 
destinată copiilor. Atmosfe
ra de fabulos, climatul in 
care orice eveniment devi
ne cu putință țin de men
talitatea 
stare de 
novată, 
fantastic
Ruxandra o viclenie fru
moasă a tatălui, care mută 
cu prea multă ușurință lu
crurile dintr-un loc în 
altul. Dialogul dintre fetiță 
și povestitor este elocvent:

— Ai găsit creanga de 
ienupăr?, o întreb.

— S-a urcat pe casă și-a 
sărit in lună.

— înseamnă 
nit-o oamenii 
padă.

— N-au avut 
ea. S-au băgat 
ca să repare cele opt rațe 
de lemn pe care se sprijină 
moara".

De fapt, intrarea In sta
rea de iluzie, ca și partici
parea Ia o ficțiune incredi
bilă ce devine credibilă, se

arta scriitorului de-a po
vesti sau de-a descrie ceva. 
Intriga nu 
liniară sau 
romanele, 
lungi ale lui Fănuș Neagu 
sint descentrate. Intriga 
sporește printr-o aglomera
re de întîmplări eterogene. 
Cînd autorul relatează de 
la început mai multe în- 
timplări enigmatice, ca în 
Fierdut in Baicania, atunci 
însemnează că marele mis
ter va fi revelat mai tîrziu. 
Descrierea destinată intro
ducerii în atmosferă este 
profund realistă. „Pe ve
chiul drum al Brăilei nu 
mai plouase de două luni. 
Lut alb, iarbă pîrjolită; 
peste sate, de la Dunăre 
spre Rimnic, foșnea tăcerea 
a două oceane : cimpia și 
cerul. Dimineața, cind și 
cînd, se ridica un nour spre 
miazănoapte, un timp se 
rotea viforos, ca un bou 
căutind un plug complice, 
apoi se împotmolea in viile 
cu ciulini și curcuvițică ale 
Moldovei".

Cînd relatarea auctorială 
se deplasează spre perso
naje, tinerii naratori-flo- 
tanți au doar percepția ex
traordinarului. Pe malul 
bălții Amara fus&se găsită 
o lupoaică moartă, cu burta 
spartă. Intr-un sat crescu
se un bostan cu ghimpi 
mari și ascuțiți. Tinerii aud 
lătratul cățelului pămîntu- 
lui. Turla, țiganca, îl anun
ță pd Don Pablo și pe ami
cii săi că deține cheia lu
minării dispariției misteri
oase a lui Manole Mihai, 
fostul ei bărbat.

Și cum în povestirile lui 
Fănuș Neagu marile Enig
me au Ioc sub apă și aici 
se tntimplă la fel. Manole 
defilează mort cu o iubită 
pe sub un coridor făcut 
sub Dunăre. El fusese îm
pușcat de soțul înșelat. 
Turla află vinovăția bărba
tului și se duce spre alte 
iubiri. în povestirile lui 
Fănuș Neagu din acest vo-' 
lum, femeile frumoase au 
o energie virilă, decisivă 
(Gherghina, Turla). Bărba
ții sînt figuranți interșan- 
jabili, integrați în anumite 
nuclee narative. Mister au 
doar morții (Manole), cei în 
drum spre moarte ca blin- 
dul angelic din In stepă sau 
Paul Pietraru din Lebăda 
neagră. Tinerii au nume 
frumoase (porecle) ca Mere- 
Mere, Lună-Fragedă, Laur, 
Fir de- iarbă etc. Stilul me
taforic cămine barochizant, 
grefat mereu pe retorica 
excesului, cultivată de au
tor intr-o manieră absolut 
personală.

Fănuș Neagu este un 
prozator-poet. Proza sa 
poetică are caracterul unui 
unicat. De aceea, ea nu 
poate fi decît un act mereu 
repetabil al aceluiași autor.

llusfrafâ 
din Jupiter

Pe spatele unei splendide ilus
trate trimise din stațiunea Jupi
ter, cititorul Vasile Popescu ne 
relatează un fapt care i-a atras 
atenția zilele trecute : „In fața 
hotelului Scoica, băiețelul Niștor 
Gabriel (aveam să. aflăm că este 
elev la Școala generală nr. 11 din 
Arad) a găsit o geantă, cu lu
cruri personale și cu suma de 
trei mii de lei, care aparținea 
Măriei Papp din Suceava. După 
ore de căutare pe plajă și prin 
stațiune, s-a dat de urma păgu
bașei, care și-a primit astfel 
geanta cu tot ce era in ea. feli
citări părinților și școlii care se 
ocupă de educația elevului Nis- 
tor Gabriel !“.

...Iar <dln partea noastră — 
mulțumiri pentru semnatarul 
scrisorii, care, deși se afla pro
babil in concediu. s-a gindit 
la „Faptul divers" 1 si

activități distractive, 
tinerii ocupindu-se de 
întreaga gospodărire a 
localului. în același 
timp, consiliul comu
nal de educație poli
tică și cultură socialis
tă a repartizat un nu
măr de cadre didac
tice care să îndrume 
activitatea culturală și 
să sprijine crearea de 
noi formații artistice 
care să participe la 
manifestările organi
zate în cadrul Festi
valului național „Cin- 
tarea României".

Consiliul popular al 
comunei Sîntimbru, se 
arată in finalul răs
punsului, cu sprijinul 
tinerilor și al celor
lalți săteni, va lua mă
suri ca, incepind cu 
anul 1983, să se con
struiască în satul res
pectiv o sală destina
ta organizării de e ac
tivități cultural-educa
tive, iar consiliul aso
ciației sportive să
tești se va preocupa 
mai intens de asigu
rarea bazei materiale 
necesare desfășurării 
competițiilor ce se or
ganizează în cadrul 
„Daciadei".

N-are dreptate, 
dar... sesizează 

mereu
Ing. Maria Calcan, 

din comuna 
județul Olt, 
într-o scrisoare 
jin pentru 
rea motivelor 
au stat la baza trans
ferării sale și a soțu
lui său de la C.A.P. 
Schitu, unde lucrau ca 
șefi de fermă, 
C.A.P. Movileni. 
susținea că au 
nedreptățiți, că trans
ferarea lor ar fi fost, 
chipurile, nejustificată.

Direcția generală a 
agriculturii și industri
ei alimentare a jude
țului Olt, care a solu
ționat această sesizare, 
ne-a trimis un răs
puns, vizat și de co
mitetul județean de 
partid, din care reiese 
că lucrurile nu stau 
așa cum sînt prezen
tate în scrisoare, că 
transferarea ccior doi 
ingineri este absolut 
întemeiată. S-a con
statat astfel că în pe
rioada cît au fost șefi 
de fermă la C.A.P. 
Schitu, aceștia au să-

virșit incorectitudini, 
pontindu-și norme in 
plus, ridicind ilegal 
din cooperativă unele 
cantități de cereale și 
sume de bani ; au lo
cuit în „Casa specia
liștilor", proprietatea 
cooperativei, fără con
tract de închiriere, 
plătind chiria cuveni
tă abia la insistențe
le organelor județe
ne ; au, recoltat fructe 
din livada cooperativei 
fără să le plătească ; 
lipseau, nejustificat din 
unitate cite 2—3 
nu se interesau de 
xecutarea unor 
crări agricole de 
litate etc. în 
situație, 
dreptate 
C.A.P. Schitu a 
rit înlocuirea lor 
funcție,, fiind puși 
dispoziția direcției ge
nerale a agriculturii, 
care i-a încadrat la 
C.A.P. Movileni.

Lucrurile sint deci 
clare. Cei în cauză 
trebuie să înțeleagă că 
numai munca cinstită, 
conștiincioasă, corec
titudinea sînt aprecia
te și respectate ; ni
meni nu le poate da 
dreptate împotriva.. 
faptelor 1

zile, 
e- 

lu- 
ca- 

această 
pe bună 

conducerea 
hocă- 

din 
la

• Centrala de transporturi auto : Pentru 
gurarea unui transport rațional și evitarea 
sumului nejustificat de combustibil, ținindu-se 
seamă și de satisfacerea cerințelor călătorilor, 
programele de transport ale curselor I.T.A. au 
suferit modificări (suspendarea unor curse sau 
prescurtarea unor trasee). Ca urmare a sesiză
rii adresate „Scînteii" de mai mulți cetățeni din 
orașul Rădăuți, conducerea I'T.Ă. Suceava a 
reanalizat posibilitățile de transport și a reinif'O- 
dus în circulație cursa Rădăuți—Hîrlău după 
vechiul program.

• Consiliul județean al sindicatelor Teleor
man : Consiliul oamenilor muncii de la fabrica 
„Textila" din Roșiori de Vede a stabilit Ca toți 
locatarii căminului de nefamiliști să se aboneze 
la cantina întreprinderii. în acest fel li se asi
gură o alimentație rațională și se evită consu
mul de energie electrică pentru prepararea 
mincării în cămin. S-au luat, totodată, măsuri 
'pentru, intensificarea controlului oamenilor mun
cii în ce privește activitatea cantinei, iar per
sonalul acesteia și-a procurat, de asemenea, a- 
bonamente lunare și flotante pentru servirea 
mesei.

• Comitetul de partid al sectorului 2 Bucu
rești : Verificîndu-se la fața locului sesizarea 
adresată de locatarii blocului OD—45 de pe Șo
seaua Colentina, s-a constatat că Grupul între
prinderilor de gospodărie comunală Colentina, 
pentru efectuarea unei lucrări, a distrus, fără 
avizul administrației domeniului public, 6 parte 
a spațiului verde din fața acestui imobil. S-a 
dispus refacerea urgentă a spațiului verde dis
trus, urmind ca, în caz de tergiversare a lucră
rilor, să se aplice amenzi contravenționale celor 
vinovați.

Gheorglie P1RVAN
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La intervenția 
opiniei publice

De la Emil Gavriliu, cores
pondent voluntar din comuna 
Breasta-Dolj, aflăm următoare
le : „Cu citeva zile in urmă, oa
menii care veniseră să macine la 
moară s-au mirat văzind că unul 
dintre concetățenii lor, fUm 
Giurcă, adusese pentru el, t,l- 
tr-un car al C.A.P. Breasta,' nici 
mai mult, nici mai puțin decit... 
paisprezece sa>ci cu griu, Pre
simțind ceva in neregulă, ei au 
cerut directorului morii să nu-i 
macine griul adus și au anunțat 
organele miliției, care au con
statat că acesta era sustras de 
pe tarlalele cooperativei, unde 
soția lui N.G. este șefă de 
echipă. Bineînțeles, hoțul a fost 
arestat, deferit justiției și-și va 
primi pedeapsa meritată. Dar 
se ridică o serie de întrebări : 
cum a organizat conducerea 
C.A.P. Breasta recoltarea și 
transportul griului dacă s-a 
putut cornițe o asemenea sus
tragere? Unde era paznicul 
cimp ? Și ce garanție există 
faptul a fost singular ?".

Plimbărețul 
clandestin

de
cd

Dintre multele fapte diverse 
transmise zilele trecute de C. 
Banța, președintele Judecătoriei 
din Tg. Cărbunești, am ales pen
tru azi pe acesta : „Tare-i place 
să se plimbe cu trenul lui, Minzu 
I. Nicolae din comuna Crasna, 
satul Drăgoiești. Nu e lucru 
greu ; el pur șl simplu urcă in 
tren și călătorește gratis. Astfel, 
incepind de prin ianuarie 1982 
s-a plimbat cu trenul pe distan
tele București — Sibiu și re
tur, București — Timișoara, 
Oradea — Cluj-Napoca, Timi
șoara — Arad și altele, ca 
și cind ar fi avut circuit liber 
pe C.F.R., pe toate liniile și pen
tru toate localitățile. Pentru 
plimbările sale ilegale i s-au 
adunat pină acum 13 dosare de 
contravenție, primind pentru fie
care cite 15 zile închisoare. S-a 
„asigurat", pină in prezent, de 
șase luni închisoare contraven
țională. Plus despăgubiri ce se 
ridică la peste 2 500 lei".

...E limpede că plimbărețul 
clandestin va plăti cu virf și în
desat cind va fi găsit de organe
le ce-l caută. Fiindcă nu se poate 
să-nu fie găsit pină la urmă l

Rubrică realizată de
Gheorglie MITROI
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Excelenței Sale NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Doresc să confirm cu mulțumiri primirea mesajului dumneavoastră 
frățesc transmis Consiliului Popular de Salvare al Liberiei și guvernului 
liberian cu ocazia celei de-a 135-a aniversări a Zilei noastre naționale. La 
rindul meu, vă urez dumneavoastră și poporului Republicii Socialiste 
România pace, succes, prosperitate și progres.

Cu cele mai bune urări,
SAMUEL K DOE

Comandant suprem

Convorbiri româno-egiptene

r Decernarea premiilor U.T.C. pentru literatură pe 1981 și a premiilor 
ediției a V-a a Festivalului filmului pentru tineret „Costinești ’82“

Președintele Comisiei economice a 
parlamentului egiptean, președintele 
Băncii pentru dezvoltare și credit 
agricol din R.A. Egipt. Fathallah Ri- 
faat, care ne vizitează țara in frun
tea unei delegații, a avut joi o în
trevedere cu tovarășa Tamara Dobrin. 
președinte executiv al Consiliului 
Național al Frontului Democrației și 
Unității Socialiste.

Evocindu-se evoluția ascendentă a 
raporturilor prietenești, de colabora
re, care s-au statornicit și dezvoltat

Manifestare dedicată centenarului nașterii 
lui Nicolae Titulescu

în cadrul manifestărilor dedicate 
centenarului nașterii lui Nicolae Ti
tulescu, la sediul Asociației de drept 
internațional și relații- internaționale 
a avut loc, joi dimineață, o masă 
rotundă, în cadrul căreia profesorul 
universitar dr. Milan Vanku, de la 
Universitatea din Belgrad, a prezen
tat expunerea intitulată „Activitatea

t V
Programele 1 șî 2

în jurai orei 10,00 — Transmisiune 
directă ; Solemnitatea semnării docu- 
mentelor oficiale româno-sudaneze'.

în jurul orei 10,45 — Transmisiune 
directă : Ceremonia plecării președin
telui Uniunii Socialiste Sudaneze, pre- 

*• ședințele Republicii Democratice Su
dan, Ga afar Mohamed Nimeiri* și a 
doamnei Nimeiri.

Programul î
13.00 Telex.
13.03 La volan — emisiune pentru con

ducătorii auto.
15.20 Astăzi, in tabăra elevilor. ■
13.45 Emisiune în limba germană.
17.40 Tn agerea Loto.

O SPORT9 SPORT 0 SPORT• SPORT «SPORT«SPORT Informații utile

„Trofeul Tomis44 la volei Mîine, în- S.U.A.
Partidele din ziua a doua a turneu* 

lui internațional feminin de volei 
pentru „Trofeul Tomis" — compe
tiție ce se desfășoară in Sala sportu
rilor din Constanța — s-au încheiat 
cu Următoarele rezultate : R.P. Chi
neză — România 3—0 (15—5, 15—5, 
15—7) ; U.R.S.S. — Bulgaria 3—1

în cîtevoi
• în turul trei a! Turneului inter

național de tenis de la Indianapolis, 
jucătoarea româncă Virginia Iluziei 
a învins-o cu 6—4. 6—2 pe Ivanna 
Madruga (Argentina). Alte rezultate : 
Sușan Mascarin (S.U.A.) — Corrinu 
Venier (Franța) 6—0, 7—6 ; Heiene 
Sukova (Cehoslovacia) — Jenny 
Klitch (S.U.A.) 6—1, 6—1 ; Dianne 
Fromholtz (Australia) — Dana Gil
bert (S.U.A.) 6—3, 6—4 : Kathy Ri
naldi (S.U.A.) — Catherine Tanvier 
(Franța) 6—4, 6—0.

Rezultate înregistrate in concursul 
masculin : Gimenez (Spania) — Mc
Namara (Australia) 7—5. 6—3 : Hi
gueras (Spania) — Gehring (R.F.G.) 
6—2, 6—2 ; Purcell (S.U.A.) — Fromm 
(S.U.A.) 7—5, 7—5 : Cahill (S.U.A.) 
— Miller (Australia) 6—2, 6—4.
• Selecționata masculină de volei 

a României a susținut a treia intil- 
nire din cadrul turneului pe care-1 
întreprinde in Franța.

Voleibaliștii români au evoluat Ia 
Perpignan in compania echipei ță- 
rii-gazdă. terminind învingători cu 
scorul de 3—0 (15—7, 15—9, 17—15).

• CCa de-a 21-a ediție a turneului 
intern."'1 * * una! masculin de volei al ță
rii noa tre se va desfășura intre 16 
și 20 august în noua sală a sportu- 
rilor din Buzău. Alături de echipa 
României la acest turneu vor parti
cipa selecționatele Franței, R. D. Ger
mane. R. F. Germania și Ungariei.

■ Tora ! Tora ! Tora ! î FLOREASCA 
(33 29 71) — 9 ; 11.30 ; 14 ; 16,45 ; 19,30.B Bunul meu vecin Sam : GIULEȘTT 
(17 55 46) — 9,30 ; 12,30 ; 16 ; 19, TO
MIS (21 49 46) — 9 ; 12 ; 16 ; 19, Ia
grădină — 20,45.E Trei oameni periculoși : GRIVIȚA 
(17 08 58) — ^9 : 11,15 ; 13.o0 ; lo,45 ;
18 ; 20.Q Agonie șî extaz î LUCEAFĂRUL 
(15 87 67) — 9 : 11,30 ; 14 ; 16,30 ; 19.
M Frontiera : MIORIȚA (14 27 14) —
9 : 11,15 ; 13,30 ; 15.45 ; 18 ; 20, GRA
DINA GLORIA (47 46 75) — 21.
B Cinci pentru ixtfern : POPULAR 
(35 15 17) — 15 ; 17,15 ; 19,30.
B Serpico — 9 ; 11,30 ; Apașii — 14 ;
16,30 ; 19,15 : TIMPURI NOI (13 6110). 
B Clanul sicilienilor î UNION 
(13 49 04) — 9,30 ; 11,30 ; 13,30 ; 15,45 : 
18 ; 20.B Roberto Carlos cu 300 km pe oră s 
GRADINA ARTA (21 31 86) — 20,45.
B Pilot de formula 1 : GRADINA 
FESTIVAL (15 61 84) — 21.
B Visul de argint al alergătorului : 
GRADINA LUCEAFĂRUL (15 87 67) 
- 21.
S Campioana mea î GRADINA PARC 
HOTEL (17 08 53) — 21.

teatre
H Teatrul satiric-muzical ,.C. Tăna
șe'* (15 56 78. grădina Boema) : Stela, 
stelele și Boema — 19.30 : (grădina 
Batiștei) : Funcționarul dc la Dome
nii — 20.B Ansamblu] ..Rapsodia Româna4 * * *' 
(13 13 00)La izvor de dor și cintec 
— 18;3O,

cinema
B Ultimul cartuș : CULTURAL
(33.50 13) — 9 ; 11.15 ; 13.30 ; 15,45 ; 18 ;
20.15.B Păcală : DACIA (50 35 94) — 9 ; 12 ; 
16 ; 19.
B Alo, aterizează străbunica ! : DRU
MUL SARTI (31 28 13) — 16 ; 18 ; t/0. 
B Nea Marin miliardar : COSMOS 
(27 54 95) — 9.30 ; 11,30 ; 13.30 : 15.30 ;
17,30 ; 19.30. 

între cele două țări și popoare pe 
baza înțelegerilor stabilite cu prile
jul întîlnirilor dintre președinții 
celor două țări, s-a exprimat dorința 
de a se acționa pentru extinderea și 
adîncirea în continuare a cooperării 
bilaterale dintre România și R.A. 
Egipt.

Oaspetele a avut, de asemenea, în- 
tîlniri la Marea Adunare Națională, 
la conducerea unor ministere șl a 
vizitat obiective social-culturale din 
București.

diplomatică a lui Nicolae Titulescu 
în cadrul Micii înțelegeri și înțele
gerii Balcanice".

Au participat cadre didactice uni
versitare, cercetători in domeniul re
lațiilor internaționale, istorici, repre
zentanți ai Ministerului Afacerilor 
Externe, ziariști.

(Agerpres)

17.30 1001 de seri.
18,00 închiderea programului.
20,00 Telejurnal.
26.25 Pentru curtea și grădina dumnea

voastră.
20.30 Viața culturală.
20.50 Film artistic: ,,Blana de vizon4 9'. 

(Premieră TV).
22.05 Interpret! străini de muzică ușoa

ră care ne-au vizitat țara.
22.20 Telejurnal.

Programul 2
15,00 Almanah video-sonor... de muzică 

și umor.
16.00 Treptele devenirii noastre.
16.20 Melodii populare.
16.50 Caseta ' cu imagini.
1.7.50 1001 de seri.
18.00 închiderea programului.
20,00 Telejurnal.
20.25 Stagiunea muzicală estivală TV.
22.05 Generația deceniului IX.
22.20 Telejurnal.

(14—16. 16—14, 15—13. 15—91. Cuplajul 
1 a fost urmărit de peste 2 000 de spec
tatori.

Astăzi, cu începere de la ora 16, 
sint programate meciurile U.R.S.S. — 
R.P, Chineză și România (A) — 
România (tineret).

lînduri
♦ In cadrul campionatelor mon

diale de natațic de la Guayaquil (E- 
cuador), proba pe echipe de înot sin
cronizat a fost ciștigată de selecțio
nata Canadei cu 188,258 puncte, ur
mată de formațiile S.U.A. — 186,833 
puncte și Japoniei — 182.050 puncte. 
. Rezultate înregistrate în turneul de 
polo pe apă : S.U.A. — Spania 9—5 ; 
Ungaria — Olanda 7—6 : U.R.S.S. — 
R. F. Germania 11—8 : Cuba — Iugo
slavia 9—8. Pînă in prezent sint ne
învinse echipele U.R.S.S. și Ungariei.

Cu prilejul lucrărilor Federației in
ternaționale amatoare de natație 
(F.I.N.A.) s-a stabilit ca in progra
mul campionatelor mondiale care vor 
avea loc în 1986. în Spania, să figu
reze și turneul de polo pe apă pen
tru echipe feminine.

• între 9 și 14 august, la Brăila, 
Tirgu Jiu, Constanța și Timișoara, se 
vor disputa reuniunile fazei de zonă 
din cadrul campionatelor naționale 
individuale de box. La aceste gale 
vor evolua peste 400 de pugiliști in 
frunte cu campionii țarii de anul 
trecut.

Finalele campionatelor sînt progra
mate intre 13 și 19 septembrie pe 
ringul stadionului Republicii. Este 
prima oară cind după 20 de ani fi
nalele se vor desfășura din nou pe 
această arenă.

B Trandafirul galben : FERENTARI 
(80 49 85) ~ 15.30 ; 17,30 : 19.30, VIITO
RUL (11 48 03) — 15.30 ; 17,30 ; 19,30. 
B Un echipaj pentru Singapore î 
MUNCA (21 50 97) — 15 ; 17,15 : 19.30. 
B Teheran ’43 : SALA MICA A PA
LATULUI — 14 : 17 ; 20, SCALA
(11 03 72) — 9.15 ; 12,30 ; 16 ; 19,15.
R Provocarea dragonului j 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 ; 13.30 ; 15.46 ; 
18 ; 20,15.3 Neliniștea : CENTRAL (14 12 24) — 
9 ; 11,15 ; 13.30 ; 15,45 ; 18 ; 20.
B Mephisto : STUDIO (59 53 15) — 10 ; 
13 ; 16 ; 19.
B Găinușa de aur : ARTA (21318$) 
— 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 15,45 ; 18 ; 20.
B Mireasa cu vălul negru : VICTO
RIA (16 28 79) — 9,30 ; 11,30 ; 13,30 ;
16 ; 18 ; 20.
B Acțiunea „Cobra- : BUZEȘTI
(50 43 58) — 9 : 11 : 13 ; 15 ; 17 ; 19.
B Vasili și Vasilisa : COTROCENI 
(49 48 48) — 15.30 ; 17.45 ; 20.
B Dot și cangurul — 9,13 ; 11 ; 12,43 :
14,30 : Inocentul — 16,15 ; 19 : DOINA 
(16 35 38).

EJToTIDIAN~J
Relatări ale reporterilor 

și corespondenților .,Scînteii“
■ De !a începutul anului și pînă 

acum, colectivul Trustului de con- 
strucții-montaj Timișoara a predat 
beneficiarilor 2 500 de apartamen
te - cu 150 mai mult decît pre
vederile planului la zi. Concomi
tent. el a dat în folosință 392 locuri 
în cămine pentru nefamiliști, aproa
pe 7 000 mp spații comerciale și 
de prestări servicii, 340 de locuri 
ir. creșe și grădinițe, un dispensar 
medical, 2 km rețele de apă și 
alte obiective social-culturale și 
edilitor-gospodărești.

■ La întreprinderea „Electromu- 
reș" din Tirgu Mureș, valoarea 
produselor noi și reproiectate repre
zintă in șapte luni din acest an, 
28,15 Ic sută din valoarea produc- 
ției-marfă realizate. Numai prin 
înnoirea și modernizarea produselor 
au fost economisite 1 230 tone la
minate de oțel, 34 tone tablă de 
oțel și peste 3 tone capete țevi de 
aluminiu. Intinerindu-și produsele, 
muncitorii și specialiștii întreprinde
rii gospodăresc mai bine și meta
lul.

■ în perioada care a trecut din 
ocest an, muncitorii de la întreprin
derea de reparații auto din Craiova 
au recondiționat și reintrodus in 
circuitul economic un volum mare 
de repere, piese și subansamble 
rezultate din dezmembrarea autove
hiculelor : 350 arbori cotiți și cu 
come, 420 fuzete, 5 800 bucșe, 1 '(50

] flanșe, etc., o căror valoare depă- 
| șește 150 milioane lei. Dosarul cu 

lista pieselor date la fier vechi 
scade, contul economiilor crește...
• în apropierea zonei de agre

ment din pădurea Bălteni, pe care 
edilii orașului ou cam lăsat-o... 
baltă, cooperativa de producție. 

\ achiziții și desfacere a mărfurilor

MECI DE FOTBAL 
EUROPA - „RESTUL LUMII" 
PENTRU FONDUL U.N.I.C.E.F.

Pe stadionul orașului East Ru- 
theford (S.U.A.) se va disputa sîm- 
bătă intîlhirea de fotbal dintre selec
ționata Europei și echipa „restului 
■lumii'1, 'meci in care vor evolua mul
te dintre vedetele recentului camjiio- 
nat mondial din Spania. încasările 
dc la ‘această partidă vor fi alocate 
fondului U.N.LC.E.F. '

Din selecționata europeană, antre-, 
nată de vest-germanul Jupp Derwall, 
fac parte, printre alții, porcarii Zoff 
(Italia), Schumacher (R. 'F. Germa
nia) : fundașii Beckenbauer (R. F. 
Germania), Camacho (Spania), Pez- 
zey (Austria), Krol (Olanda). Stojko- 
vici (Iugoslavia) ; mijlocașii Antog- 
noni (italia), Platini (Franța). Bo- 
niek (Polonia) : atacanții Rossi (Ita- 
Ița), Blohin (U.R.S.S.). Keegan (An
glia) și Rummenigge (R. F. Germa
nia). Antrenorul brazilian Tele San
tana a reținut în echipa „restului 
lumii11, printre alții, pe Arzu (Hon
duras), N’Kono (Camerun) — por
tari ; Junior, Oscar (Brazilia). Davis 
(S.U.A.), Duarte (Peru) — fundași ; 
Falcao. Zico, Socrates (Brazilia). 
Belloumi (Algeria) mijlocași și 
Al-Dakhil (Kuweit), Figueroa (Hon
duras). Okudera (Japonia). Sanchez 
(Mexic) — atacanți.

In ceea ce-1 privește pe Diego Ma
radona încă se duc tratative intre 
organizatori și clubul F. C. Barcelona 
pentru a-i permite celebrului atacant 
argentinian să fie prezent la acest 
meci.

B în arșița nopții ; ARENELE RO
MANE (41 15 36) — 21,15.
B Apașii î FLACARA (20 33 40) —
15,30 : 17,30 ; 19,30.
B Madona păgînă : LIRA (31 71 71) —
15.30 ; 18 ; 20, la grădină — 21.
B Secretul jurnalului intim : PACEA 
(60 30 85) — 15,30 ; 17.30 : 19.30.
B întîmplare pe muntele Tien Yun 
San : PROGRESUL (23 94 10) — 16 : 19.
B O fată fericită : AURORA (35 04 66) 
9 ; 11,15 ; 13,30 ; 15,45 ; 18 ; 20, MO
DERN (23 71 (H) — 9; 11,15; 13,30;
15,45 ; 18 ; 20,15, la grădină — 21.
B Week-end la Zuydcoote : CAPI
TOL (16 29 17) — 8,30 ; 10,43 ; 13 ;
13.30 ; 13 ; 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) — 9 : 11.13 ; 13.30 ; 
15,45; 18; 20,15, FLAMURA (85 77 12) 
— 9 ; 11 ; 13,15 ; 15,30 ; 17,45 ; 20.
GRADINA BUZEȘTI (50 43 58) — 21.

Contrabandiștii din Santa Lucia : 
FESTIVAL (15 63 84) — 8,30 : 10.30 ;
12.30 ; 14,30 ; 16,30 ; 18,30 : 20,30, GLO
RIA (47 46 75) — 9; 11,15: 13.30*
15,45 ; 18 : 20, MELODIA (12 06 88) — 
9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16.45 ; 18 : 20,15.

Vaslui a înființat două crescătorii 
de animale : una de nutrii și alta 
de iepuri de casă. Animalele sînt 
mici, dor spiritul gospodăresc le 
face să aducă venituri mari.

■ Oamenii muncii de la între
prinderea metalurgică din orașul 
Zimnicea, depășindu-și în fiecare 
lună sarcinile de plan, au livrat su
plimentar beneficiarilor peste 1 100 
tone țevi sudate^ din oțel.

■ Silvicultorii din Județul Bacău 
au colectat din codrii Oituzului, 
Nemirei. Torcăului, din pădurile de 
pe dealurile Zeletinului 1 000 tone 
de cireșe, vișine, nuci verzi, coacăze 
negre, zmeură și alte fructe, Ei 
și-au propus să realizeze pînă la 
finele anului pe oceastă cale 
venituri suplimentare în valoare de 
3 milioane lei. într-adevăr, silvicul
torii băcăuani nu lasă pomii din 
poduri să umbreoscă- doar pămîn- 
tul.

■ Sub egida Consiliului județean 
al sindicatelor Covasna, în munici
piul Sf. Gheorghe s-a deschis „Casa 
tehnicii", cadru adecvat în care ca
drele tehnice, pot consulta un 
bogat material documentar și vor 
face schimburi de experiență, iar 
publicul larg va afla noutăți despre 
numeroasele cuceriri ale științei șj 
tehnicii.

■ Intr-un local spațios de pe
strada Nicolae Bălcescu din Ploiești 
s-a deschis acum mai bine de un 
cn O expoziție cu articole de ar
tizanat lucrate de elevii Scolii popu
lare de, artă din localitate. După 
vernisaj insă, i s-a pus lacătul la 
ușă. Și așa se află și acum, doar 
eă lacătul o ruginit intre timp. In 
jurul localului, transformat într-o 
expoziție a... neglijenței, au început 
să crească bălăriile. ,
_______________________ y

pentru deținătorii 
și conducătorii 
de autovehicule

în scopul cunoașterii procedurii 
de urmat in cazul producerii unui 
accident rutieri dc îndeplinirea că
reia depinde plata justă si la timp 
a despăgubirilor cuvenite. Admi
nistrația Asigurărilor de Stat i infor
mează că. atît in baza asigurării 
prin efectul legii de răspundere 
civilă auto, cit .și în baza asigurării 
pentru avarii auto-casco. în caz de 
accidente, deținătorii și conducă
torii dc autovehicule au de indepli- 
nit, in general, aceleași obligații, 
dintre care se menționează : .

— să anunțe imediat organele mi
liției. cerînd întocmirea de acte cu 
privire la. cauzele și împrejurările 
accidentului, precum și la pagubele 
produse ; ,

— să înștiințeze, în scris. în. ter
men de 24 de obe do la p’roducerea 
accidentului, unitatea ADAS .din 
județul in care iși au domiciliul ; 
in cazul producerii accidentului in 
raza altui județ. înștiințarea se face 
și la unitatea ADAS din județul 
respec.tjv ;

— să deplină la ADAS actele în
tocmite de organele competente care 
au constatai accidentul produs, pre
cum și alte acte ce, sint, necesare 
pentru constatarea, evaluarea pa
gubelor și pentru stabilirea dreptu
rilor la despăgubire.

La asigurarea prin efectul legii de 
răspundere civilăyauto, deținătorul, 
respectiv conducătorul, autovehicu
lului care a produs accidentul., are 
posibilitatea să completeze și să 
semneze, odată cu proeesul-verbal 
de contravenție ce se întocmește de 
organele de miliție, după caz. o în
științare a unități: ADAS despre 
producerea accidentului, precum și 
încuviințarea cu privire la plata 
despăgubirii, înștiințarea respectivă 
se depune IA unitatea ADAS de că
tre persoana păgubită. 

în stațiunea de educație comunistă, 
revoluționară și de odihnă Costi
nești au fost decernate premiile 
Uniunii Tineretului Comunist pentru 
literatură pe anul 1931, după cum ur
mează :

Premii pentru literatură social- 
politică : Olimpiu Matichescu, pen
tru lucrarea „Tinerețea revoluționa
ră a tovarășului Nicolae Ceaușescu11, 
editată de ziarul „Scînteia tineretu
lui11 — premiul special ; Traian Gân- 
ju, pentru lucrarea „Discurs despre 
morală11, editura „Junimea11 ;. Emil 
Moroianu și Vasile Macoviciuc, pen
tru lucrarea „Pledoarie pentru etica 
marxistă11, editura „Albatros11.

Premii pentru poezie : Mircea Flo
rin Șandru, pentru volumul de ver
suri „Mașina de scris11, editura „Emi- 

' nescu" ; Grette Tartler, pentru volu
mul de versuri „Astronomia ierbii", 
editura „Cartea Românească11.

Premii pentru proză : Sorin Preda, 
pentru volumul „Povestiri terminate 
înainte de a începe11, editura „Cartea 
Românească11 ; Apostol Gurău, pentru 
volumul „Defonia", editura „Cartea 
Românească11.

Premiul pentru critică și istorie li
terară : Valentin Tașcu, pentru volu
mul „Dincoace și dincolo de F“, edi
tura „Dacia".

Premiu! pentru o lucrare în limba

O trăsătură de unire, 
involuntară, desigur, s-a 
regăsit in trei din cele 
patru filme în concurs ale 
celei de-a șasea zile a 
Festivalului filmului pen
tru tineret, ziua cind au 
fost prezentate ultimele 
filme înscrise in concurs. 
Ideea de documentar, de 
conservare a unei atmos
fere care poate să dispa
ră a caracterizat atit 
Poartă spre vecin de Sa
bina Pop, Nichita Stănes- 
cu de Alfredo Padron și 
Branislav Guzina, cit și 
Secvențe, filmul scris, 
jucat și regizat de Ale
xandru Tatos. Primele 
două sint documentare ti
pice. Sabină Pop imorta
lizează pe peliculă ima
gini dintr-un Maramureș 
mirific și arhaic, in care 
porțile imense și sculpta
te au o valoare simbolică 
exemplară. înainte ' de 
a-și clădi casa, perechea 
de căsătoriți ridică poar
ta viitoarei curți. Gestul 
e ceremonios și simbolic. 
Este îmbucurător că un 
autor tînăr face o in
cursiune atît de penetran
tă intr-un linnet's care 
rămine inchis cu multe 
peceți chiar și pentru re
prezentanții unor genera
ții mai virstnice.

Ideeâ celor doi studenți 
de peste .hotare a 
I.A.T.C,-uliii de a face un 
film cu și despre -Niclii- 
f.a Stănescu este demnă 
de stimă. înființați la do
miciliul poetului, cei doi 
studenți au filmat „un 
interviu prelungit cu poe

Ultimele zile 
de participare 

ia Tragerea speciala 
Loto

După cum s-a mai anunțat, 
duminică 3 august a.c. va avea 
loc o tragere specială Loto deo
sebit de avantajoasă. In cadrul 
a șapte extrageri in trei faze, cu 
un total de 64 de numere, se pot 
obține autoturisme „Dacia 1300", 
mari sume de bani variabile și 
fixe (incepînd cu cele, dc 59 000 
lei) și excursii in U.R.S.S. sau 
R. S. Cehoslovacă. Se poate 
participa pe variante simple, va
riante combinate sau combinații 
„cap de pod11, ațhitate sută la 
sută sau in cotă de 35 la sută. 
Biletele de 25 lei varianta au 
drept de cîștiguri la toate ex
tragerile, indiferent de cota achi
tată. Nu ocoliți prilejul de a vă 
număra și dv. printre marii 
cișiigători I Astăzi și miine sint 
ultimele zile pentru procurarea 
biletelor cu numerele preferate 
de participahți.

vremea
Timpul probabil pentru intervalul 6 

august, ora 21 — 9 august, ora 21. In 
țarii î vremea se va încălzi. Cerul va 
rl variabil, cu înnorări mal accentuate 
in nordul țării, unde va ploua tempo
rar. tn celelalte regiuni, averse de 
ploaie, însoțite de descărcări electrice, 
vor cădea in cursul după-amiezelor. 
Vîntul va sufla slab pînă la moderat. 
Temperaturile minime vor oscila între 
10 șl 20 grade, iar cele maxime între 
22 și 32 grade, pe alocuri mai ridicate 
în sudul țării. Izolat, în zona de munte 
și în centrul țării, dimineața se va 
produce ceață, tn București : vremea 
se va încălzi. Cerul va fi variabil, fa
vorabil aversei de ploaie și descărcă
rilor electrice, în cursul dupâ-aniieze- 
lor. Vîntul va sufla in general slab. 
Temperaturile minime vor fi cuprinse 
între 14 șl 17 grade, Iar cele maxime 
între 23 și 31 grade. (Comeliu Pop, me
teorolog de serviciu).

maghiară : Siitd Istvan, pentru volu
mul de versuri „Arefogyatkozas" 
(Eclipsă pe chipuri), editura „Krite- 
rion".

A avut loc, de asemenea, festivi
tatea de decernare a premiilor edi
ției a 5-a a Festivalului, filmului pen
tru tineret „Costinești 1982“. Juriul 
festivalului a acordat următoarele 
premii :

Premiul pentru cea mai bună re
gie „Ex aequo" : Dan Pita, pentru 
filmul „Concurs" ; Alexandru Tatos, 
pentru filmul „Secvențe".

Premiul special al juriului de In
terpretare : Mircea Diaconu, pentru 
rolurile din filmele „Secvențe" și 
„Semnul șarpelui".

Premiul pentru cea mai bună in
terpretare masculină : Ovidiu Iuliu 
Moldovan, pentru rolul Alimandru 
din filmul „Semnul șarpelui".

Premiul pentru cea mai bună in
terpretare feminină : Leopoldina Bă
lănuță, pentru rolul Ecaterina Han- 
drabur din filmul „Semnul șarpelui".

Premiul pentru cel mui bun scena
riu : Malvina Urșianu, pentru scena
riul filmului „Liniștea din adîncuri".

Premiul pentru cea mai bună mu
zică : Adrian Enescu, pentru muzica 
din filmele „Semnul șarpelui" și 
„Concurs".

Premiul pentru cea mai bună i-

Pasiunea autenticității
tul, care a răspuns ama
bil unor întrebări neînde
mânatice" (Patrel Bercea- 
nu). O peliculă stingace, 
dar o peliculă document, 
care va deveni cu trece
rea timpului de neînlo- 
cuit. Lectura finală pe 
care Nichita Stănescu o 
face propriilor versuri 
este partea cea mai izbu
tită a unui film despre 
un mare poet cu prea 
puțină poezie din partea 
realizatorilor.

Alături de aceste filme 
de scurt metraj, publicul 
festivalului a mai văzut 
și filmul de animație al 
lui Virgil Mocanu, Micul 
toboșar, inspirat de uni
versul și personajele pic
turii marelui Breughel. 
Virgil Mocanu animează 
personaje decupate din 
tablourile marelui pictor 
flamand, făcind vii situa
țiile din tablouri. Micul 
toboșar al filmului său s 
este scos tot din Breu
ghel, dar el capătă o func
ție purificatoare, tonică. în 
totalitate, un exercițiu su
perior și interesant, care 
completează diversa gar
nitură tematică și ideatică 
a acestui tineresc festival.

Filmul serii a șasea a 
fost Secvențe de Alexan
dru Tatos, lung nieti;?j 
artistic, frapant priri' vo
ința dc naturalețe și au
tenticitate. Este un . film 
despre'filme și lumea fil
mului, despre cum se face 
un film și cine îl face. 
Alexandru Tatos și echipa 
lui de filmare sînt în 
egală măsură personajele

și autorii unui film cap
tivant de la primele sec
vențe. Regizorul și echi
pa lui filmează pe viu, in- 
tercalînd actorii in viața 
cotidiană. Rezultatele sint 
savuroase. Dar Alexandru 
Tatos nu merge pe acci
dent și pe anecdotică. Fil
mul său este mult mai e- 
laborat decît ține să ne 
arate regizorul și scena
ristul său. Secvențele de 
la bufetul singuratici unde 
echipa de filmare este 
primită de un bufetier 
necăjit (Mircea Diaconul, 
sînt scene de compoziție 
gîndită atent, mult mai 
puțin spontane decît ne-o 
spune la prima vedere 
ceea ce vedem. Impresio
nante în acest serial de 
„secvențe" sint scenele de 
pe platoul de filmare, 
unde, în timp ce camera 
de luai vederi urmărește 
o tramă cu ilegaliști, in 
plan secund, in figurația 
filmului, se intîlnesc doi 
reprezentanți autentici ai1 
perioadei ilegale : o victi
mă și un anchetator. Fi
rește, ținta noastră nu 
este de a răpi spectatori
lor dreptul la inedit. Dar 
despre sensibilitatea sce
naristului și regizorului la 
mișcările psihologice nu
anțate și la scenele de au
tenticitate 'se poate vorbi 
cu siguranță. Alexandru 
Tatos evoluează, după 
cum ne arată filmele liti, 
la distanță de scenariile 
sofisticate, de parabolele 
căutate, de secvențele în 
care simbolistica este ur

France Presse:

Energia solară-energia viitorului
La o distanță de 550 km sud-vest 

de Tokio, pe coasta de nord a insu
lei Shikoku, se află în faza finală 
de construcție una din cele mai mari 
uzine solare fotovoltaice din lume, 
urmind să înceapă să producă elec
tricitate îh luna aprilie.

Producția de electricitate prin 
transformarea energiei fotovoltaice 
este un procedeu nou, prin care se 
expune razelor solare un semicon
ductor din siliciu (celula solară) pen
tru a obține curent electric. Un 
transformator permite apoi transfor
marea acestui curent continuu in 
curent alternativ, care poate fi folo
sit in scopuri industriale sau gospo
dărești.

Uzina a fost comandată de Orga
nizația pentru Dezvoltarea Energiilor 
Noi (N.E.D.), organism guvernamen
tal însărcinat cu cercetarea și pro
movarea energiilor de substituție in 
Japonia, țară a cărei aprovizionare 
cu energie depinde in proporție de 
80 la sută de petrolul din străină
tate.

în cadru! aceluiași proiect, o altă 
uzină solară (termală) a fost insta
lată mai la est, pe aceeași coastă, 
și funcționează din septembrie tre
cut. Ea este prevăzută cit oglinzi di
rijabile. care reflectă și concentrează 
razele solare spre un turn prin care 
trec țevi. Apa care circulă în aceste 
țevi este transformată in vapori, iar 
vaporii acționează o turbină produ- 
cînd electricitate.

Această uzină este încă in stadiu 
experimental, dar inginerii speră sâ 
obțină o putere de aproximativ 50 000 
kWh.

Experții acordă unele preferințe 
sistemului fotovoltaic, datorită mai 
multor avantaje : de pildă, lumina 
difuză dintr-o zi mai însorită este 
suficientă pentru a declanșa reacție 

magihc : Vlad Păunescu, pentru ima
ginea la filmul „Concurs11.

Premiul pentru debut : Cornel 
Diaconu, pentru filmul „Tema 13 — 
Bătrînețe".

Premiul pentru cel mal bun film 
documentar : Copel Moscu, pentru 
scenariul și regia filmului „Seraliș- 
tii“.

Premiul pentru cel mai bun film 
de animație nu s-a acordat.

Premiul pentru cel mai bun film 
realizat de studenții de la I.A.T.C. : 
Relu Moraru, pentru filmul „Mira
col".

Premii pentru cele mai bune filme 
realizate de cineamatori : Filmul „Om 
cu strung", autor Cornel Dumitriu. 
cineclubul Centrul de îndrumare a 
creației populare și mișcării artistice 
de masă București ; filmul „Inter
mezzo cu Moroșenii", autor Iosif 
Costinaș, cineclubul „70" al Casei de 
cultură a municipiului Timișoara.

Mențiune : Ionel și Ecaterina Bor- 
deianu, cineclubul căminului cultural 
din comuna Bivolari — Iași, pentru 
filmul „Un tată iși așteaptă fiii".

Mențiune pentru interpretare acor
dată de ziarul „Scinteia tineretu
lui" : Claudiu Bleontz, pentru rolul 
din filmul „Concurs".

Juriul festivalului a hotărit ca la 
actuala ediție să nu se acorde pre
miul pentru „Cel mai bun film".

mărită cu orice preț. Sec
vențele, titlu ale& cu deli
berată și semnificativă 
modestie, sint interesate 
de viață, de curgerea ei, 
de naturalețe, de o pro
blematică necontrafăcută.. 
Este o orientare către un 
realism autentic de care 
filmul românesc are ne
voie. Iar introducerea in 
scenă a unei echipe de 
filmare nu este lipsită de 
semnificație in acest film 
mai subtil decît ne-o spun 
primele iui imagini.

Cind se tipăresc rindu- 
rile acestei coresponden
țe, juriul a deliberat și 
hotărit. Selecția festivalu
lui a propus "filme adec
vate cadrului tematic ne
cesar. Dintre ele juriul a 
ales pe cele care servesc 
ccl mai bine, cu cele mai 
potrivite mijloace artis
tice, dorința de a crea 
modelul tinereții molipsi
toare prin frumusețea ei 
sufletească, fizică, mora
lă. Dar despre rezulta1 jl 
confruntării punctelor de 
vedere ale juriului cu 
opinia publicului, despre 
premii și despre unele 
probleme cu caracter mai 
general reieșite clin des
fășurarea acestei pre- ti- 
gioase competiții naționa
le a filmului, organiz .tă 
din inițiativa și sub egida 
C.C. al U.T.C., — compe
tiție aflată la cea de a v-a 
ediție — intr-un articol 
viitor.

Mihat COSTEA

fotovoltaică. Pe de altă parte, acest 
sistem nu presupune nici un element 
mobil sau de înaltă presiune, ceea ce 
il face mai ușor de întreținut. Deo
camdată. singurul inconvenient este 
prețul ridicat al celulelor solare, dar 
responsabilii N.E.D. apreciază ca 
acest cost ar urma să scadă și săi 
permită energiei fotovoltaice să de
vină peste 10 ani la fel de economi
că ca și energia nucleară.

N.E.D. se așteaptă ca instalațiile 
solare să furnizeze in 1990 echiva
lentul energiei obținute cu ajutorul 
a 5—6 milioane de tone de petrol; 
adică a cincea parte din producția 
realizată pe seama energiilor noi. 
Ansamblul acestora (energia solară, 
geotermică, obținută din gazeificarea 
și lichefierea cărbunelui, marină și. 
eoliană) urmează sâ reprezinte în 
1990 aproximativ 6,6 la sută din ne
cesitățile totale ale țării.

Dealtfel, o scurtă călătorie în cen
trul Japoniei permite să se aprecieze 
gradul de ..conștiință solară" a japo
nezilor. Intr-adevăr, ești frapat de 
numărui de case ale căror acoperi
șuri sint prevăzute cu panouri cap
tatoare. Acești captatori permit apro
vizionarea locuinței cu apă caldă. în
călzirea și aerul condiționat.

Pentru a determina populația să 
se doteze cu asemenea sisteme, gu
vernul acordă împrumuturi cu rata 
dobinzii scăzută, încurajează recur
gerea la energia solară prin campanii 
de informare, publicitate, organizea
ză colocvii și demonstrații prac
tice ș.a.

La sfîrșitul anului 1981, aproxima
ții) 550 090 de case au fost prevăzute 
cu un sistem de captare a căldurii 
solare, situînd astfel Japonia pe lo
cul doi in lume, după Statele Unite, 
in acest domeniu. .

• LABORATOR FAR
MACEUTIC ORBITAL. 
Societatea „McDonnell - Douglas" 
a terminat recent construirea 
primului laborator farmaceutic 
orbital conceput pentru a func
ționa in condiții de' impondera
bilitate la bordul navetei spația
le. Este vorba de un aparat de 
electroforeză, care va fabrica pro
duse de inaltă puritate (celule, 
hormoni, epzime, proteine). La
boratorul va constitui prototipul 
unei miniuzine farmaceutice or
bitale care va fi exploatată co
mercial. Societatea amintită a 
încheiat deja un .acord cu la
boratoarele americane Ortho 
Pharmaceutical pentru a studia o 
asemenea eventualitate.

• SISTEM DE AVER
TIZARE ÎN CAZ DE FUR
TUNĂ. Specialiștii Institutu
lui de cercetări științifice in do
meniul energeticii din R.S.S. 
Azerbaidjan» au pus la punct o 
instalație de avertizare în caz 
de furtuni. Este vorba de un a- 
parat care „culege" radiațiile 
electromagnetice din atmosferă 
pe o distanță de pină la 40 km. 
în caz de apropiere a unei fur
tuni, aparatul emite un semnal 
sonor și dă date în legătură cu 
intensitatea ei. Asemenea infor
mații sint transmise centrelor 
agricole, dispeceratelor energeti
ce și serviciilor de transporturi, 
pentru a lua măsuri din vreme 
privind limitarea pagubelor.

• BIROCRAȚIA PRI
MEJDUIEȘTE... PĂDU
RILE. Instituțiile Pieței comu
ne consumă în medie două mi
liarde de foi de hîrtie pe an, 
ceea ce corespunde, mai mult 
sau mai puțin, unui număr de 
13 000 de copaci. Pornind de la 
aceste date, Comisia pentru 
controlul bugetului a Parlamen
tului (vest-) european a lansat 
un apel pentru reducerea con
sumului de hîrtie, prin limita
rea, pe de o parte, a volumului 
liîrtiei de scris utilizate, iar pe 
de altâ parte a tirajului docu
mentelor publicate. Aceeași co
misie a atras, totodată, atenția 
asupra unei alte surse de risipă 
— fotocopiile, in număr de 60

(

milioane pe an, propunînd re
ducerea acestora cu 10 la sută.

• MAFIA DROGURI
LOR. în urma unei anchete 
desfășurate timp de maf multe 
luni, poliția din Palermo a emis 
mandate de arestare împotriva 
a 15 persoane aparținînd unei 
grupări a Mafiei din Sicilia im
plicate in traficul de droguri din 
insulă către „piețele de desface
re" din Europa occidentală și 
Statele Unite. Conducătorul re
țelei de traficanți este Tomasso 
Buscetta. care, potrivit poliției 
italiene, s-ar afla in prezent m 

Brazilia; îndeletnicindu-se tot 
cu comerțul ilicit cu stupefian
te. Autoritățile judiciare din 
Palermo au stabilit, de aseme
nea, că lupta între banda lui 
Buscetta și alte organizații ma
fiote pentru prioritate in trafi
cul de droguri s-a soldat cu 
moartea a nu mai puțin de 41 
de persoane în trei ani.

• VICTIMELE SIN
DROMULUI TOXIC. A?a- 
numitul „sindrom toxic", provo
cat de consumul de ulei alterat, 
a continuat și luna trecută să 

facă victime în Spania. După 
cum s-a anunțat, la Madrid, din 
sursă oficială, în iulie au fost 
înregistrate trei noi decese da
torate acestei maladii, fapt care 
a făcut să urce la 327 numărul 
celor pe care „sindromul toxic" 
i-a răpus din mai 1981, cind a 
fost semnalat pentru prima 
oară. Potrivit agenției France 
Presse, în Spania se mai află 
spitalizate incă 42 de persoane 
suferinde de această boală.

• SECRETUL LON
GEVITĂȚII PINILOR. Se
cretul longevității pinilor care 
tnfrumusețfe'ază de secole unul 
din colțurile veșnic înverzite, 
denumit „Orașul circular", din 
parcul Beihai. din orașul Bei
jing, a fost elucidat recent de 

horticultorii chinezi. Este vorba 
de 50 de copaci, care au o vir- 
stă de peste 800 de ani, fiind 
plantați aici în timpul dinastiei 
Liao (916—1125), în apropierea 
palatului imperial de atunci. Vi
zitatorii sint impresionați prin 
faptul că pinii „ies" pur și sim
plu dintre dalele grele de pia
tră. fiind totuși groși și vigu- 
roși, la fel ca și aceia care cresc 
in pădure. Dislocind citeva 
blocuri de piatră, specialiștii au 
observat că intre blocurile de 
piatră care alcătuiesc pavajul 
s-au format mici canale prin 
care intră apa și aerul. Imediat 
sub piatră se află un strat de 
nisip de circa 10 cm, menit să 
confere stabilitate cipacilor ; ur
mătorul strat este un amestec 
de pămînt negru și gunoi de 
grajd, care furnizează copacilor 
elementele minerale de care au 

nevoie. Acesta ar fi deci se
cretul simplu al longevității bă- 
trînilor pini.

• „RĂZBUNAREA” E- 
LEFANȚILOR. De 0 ^Ptă- 
mînă, mai mulți elefanți îi tero
rizează pe locuitorii unor sate 
construite recent in nordul Insu
lei Sumatra. Uriașele pachiderme 
calcă în picioare casele, scot din 
rădăcini palmierii și arborii fruc
tiferi, distrug plantațiile de o- 
rez. Mai multe din aceste sate 
au fost părăsite de locuitorii în- 
spăimintați. Ei consideră că, 
prin ’ acțiunea lor devastatoare, 
elefanții „protestează" împotri
va faptului că oamenii iși con
struiesc așezări pe locurile care 
erau in trecut, un domeniu ex
clusiv al lor.
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în Comitetul pentru dezarmare de la Geneva Evoluția situației din Liban VARȘOVIA:

Considerentele Marii Adunări Naționale,
ale președintelui Nicolae Ceaușescu

oficiale de lucra
GENEVA 5 (Agerpres). — în Co

mitetul pentru dezarmare de ,1a Ge
neva, care și-a reluat recent lucră
rile, au fost difuzate ca documente 
oficiale de lucru considerentele Marii 
Adunări Naționale, ale președintelui 
României, Nicolae Ceaușescu, și Ape
lul poporului român adresate celei 
de-a doua Sesiuni speciale a O.N.U. 
consacrate dezarmării.

Ansamblul do măsuri cuprinse în 
documente, destinate să conducă 
la demararea unui autentic proces

★

în Comitetul pentru dezarmare a 
luat cuvîntul șeful delegației româ
ne, ambasadorul Ion Datcu, care a 
adus în atenție considerentele Marii 
Adunări Naționale, ale președinte
lui Republicii Socialiste România, 
Nicolae Ceaușescu, cu privire la pro
blemele ce au făcut obiectul celei 
de-a doua Sesiuni speciale a Adună
rii Generale a O.N.U. consacrate 
dezarmării, precum și Apelul po
porului român adresat sesiunii spe
ciale.

Subliniind semnificația deosebită a 
propunerilor României, personal ale 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, în 
contextul actualei situații internațio
nale extrem de periculoase pentru 
pacea și securitatea popoarelor, am
basadorul țării noastre a relevat răs
punderile ce revin Comitetului de la 
Geneva pentru adoptarea de măsuri 
concrete, care să oprească escalada
rea irațională a arsenalelor, mai 
ales a celor nucleare, a cheltuielilor 
militare, să înlăture pericolul unui 
război nuclear.

Documentele oficiale prezentate în 
comitet, constituie mandatul de bază 
ce va fi promovat de delegația ro-

dc dezarmare, Ia realizarea de pași 
concreți care să ferească omenirea 
de pericolul autodistrugerii, ca ur
mare a unui conflict nuclear pustii
tor, se constituie acum la 
lucrărilor comitetului drept 
tribuție majoră a țării 
personal a tovarășului 
Ceaușescu, președintele României, la 
realizarea în practică a dreptului 
sacru al oamenilor și națiunilor la 
viață, la pace, ia o existență liberă 
și demnă.

reluarea 
o con- 

noastre, 
Nicolae

*
mână în cadrul lucrărilor. Marile 
manifestații pentru pace și dezarma
re care au avut loc în numeroase 
state, inclusiv în România, și care se 
afirmă cu o vigoare nemaiîntîlnită 
după cel de-al doilea război mondial, 
demonstrează cu claritate că opinia 
publică internațională așteaptă de la 
mecanismele de negociere și mai 
ales de la Comitetul pentru dezar
mare rezultate concrete, care să sal
veze umanitatea de o catastrofă nu
cleară.

Din acest punct de vedere — a 
subliniat ambasadorul român — în
ceperea de negocieri concrete pentru 
încetarea cursei înarmărilor nucleare 
și dezarmare nucleară, pe baza 
punctelor înscrise pe ordinea de zi a 
comitetului, îmbracă nu numai un 
caracter de maximă urgență, ci con
stituie. în același timp, un adevărat 
test pentru viabilitatea acestui orga
nism multilateral.

Delegația română a prezentat, de 
asemenea, o serie de propuneri con
crete cu privire la organizarea lucră
rilor comitetului, a negocierilor, 
asupra tuturor punctelor înscrise pe 
ordinea de zi.

HIROSHIMA: Marș împotriva armelor nucleare
TOKIO 5 (Agerpres). — Joi, în aju

nul marilor manifestări în memoria 
celor 200 000 victime ale bombarda
mentului atomic de la 6 august 1945. 
Ia Hiroshima a avut loc un marș îm
potriva armelor nucleare, informează 
agenția U.P.I. Cei peste 3 900 
participanți la această acțiune

■ străbătut Bulevardul Păcii,
de 
au 

trecînd- 
pe lingă Parcul Păcii, ridicat ca me
mento și avertisment adresate ome
nirii pentru ca asemenea tragedii să 
nu se mai repete.

k
O parte din participant!! la „Mar

șul Păcii-82“, care au pornit de la 
Moscova *avînd ca țintă finală Viena, 
au ajuns, joi, la Bratislava, unde a 
avut Ioc un mare miting, la care au 
participat reprezentanți ai mișcării 
pentru pace din Austria, relatează 
agenția T.A.S.S.

WASHINGTON '5 (Agerpres). — 
„încetarea cursei înarmărilor nu
cleare reprezintă cea mai importan
tă problemă a zilelor noastre" — a 
declarat, în Congresul american, se
natorul democrat Edward Kennedy, 
„Acesta este motivul pentru care 
sprijin rezoluția introdusă in forul 
legislativ vizînd înghețarea arsena
lelor nucleare, deoarece cu toții 
sîntem interesați în salvarea plane
tei noastre", a spus el.

La rîndul său, senatorul republi
can Mark Hatfield a apreciat că 
„pericolul cel mâi marș pentru secu
ritatea S.U.A. în etapa actuală îî 
reprezintă cheltuielile disproporțio
nat de mari pentru crearea unor noi 
bombe și rachete și, în raport cu 
acestea, alocațiile prea mici pentru 
întărirea economică a Americii".

• Forțele israeliene continuă bombardamentele împotriva capitalei libaneze • O nouă 
rezoluție adoptată de Consiliul de Securitate ® Demers la Moscova al reprezentanților țărilor 

nealiniate

de salvare încearcă sâ scoatâ
După unui din receniele bombardamente împotriva Beirutului de vest, echipe 

victimele de sub dărîmături

BEIRUT 5 (Agerpres). — Joi di
mineață, relatează agențiile interna
ționale de presă, forțele israeliene au 
reluat bombardamentele de artilerie, 
de pe mare și de pe uscat, asupra 
unor sectoare din Beirutul de vest, 
fiind atacate mai aleâ cartiere din 
centrul orașului și de pe malul mă
rii. După cum anunța postul de ra
dio oficial din Beirut, acțiunile mi
litare ale forțelor israeliene au pro
vocat noi victime în rîndul popu
lației din capitala libaneză.-

Agenția U.P.I., citind surse ale for- . 
țelor interne de securitate libaneze, 
transmite că violentele bombarda
mente Israeliene lansate în încerca
rea de a pătrunde in Beirutul de 
vest s-au soldat cu peste 900 morți 
și răniți in rindul populației civile. 
Totodată, cel puțin nouă spitale din 
sectorul de vest al orașului au fost 
lovite direct de obuze și rachete.

Agențiile internaționale de presă 
semnalează agravarea in continuare, 
pînă la niveluri greu de imaginat, a 
situației locuitorilor din Beirutul de 
vest. Străzi întregi au fost reduse la 
ruine. De ‘zece zile a fost oprită de 
către forțele israeliene aproviziona
rea cu apă, energie electrică, ali
mente și combustibil. Activitatea spi
talelor devine extrem de dificilă, a- 
proape imposibilă. Sectorul de vest 
ai orașului este în mare măsură dis
trus.

îl autorizează pe secreta- 
al O.N.U., Javier Perez 
„să procedeze, ca un pas 

sporirea numărului de 
ai O.N.U. in Beirut și. in

NAȚIUNILE UNITE 5 (Agerpres). 
Consiliul de Securitate al O.N.U.. în
trunit miercuri noaptea în ședință 
oficială, în cadrul procedurii de ur
gență, la cererea U.R.S.S., pentru a 
examina situația creată în zona Bei
rutului prin .agresiunea Israelului, a 
adoptat — cu 14 voturi pentru și o 
abținere (S.U.A.) — o rezoluție în 
această problemă, pe baza unui pro
iect prezentat de Iordania și Spania 
— relatează agențiile de presă. Do
cumentul condamnă Israelul pentru 
refuzul de a aplica rezoluțiile ante-

rioare ale consiliului privind înceta
rea focului și cere „retragerea neîn- 
tîrziată" a trupelor israeliene pe po
zițiile pe care acestea le ocupau 
înainte de rezoluția din 1 august a.c. 
a Consiliului de Securitate. După 
cum se știe, in rezoluția respectivă 
se cerea, între altele, încetarea fo
cului și a tuturor activităților mili
tare în Liban, dar ea a fost încălca
tă de Israel, prin lansarea la 3 au
gust a unor bombardamente masive 
asupra zonei vestice a capitalei li
baneze.

Rezoluția 
ral geheral 
de Cuellar, 
imediat., la 
observatori
jurul acestuia".

MOSCOVA 5 (Agerpres). — După 
cum relatează agenția T.A.S.S., pre
ședintele Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S.', Nikolai Tihonov, i-a primit 
la Kremlin pc miniștrii afacerilor 
externe din Cuba, Cipru și Nica
ragua. precum si pe ambasadorii al
tor țări care fac parte din Comite
tul ministerial al țărilor nealiniate în 
problema palestiniană.

in numele tuturor statelor neali
niate. delegația a exprimat profunda 
îngrijorare față de .............. ~
rienlul Mijlociu și 
gresiuneâ Israelului 
nului și poporului 
roul 
sară, 
unor 
a se

La
ăratat că Uniunea Sovietică se. pro
nunță pentru ridicarea imediată a 
blocadei împotriva Beirutului de 
vest. încetarea agresiunii 
și retragerea neintirziată 
israelului din Liban.

situația din O- 
a condamnat a- 
împotrjva Liba- 
palestinian. Bi- 
consideră ncce-de coordonare

a subliniat delegația, adoptarea 
măsuri practice urgente pentru 
pune capăt acestei agresiuni, 
rin.dul său, Nikolai Tihonov a

israeliene 
a trupelor

OTTAWA 5 (Agerpres). 
trul canadian de externe,

— Minis- 
Mark

*>

Un număr special al publicației „Courrier de l’UNESCO" consacrat relației fundamentale DEZARMARE-DEZVOLTARE
© CHELTUIELILE MILITARE pe cap de locuitor al Terrei 

au fost în 1980 de peste 110 DOLARI.
© Totalul acestor cheltuieli a reprezentat in același an 

6 LA SUTĂ DIN PRODUCȚIA MONDIALĂ sau aproximativ 
partea corespunzătoare Americii Latine, cu 340 milioane de 
locuitori, sau Africii și Asiei de sud, cu cei 1,3 miliarde de 
locuitori ai lor.

© Cheltuielile publice mondiale pentru SĂNĂTATE rămîn 
considerabil inferioare cheltuielilor militare.

© Cel mai greu este resimțită povara cheltuielilor militare 
în ȚĂRILE ÎN CURS DE DEZVOLTARE, care, atrase tot mai mult 
în cursa înarmărilor, alocă pentru înarmări sume crescînde, 
ceea ce frînează posibilitățile lor de investiții pentru dezvoltare 
și așa reduse.

In Actul constitutiv al UNESCO (Organizația Națiunilor Unite pentru 
Educație, Știință și Cultură) se arată că „intrucît războaiele iau naștere 
din mințile oamenilor - in mințile oamenilor trebuie înrădăcinată ideea 
apărării păcii !“. Pornind de la acest considerent, UNESCO și-a propus 
să-și aducă, corespunzător vocației ei cultural-educative, propria con
tribuție la „conștientizarea" opiniei publice, a popoarelor asupra peri
colelor generate de continuarea neinfrinată a cursei înarmărilor, la 
„pregătirea dezarmării in mințile oamenilor", la „realizarea unei mo
dificări progresive a mentalităților în sensul păcii". Este un obiecții pus 
în evidență și de recenta sesiune specială a O.N.U. consacrată de
zarmării, care a decis lansarea unei campanii mondiale de informare 
și educare a maselor in vederea mobilizării lor în lupta pentru de
zarmare.

Dezvăluirea caracterului extrem de dăunător al cursei înarmărilor șl 
a efectelor ei nefaste asupra dezvoltării economico-sociale a popoa
relor, in scopul de o le stimula să acționeze în cunoștință de cauză 
pentru trecerea la dezarmare, reprezintă un obiectiv urmărit cu perse
verență de România, de președintele ei, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
care, începînd din 1970, a inițiat adoptarea la O.N.U. a unor rezoluții 
corespunzătoare, pe baza unor rapoarte întocmite de experți in materie. 
Un al treilea raport în această problemă, recent definitive^ de un 
grup de experți, prezidat de reprezentantul român, urmează a fi pre- 

azentgt sesiunii din toamnă a Adunării Generale O.N.U.

IROSIREA UNOR URIAȘE 
CAPACITĂȚI PRODUCTIVE. 
Intre 
toare 
scrie

consecințele cele mai dăună- 
ale cursei înarmărilor se in
ia loc de frunte faptul că o

mare parte a producției industriale 
moderne este afectată scopurilor mi
litare, fiind 
distrugerii 
construcției 
poarelor.

astfel pusă in serviciul 
și. exterminării și nu al 
pașnice și bunăstării po-

Sesiunea Comisiei guvernamentale
MacQuigan, a condamnat atacul is- 
raelian de miercuri asupra Beirutului 
de vest, apreciind că „acest nou bom
bardament constituie o evoluție ex
trem de nefavorabilă pentru pace", 
relatează agenția U.P.I. Ministrul ca
nadian a precizat că guvernul său 
„protestează în cei mai energici ter
meni față de această reluare a 
ostilităților".

SANAA. 5 (Agerpres). — Un pur
tător de cuvînt. oficial de la Sanaa, 
citat de agenția M.E.N., a declarat 
că președintele Siriei, Hafez Al As
sad, și regele Fahd al Arabiei Saudite 
au aprobat propunerea privind con
vocarea de urgență a unei reuniuni 
arabe la nivel . înalt consacrate si
tuației din Liban.

BEIRUT 5 (Agerpres). — într-un 
mesaj adresat Consiliului consultativ 
al Organizației Conferinței Islamice, 
președintele Comitetului Executiv al 
Organizației pentru Eliberarea Pa
lestinei, Yasser Arafat, arată că bi
lanțul de pînă acum al agresiunii is
raeliene împotriva Libanului este de 
30 000 de libanezi și palestinieni 
morți și răniți. 10 000 dispăruți, 
1 000 000 rămași fără adăpost, trans
mite agenția T.A.S.S. Documentul re
afirmă hotărîrea mișcării palestiniene 
de rezistență de a continua lupta cu 
trupele israeliene, subliniind că „pa
lestinienii nu vor îngenunchea nici
odată in fața agresorilor". I

TEL AVIV 5 (Agerpres). — Mișca
rea „Pace acum“, din Israel, a con
damnat „categoric" acțiunea militară 
israeliană împotriva Beirutului de 
vest și a cerat încetarea actelor de 
distrugere in Liban — transmite a- 
genția France Presse.

De asemenea, conducerea partidu
lui Mapam s-a pronunțat pentru în
cetarea ostilităților in zona Beirut și 
a cerut guvernului să accepte rezo
luția Consiliului de Securitate în 
care se prevede trimiterea de obser
vatori ai O.N.U. in capitala libaneză.

româno-polone de colaborare economică
VARȘOVIA 5 (Agerpres). — La 4 

august 
eră rile 
misiei 
ne de

Este

au început, la Varșovia, lu- 
celei de-a XV-a sesiuni a Co- 
guvernamentale româno-polo- 
colaborare economică.
examinat stadiul colaborării 

economice bilaterale. îndeplinirii 
sarcinilor și măsurilor stabilite cu 
prilejul convorbirilor dintre tova
rășul Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al Partidului Comunist Ro
mân, președintele Republicii Socia
liste România, și tovarășul Wojciech 
Jaruzelski, prim-secretar al C.C. al 
P.M.U.P., președintele Consiliului de 
Miniștri și ai Consiliului Militar pen-

LONDRA 5 (Agerpres). — Con
tractele privind realizarea gazoductu- 
lui Siberia — Europa occidentală tre
buie onorate, în pofida tuturor în
cercărilor Administrației S.U.A. de a 
submina realizarea lor — au decla
rat, la Londra, participanții la o în- 
tîlnire sindicală franco-britanică. în 
cadrai întîlnirii — menționează a- 
genția T.A.S.S. — au fost examinate 
căile de contracarare a măsurilor dis
criminatorii adoptate de S.U.A. față 
de companiile vest-europene care 
și-au asumat angajamentul dc a li
vra instalațiile pentru conducta de 
gaze.

Participanții au hotărît convocarea, 
în luna octombrie, a unei confe'rințe 
a sindicatelor din Anglia, R.F.G., 
Franța și Italia, care ii reunesc pe 
muncitorii companiilor 
ale comenzilor pentru
,.Gaze-conducte“. Vor fi dezbătute 
planuri de acțiuni comune pentru a-

executante 
proiectul

trti Salvare Națională ale Republicii 
Populare Polone.

De asemenea, se vor conveni mă
suri pentru dezvoltarea colaborării 
economice, cooperării și specializării 
in. producție, precum și pentru lăr
girea și diversificarea schimburilor 
comerciale.

Delegația română este condusă de 
Gheorghe Petrescu, viceprim-minis- 
tru al Guvernului Republicii Socia
liste România, iar delegația polonă 
de Mieczyslaw Rakowșki, vicepre
ședinte al Consiliului de Miniștri al 
Republicii Populare Polone.

i

părarea acestor contracte și organi
zarea rezistenței fată de măsurile 
S.U.A. ,

BONN 5 (Agerpres). — într-o de
clarație făcută săptăminalului vest- 
german „Stern" — care publică o an
chetă asupra diferendului dintre ță
rile vest-europene și Statele Unite — 
Andre Chandernagor, ministru fran
cez însărcinat cu problemele euro
pene. a evidențiat dreptul Franței de 
a critica S.U.A. cu privire la embar
goul impus firmelor vest-europene 
care participă la realizarea gazoduc- 
tului Siberia-Europa occidentală.

Pe de altă parte, ministrul francez 
a subliniat că. în ceea ce privește di
ferendul țărilor Pieței comune cu 
S.U.A. în problema exporturilor de 
oțel ale „celor zece" pe piața ameri
cană, este important ca membrii Pie
ței comune să adopte o poziție uni
tară față de presiunea exercitată 
Statele Unite.

de

Preocuparea manifestată in acest 
sens de UNESCO iși găsește o ex
presie concludentă in apariția unui 
număr special al buletinului organi
zației „Courrier de l’UNESCO" (..Cu
rierul UNESCO"), consacrat exclusiv 
problematicii dezarmării : sint inse
rate extrase din rapoarte oficiale ale 
O.N.U., un șir de articole, care se 
disting prin forța argumentelor, prin 
bogăția datelor documentare, prin 
ilustrații, grafice, diagrame — toate 
constituind un teribil rechizitoriu la 
adresa politicii de înarmări și o con
vingătoare pledoarie pentru înfăp
tuirea neintirziată a dezarmării. Edi
ficatoare în această privință este în
săși coperta revistei, care, printr-un 
desen simbolic înfățișind, in culori 
întunecate, siluete de. tunuri, tancuri, 
rachete, avioane și vase de război și 
apoi, in culori vii, luminoase, fabrici, 
tractoare, fructe și vite, microscoape, 
cărți și cărucioare de copii, sugerează 
frapant trecerea „De la război Ia 
pace" — cum se și intitulează desenul.

Articolul introductiv, semnat de di
rectorul general al UNESCO, Amadou 
Mahtar M’Bow, și intitulat „A con
strui o lumei a dreptății, progresului 
și păcii", exprimă sintetic alternativa 
fără echivoc în fața căreia se găsește 
omenirea :

,,Sau continuă cursa înarmărilor, 
alimentată 
perpetuind

de toate injustițiile, 
toate egolsmele șl am-

plificind. 
f lictelor 
mondiale. Sau popoarele se unesc, 
punind sensul viitorului lor comun 
pe deasupra ambițiilor pe termen 
scurt și a intereselor individuale. 
Numai astfel, in această a doua 
ipoteză, formidabilul potențial ști
ințific și tehnic al lumii ar putea 
fi folosit cu adevărat pentru sco
puri pașnice, în profitul tuturor și 
permițind instaurarea unor rapor
turi întemeiate pe justiție și soli
daritate". '
Sub titlul „Resorturile războiului", 

în revistă sint reunite articolele care 
.tratează consecințele profund nocive 
ale cursei înarmărilor pe plan poli
tic. economic, științifico-cultural, -so
cial și al relațiilor internaționale, re- 
levindu-se in mod deosebit citeva 
aspecte semnificative :

POVARA CHELTUIELILOR 
MILITARE. Arătînd că totalul 
cheltuielilor militare pe plan mondial 
a atins un plafon fără precedent 
(este citată cifra de 500 miliarde de 
dolari pentru 1980, în prezent de mult 
depășită, ridicindu-se, în acest an, 
după estimări oficiale, la aproape 
650 MILIARDE) și că tendința este 
de creștere considerabilă, in condi
țiile escaladării cursei înarmărilor din 
ultimii doi ani, revista precizează :

la 
$i

rîndul ei cauzele con- 
pericolele conflagrației

• VOLUMUL PRODUCȚIEI MILITARE al principalelor țări 
producătoare de armamente se ridică anual la circa 100 MI
LIARDE DE DOLARI.

© Producției industriale în scopuri militare i se afectează 
circa 30 la sută din bugetele militare ale unor țări în care 
totalul cheltuielilor militare se ridică la sume fabuloase.

© Covîrșitoarea majoritate a producției în scopuri mili
tare are loc în ȚĂRILE PUTERNIC INDUSTRIALIZATE ; ȚĂRILE 
ÎN CURS DE DEZVOLTARE DETIN DOAR 5 LA SUTĂ DIN PRO
DUCȚIA INDUSTRIALĂ MILITARĂ, deși cheltuielile lor militare 
se ridică la 16 la sută din total. e

Capriciile vremii

agenția Reuter.

rămînind fără adărpost. S-ou înre
gistrat victime.

*

Cursa înarmărilor implică o uriașă risipă de resurse materiale, care, prin 
dezarmare, ar putea servi producției civile, in folosul bunăstării tuțuror 
popoarelor lumii și, in primul rind, al celor din țările în curs de dezvoltare. 
Acesta este sensul unuia din fotomontajele reproduse în numărul special 
al publicației „Courrier de l'UNESCO", consacrat problemelor vitale ale 

dezarmării și dezvoltării.

ROMA. Potrivit datelor difuzate 
la Roma de Organizația Națiunilor 
Unite pentru Alimentație și Agri
cultură (F.A.O.), seceta continuă să 
afecteze in acest an regiuni în
tinse din Australia și din Asia, 
ceea ce va avea ca rezultat o scă
dere a producției mondiale de ce
reale, transmite „ ~
Specialiștii F.A.O. consideră. că re
colta dc cereale a acestui an nu va 
depăși 1,5 miliarde tone. Se men
ționează, de asemenea, că in zone
le din sudul Asiei, și mai ales in 
India, recolta de orez va depinde 
de ploile masonice, care, in acest 
sezon, sint în intirziere cu trei săp- 
tămini față de data la care încep 
in condiții climatice normale.

STOCKHOLM. Un val deosebit 
de căldură s-a abătut asupra Sue
diei. De citeva zile consecutiv, 
mercurul termometrelor nu a cobo- 
rit sub 30 de grade Celsius. Intr-o 
serie de regiuni s-au înregistrat 
incendii de pădure, aceste fenome
ne fiind foarte frecvente în zona 
Vermland, anunță agenția suedeză 
de informații. Alături de locuitorii 
din zone, la stingerea incendiilor 
participă subunități ale armatei.
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CONGRES. La Mogadiscio
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UTILIZAREA FORȚEI DE 
MUNCĂ IN SCOPURI MI
LITARE. Date deosebit de sugesti-

ve pun în evidență volumul uriaș 
forță de muncă care se irosește 
prezent în scopuri militare. Astfel, 
revista apreciază că se ridică la :

de 
în

© 100 000 000 - totalul 
tați militare, între care :

® 25 000 000 de oameni sint înrolați, în prezent, pe 
plan mondial, în FORȚELE ARMATE REGULATE - ofițeri și sol
dați din trupele terestre, marină, aviație, intendență etc. De 
notat că la această cifră s-a ajuns printr-o creștere continuă 
in ultimele două decenii a diferitelor categorii de militari și, 
in mod special, a celor cu un înalt grad de calificare, reclamat 
de tehnica militară modernă.

© 10 milioane de persoane angajate în FORȚE PARA
MILITARE, avînd funcții și calificări învecinate cu cele militare 
propriu-zise.

persoanelor angrenate in activi

DACCA. Ca urmare a ploilor mu- 
sonlce. numeroase rluri din Bangla
desh șiAau ieșit din matcă, provo- 
cîițd grave inundații in multe re
giuni ale țării, transmite agenția 
T.A.S.S. Au fost avariate șl distru
se căi de comunicație feroviare și 
rutiere și o serie de diguri și ba
raje. A fost compromisă recolta de 
orez de pe suprafețe întinse de 
terenuri agricole, mii de locuitori

LONDRA. O furtună puternică, 
însoțită de descărcări electrice, a 
provocat, miercuri victime la Lon
dra — informează agenția France 
Presse. Astfel, o persoană a fost 
ucisă de un trăsnet în parcul 
Hampstead Heath, iar alte 17 per
soane, intre- care șapte copii, du 
fost Internate în spital, suferind de 
arsuri șl comoții, după ce un ar
bore din Saint James Park, în 
preajma căruia se aflau, a fost lo
vit de trăsnet. Totodată, furtuna a. 
perturbat considerabil circulația din 
capitala britanică. ‘

euNGKl'.b. La Mogadiscio s-an 
încheiat lucrările celui de-al II-lea 
Congres al Partidului Socialist Re
voluționar Somalez. Congresul a 
reales in funcția <le secretar gene
ra! al partidului pe Mohamed Siad 
Barre. A fost, de asemenea, ales 
Comitetul Central, format din 57 de 
membri. Luind cuvintul in ultima 
ședință a lucrărilor congresului, 
Mohamed Siad Barre a cerut tutu
ror delegaților să acționeze pentru 
înfăptuirea rezoluțiilor adoptate eu 
privire la dezvoltarea economică a 
țării, creșterea producției și a bună
stării națiunii.

SENATUL AMERICAN a adoptat
Constituțiaun amendament 

S.U.A.. s. :?
Ronald Reagan, ... ___
Congresul ar urma să fie obligat să 
voteze în fiecare an un buget echi
librat — relatează agenția France 
Presse. Potrivit amendamentului, 

de la această regulă ar

la <______
sprijinit de președintele 

, în baza căruia

Presse.
excepții _____  __o__
urma să fie admise numai in situa
ții de război sau în cazul cînd atit 
membrii Camerei Reprezentanțelor, 
cit și senatorii- .se pronunță, cu o 
majoritate de cei puțin trei cincimi, 
pentru adoptarea unui buget defi
citar.

CREDIT ACORDAT TURCIEI. 
Fondul internațional de dezvoltare 
agricolă a acordat Turciei un credit 
de 20 milioane de dolari pentrii fi
nanțarea unui important proiect de 
dezvoltare a agriculturii în zona 
platoului Anafoliei. Valoarea totală 
a fondurilor destinate acestui pro
iect se ridică la 137 milioane de do
lari. lucrările de ameliorare a tere
nurilor și de creștere a producției 
agricole urnind a fi reali: ztc pe o 
suprafață cuprinzînd peste' MO de 
localități rurale. s

BALANȚA SCHIMBURILOR CO
MERCIALE cu străinătatea ale 
Italiei a înregistrat in primele patru 
luni olc anului 1982 un deficit de 
6 969 miliarde lire, importurile ci- 
fi indu-se la circa 40 009 miliarde 
lire, iar exporturile la peste 33 000 
miliarde, informează Institutul cen
tra! de statistică din Roma — 
ISTAT. Deficitul se datorează In 
marc parte costului ridicat al pro
duselor petroliere importate in pe
rioada respectivă.

REUNIUNE. La Geneva a avut 
lor, la 5 august, o nouă reuniune 
plenară a delegațiilor U.R.S.S. și 
S.U.A. participante Ia negocierile 
privind limitarea și reducerea arr 
mamcnlclor strategice, relatează 
genția T.A.S.S,

TRAFIC DE DROGURI. Efec- 
tiiînd. un control-de rutină, vameșii 
francezi au descoperit in bagajele 
unul cetățean vest-german, care 
călătorea cu trenul pe ruta Paris — 
Amsterdam, cantitatea de 4.2 kilo
grame heroină cenușie, valorind — 
la bursa clandestină a drogurilor 
— circa trei milioane de franci 
francezi.

I

I

© 4 000 000 de CIVILI sint folosiți pe glob de către minis
terele apărării.

@ 50 000 000 de persoane contribuie prin munca lor, di
rect sau indirect, la satisfacerea cererii de BUNURI Șl SERVICII 
MILITARE.

© 500 000 este numărul OAMENILOR DE ȘTIINȚĂ și IN
GINERILOR folosiți în activitățile de CERCETARE-DEZVOLTARE 
în domeniul militar, ceea ce — așa cum subliniază revista — 
are consecințe extrem de negative pe plan economic și social.

Este evident pentru oricine că un 
asemenea potential uman, asemenea 
capacități intelectuale ar putea fi 
utilizate, cu inimaginabile rezultate 
pozitive, in scopul progresului și ci
vilizației' întregii omeniri.

Asupra altor aspecte ale consecin
țelor cursei înarmărilor la care se

referă „Courrier de I’UNESCO" vom 
reveni intr-un alt număr al ziarului, 
insistind, totodată, asupra concluzii
lor care se desprind din această ana
liză, asupra poziției României în a- 
ceastă problemă cardinală a contem
poraneității.

Ion FÎNTÎNARU

REZERVELE VALUTARE1 ALE 
REPUBLICII ELENE au scăzut cu 
40 la sută în raport cu anul trecut, 
ajungînd la nivelul de 1,047 miliar-; 
de dolari — a anunțat la Atena 
ministrul economiei naționale, Ge- 
rasimos Arsenis. Pe de altă parte, 
ministrul elen a făcut cunoscut că 
deficitul balanței comerciale a Gre
ciei pe primele patru luni ale anu
lui în curs a scăzut cu 9.9 la sută, 
fiind de 1,905 miliarde dolari, com
parativ cu 2,114 miliarde dolari în 
perioada corespunzătoare a anului 
trecut. , •

UN CUTREMUR DE PAMtNT a- . 
vind magnitudinea de 4,9 grade pe I 
scara Richter s-a produs in noap- I 
tea de miercuri spre joi, la ora 1,39 
fora locală), în Eplr, in nord-vestul I 
Greciei — a anunțat Observatorul | 
din Atena. După cum s-a precizat, 
seismul, care a avut epicentrul- la ! 
20 de kilometri nord-vest de Atena, | 
nu a provocat victime și nici pa
gube materiale.
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