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TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU
a primit

Președintele Republicii Socia
liste România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, a primit vineri după- 
amiazâ, la Snagov, pe Abdelhamid

RELATĂRI DE LA 
ADUNĂRI GENERALE 

ALE OAMENILOR 
MUNCII

Cu rezultate care deschid noi și rodnice orizonturi conlucrării multilaterale prietenești

româno-sudaneze, in folosul reciproc, al promovării aspirațiilor de pace, independență

și progres ale tuturor popoarelor

REPUBLICII DEMOCRATICE SUDAN, GAAFAR MOHAMED NIMEIRI 
într-un cadru solemn, președintele Nicolae Ceaușescu și președintele 
Gaafar Mohamed Nimeiri au semnat documentele oficiale româno-sudaneze

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, secre
tar general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii So
cialiste România, și Gaafar Mohamed 
Nimeiri, președintele Uniunii Socia
liste Sudaneze, președintele Republi
cii Democratice Sudan, au semnat, 
vineri, 6 august, In cadrul unei cere
monii care a avut loc la Palatul 
Consiliului de Stat, Acordul-program 
privind dezvoltarea pe termen lung a 
cooperării economice și tehnice și a 
schimburilor comerciale între Repu
blica Socialistă România și Republica 
Democratică Sudan și Declarația co
rni \ă privind întărirea prieteniei și 
dezvoltarea cooperării între Repu
blica Socialistă România și Republica 
Democratică Sudan.

După semnare, cei doi conducători 
de partid și de stat și-au strîns mîi- 
nile cu căldură, s-au îmbrățișat.

La ceremonie au luat parte tovarășa 
Elena Ceaușescu și doamna Nimeiri.

Au participat tovarășii Constantin 
Dăscălescu, Iosif Banc, Emil Bobu, 
Lina Ciobanu, Nicolae Constantin, 
Ion Dincă, Ludovic Fazekas, 
Gheorghe Pană, Ion Pățan, Gheorghe 
Rădulescu, Ștefan Voitec, Ștefan 
Andrei, Emilian Dobrescu, Mihai 
Gere, Suzana Gâdea, Ana Mureșan, 
Elena Nae, Ion Ursu, Richard Winter, 
Gheorghe Stoica, alte persoane ofi
ciale.

Au participat, de asemenea, Ibra
him Moneim Mansour, Mohamed 
Mirghani Mubarak, Mohamed Mah- 
goub Suleiman, Ahmed Salim Ah
med, Isam El Din Hassan, celelalte 
persoane oficiale care l-au însoțit pe 
șeful partidului și statului sudanez 
in vizita sa în țara noastră.

în încheierea solemnității, pre
ședinții Nicolae Ceaușescu și Gaafar 
Mohamed Nimeiri, tovarășa Elena 
Ceaușescu și doamna Nimeiri s-au 
întreținut într-o atmosferă caldă, 
prietenească, reafirmîndu-și convin
gerea că dezvoltarea și întărirea bu
nelor relații dintre România și 
Sudan corespund dorinței și aspira
țiilor de pace și progres ale celor 
două țări și popoare.încheierea convorbiriloroficiale

i» ârășul Nicolae Ceaușescu, secre
tar general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii So
cialiste România, și tovarășa Elena 
Ceaușescu s-au reîntîlnit, vineri di
mineața, la Palatul Consiliului de 
Stat, în cadrul ultimei runde de con
vorbiri, cu Gaafar Mohamed Nimeiri, 
președintele Uniunii Socialiste Suda
neze, președintele Republicii Demo
cratice Sudan, și doamna Nimeiri.

Cei doi conducători de partid și 
de stat și-au exprimat satisfacția 
față de rezultatele convorbirilor 
avute, față de înțelegerile la care s-a 
ajuns, manifestîndu-și convingerea 
că ele vor contribui la impulsionarea 
relațiilor de prietenie și colaborare 
dintre România și Sudan, la extin
derea cooperării economice, la spo
rirea și diversificarea schimburilor

comerciale, in interesul ambelor 
popoare, al progresului și prosperită
ții lor.

A fost exprimată convingerea că, 
în spiritul celor convenite cp pri
lejul vizitei, cele două țări vor 
dezvolta conlucrarea pe plan inter
național, aducîndu-și astfel o contri
buție tot mai activă la triumful cau
zei păcii, destinderii, securității, in
dependenței naționale, colaborării și 
înțelegerii in lume.

Cei doi conducători de partid și 
de stat au relevat necesitatea con
tinuării dialogului româno-sudanez 
la nivel înalt, care are o însem
nătate deosebită pentru dezvoltarea 
prieteniei și colaborării dintre țările 
și popoarele noastre, pentru cauza 
înțelegerii și cooperării între națiuni.

pe ambasadorul Algeriei
Adjali, ambasadorul Republicii Al
geriene Democratice și Popu
lare, in vizită de rămas bun, 
în legătură cu încheierea mi-

siunii acestuia In țara noastră.
Convorbirea care a avut loc cu 

acest prilej s-a desfășurat într-o at
mosferă cordială.

Judetele Iasi si Mures au încheiat recoltarea griului
9 7 7 7

Oamenii muncii din agricultura 
județelor Iași și Mureș au încheiat 
recoltatul griului.

în telegrama adresată, C.C. al 
P.C.R., tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, de Comitetul județean 
Iași al P.C.R. se spune :

în prezent, în întreg județul Iași, 
forțele din agricultură sînt mobili
zate pentru terminarea intr-un timp 
cit mai scurt a recoltării mazării, 
inului pentru ulei, a legumelor și 
fructelor, transportarea acestora pe 
piețe și la întreprinderile de indus
trializare a lor. Totodată, un accent 
deosebit punem pe eliberarea tere
nului și încheierea arăturilor, pregă
tirea semințelor.

Vă asigurăm, mult iubite și sti
mate tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
că, în cinstea zilei de 23 August și 
a Conferinței Naționale a partidu
lui, toți oamenii muncii din agri
cultura ieșeană își vor spori efor
turile pentru a putea raporta noi 
succese în realizarea planului și 
angajamentelor asumate in acest an 
și pe întregul cincinal.

în lumina indicațiilor dumnea
voastră, comitetul județean de 
partid a întreprins măsuri concrete

pentru eliberarea terenului și im
pulsionarea arăturilor — se arată în 
telegrama adresată C.C. al P.C.R., 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, de 
Comitetul județean Mureș al P.C.R. 
în fiecare unitate au fost constitui
te formații de lucru, in toate uni
tățile se acționează pentru pregăti
rea în cele mai bune condiții a vii
toarei recolte de cereale păioase.

Cooperatorii, mecanizatorii, locui
torii satelor sint mobilizați la între
ținerea culturilor, recoltarea și va
lorificarea legumelor și fructelor, 
asigurarea furajelor pentru ani
male.

Comitetul județean de partid, In 
numele tuturor comuniștilor, al tu
turor oamenilor muncii din județ 
— români, maghiari și germani — 
vă adresează, tovarășe secretar ge
neral Nicolae Ceaușescu, mulțumiri 
pentru sprijinul neprecupețit și 
grija ce o aveți pentru dezvoltarea 
continuă a județului nostru, vă do
rește din adîncul inimii multă să
nătate și fericire, angajîndu-se să 
facă totul pentru traducerea în via
ță a hotărîrilor Congresului al XII- 
lea al partidului.

Plecarea din Capitală
Vineri, 6 august, s-a încheiat vizi

ta oficială de prietenie pe care au 
făcut-o în țara noastră, la invitația 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, secre
tar general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii So
cialiste România, și a tovarășei Elena 
Ceaușescu, președintele Uniunii So
cialiste Sudaneze, președintele Repu
blicii Democratice Sudan, Gaafar 
Mohamed Nimeiri, și doamna Nimeiri.

Noua întîlnire dintre cei doi con
ducători de partid și de stat, convor
birile purtate și documentele con
venite reprezintă un important mo
ment în amplificarea în continuare 
a relațiilor de prietenie și colaborare 
româno-sudaneze, în dezvoltarea ra
porturilor bilaterale pe multiple 
planuri dintre România și Sudan.

Ceremonia plecării s-a desfășurat

pe aeroportul Otopeni, unde erau 
arborate drapelele de stat ale Româ
niei și r 
portretele 
Ceaușescu
Nimeiri. Pe mari pancarte erau în
scrise urările „Trăiască pacea, prie
tenia și colaborarea între toate po
poarele lumii !“, „Să se dezvolte re-

r

Sudanului, care 
președinților 

și Gaafar

încadrau
Nicolae 

Mohamed

lațiile de prietenie și conlucrare din
tre Republica Socialistă România 'și 
Republica Democratică Sudan, spre 
binele popoarelor român și sudanez, 
al cauzei’ păcii, independenței națio
nale, securității și înțelegerii în 
lume !“.
(Continuare în pag. a XlI-a)

GALAJI : Prima platformă 
autoridicătoare pentru 

foraj de derocare
Colectivul Șantierului naval Ga

lați, desfășurînd o muncă susținută 
pentru a întîmpina ziua de 23 Au
gust cu realizări deosebite în produc
ție, raportează că a livrat platforma 
autoridicătoare pentru foraj de 
derocare, prima de acest fel produsă 
in țară. Proiectul a fost elaborat de 
Institutul de cercetări științifice și 

.. inginerie tehnologică pentru . cons 
stțucții navale Galați, iar benefi
ciară este întreprinderea de con
strucții hidrotehnice Constanța. 
Platforma are 51 metri lungime, 
26,5 metri lățime și un deplasament 
de 2160 tone. Adincimea maximă 
de lucru este de 22 metri, iar cea 
minimă de 5 metri. Platforma, care 
poate fora pînă la o adîncime de 
40 metri, se sprijină pe patru picioa
re de cite 44 metri, poziția de lucru 
fiind situată la 8 metri deasupra 
nivelului apei. Ea este echipată cu 
zece. foreze executate, la întreprin
derea de utilaj petrolier Tîrgoviște, 
care se pot deplasa in plan longitu
dinal și transversal. Platforma este 
concepută pentru realizarea de ex
tinderi portuare, ea fiind destinată 
în special lucrărilor de execuție 
a portului Constanța-Sud. (Dau 
Plăeșu, corespondentul „Scinteii").

VRANCEA : Producție- 
marfă suplimentară

în întimpinarea marii sărbători 
de la 23 August, oamenii muncii din 
industria județului Vrancea au rea
lizat suplimentar o producție-marfă 
industrială de peste 112 milioane 
lei, care, fizic, se concretizează în 
produse de mecanică fină, utilaj 
tehnologic pentru industria chimi
că, cherestea, prefabricate din beton 
armat, confecții textile și alte pro
duse. De menționat este și faptul 

^că mai bine de 38 la sută din pro-

ducția industrială realizată In pe
rioada care a trecut din acest an 
este formată din produse noi și re- 
proiectate. Printre colectivele frun
tașe se află cele de la întreprinde
rea de scule și elemente hidraulice, 
Fabrica de utilaje și piese de 
schimb pentru industria chimică, 
întreprinderea de materiale de con
strucții, întreprinderea forestieră 
de exploatare și transport, între
prinderea de confecții și altele. 
(Dan Drăgulescu, corespondentul 
„Scinteii").

BOTOȘANI : Beneficii 
peste plan

Oamenii muncii din industria ju
dețului Botoșani raportează, în 
cinstea zilei de 23 August, reali
zarea unui beneficiu suplimentar 
de peste 15 milioane Iei. Acest spor 
s-a obținut prin creșterea cu peste 
6 la sută a productivității muncii 
și reducerea cheltuielilor totale și 
materiale, cu 6 lei și, respectiv, 14 
lei la fiecare 1 000 lei producție- 
marfă. (Silvestri Ailenei, corespon
dentul „Scînteii").

1 000 lei producție-

BUZĂU: Prin reducerea 
cheltuielilor materiale

Desfășurînd larg întrecerea socia
listă pentru .valorificarea superioară 
a tuturor resurselor de care dispun, 
oamenii muncii din industria ora
șului Rîmnicu Sărat raportează, în 
cinstea zilei de 23 August, realiza
rea unei producții nete suplimen
tare în valoare de 28 milioane lei, 
în condițiile reducerii cu 31 mili
oane lei a cheltuielilor materiale. 
De asemenea, prin modernizarea 
procesului tehnologic și folosirea 
cu randament sporit a utilajelor, 
colectivul Fabricii de mobilă Rîm
nicu Sărat și-a îndeplinit planul la 
export pe trei trimestre ale anului. 
(Stelian Chiper, corespondentul 
„Scinteii").

DECLARAȚIE COMUNA
privind întărirea prieteniei și dezvoltarea cooperării între

La plecare, pe aeroportul internațional București - Otopeni

Republica Socialistă România și Republica Democratică Sudan
La invitația tovarășului Nicolae Ceaușescu, 

secretar general al Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socialiste România, și a 
tovarășei Elena Ceaușescu, președintele Uniunii 
Socialiste Sudaneze, președintele Republicii De
mocratice Sudan, Gaafar Mohamed Nimeiri, a 
efectuat, împreună eu doamna Nimeiri, o vizită 
oficială de prietenie în Republica Socialistă 
România, în perioada 3—6 august 1982.

în cursul vizitei, cei doi președinți au avut 
convorbiri oficiale în cadrul cărora s-au infor
mat reciproc asupra preocupărilor partidelor și 
țărilor lor privind dezvoltarea economică și so
cială, au analizat stadiul actual și perspectivele 
relațiilor româno-sudaneze și au făcut un schimb 
de păreri asupra problemelor internaționale de 
interes comun.

La convorbiri, care s-au desfășurat într-o 
atmosferă de caldă prietenie, stimă și înțelegere 
reciprocă, au participat :

Din partea română : Constantin Dăscălescu, 
membru al Comitetului Politic Executiv al C.C. 
al P.C.R., prim-ministru al guvernului, Iosif 
Banc, membru al Comitetului Politic Executiv, 
secretar al C.C. al P.C.R., Nicolae Constantin, 
membru al Comitetului Politic Executiv al C.C. 
al P.C.R., ministrul comerțului exterior și coope
rării economice internaționale, Ștefan Andrei, 
membru supleant al Comitetului Politic Execu
tiv al C.C. al P.C.R., ministrul afacerilor exter
ne, Constantin Mitea, membru al C.C. al P.C.R.,

consilier al secretarului general al P.C.R. și 
președintelui Republicii, Constantin Oancea, ad
junct al ministrului afacerilor externe, Petre 
Tănăsie, director în Ministerul Afacerilor Ex
terne, Nicolae Neagoe, însărcinat cu afaceri a.i. 
al Republicii Socialiste România la Khartum.

Din partea sudaneză : Ibrahim Moneim 
Mansour, membru al Comitetului Central Pregă
titor al Uniunii Socialiste Sudaneze, ministrul 
finanțelor și planificării economice al Republi
cii Democratice Sudan, Mohamed Mirghani Mu
barak, ministrul afacerilor externe, Mohamed 
Mahgoub Suleiman, ministru, consilier de presă 
al președintelui, Ahmed Salim Ahmed, ministru 
de stat la Ministerul Cooperării, Comerțului și 
Aprovizionării, Isam El Din Hassan, ambasado
rul Republicii Democratice Sudan in Republica 
Socialistă România, Aii Mohamed Aii, directo
rul Direcției Europa de est din M.A.E. âl Re
publicii Democratice Sudan, Mustafa Aii Arbab, 
directorul Departamentului politic din cadrul 
Președinției Republicii, Osman Mohamed Osman 
Dirar, consilier Ia Ambasada Sudanului la Bucu
rești.

I

Președintele Republicii Socialiste România și 
președintele Republicii Democratice Sudan, exa- 
minind pe larg desfășurarea relațiilor româno- 
sudaneze de la ultima lor intilnire și pînă în

prezent, in spiritul Tratatului de prietenie șl 
cooperare, semnat la Khartum, Ia 25 aprilie 1979, 
au dat o inaltă apreciere extinderii și întăririi 
continue a prieteniei, solidarității și cooperării 
care leagă intre ele partidele, țările și popoa
rele lor.

Cei doi președinți și-au exprimat satisfacția 
pentru evoluția pozitivă a relațiilor politice, 
economice, tehnico-științifice și culturale româ
no-sudaneze, față de acordurile și înțelegerile 
convenite pe baza hotărîrilor adoptate Ia nivel 
înalt, fată de lucrările fructuoase ale Comisiei 
politice și ale Comisiei mixte de cooperare eco
nomică și tehnică. Ei au reafirmat hotărîrea lor 
de a aprofunda și diversifica bunele raporturi 
de colaborare româno-sudaneze în toate dome
niile de activitate.

S-a dat o inaltă apreciere legăturilor dintre 
Partidul Comunist Român și Uniunea Socialistă 
Sudaneză, colaborării lor fructuoase, rolului lor 
în stimularea dezvoltării de ansamblu a rela
țiilor româno-sudaneze și s-a convenit promo
varea în continuare a schimbului de experiență, 
a consultărilor in probleme bilaterale șl inter
naționale de interes comun.

Vor fi stimulate, de asemenea, contactele șl 
colaborarea dintre organizațiile de masă — sin
dicale. de tineret, de femei și altele din cele 
două țări.
(Continuare în pag. a IlI-a)

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România

GAAFAR MOHAMED NIMEIRI
Președintele Uniunii Socialiste Sudaneze, 
Președintele Republicii Democratice Sudan
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La zi în AGRICULTURĂ

ARĂturile de vară-executa te in ritm 
MAI INTENS Șl DE BUNĂ CALITATE!

TULCEA
Acum contează fiecare oră din zi și din noapte

Imediat după încheierea seceri
șului, în județul Tulcea au fost 
concentrate importante forțe me
canice și umane la eliberarea de 
paie a terenurilor și la executarea 
arăturilor de vară. „Paiele au fost 
strinse de pe 50 430 hectare, ceea ce 
reprezintă 85 la sută din suprafață 
— ne spunea ing. Ștefan Gavriliță, 
directorul cu producția vegetală la 
direcția agricolă județeană. Cu mij
loacele de care dispunem, in două- 
trei zile vom încheia adunatul paie
lor. Lucrarea prioritară rămîne însă 
executarea arăturilor de vară. La 
această lucrare au fost concentrate 
peste 1 000 de tractoare, în foarte 
multe unități activitatea fiind or
ganizată în două schimburi sau în 
schimburi prelungite".

Pină vineri, 6 august, arăturile 
au fost executate în județ pe 
20 640 hectare, ceea ce reprezintă 
40 la sută din suprafața planifi
cată. Deci lucrarea este întîrziată 
dacă ținem seama că secerișul 
griului a fost încheiat cu două 
săptămîni în urmă. Că se putea ara 
mai mult o demonstrează unitățile

fruntașe. In consiliul unic Măcin, 
bunăoară, arăturile de vară au fost 
executate pe 75 la sută din supra
fața planificată. Pe terenurile 
I.A.S. Măcin și ale celor șase 
cooperative agricole din acest con
siliu, tractoarele lucrează fără în
trerupere. Cu toate că joi, 5 august, 
a plouat, tractoarele nu au ieșit din 
brazdă. „In ultimele zile, lucrînd și 
la lumina farurilor, ne spunea 
Mircea Stanca, inginerul-șef al 
consiliului unic Măcin, am arat 
peste 200 hectare zilnic, depășind 
astfel viteza planificată. Lucrînd in 
acest ritm, în cel mult șase zile 
vom termina arăturile pe cele 
5 720 hectare prevăzute". Munca a 
fost bine organizată și în unitățile 
agricole din consiliile agroindus
triale Baia și Isaccea. Aici, arătu
rile au fost executate pe mai mult 
de jumătate din suprafețe.

Dacă în majoritatea unităților 
agricole din județ se acționează 
stăruitor pentru efectuarea arătu
rilor de vară, în unele locuri ritmul 
lucrărilor nu se ridică la nivelul

posibilităților, Astfei, în consiliul 
agroindustrial Mihail Kogălniceanu, 
joi s-au arat doar 25 de hectare 
din cele 226 hectare cit este viteza 
zilnică, lucrarea fiind executată 
pină acum doar pe 1 800 hectare 
din 5 390 planificate. In aceeași zi, 
in unitățile din consiliul agroindus
trial Topolog s-au arat numai 32 
hectare, față de 366 hectare, cit se 
puteau realiza. Datorită acestor 
unități, ca și altora care nu și-au 
realizat viteza zilnică joi, 5 august, 
în județul Tulcea s-au arat numai 
1 867 hectare,, cu 1 600 hectare mai 
puțin decît a fost planificat. Este 
de datoria direcției agricole jude
țene, a consiliilor agroindustriale și 
a conducerilor unităților agri
cole să ia măsuri ferme, mai ales 
acolo unde lucrările sînt întîrziate, 
în vederea bunei folosiri a trac
toarelor, astfel ca arăturile de 
vară să se încheie pină la 20 august.

Neculal AM1HULESE1 
corespondentul „Scînteii"

ARAD
Viteza zilnică a crescut, dar nu pe măsura posibilităților

Din programul arăturilor de vară, 
care este de 53 900 hectare, unită
țile agricole din județul Arad au 
realizat, pină joi seara, 29 155 hec
tare, ceea ce reprezintă 54 la sută 
din suprafețele prevăzute. La aceas
tă amplă lucrare sînt mobilizate 
toate forțele disponibile, mai precis 
peste 2 400 tractoare, constituite în 
250 de formații de lucru. Din dis
cuția cu ing. Gheorghe Chiper, di
rector la direcția agricolă județeană, 
am reținut că la arături se lucrează 
în schimburi prelungite și că peste 
420 de mecanizatori, cooperatori, 
cadre de conducere etc. sînt pregă
tiți pentru schimbul doi.

Cu toate acestea, pe ansamblul 
județului nu s-a atins încă viteza 
zilnică la arături. In timp ce unele 
consilii agroindustriale — Sîntană, 
Săvirșin, Arad și Șiria — sînt in
tr-un stadiu avansat la arături, al

tele — Felnac, Vinga, Beliu, Sebiș 
— sînt mult rămase în urmă. Aces
te diferențe demonstrează că nu 
peste tot se acționează cu maximă 
răspundere pentru pregătirea vii
toarelor recolte. Rezultă de aici ne
cesitatea de a se acționa energic, 
cu toate forțele, mai ales în consi
liile rămase in urmă, pentru ca ară
turile de vară să se încheie în ju
deț pină la data de 15 august, așa 
cum a stabilit comandamentul ju
dețean pentru agricultură.

Concomitent cu efectuarea arătu
rilor, în unitățile agricole arădene 
au fost luate măsuri pentru pregă
tirea temeinică a însămînțărilor de 
toamnă. Au fost asigurate doar se
mințe din înmulțirea I și a Il-a, și 
din soiurile care au demonstrat o 
bună capacitate de producție. Tot 
acum se aplică amendamentele pe 
solurile acide din zona de deal și,

după un grafic bine stabilit, odată 
cu arăturile și pregătirea terenului, 
se aplică și îngrășămintele chimice.

Toate acestea sint bune, dar cea 
mai urgentă problemă rămîne aceea 
a intensificării arăturilor. în acest 
scop, măsurile luate de comanda
mentul agricol județean privind 
utilizarea tractoarelor zi și noapte, 
la întreaga capacitate, trebuie să 
fie susținute printr-o temeinică or
ganizare a muncii în fiecare unitate 
agricolă. Aceasta se cere cu atit 
mai mult cu cit — așa cum a de
monstrat experiența — obținerea 
unor sporuri mari de recolte la ce
reale păioase depinde tocmai de 
executarea la timp și de bună ca
litate a arăturilor.

Tristan MIHUTA
corespondentul „Scînteii"

STRlNGEREA CULTURILOR

DE SEZON

ADUNĂRILE GENERALE 

ALE OAMENILOR MUNCII

DOLJ: Unii culeg 
alții nici nu 

încă de la sfirșitul lunii iulie, în 
județul Dolj a început recoltarea 
fasolei, cultură care, în acest an, 
ocupă o suprafață de 9 108 hectare. 
Pină joi seara, fasolea a fost strînsă 
de pe 1 047 hectare, ceea ce repre
zintă 11 la sută din suprafața cul
tivată. La ora actuală, în cea mai 
mare parte a unităților agricole re
coltarea fasolei se desfășoară din 
plin, atit cu mijloace mecanice cît și 
cu forțe manuale. Astfel, în consiliul 
agroindustrial Calafat, pină în pre
zent recolta a și fost strînsă de pe 
mai bine de jumătate din suprafața 
cultivată. Aici, din inițiativa primă
riei au fost mobilizați la cules oa
meni ai muncii din unitățile eco
nomice ; nu s-a așteptat ca cultura 
să ajungă peste tot la maturitatea 
deplină — și aceasta pentru a se 
evita pierderile de producție. La 
fel - s-a procedat și în consiliile 
agroindustriale Catane, Poiana Mare 
și Măceșu.

Nu în același mod se acționează 
însă în consiliile unice Perișor și 
Segarcea, unde recolta a fost adu-

fasolea de zor, 
au început

nată de pe numai 290 ha, din cele 
2 550 cultivate cu fasole. De ase
menea, în consiliul Plenița, din su
prafața de 600 ha, pînă joi fuse
seră recoltate numai 15 hectare. 
Mal mult, intr-o serie de unități 
agricole, precum cele din consiliile 
Amărăști, Băilești, Bîrca, Moțăței, 
Rojiște și Plopșor, recoltarea faso
lei nici măcar nu a început, deși 
suprafețele cultivate sînt cuprinse 
între 100 și 500 hectare.
-Evident, această situație impune 

luarea unor măsuri ferme pentru 
intensificarea ritmului de lucru. 
Aceasta cu atit mai mult cu cit 
există mari diferențe de la o zi la 
alta. Astfel, dacă in ziua de 4 august 
fasolea a fost strînsă de pe 276 hec
tare, în ziua imediat următoare 
s-au recoltat numai 71 hectare. Or, 
în momentul de față, pentru efec
tuarea acestei lucrări în termenul 
stabilit, esențială rămîne ritmici
tatea.

Nicolae PETOLESCU 
corespondentul „Scînteii"

IALOMIȚA: Recoltarea inului
avansează, dar

In unitățile agricole din județul 
Ialomița se desfășoară din plin re
coltarea inului pentru ulei de pe 
cele 3 476 hectare cultivate. Din 
această suprafață, pină vineri seara 
au fost recoltate 2150 hectare. 
Multe cooperative agricole, cum 
sint cele din Perieni, Alexeni. Con- 
deești și Platonești, au încheiat 
recoltarea. Și în zonele acestor uni
tăți au fost zile cu precipitații, dar 
printr-o bună organizare a muncii, 
folosindu-se mașinile de recoltare 
în „ferestrele" dintre ploi, s-a re
ușit strinsul la timp și fără pier
deri. In aceste unități. în afara 
mijloacelor mecanice, aii fost mobi
lizate importante forțe umane la 
smulgerea inului de pe suprafețele 
unde nu se putea lucra cu com
binele.

Rămîneri mari in urmă sînt la 
recoltarea inului in cooperativele 
agricole de producție din Vlădeni, 
Mihail Kogălniceanu, Giurgeni, Fă- 
căeni, Ciochina, unde s-au recoltat

nu peste tot
numai 25—40 la sută din suprafe
țele cultivate. La C.A.P. Vlădeni, 
din 550 hectare s-au recoltat 165, la 
C.A.P. Făcăeni, din 200 hectare — 
doar 40 hectare, iar la C.A.P. Giur
geni — 70 hectare din 200.

în aceste condiții, comandamen
tul județean pentru agricultură a 
luat măsura ca mașinile să fie de
plasate din unitățile care au în
cheiat recoltarea în cele unde 
această lucrare este rămasă în 
urmă. Totodată, s-a hotărît ca un 
mare număr de oameni să fie mo
bilizați la recoltarea inului prin 
smulgere, în acest fel fiind posi
bil ca, pe lingă ulei, să se obțină și 
fibră de in din tulpini. Aplicarea 
fermă a acestor măsuri permite ca 
în trei zile bune de lucru să se 
strîngă recolta de in de pe toată 
suprafața cultivată.

Griul care acuză lipsa de răspundere
Nu ne-a făcut plăcere să 

scriem aceste rinduri. Dar le-am 
scris, totuși. Pentru cei despre 
care este vorba (C.A.P. din 
Adunații Copăceni, județul 
Giurgiu) și, cu un gînd preveni
tor, pentru că asemenea situații 
de „calamități organizatorice', 
de lipsă de responsabilitate și- 
spirit gospodăresc ca cel la' care 
ne vom referi să nu se măi. re
pete in apropiata campanie de 
recoltare a florii-soarelui, po- 

fructelor, 
ale pă- 
loc, in

rumbului, cartofilor, 
legumelor și altor roade 
mîntului în nici un alt 
nici o altă împrejurare.

...O sesizare telefonică ... 
să vedeți cum ne este batjocori
tă munca de un an, cum a ajuns 
să putrezească în curtea C.A.P.- 
ului o parte din grîul recoltat") 
ne-a dus la fața locului. Primul 
interlocutor, președintele coope
rativei agricole, Ion Neguț — se 
grăbește să prezinte producțiile : 
„Am avut planificat 2 900 kg de 
grîu la hectar . și am realizat 
3 200. Planul de predare la fon
dul de stat a fost de 563 de 
tone grîu. Am realizat pînă azi 
869 de tone și vom mai preda 
pînă la 900 de tone".

Frumoasă, chiar foarte fru
moasă depășirea producției pla
nificate, a cantităților de grîu 
livrate suplimentar fondului de 
stat — s-ar putea spune. Cînd 
ieșim însă în curtea cooperativei 
vedem in depărtare o movilă 
mare, gălbuie. „Pîinea noastră 
cea albă — spune, fără să cli
pească, președintele, și încearcă 
să ne îndrume spre crescătoria 
de păsări. Am insistat să vedem 
grîul. Și l-am văzut. O movilă 
de circa 80 tone de grîu, așezată 
pe o platformă betonată. Deasu
pra — boabe aurii. Nu trebuie 
însă să-ți afunzi mina pînă la 
cot pentru a da, pe marginea 
platformei, peste grîul care a în
colțit. Alături, pe alte platforme, 
cîteva femei lopătau o masă de 
griu cu miros puternic. „E puțin, 
o mașină-două, 5—10 tone, sau 
cît doriți — biiguie președintele. 
Am avut ploi ca niciodată. 12 
zile ne-a plouat. Baza de recep-

(„veniți

ție din Grădiștea nu ni l-a pri
mit. Ne-a întors cu remorcile".

Ce cuvinte să folosești cind 
vezi o asemenea priveliște de
zolantă, de risipă a propriei 
mumii ? Ce cuvinte să folosești 
Cind îl auzi pe președintele

, C.A.P.-ului justificindu-.se ast-
■- fel ? - Ne reamintim cuvintele
’ câre he-ati ■ sesizat' telefonic :

„ne- este batjocorită mlihC'â de griul mucegăit. Poți să treci de 
un an". Și poate cu același gînd 
brigadierul Gheorghe Stan spu
ne : „Ne doare, cum să nu ne 
doară, și ne costă pe toți. Am 
pregătit pămîntul, 1,-am fertili
zat, l-am semănat, am recoltat,

■ în mină, mobilizînd toate forțele 
comunei la recuperarea a ceea 
ce s-ar mai fi putut recupera din 
griul prăduit. Către seară s-a în
tors în comună. Ne-a fost dat să 
aflăm același refren ca al pre
ședintelui cooperativei că, în tot 
timpul campaniei, s-a aflat zi și _ _______ ___ _____ ________
noapte în cooperativa agricolă, soarelui Ș.a. Oameni care-și pun 
'că n-a avut somn de cind cu •'
zeci și sute de ori prin coope
rativă, dar dacă nu vezi cum se 
deteriorează grîul, dacă nu-i 
simți mirosul de mucegai e ca 
și cind n-ai făcut nimic. Iar ple
nara comitetului comunal de

Cum au dijmuit producția de grîu 
la C.A.P. Adunații Copăceni 

neglijența și slabul spirit gospodăresc

am muncit pentru recolta asta 
un an. Și uite cum se pră
pădește".

Dar să încheiem aici această 
relatare. Pentru că investigațiile 
noastre au continuat și în alte 
locuri.

...La baza de recepție din Gră
diștea, șeful bazei, tovarășul 
Gheorghe Chipingel, ne spune : 
„Nu pot, n-am dreptul să ames
tec grîul bun cu boabele altera
te, încolțite, cu griul care are 
miros de mucegai. Nu se face 
pîine din așa ceva. Numai coo
perativa din Adunații Copăceni 
ne-a creat probleme. Au avut 
producție mare și nu s-au în
grijit s-o gospodărească. Cele
lalte unități agricole din Împre
jurimi — și ele cu producții 
mari — ne-au adus grîu curat, 
cum este aurul. Și doar n-au 
avut prelate să acopere tot 
cimpul ca să ferească recolta 
de ploaie".

...L-am căutat pe secretarul 
comitetului comunal de partid, 
tovarășul .Gheorghe Dobre, Ia 
sediul comitetului. Lipsea. Se 
afla la Giurgiu, la comitetul ju
dețean de partid, unde fusese 
convocat pentru rezolvarea unor 
probleme de... evidență. în loc 
să fie printre oameni, cu lopata

partid care a aprobat programul 
de muncă pentru perioada cam
paniei a stabilit ca secretarul a- 
cestuia, adică Gheorghe Dobre, 
să răspundă direct, personal, de 
activitatea cooperativei agricole 
din Adunații Copăceni.

...Cele petrecute în aceste zile 
la cooperativa amintită au un 
prolog. în toamna anului trecut, 
pentru încălcarea regulilor de 
recoltare și depozitare a po
rumbului au fost destituiți din 
funcție președintele și inginerul- 
șef al cooperativei, iar Gheorghe 
Dobre și Florea Prioteasa, vice
președinte al consiliului popu
lar, au fost sancționați de secre
tariatul comitetului județean de 
partid cu „vot de blam". Ce în
vățăminte au tras cei sancționați, 
ca și cei care i-au sancționat și 
ar fi avut datoria să-i contro
leze și îndrume îndeaproape în 
perioada următoare se vede clar, 
acum.

Să mai reținem și un alt fapt. 
Cei care au trimis 40 de com
bine pentru a recolta cit mai 
repede grîul aflat la șosea, deci 
la vedere, aveau datoria să asi
gure concomitent și mijloacele 
corespunzătoare pentru transpor
tul recoltei direct din cîmp Ia 
bază. După cum nu este admisă

tergiversarea, din Octombrie anul 
trecut, a numirii unui inginer- 
șef in această cooperativă.

O situație necorespunzătoare 
se prefigurează de pe acum în 
unele unități agriCole în privința 
asigurării spațiilor de depozitare 
a recoltelor de porumb, floarea- 
la inimă soarta, depozitării re-' 
coltei vorbesc Cu îndreptățită in
dignare despre unii birocrați, cu 
o gindire și responsabilitate li
mitate, care preferă să cîștige 
un leu prin neamenajarea din 
timp a spațiilor de depozitare și 
să piardă astfel 10 prin dijmui- 
rea recoltei, „In fața oricăror 
argumente judicioase aceștia ri
dică din umeri și string de bra
țul scaunului" — ni s-a spus.

...Exemplul de la Adunații Co
păceni reprezintă o „repetiție 
generală" dar nereușită pentru 
apropiata campanie de mari 
proporții a recoltării florii-soa- 
relui, porumbului, cartofilor, le
gumelor și fructelor — o repeti
ție din care toți factorii au da
toria să tragă grabnic concluzii 
practice pentru prevenirea unor 
asemenea defecțiuni organizato
rice, de slăbire a ordinii și dis
ciplinei muncii, a responsabili
tății față de munca harnică, de 
un an, a mecanizatorilor, specia
liștilor, a țărănimii noaștre.

Constantin MORARU
Foto : Eugen Dichiseanu

Nota redacției. Tovarășul Vic
tor Ghidarcea, secretar al Comi
tetului județean Giurgiu al 
P.C.R., ne-a informat în dimi
neața zilei de ieri : „După an
cheta întreprinsă de redacție Ia 
C.A.P. Adunații Copăceni — cu 
constatări critice pe deplin în
temeiate — au fost luate măsuri 
prompte. Tot griul de pe plat
formă, pînă la ultimul bob. a 
fost dus spre uscare, depozitare 
și folosire potrivit calității lui la 
baza de recepție. Vor fi luate 
măsuri disciplinare severe îm
potriva tuturor celor vinovați de 
lipsă de responsabilitate și proas
tă organizare a muncii"..

Mihai V1$O1U
corespondentul „Scînteii*

Președintele cooperativei agricole de producție 
din Adunații Copăceni, Ion Neguț, spunea la 
un moment dat, arâtind spre movila de grîu : 
„Pîinea noastră cea albă". Șeful bazei de re
cepție din Grădiștea l-a contrazis : „Nu se poate 
face pline din griul încolțit I". Ceea ce se vede 

și din fotografia de sus

N-au așteptat horticulturii"
O prezență binevenită 

intr-o piață bucureșteană
Piața Amzei din Capitală, în- 

tr-una din după-amiezile acestui în
ceput de august. Oră de vîrf — îți 
vine să spui, observînd furnicarul 
de oameni dintre tarabele încărca
te. Dar care oră, din zori și pînă 
seara tîfziu. nu e „de virf“ aici, în 
Piața Amzei?

Privirile ne sînt atrase, la un mo
ment dat, de o expoziție de legume, 
supraetajată. Aduce a... „Ziua recol
tei". Și totuși, „Ziua recoltei" este 
încă departe. Deasupra lăzilor cu 
marfă, aranjate impecabil, strălu
cește in soare o emblemă — cea a 
județului Brăila. Fete tinere, pre
zentabile, servesc la șase cintare 
deodată cumpărătorii care nu pridi
desc să se așeze la rînd. Intrăm în 
vorbă. Sint cu toții mulțumiți de 
felul în care sînt serviți, laudă ca
litatea mărfii.

Ordine, curățenie, bună organi
zare. Prețuri afișate în dreptul fie
cărui produs. Se vede cît de colo 
mina gospodarului, pe care-1 cu
noaștem in persoana șefului unită
ții, tovarășa Ioana Dinu, O în
trebăm ; „ce caută Brăila la Bucu
rești

Foarte simplu : dispunînd de 
excedent de legume și fructe, în 
loc să le lase să se răscoacă pe 
cimp și în livezi, să se deprecieze 
în depozite de tranzit, Trustul hor
ticulturii — Brăila, cu acordul con
siliului popular județean, a optat 
pentru valorificarea unei părți din 
surplusul de marfă pe piața, totdea
una largă, a Bucureștiului. Așa este 
economic, așa face bunul comer
ciant, astfel sînt prețuite și munca 
producătorului, și așteptările cum
părătorilor.

— De fapt, n-am făcut decît să 
devansăm deschiderea de standuri 
în piețele Capitalei care are loc, de 
cițiva ani, toamna, în „Luna horti
culturii".

Aflăm astfel că, spre deosebire 
de 1981, cind au făcut deplasarea în 
Capitală abia în luna august, anul 
acesta reprezentanții I.L.F. Brăila 
au sosit în București pe dota de 15 
iulie — și vor rămine pină Ia în
ceputul lunii noiembrie !

— După cum vedeți, sîntem bine 
aprovizionați. în fiecare zi primim 
din județ, în medie, trei tone de

marfă. Astăzi, de exemplu, am pri
mit vinete și ardei gras. Dacă am 
face un calcul, în cele două săptă
mîni și jumătate de cînd ne aflăm 
aici, am desfăcut marfă in valoare 
de peste 400 000 de lei. Am pus la 
dispoziția cumpărătorilor, și o vom 
face și în continuare, roșii, vinete, 
ardei gras, cartofi, morcovi, varză, 
ceapă, castraveți, piersici, mere și 
verdețuri. Zilele acestea așteptăm 
pepeni, gogoșari, ardei kapia și 
struguri. In afara celor șase cin

tare la care servim, mai avem încă 
trei tonete cu marfă plasate in di
ferite puncte ale pieței.

Stăm de vorbă cu tovarășa Nora 
Racu, reprezentantă a Consiliului 
popular al sectorului 1, care ne 
spune :

— Cum trec în fiecare zi pe aici, 
pot să confirm că oaspeții noștri 
sint oameni serioși, muncitori, care 
știu cum să și-l apropie pe cumpă
rător ; lucru nu prea dificil cînd ai 
marfă de cea mai bună calitate.

Iată și un argument pentru apre

cierea făcută : după cum arată 
orarul afișat, unitatea își desfă
șoară activitatea între orele 6,30—11 
și 16—19.30. Ei bine, în fiecare zi, 
fără excepție, chiar și între orele 11 
și 16 cind „în principiu" ar fi în
chis, două vinzătoare rămin pe loc, 
la dispoziția gospodinelor.

O dovadă in plus că bunele apre
cieri de care se bucură „ilefiștii" 
brăileni sint meritate.

Mihai TOMA

Exigență sporită pentru creșterea 
calității produselor

„...Noi. cei de la «Electromureș», 
am realizat progrese notabile în în
noirea și modernizarea producției. 
Desigur, nu este ușor să fabrici, de 
la un an Ia altul, mașini de tresat, 
de lițat pentru conductori foarte 
flexibili, trefiloare pentru sîrmă dn 
0,07 mmp, linii automate de galva
nizare sau de pastare a discurilor. 
Dar sînt nevoit, pentru că aceasta 
este realitatea, să arăt în fața adu
nării că nu totul merge bine. Asi
milarea in timp cit mai scurt a 
unor mașini și utilaje/ moderne ră
mîne încă un deziderat, pentru care 
trebuie să depunem eforturi spo
rite spre a-1 realiza. Drept care și 
performanțele anumitor produse pe 
care le fabricăm nu țin totdeauna 
pasul cu tehnica cea mâl avansată"

Aceste aprecieri au fost formula
te la recenta adunare generală a re
prezentanților oamenilor muncii de 
la întreprinderea „Electromureș" 
din Tirgu Mureș de inginerul Za- 
haria Jude, șeful atelierului proiec
tare. Le-am reprodus în deschide
rea relatării noastre pentru că a- 
duceau în discu
ție o problemă in 
jurul căreia avea 
să se axeze de 
fapt întreaga des
fășurare a dezba
terilor.

Dar, întii de 
toate, ce am aflat 
din darea de seamă prezentată de 
inginerul loan Olteanu, directorul 
Întreprinderii? „în primul semestru 
al acestui an produsele noi și re- 
proiectate au reprezentat 28,15 la 
sută din valoarea producției marfă 
realizate. Faptul că asimilarea unor 
produse din producția acestui an 
a început încă in anul 1981 a 
permis ca, în această perioa
dă, să intre în fabricație nume
roase produse modernizate, cum 
sint plitele și radiatoarele electrice; 
au fost asimilate în producție ca- 
setofonul auto stereo, plitele elec
trice pastate și termostatate, antene 
auto, radiatorul Ravent, iar în ve
derea creșterii productivității mun
cii au fost organizate linii de fa
bricație pe sortimente de produc
ție". De fapt, analizînd cu exigență, 
in spirit critic și autocritic, activi
tatea în acest domeniu, darea de 
seamă nu a omis unele neajunsuri 
care au făcut ca 13 măsuri de în
noire a producției din planul pe 
primul semestru să fie programate 
pentru ultima parte a anului.

Ce idei și propuneri au adus in 
discuție participanții la dezbateri?

Inginerul Orbăn Carol, șef de 
secție: „Mă bucur că, după trei ani, 
titlul de secție fruntașă a revenit 
colectivului de la electrocalorice, în 
care lucrez. Cu toate acestea, tre
buie să arăt că, deși am îndeplinit 
planul, o serie de contracte sint 
nerealizate. Cauzele? Unele țin de 
noi, dar sînt și cauze generate., de 
factori din afara întreprinderii, 
în primul rînd, din cauza unor 
neajunsuri în pregătirea fabri
cației, patru produse, în valoa
re de 42 milioane lei, le vom 
realiza abia în semestrul II. în al 
doilea rînd, aprovizionarea cu ma
teriale trebuie mai bine corelată cu 
structura sortimentală aflată in fa
bricație. Fără a ocoli lipsurile noas
tre, consider că atît centrala de re
sort, cît și ministerul ar trebui să 
se implice mai mult în soluționarea 
problemelor legatb de asigurarea 
bazei materiale a producției".

Emilia Sămărghițan, muncitoare 
la secția SDV: „Secției noastre îi

La întreprinderea 
„Electromureș" 

din Tîrgu Mureș

revin sarcini de răspundere in rea
lizarea unei "producții de calitate. 
Este pentru prima oară cind, la o- 
perațiunile tehnologice de la ma
șinile de prelucrat prin coordonate 
și eroziune, lucrăm și noi, femeile. 
Ca să ne onorăm din plin această 
sarcină, esențial este, după părerea 
mea, ca aplicarea tehnologiei stabi
lite să nu fie lăsată, ca pînă acum, 
pe seama fiecărui schimb, ci să fie 
îndrumată de un colectiv speciali
zat. bun cunoscător al procesului de 
producție".

Alexandru Spitzer, șef de secție 
la cablaje: „Intr-adevăr, ritmul de 
înnoire a producției este mare în 
întreprinderea noastră. Deși ne con
fruntăm cu unele greutăți în apro
vizionarea cu anumite metale, co
lectivul nostru și-a programat fa
bricarea unor produse intens soli
citate de parteneri externi. Există 
insă un obicei al forurilor de re
sort care răspund de aproviziona
re — acela de a ridica din umeri 
chiar și la cele mai mărunte pro
bleme. Dar practica a dovedit că 

atunci cind dă do
vadă de solicitu
dine, cind se ac
ționează prompt, 
cu spirit de ini
țiativă, nu există 
probleme care să 
nu pdată fi rezol
vate. Sînt con

vins că delegatul centralei, prezent 
la adunare, va face cunoscute pro
blemele de aprovizionare tehnico- 
materială cu care ne confruntăm. 
In același timp, noi trebuie să ac
ționăm cu mai multă fermitate, 
prin măsuri tehnice cu aplicabili
tate imediată, pentru reducerea 
consumurilor materiale, pentru re
cuperarea și valorificarea materia
lelor refolosibile".

Astfel de intervenții au mai avut 
In adunarea generală și muncitorul 
Mircea Truța, inginerul Nagy A- 
Icxandru,. muncitorii loan Lupșa și 
Dorina Pîrlea, Teodor Sideriaș, șef 
de grup de proiectare. Analizîndu-și 
în mod autocritic activitatea prorele 
și a colectivelor din care fac f? ițe, 
ei au subliniat că atît în discuțiile 
purtate la locurile de muncă, cit 
mai ales în adunarea generală pe 
întreprindere, s-au clarificat o sea
mă de probleme, s-au stabilit mă
suri concrete pentru înlăturarea 
neajunsurilor privind aproviziona
rea și ridicarea calității unor pro
duse. Așa cum spunea la încheie
rea adunării unul dintre partici- 
panți, esențial este acum ca tot ce 
s-a stabilit să fie dus la bun sfirșit, 
începînd chiar din zilele imediat 
următoare, pentru îmbunătățirea de 
fond a activității productive.

S-a discutat deschis, muncitoreș- 
te, in spiritul deplinei democrații, 
punîndu-se accentul pe măsurile 
care trebuie, să fie aplicate in între
prindere, pe valorificarea resurse
lor interne de care dispune co
lectivul pentru sporirea eficienței 
producției. în ansamblu, adunarea 
generală a oamenilor muncii din a- 
ceastâ întreprindere s-a caracteri
zat prin spiritul critic, constructiv 
al dezbaterilor, prilejuind afirma
rea hotărîrii colectivului de a ac
ționa cu toată energia pentru în- 
ncirea și diversificarea producției, 
pentru economisirea severă a mate
rialelor și, îndeosebi, a metalelor 
neferoase.

Gheorghe GIURGIU 
corespondentul -„Scînteii"

Spiritul critic și, mai ales, autocritic 
ar fi sporit mult eficiența dezbaterilor

Marca întreprinderii „Colorom" 
din Codlea și-a cîștigat în ultimii 
ani un binemeritat renume atît in 
țară, cit și peste hotare. Și in a- 
cest an, deși a intimpinat și mai 
intimpină unele greutăți — datora
te îndeosebi neasigurârii ritmice și 
integrale a anumitor materii prime 
și materiale, lipsei forței de mun
că la anumite meserii de speciali
tate — colectivul întreprinderii a 
reușit să-și îndeplinească planul 
pe primul semestru la cițiva dintre 
principalii indicatori : producția 
netă, exportul, productivitatea 
muncii și cheltuielile la o mie lei 
producție marfă. în același timp 
insă, colectivul întreprinderii nu a 
realizat planul la producția fizică, 
la producția marfă și la beneficii, 
răminind dator e- 
conomiei naționa
le cu circa 2 000 
tone de coloranți, 
Iată de ce era de 
așteptat ca adu
narea generală 
a reprezentanților 
oamenilor muncii să analizeze în 
mod exigent, în spirit critic și auto
critic, cauzele neajunsurilor mani
festate în această perioadă in ac
tivitatea întreprinderii, în așa fel 
incit să poată adopta cele mai efi
ciente măsuri în vederea recupe
rării restanțelor și desfășurării 
normale a producției.

Din păcate insă, acest deziderat 
nu a fost atins decit in mică mă
sură. Și aceasta datorită faptului că 
în dezbateri nu și-a putut găsi lo
cul cuvenit spiritul de exigență și 
de responsabilitate care trebuia să 
caracterizeze adunarea, iar factorii 
care au determinat neindeplinirea 
unor prevederi ale planului nu au 
fost supuși unei analize temeinice 
și combative. Unii vorbitori — 
bunăoară inginerii Adrian Berindei, 
Panait Stănculescu, Radu Schiller 
și Gheorghe Ticușan. toți șefi de 
secție — s-au referit la probleme 
cu care s-au confruntat in perioada 
respectivă. îndeosebi la lipsa unor 
materii prime, materiale și piese 
de schimb, a forței de muncă și au 
scos in evidență și anumite im
plicații ale neajunsurilor semnala
te : utilizarea incompletă a capa
cității unor instalații, lărgirea unor 
zone de lucru pe persoană .peste 
normativul prevăzut. Indiscutabil, 
aspectele negative aduse în discu
ție sint, în bună măsură, reale. Deși 
Ministerul Industriei Chimice și 
centrala de resort au promis că vor 
acționa pentru asimilarea in țară a 
unor materiale și piese de schimb 
solicitate cu doi ani in urmă de în

La întreprinderea 
„Colorom" Codlea

treprinderea „Colorom", angaja
mentele nu au fost finalizate.

Surprinzător a fost insă în adu
narea generală faptul că majorita
tea vorbitorilor s-au referit ț'"im(ai 
la „paiul din ochiul altuia". 's\<('ici- 
tind doar altora „să le asigure, să 
le dea" de-a gata tot ce le este ne
cesar. în darea de seamă și în 
dezbateri a fost omisă in bună par
te analiza responsabilă a cauzelor 
interne ale unor neajunsuri, nu 
s-au scos clar in evidență măsu
rile prin care s-a acționat pentru 
depistarea și punerea in valoare a 
numeroaselor rezerve interne exis
tente în întreprindere. Critica și 
autocritica au fost aproape inexis
tente. Șl dacă din darea de seamă 
s-au desprins pe alocuri unele as

pecte negative, a- 
cestea au fost for
mulate in general, 
nu s-a indicat 
nici un nume, nu 
s-au făcut refe
riri concrete la 
nici un fapt Sin

gurul vorbitor care a părut unora 
că ar da o notă critică discuțiilor a 
fost lăcătușul Marin Grecii, el fiind 
dealtfel și singurul muncitor care a 
luat cuvintul in adunarea generală. 
„Aș dori să aflu — a întrebat el — 
care este locul de muncă al ingine
rilor stagiari : instalația ori bi
roul ?“. Despre deficiențe serioase 
privind utilizarea cu randamente 
scăzute a unor instalații, depășirea 
consumurilor specifice la numeroa
se produse, nerespectarea unor pa
rametri tehnologici, întreținerea 
necorespunzătoare a unor instalații 
etc. — care au împiedicat îndepli
nirea planului semestrial la indica
torii menționați — nu s-a discutat. 
Or. tocmai adunarea generală tre
buia să constituie un bun prilej 
pentru dezbaterea și conturarea 
exactă și responsabilă q măsurilor 
care se impun in vederea redresării 
activității întreprinderii în cel mai 
scurt timp.

De aceea, considerăm necesar ca 
Ministerul Industriei Chimice și 
centrala de resort să întreprindă 
acum, cînd mai este totuși posibil, 
împreună cu consiliul oamenilor 
muncii și prin consultarea largă a 
colectivului, măsuri eficiente pen
tru a determina mobilizarea tutu
ror forțelor și resurselor interne ale 
întreprinderii „Colorom" în vederea 
recuperării grabnice a restanțelor 
și realizării planului pe acest an la 
toți indicatorii.

Nicolae MOCANU 
corespondentul „Scînteii*
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REPUBLICII DEMOCRATICE SUDAN, GAAFAR MOHAMED NIMEIRI

DECLARAȚIE COMUNĂ
(Urmare din pa?. I)

Președinții României și Sudanului consideră 
că schimburile comerciale și cooperarea eco
nomică constituie factori de importanță primor
dială pentru extinderea și aprofundarea colabo
rării dintre cele două țări și popoare. Pornind 
de la această apreciere, cei doi președinți au 
hotărit să fie intensificate eforturile pentru 
creșterea continuă a volumului schimburilor co
merciale, pentru accelerarea lucrărilor la obiec
tivele de cooperare aflate în construcție și pen
tru convenirea și realizarea de noi acțiuni de 
cooperare economică pe termen lung, care să 
confere o stabilitate sporită și perspective tot 
mai largi relațiilor dintre Republica Socialistă 
România și Republica Democratică Sudan. Pe 
baza experienței dobîndite, a potențialului eco
nomic și tehnic al României și Sudanului, cel 
doi președinți au convenit să aprofundeze coo
perarea economică reciproo avantajoasă în do
meniile energiei, explorării, rafinării și transpor
tului țițeiului, electrificării, prelucrării bumba
cului, industriei alimentare, construcțiilor, trans
portului și telecomunicațiilor.

In acest scop, cei doi șefi de stat au semnat 
Acordul-program privind dezvoltarea pe termen 
lung a cooperării economice și tehnice și a 
schimburilor comerciale între Republica Socialis
tă România și Republica Democratică Sudan, 
care stabilește direcțiile de bază ale dezvoltării 
în perspectivă a colaborării româno-sudaneze.

Cei doi președinți au apreciat rezultatele obți
nute în cadrul sesiunii comune a Comisiei poli
tice și a Comisiei mixte de cooperare economi
că și tehnică româno-sudaneze, care s-a întru
nit recent la București, și au hotărit să se 
adopte măsuri eficiente pentru asigurarea înde
plinirii in cele mai bune condiții a înțelegerilor 
convenite.

Din dorința de a întări șl mai mult colabo
rarea dintre cele două țări și popoare, printr-o 
cunoaștere reciprocă mai largă a realităților și 
realizărilor în diverse domenii de activitate, cei 
doi președinți au convenit asupra unor măsuri 
de dezvoltare în continuare a cooperării dintre 
România și Sudan în domeniile învățămîntului, 
culturii, științei și tehnicii, artei, turismului și 
mijloacelor de comunicare în masă. Pentru 
aceasta, cele două părți vor încuraja manifestă
rile culturale, schimburile de documente și ma
teriale, intilnirile între oamenii de învățămînt, 
artă și cultură.

Cei doi președinți sînt profund convinși că 
dezvoltarea raporturilor de prietenie și coopera
re în domeniile politic, economic, tehnico-știin- 
țific și cultural dintre Republica Socialistă 
. jmânia și Republica Democratică Sudan ser
vesc intereselor celor două țări și popoare și 
constituie o importantă contribuție la întărirea 
solidarității țărilor în curs de dezvoltare în 
eforturile lor spre progres și prosperitate, pace, 
independență și înțelegere intra toate statele și 
popoarele lumii.

n
Examinînd problematica Internațională actua

lă, președintele Republicii Socialiste România 
și președintele Republicii Democratice Sudan 
și-au reafirmat deplina satisfacție pentru con
vergența sau marea apropiere a pozițiilor parti
delor și țărilor lor.

Cei doi președinți au exprimat profunda lor 
îngrijorare față de încordarea deosebit de gravă 
Ia care s-a ajuns în relațiile internaționale, care 
a dus la creșterea pericolelor de noi conflicte 
militare, inclusiv de izbucnire a unui nou război 
mondial. Ei au relevat că această situație este 
rezultatul manifestării politicii de forță și ame
nințare cu forța, de reîmpărțire a zonelor de 
dominație și influență, de amestec în treburile 
interne, al politicii imperialiste, colonialiste și 
neocolonialiste, al cursei fără precedent a înar
mărilor și accentuării crizei economice mondiale, 
în fața acestor grave evoluții, cei doi președinți 
subliniază înalta îndatorire a popoarelor lumii, 
a forțelor înaintate de pretutindeni de a acționa 
cu toată energia, în strînsă unitate, pentru a 
opri înrăutățirea situației internaționale, pentru 
reluarea și consolidarea cursului spre destinde
re, independență națională și pace, pentru pro
movarea cooperării și respectului între națiuni.

Cei doi președinți apreciază că în etapa ac
tuală problema centrală a vieții internaționale 
o constituie lupta pentru oprirea cursei înarmă
rilor, pentru înfăptuirea dezarmării, în primul 
rînd a dezarmării nucleare, pentru apărarea 
dreptului suprem al tuturor popoarelor — dreptul 
la viață, Ia libertate, la pace. Ei consideră că 
trebuie făcut totul pentru trecerea Ia adoptarea 
unor măsuri concrete și eficiente de dezarmare. 
Și-au exprimat regretul că cea de-a doua sesiu
ne specială a Adunării Generale a O.N.U. nu 
a fost în măsură să adopte hotărîri concrete și 
să determine trecerea fermă Ia dezarmare, pe 
baza unui program global, care să răspundă 
aspirațiilor vitale ale popoarelor de a trăi în 
pace și a-și concentra eforturile pentru progres 
economic și social.

Președinții României șl Sudanului dau o înaltă 
apreciere mișcărilor și manifestărilor pentru pace 
care se desfășoară in Europa și in întreaga lume, 
fiind convinși că ele au o însemnătate deosebită 
în salvarea omenirii de Ia catastrofa nucleară, 
în asigurarea păcii în lume.

Reliefind, totodată, strînsa Interdependență 
dintre dezarmare și dezvoltare, ei au arătat că 

k oprirea cursei înarmărilor, trecerea la reduce- 
\______________ .____________1__________________

rea cheltuielilor militare ar crea condiții pentru 
a se aloca mijloacele financiare și materiale ne
cesare soluționării problemelor grave legate de 
situația țărilor în curs do dezvoltare. Aceasta ar 
exercita o puternică influență asupra întregii 
economii mondiale, ar favoriza schimburile și 
stabilitatea economică și politică internațională.

Cei doi președinți consideră că omenirea se 
află, do asemenea, în fața unui alt imperativ 
arzător — lichidarea subdezvoltării și făurirea 
noii ordini economice internaționale, fără de 
care nu se pot realiza stabilitatea economică 
mondială și o lume a colaborării pașnice. Ei 
și-au exprimat preocuparea pentru faptul că 
negocierile purtate pînă in prezent, atît în cadrul 
O.N.U., cit și în cadrul instituțiilor sale speciali
zate, nu au înregistrat progrese substanțiale, si
tuația țărilor în curs de dezvoltare continuînd 
să se deterioreze, iar decalajele dintre țările 
bogate și cele sărace să se adincească tot mai 
mult.

Subliniind necesitatea sporirii efortului națio
nal ca factor primordial în obținerea de progrese 
pe calea dezvoltării economice a țărilor in curs 
de dezvoltare, cei doi președinți apreciază că 
acestor țări trebuie să li se acorde un ajutor mai 
substanțial din partea statelor dezvoltate, să li 
se asigure accesul larg și in condiții avanta
joase la tehnologiile moderne. Totodată, ei au 
reliefat importanța deosebită a lărgirii și adinci- 
rii cooperării economice dintre țările în curs 
de dezvoltare, a întăririi solidarității șl unității 
de acțiune a acestor țări, ceea ce ar facilita pro
cesul dezvoltării lor economice și le-ar intări 
poziția în dialogul cu țările dezvoltate din punct 
de vedere industrial, permițind obținerea unor 
rezultate pozitive pe calea edificării noii ordini 
economice internaționale.

Cei doi președinți s-au pronunțat pentru edi
ficarea securității și adîncirea cooperării in 
Europa, pentru o Europă unită, bazată pe diver
sitate, pe respectarea orinduirii sociale din fie
care țară, apreciind că acestea ar avea influențe 
deosebit de favorabile asupra păcii, securității, 
înțelegerii și colaborării pe plan mondial. El își 
exprimă Îngrijorarea față de situația deosebit de 
gravă existentă pe continentul european, unde se 
află cele două blocuri militare și unde s-au acu
mulat uriașe cantități de armamente convențio
nale și nucleare care depășesc cu mult orice ne
cesități raționale de apărare. Planurile de am
plasare și desfășurare a unor noi rachete nu
cleare cu rază medie de acțiune amplifică și 
mai mult pericolele la adresa păcii și securității 
europene și mondiale, pun in primejdie însăși 
viața pe planeta noastră.

Ținînd scama de aceste pericole, cei doi pre
ședinți reliefează importanța deosebită pe care 
o are încheierea cu rezultate cit mai bune a 
reuniunii de la Madrid a reprezentanților state
lor europene, care să ducă la întărirea securității 
și cooperării pe continent, la convocarea unei 
conferințe consacrate încrederii și dezarmării in 
Europa, să asigure continuitatea procesului În
ceput la Helsinki.

Examinînd situația din Africa, cel doi pre
ședinți au dat o înaltă apreciere afirmării tot 
mai puternice a dorinței și voinței popoarelor și 
țărilor acestui continent de a se dezvolta în de
plină libertate și independență, fără nici un 
amestec din afară.

Ei subliniază necesitatea asigurării accesului 
neintirziat la independență al Namibiei, dreptul 
poporului namibian de a-și alege liber calea 
dezvoltării sale viitoare și reafirmă sprijinul lor 
total eforturilor și acțiunilor întreprinse de 
O.N.U., de Organizația Unității Africane, de miș
carea de nealiniere pentru găsirea unei soluții 
politice problemei namibiene, care să țină seama 
de aspirațiile și interesele legitime ale poporu
lui namibian. Cei doi președinți își exprimă soli
daritatea militantă cu cauza dreaptă a poporului 
namibian și reafirmă sprijinul țărilor lor față 
de lupta lui pentru libertate și independență, 
sub conducerea S.W.A.P.O., reprezentantul său 
legitim.

Ei condamnă, totodată, repetatele acte agresive 
ale Africii de Sud împotriva Angolei și celor
lalte state africane independente vecine și cer 
încetarea imediată a oricăror încălcări ale su
veranității și securității acestor state, a tuturor 
încercărilor de destabilizare a regiunii Africii 
australe.

Președintele României și președintele Sudanu
lui se pronunță ferm pentru lichidarea completă 
a colonialismului și neocolonialismului, a poli
ticii de apartheid și discriminare rasială, pentru 
realizarea dreptului populației majoritare din 
Africa de Sud la libertate, egalitate și progres 
social.

Președinții celor două țări se pronunță pentru 
soluționarea tuturor diferendelor dintre statele 
africane exclusiv pe cale pașnică. Ei reliefează 
rolul important ce revine O.U.A. ca for al uni
tății și solidarității țărilor africane în eforturile 
lor de dezvoltare și progres, de consolidare a 
independenței și suveranității naționale.

Președinții României și Sudanului se pronunță 
cu fermitate pentru reglementarea exclusiv pe 
cale pașnică, prin negocieri a tuturor conflicte
lor și situațiilor conflictuale care au apărut in 
diferite părți ale globului, pe baza respectării 
independenței și suveranității statelor, a drep
tului popoarelor de a-și hotărî singure soarta, 
in conformitate cu interesele lor naționale. Ei 
consideră că trebuie făcut totul pentru a nu se

recurge Ia forță tn soluționarea diferitelor con
flicte dintre state, care duce la o agravare și mai 
mare a situației internaționale, cu consecințe 
imprevizibile pentru securitatea și pacea mon
dială, că. trebuie să se acționeze cu hotărîre pen
tru încetarea actualelor conflicte și soluționarea 
lor pe calea tratativelor.

Cei doi președinți apreciază că este necesar 
să fie intensificate eforturile pentru realizarea 
pe cale pașnică, prin negocieri, a unei reglemen
tări globale, juste și durabile a situației din 
Orientul Mijlociu, care să ducă la retragerea 
Israelului din teritoriile ocupate In 1967, la so
luționarea problemei poporului palestinian, pe 
baza dreptului la autodeterminare, și constituirea 
unui stat palestinian independent, precum și la 
asigurarea integrității, independenței și suvera
nității tuturor statelor din regiune.

Cele două părți, condamnind cu toată fermi
tatea invadarea militară a Libanului de către 
Israel și agresiunea acestuia împotriva poporu
lui libanez și a populației palestiniene, și-au 
manifestat profunda lor îngrijorare în legătură 
cu continuarea acțiunilor militare în capitala 
țării și au subliniat < necesitatea intensificării 
eforturilor politico-diplomatice pentru a se 
ajunge la încetarea acestora, la respectarea acor
dului de încetare a focului și la dezangajare în 
Beirut, pentru retragerea trupelor israeliene și 
pentru asigurarea independenței, suveranității și 
integrității teritoriale a Libanului. A fost încă 
o dată reliefată necesitatea asigurării dreptului 
inalienabil al poporului palestinian la autodeter
minare, la crearea unui stat propriu indepen
dent, condiție esențială pentru realizarea unei 
păci trainice in Orientul Mijlociu.

Cei doi șefi de stat și-au exprimat, de ase
menea, îngrijorarea pentru continuarea ostilită
ților militare între Iran și Irak, au relevat ne
cesitatea rezolvării pe cale politică, prin trata
tive a problemelor dintre cele două state, pen
tru încetarea stării de război existente între 
ele și respectarea strictă a independenței și su
veranității, a frontierelor de stat și neamestecu
lui in treburile interne.

Președinții celor două țări se pronunță pentru 
creșterea rolului și eficienței O.N.U. în soluțio
narea pe cale politică a tuturor conflictelor și 
stărilor de încordare dintre state, pentru per
fecționarea și democratizarea activității organi
zației și adaptarea ei la realitățile lumii con
temporane. Ei consideră necesară crearea in ca
drul O.N.U. a unui organism special care să 
acționeze în direcția organizării tratativelor și 
soluționării pe cale pașnică, prin negocieri, a 
diferendelor dintre state.

In același timp, cei doi președinți apreciază că 
un rol mult mai activ în relațiile internaționale 
trebuie să-I aibă țările mici și mijlocii, țările în 
curs de dezvoltare, țările nealiniate, care pot 
contribui eficient la reglementarea problemelor 
cu care se confruntă omenirea prin mijloace 
pașnice, în spiritul respectului pentru indepen
dența și suveranitatea statelor și popoarelor, al 
asigurării întăririi păcii și securității in lume.

Președintele Republicii Socialiste România șl 
președintele Republicii Democratice Sudan se 
pronunță pentru intensificarea colaborării dintre 
cele două țări, continuarea consultărilor și întă
rirea în continuare a conlucrării între reprezen
tanții lor în cadrul O.N.U. și al altor organisme 
internaționale, al „Grupului celor 77" și al miș
cării de nealiniere, pentru apărarea păcii, înfăp
tuirea dezarmării și promovarea cooperării și 
prieteniei intre toate popoarele.

III

Președintele Republicii Socialiste România și 
președintele Republicii Democratice Sudan își 
exprimă profunda lor satisfacție pentru rezul
tatele fructuoase ale convorbirilor purtate, înțe
legerilor și hotărîrilor adoptate cu prilejul vizi
tei. Ei sînt convinși că actuala lor intilnire con
stituie un nou moment important în evoluția re
lațiilor bilaterale, care va contribui în mod 
substanțial la aprofundarea raporturilor de prie
tenie și colaborare dintre Republica Socialistă 
România și Republica Democratică Sudan, în in
teresul popoarelor român și sudanez, al cauzei 
păcii, progresului, destinderii și cooperării inter
naționale.

Cei doi președinți au apreciat că adîncirea 
dialogului româno-sudanez la cel mai inalt nivel 
este de importanță hotăritoare pentru întărirea 
prieteniei, solidarității și colaborării dintre parti
dele, țările și popoarele lor.

Președintele Republicii Democratice Sudan și 
doamna Nimeiri au exprimat președintelui Re
publicii Socialiste România și tovarășei Elena 
Ceaușescu profunda recunoștință pentru pri
mirea caldă și ospitalitatea deosebită rezervată 
lor și membrilor delegației în timpul vizitei 
oficiale de prietenie, în Republica Socialistă 
România, expresie a raporturilor tradiționale 
prietenești dintre cele două țări și popoare.

Președintele Uniunii Socialiste Sudaneze, pre
ședintele Republicii Democratice Sudan, Gaafar 
Mohamed Nimeiri, și doamna Nimeiri au invi
tat pe secretarul general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii Socialiste Româ
nia, tovarășul Nicolae Ceaușescu, să efectueze, 
împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu, o vizită 
oficială de prietenie în Republica Democratică 
Sudan. Invitația a fost acceptată cu plăcere, data 
vizitei urmind să fie stabilită pe căi diplomatice.
București, 6 august 1982

Plecarea din Capitală
(Urmare din pag. I)

Președinții Nicolae Ceaușescu și 
Gaafar Mohamed Nimeiri, tovarășa 
Elena Ceaușescu și doamna Nimeiri 
au sosit împreună la aeroport.

O gardă militară a prezentat ono
rul. S-au intonat imnurile de stat 
ale celor două țări, în timp ce erau 
trase 21 salve de artilerie.

Președinții Nicolae Ceaușescu și 
Gaafar Mohamed Nimeiri au salutat 
drapelul de stat al Republicii Socia
liste România, după care au trecut 
în revistă garda de onoare.

Președintele Gaafar Mohamed 
Nimeiri și-a luat apoi rămas bun 
de la persoanele oficiale venite la 
aeroport — Constantin Dăscălescu, 
Iosif Banc, Lina Ciobanu, Nicolae 
Constantin, Ion Dincă, Ludovic

Fazekas, Gheorghe Pană, Ion Pățan, 
Ștefan Andrei, Suzana Gâdea, Ana 
Mureșan, de la celelalte persoane 
oficiale române.

Au fost de față Nicolae Neagoe, 
însărcinatul cu afaceri ad-interim al 
României la Khartum, ambasadorul 
Sudanului la București, Isam El Din 
Hassan, și membri ai ambasadei, 
Erau prezenți șefi de misiuni diplo
matice.

Numeroși bucureștenl prezenți pe 
aeroport au salutat cu căldură pe 
președinții Nicolae Ceaușescu și 
Gaafar Mohamed Nimeiri, manifes- 
tindu-și satisfacția față de rezultatele 
vizitei, convingerea că raporturile 
româno-sudaneze vor cunoaște o 
continuă dezvoltare, în folosul am
belor țări și popoare, al cauzei păcii,

securității și colaborării internațio
nale.

La scara avionului, un grup de 
pionieri au oferit buchete de flori 
celor doi conducători de partid și de 
stat, tovarășei Elena Ceaușescu și 
doamnei Nimeiri.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu și-a 
luat un călduros rămas bun de la 
președintele Gaafar Mohamed 
Nimeiri, de la doamna Nimeiri, de la 
persoanele oficiale sudaneze.

Cei doi conducători de partid șl 
de stat și-au strîns cu cordialitate 
miinile, s-au îmbrățișat cu prietenie. 
La rindul său, tovarășa Elena 
Ceaușescu și-a luat rămas bun de la 
președintele sudanez, de la doamna 
Nimeiri.

La ora 11, aeronava prezidențială 
a decolat.
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faptul!
DIVERS!
Tmărul șofer

De circa 160 de ori înconjurul 
Pământului pe la ecuator. Cu 
atit echivalează numărul kilo
metrilor parcurși de tinărul șo
fer Alexandru Tătaru, de la Au
tobaza nr. 1 Vaslui, in cei 15 ani 
de cind profesează această me
serie. E o performanță, dacă ne 
gindirn că pe imensa distanță — 
de peste 6 500 000 kilometri — a 
folosit doar patru mașini de 
transport, a făcut importante e- 
conomii de carburanți și n-a 
avut evenimente rutiere. Numai 
cu ultimul autocamion el a 
parcurs peste 300 000 de kilo
metri fără nici o reparație. 
Mulți înainte, tot așa, tinere 
șofer !

I

I
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I Exemplul școlii
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Comuna Scărișoara (Alba) se 
află lingă ghețarul cu același 
nume. Dar aceasta nu înseamnă 
că aici nu pot crește legume. Și 
încă timpurii. O demonstrează 
in acest an profesorul Angliei 
Gruia, care a amenajat pe te
renul școlii generale un salariu 
unde cultivă roșii, ardei, vi
nete. Moții, isteți din fire, au 
prins ideea și acum îl iscodesc 
pe profesor cu întrebările, cerind 
sfaturi. Tot la școală a fost a- 
menajată și o crescătorie de 
iepuri. Să sperăm că această 
inițiativă se va împrăștia in 
toată comuna.

I

I Ife încurcate
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La începutul acestui an, S.M.A. 
Topolog (din județul Tulcea) a 
dus motorul unui tractor A-1800 
la reparat la Centrul de repara
ții din Țăndărei (județul Ialomi
ța). Meseriașii ialomițeni au pro
mis că in cel mult o lună mo
torul va fi pus in stare de func
ționare. A trecut nu o lună, au 
trecut șapte și reparația tot n-a 
fost făcută. Intre timp, la Topo
log s-a înființat un centru de 
reparat motoare de tractor. Me
canicii de aici au mers in mai 
multe rînduri la Țăndărei să a- 
ducă motorul, reparat sau nere
parat. Stupoare : motorul s-a 
pierdut. Se vede că cineva la 
Țăndărei a încurcat ițele. Cine 
le descurcă ? .

I
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| Arheologică

I
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I

Cu prilejul săpăturilor făcute 
la fundațiile unor noi construcții 
ce se ridică in centrul civic al 
lașiului au fost scoase la iveală 
'importante urrtie- de 
tocmai din vremea 1. 

!dru cel Bun și Ștefaii______ _
resturi de clădiri și obiecte de 
epocă. Arheologii ieșeni — îm
preună cu studenții de la facul
tățile de istorie, de construcții 
și hidrotehnică, împreună cu 
alți tineri din municipiu — au 
efectuat aci, pentru a pune in 
valoare importantul material 
descoperit, peste 35 000 ore de 
practică și muncă patriotică. Lu
crările se desfășoară pe o supra
față de 3 000 mp, la o adâncime 
pină la 4 metri.

I
urrhe- de viețuire , 

lui Alexan- ! 
n cel Mare |

I
I I

De 26 000 lei
I naivitate

I
I
I
I

Da, așa spunea cind intîlnea 
cite o persoană gata să-l crea
dă : că este doctor. In realitate, 
Vasile Măgureanu din Baia 
Mare era tăbăcar, dar meseria 
nu o mai practica de mult. A gă
sit insă, în cîteva luni, vreo trei 
tinere care l-au crezut pe 
cuvînt. Erau dornice de a se că
sători cu un doctor. Cind au 
aflat că este escroc, el și „topi
se" cei 26 000 lei cu care îl 
„împrumutaseră" ele, credulele. 
Naivitatea costă scump !
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Din pricina 
nesupravegherii

deRătăcită printre droaia_
„găzdoaie" care pregăteau mân
cărurile pentru o nuntă ce urma 
să aibă loc în comuna Telciu 
(Bistrița), fetița de cinci ani Lu
dea Ana Pucioacă a rămas, cum 
se spune, a nimănui. Meșterind 
ceva in spatele unui frigider, ea 
a fost electrocutată mortal. Grea 
„plată" în avanpremiera unei 
nunți ce se dorea veselă ! „Pla
ta" nesupravegherii.

Era suspect
Intr-una din seri, sergentul 

major Nelu Ilie, din cadrul pos
tului de miliție feroviar Brașov, 
a observat un individ care dă
dea suspecte semne de stinghe
reală și neliniște, l-a cerut să 
se legitimeze. „Am actele în 
mașină !“ Cind au ajuns la ma
șină, sergentul major a aruncat 
o privire și-n portbagaj. Erau 
acolo două roți pe care respec
tivul Ionel Palade nu le putea 
justifica. Și în timp ce se în
drepta cu ele spre postul de 
miliție, un cetățean a recunos
cut roata de rezervă de la auto
turismul său ce-i fusese furată 
cu două ore mai devreme. In 
timpul cercetărilor s-a descope
rit că I. Palade este autorul a 
numeroase sustrageri din ma
șini și chiar al furtului autotu
rismului despre care pretindea 
că e proprietatea sa. Evident, 
urmează la cuvînt justiția...

Rubrică realizată de 
Gheorghe MITROI 
cu sprijinul corespondenților 
„Scînteii"
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„Fără pasiune nu se poate face
nimic trainic și de valoare 7

Drumul petrolului și al 
pînă la rafinării și instalații 
a fi transformate în sute de produse 
necesare economiei naționale este un 
drum lung și anevoios, presărat 
momente deosebit de dificile. Cu 
cleștări adeseori dramatice între 
meni și natură. Chiar incepînd 
forarea puțurilor, cînd, după 
și nopți de muncă neîntreruptă, după 
kilometri parcurși spre stratul cu ți
ței, se intimplă ca presiunea rocilor 
să prindă coloana, ceea ce necesită 
intervenții indelungate și complica
te. Sau, după un timp, sondele afla
te în exploatare aduc la suprafață 
din ce in ce mai puțin țiței. S-a e- 
puizat oare zăcămîntul ? De cele mai 
multe ori nu. în adincuri se află încă 
mari cantități de țiței, dar, lipsit de 
energia gazelor care să-l împingă 
spre suprafață, el trebuie constrins, 
prin metode ingenioase, să fie recu
perat. Sînt numai cîteva din preocu
pările colectivului Institutului de 
cercetări și proiectări petrol și gaze 
din Cimpina. Și este firesc ca aceste 
preocupări să se regăsească pe prim 
plan în activitatea comuniștilor de 
la acest de tradiție și prestigios in
stitut de cercetări al industriei pe
trolului din țara noastră.

„Viața de organizație în institut 
este determinată, în bună măsură, de 
specificul muncii noastre", începe 
discuția secretarul comitetului de 
partid, tovarășul Ion Pantazi, care 
apoi adaugă : „Cercetătorii, cu foarte 
puține excepții, se află permanent 
pe teren, iar terenul este pretutin
deni acolo unde se extrag petrol și 
gaze, unde s-au depistat indicii că 
s-ar afla zăcăminte de hidrocarburi, 
în Bihor, la Marea Neagră, pe întin
sul Bărăganului, pe valea Tazlăuluî. 
De aceea, în planurile de muncă, fie 
ale comitetului de. partid, fie ale or
ganizațiilor de bază, termenele, de 
pildă, ale plenarelor și adunărilor 
generale nu sînt fixe. Ele au loc cînd 
majoritatea membrilor de partid sînt 
prezenți in institut, ceea ce nu în
seamnă că este neglijată respectarea 
normelor vieții interne de partid". 
Astfel, organizația de partid pune 
un accent deosebit pe formele sim
ple și operative ale muncii politico- 
organizatorice, pe contactele directe: 
convorbirile individuale, permanența 
ușilor deschise la comitetul de par
tid și la conducerea institutului, dez
bateri ad-hoc pe colective de cerce
tători, fără ordine de zi dinainte sta
bilită, atunci cind apar — și 
destul de des — probleme de 
mă urgență de rezolvat, idei 
căror valorificare practică nu 
amînare etc. Evident, există 
tuații în care toți comuniștii partici
pă la elaborarea direcțiilor prioritare 
în activitatea de perspectivă, funda
mentate pe hotărîrile conducerii par
tidului. Astfel de dezbateri au avut 
loc atit în cadrul recentei plenare 
lărgite a comitetului de partid, cît 
și al adunărilor generale ale celor 
zece organizații de bază, cind comu
niștii au luat cunoștință de îndato
ririle ce revin institutului din Pro
gramul cu privire la creșterea pro
ducției de țiței pe perioada 1982-1985, 
peste prevederile- actualului cincinal, 
și au fixat in lumina acestuia jaloa
nele muncii lor imediate și de viitor. 
Patru sînt în prezent la număr obiec
tivele majore care concentrează ca-

gazelor 
pentru

cu 
în- 
oa-
cu 

zile

apar 
extre- 
noi, a 
suferă 
și si-

CREAȚIA MUZICALĂ

mai profund implicată în educația civică
pacitatea și experiența profesională 
ale cercetătorilor : forajul și exploa
tarea sondelor de mare adîncime ; 
creșterea gradului de recuperare a 
țițeiului din zăcăminte ; forajul și 
extracția petrolului din Marea Nea
gră ; valorificarea superioară a ga
zelor.

Un loc deosebit în munca organi
zației de partid îl ocupă dezvoltarea 
la cercetătorii institutului a acelor 
trăsături spirituale proprii specia
listului comunist : perseverența, ini
țiativa, lupta pentru nou, curajul.

...Sint numeroase și remarcabile 
realizările, unele dintre ele virtuale 
performanțe tehnice, obținute de 
cercetătorii din Cîmpina. Un colec
tiv format din comuniștii Leon Do- 
garu, Gheorghe Tutuian, Ion Ana a 
elaborat noi fluide de foraj cu aju
torul cărora se asigură atingerea 
adîncimilor prevăzute în proiectele

însemnâri despre activita
tea comuniștilor din Insti
tutul de cercetări și proiec
tări petrol și gaze din 

Cîmpina

geologice, ceea ce contribuie conco
mitent la economisirea de metal și 
Ia tubarea sondelor. Fluidele in cau
ză se realizează cu produși sinteti
zați în țară. Tot acest colectiv a ela
borat un produs de degajare a gar
niturilor de foraj prinse la mare adîn
cime. Ce înseamnă aceasta ? Enorm, 
dacă avem în vedere că intervențiile 
de a repune în funcțiune instalația 
de foraj durau săptămîni sau chiar 
luni. Noul procedeu scurtează durata 
acestor intervenții la cîteva zile.

Și în ceea ce privește sporirea gra
dului de recuperare se pot releva, de 
asemenea, interesante exemple. Este 
suficient de amintit că prin aplica
rea studiilor efectuate aici, țițeiul ex
tras prin sporirea gradului de recu
perare reprezintă 30 la sută din pro
ducția de petrol a țării. De-a dreptul 
spectaculoasă este metoda combustiei 
subterane. Prin aceasta se sporește 
fluiditatea țițeiului și, cu ajutorul ga
zelor formate, el este scos la supra
față. Se recuperează, de asemenea, o 
cantitate de țiței mai mare decit în 
cazul injecțiilor cu aburi calzi, eco- 
nomisindu-se și o importantă canti
tate de combustibil. Combustia sub
terană, extinsă în prezent și la alte 
exploatări, a determinat o recuperare 
în proporție de 50 la sută la exploa
tarea Suplacu de Barcău, în compa
rație cu 9 la sută prin extracția pri
mară, ceea ce reprezintă o perfor
manță deosebită. în prezent se află 
in studiu introducerea acestei meto
de la. exploatarea Bălăria (Videle). 
Colectivul de cercetători care a 
pus la punct tehnologia acestei me
tode și a proiectat echipamentul ne
cesar a avut ca protagoniști pe co
muniștii Valentin Petrovici, Victor 
Machedon, Ion Pantazi și Alexandru 
Sachin. Directorul institutului, tova
rășul Gheorghe Aldea, n-a vrut să 
spună cui i-a aparținut ideea, deoa
rece „n-ar avea nici o importanță". 
Un semn care s-a vrut discret

secretarului comitetului de partid 
spre persoana tovarășului director, 
autorul acestei inițiative. Oricum, 
episodul a declanșat un schimb de 
păreri asupra trăsăturilor pe care 
trebuie să le întrunească un cerce
tător comunist. „Vorbesc, a ținut să 
precizeze tovarășul Gheorghe Aldea, 
în calitate de membru al comitetului 
de partid și de aceea îmi permit să 
expun opiniile despre munca pe care 
o desfășoară organizația comuniștilor 
din institutul nostru pentru a mobi
liza capacitatea creatoare a cercetă
torilor. O componentă pe care o ur
mărește organizația noastră de par
tid în activitatea de ridicare a com
petenței profesionale și politice a 
specialiștilor este adîncirea speciali
zării. In epoca noastră, cercetarea a 
trecut într-un stadiu al specializării 
necunoscut în trecut și numai specia
lizarea constituie condiția obținerii 
unui lucru perfect și. a unei satisfac
ții depline. Un factor deloc de negli
jat este și inspirația. Dar nu inspira
ția înțeleasă într-o viziune romantică- 
literară, să te plimbi cu bastonul pe 
stradă sau să te 
nei pipe și să-ți 
geniale. Numai 
munci tenace ia .
Există printre unii tineri cercetători 
răspîndită mentalitatea că activitatea 
științifică înseamnă numai calcule, 
analize de laborator, cartoteci statis
tice, toate efectuate și examinate cu 
conștiinciozitate, la rece. O mentali
tate profund greșită, pe care o com
batem cu vigoare, deoarece omul nu 
poate înfăptui nimic trainic și de va
loare dacă munca sa nu poartă atri
butul pasiunii. Colectivele noastre 
cuprind cercetători cu specializări di
ferite. Fără o strînsă colaborare în
tre ei, rezultatele fiecărui cercetător 
în parte, oricît de bune, nu-și pot 
găsi o confirmare practică decît prin 
promovarea, în cel mai înalt grad, a 
spiritului de echipă. Asta presupune 
dezbateri aprinse pentru a se a- 
junge la soluții globale și eficiente. 
Și peste toate acestea, cercetătoru
lui trebuie să-i fie clară cauza pe 
care o slujește, ceea ce îi dă cute
zanță, îl face, aș spune eu, îndărăt
nic in sensul bun al cuvîntului. Cind 
am experimentat metoda combustiei 
subterane, am avut nu puține eșecuri. 
Deși uneori învinși, cercetătorii nu 
s-au dat bătuți. Ei își luaseră un 
angajament comunist, izvorît din în
țelegerea imperativului dezvoltării 
bazei energetice a țării, însuflețiți de 
îndemnurile secretarului general al 
partidului".

Spusele tovarășului director ar fi 
putut încheia rîndurile de față, dar 
sosise între timp secretarul biroului 
organizației de bază din secția ingi
neria factorilor de recuperare, tova
rășul Constantin Moise. De la el am 
aflat că un cercetător.’ca să fie pri
mit in rîndul membrilor de partid, 
aici, la institutul din Cîmpina, trebuie 
să dovedească toate calitățile amin
tite mai înainte, 
concretă, 
eficiență 
motiv că 
tării sînt
Iul de pregătire profesională și poli
tică al comuniștilor.

învălui în fumul u- 
vină din senin idei 

pe terenul unei 
naștere inspirația.

Dar intr-o formă
Cel puțin 6—7 studii cu 

practică. Pentru simplul 
eficiența și calitatea cerce- 
în strînsă legătură cu nive-

Constantin VARVARA 
Constantin CĂPRARU

Vedere din municipiul Tîrgu jiu Foto : Agerprcs

V

de răspundere cetățenească

Ne oprim de această dată asupra vieții muzicale din alte două județe, 
anume : Covasna și Ialomița. Iată deci ce ne informează Marius Deac, 
vicepreședinte al Comitetului județean de cultură și educație socialistă 
Covasna, și prof. Gheorghe Frize, vicepreședinte al Comitetului de cultură 
și educație socialistă Ialomița.

MARIUS DEAC : Se poate vorbi cu 
temeiuri îndreptățite despre o viată 
muzicală într-un județ in care fiin
țează ca instituție muzicală profesio
nistă doar un ansamblu de cîntece și 
dansuri populare aparținînd consiliu
lui județean al sindicatelor ? Teoretic 
— nu prea ! Realitățile însă dovedesc 
contrariul. Argumente : stagiunea 
permanentă — cu sistem de abona
mente — a Filarmonicii brașovene, 
prezentarea cu regularitate de către 
Teatrul muzical din Brașov a specta
colelor înscrise pe afișul său, turnee 
frecvente ale unor ansambluri și so
liști de certă notorietate ; organizarea 
la galeriile de artă plastică ale mu
zeului județean și la secția din Tg. 
Secuiesc a aceleiași instituții a unor 
seri de muzică preclasică, clasică și 
modernă (ai căror protagoniști au 
numai cuvinte de laudă privind cul
tura muzicală și deschiderea spre 
muzica valoroasă a publicului din 
aceste locuri), grupate sub genericul 
„Tablouri muzicale" ; activitatea or
chestrei de cameră a căminului cul
tural din comuna Zăbala, animată și 
condusă de profesorul Vasz Dezsă ; 
activitatea prestigiosului cor de ca
meră „Vox Humana" al sindicatului 
învățămînt din Sf. Gheorghe, cor 
condus de talentatul Szilâgyi Zsolt, 
care a obținut la toate cele trei edi
ții de pînă acum ale Festivalului 
„Cîntarea României" locul I la faza 
republicană ; formația de muzică pre
clasică a Școlii populare de artă din 
Sf. Gheorghe intitulată „Tinodi" și 
sextetul vocal al aceleiași școli.

Dacă mai adăugăm la cele de mai 
sus organizarea bienală a „Primăve
rii muzicale" în municipiul reședință 
de județ, la care sînt invitați or
chestre simfonice, de cameră, soliști, 
ansambluri de operă și de balet, de 
operetă, binecunoscute în tară și 
peste hotare, apreciați muzicologi și 
critici muzicali, avem o imagine de 
ansamblu a permanenței efervescente 
care există în județul Covasna. in 
municipiul Sf. Gheorghe, sub oblă
duirea benefică a Eutherpei.

Sondaje efectuate în rîndul melo
manilor ar releva dorința acestora de 
a vedea mult mai frecvent spectacole 
ale Operei Române din București, ale 
Operei din Cluj-Napoca, ale Operei 
maghiare din același oraș, spectacole 
care s-ar bucura — sîntem fenn 
convinși — de săli pline, de un in
teres major. Fără Bă mai vorbim de 
turnee ale Filarmonicii „George 
Enescu". Știm, plecarea în turneu a 
unui ansamblu de dimensiunea co
lectivului artistic ale operei bucureș- 
tene sau a orchestrei filarmonicii 
amintite nu se realizează cît ai bate 
din palme. Pot fi găsite înBă soluții.

Prof. GHEORGHE FRIZE : Gene
rosul cadru stimulator creat de Festi
valul „Cintarea României" a de
terminat amplificarea mișcării corale 
de amatori și pe plaiurile județului 
Ialomița. Astfel, manifestarea jude
țeană de amploare; devenită tradițio
nală. „Corala ialomițeană" s-a aflat 
la cea de-a treia ediție. In acest an, 
pentru prima dată,, corala a trecut. în 
revistă aiît corurile muncitorești și 
țărănești ale așezămintelor culturale 
de la orașe și sate, cit și formațiile 
corale din școli, manifest!ndu-se o 
grijă deosebită pentru schimbul de 
miine. Nu putem să nu amintim că 
numeroși compozitori de renume au 
creat lucrări valoroase, special desti
nate corurilor ialomițene. Menționăm 
aici, cu scuze pentru eventualele omi
siuni, nume, ca Radu Paladi, Mircea 
Neagu, Constantin Romașcanu, 
Gheorghe Bazavan, Mircea. Bădules- 
cu, George Marcu, Zaharia Popescu. 
Și se adaugă și alte personalități ale 
creației muzicale românești care au 
ajutat formațiile corale din județ la 
ele acasă în pregătirea și prezentarea 
unor programe de înalt nivel artistic, 
ca Ion Serfezi, Irina Odăgescu-Țuțu- 
ianu, Dan Buciu, Gheorghe Ionescu. 
Pentru orientarea repertoriului și 
creșterea competenței dirijorilor for
mațiilor corale din județ s-au des
fășurat instruiri periodice de lucru 
și consfătuiri cu dirijori și compozi
tori, printre care amintim aici pe 
Vasile Timiș, Dan Beizadea. Alexan
dru Velehorschi. In vederea extinde-

rii activității corale a amatorilor ac
ționăm în prezent pentru crearea 
unor formații de valoare la nivelul 
consiliilor unice agroindustriale de 
stat și cooperatiste, valorificînd expe
riența dobindită în acest sens la 
C.U.A.S.C. Cocora.

In peisajul vieții muzicale din județ 
se înscrie, de asemenea, contribuția 
profesorilor și elevilor din clasele 
speciale cu profil de artă de la Școa
la generală nr. 3 Slobozia, care pre
zintă cu tot mai multă regularitate 
concerte publice. Subliniem îndeosebi 
valoarea orchestrei de cameră și a 
cvartetului de coarde, formații ale 
sindicatului-învățămînt Slobozia, pre-

cum și evoluția soliștilor vocali și in
strumentiști, care au dobindit nu
meroase premii în toate edițiile 
Festivalului național „Cîntarea Româ
niei". Deci și muzica cultă are în 
prezent ascultători fideli, fapt probat 
și de stagiunea permanentă de con
certe vocal-instrumentale, pe care o 
organizăm începînd din 1981 la Slo
bozia, pe baza colaborării cu Uniunea 
compozitorilor. Filarmonica „George 
Enescu" și Conservatorul „Ciprian 
Porumbescu“. Noi dispunem de o sin
gură formație profesionistă, orches
tra de muzică populară „Bărăganul", 
dar care se limitează, firesc, la spe
cificul său. în aceste condiții, peri
metrul preocupărilor de a asigura 
creației muzicale locul și rolul ce i 
se cuvin în educația civică și este
tică a ialomițenilor înscrie atit reali
zări, cît și deziderate vizind perma
nența, diversificarea, calitatea.

Opinii ale spectatorilor
Fodor Păi, inginer la întreprin

derea textilă „Oltul" din Sf. Gheor
ghe : Trăiesc de 12 ani in orașul 
Sf. Gheorghe și apreciez foarte 
mult munca depusă în folosul popu
larizării muzicii de valoare în ulti
mii ani în acest oraș. La începutul 
anilor ’70 mișcarea muzicală a luat 
un avînt puternic; atunci au avut loc 
primele concerte date de Filarmonici 
„G. Dima" din Brașov. Dar interesul 
era foarte scăzut față de acest gen 
de muzică și astăzi, după un dece
niu de stagiune permanentă, se vede 
cum perseverența și entuziasmul ar
tistic al colectivului filarmonicii șl 
al dirijorului Ilarion lonescu-Galați 
au făcut ca astăzi să avem un pu
blic format, receptiv. Bineînțeles, nu 
putem trece cu vederea că această 
activitate n-ar fi fost posibilă fără 
contribuția cîtorva animatori locali 
și de ce n-am spune, fără sprijinul 
presei locale. Mie, personal, mi se 
pare un cîștig neprețuit 
zi de muncă pot să mă 
un eoncert. Aș propune 
de resort să asigure și 
unor pagini concertante 
ratura românească și
Cine nu ar aplauda, spre exemplu, 
concertele pentru pian și orchestră 
de Beethoven sau concertul lui Paul 
Constantine seu ?

spectacole de operă și de balet. Sala 
era arhiplină, seară de seară și în
tâlnirile cu remarcabili artiști ai 
scenei lirice au rămas de neuitat.

Jan Costea, muncitor la Combina
tul de îngrășăminte chimice Slobo
zia : Este cert că spectacolele Tea
trului de operă și balet, ale Teatru
lui de operetă din București sau ale 
teatrelor muzicale din Constanța și 
Galați sînt in măsură să satisfacă și 
să educe gustul publicului nostru 
pentru muzica cultă, prin asigurarea 
unei frecvențe de cel puțin un spec
tacol pe lună. Cind oare ne vom 
putea bucura, noi, ialomițenii, de 
intilnirea 
amintite î

cu artiștii instituțiilor

Berghea, profesoară,
Muzeului județean Ialo- 

progra-

în dezbatere publică Proiectul Legii privind

gospodărirea localităților și păstrarea ordinii publice

dar si »
Ca toți cetățenii țării, am luat cu

noștință cu deosebit interes de pro
iectul Legii cu privire la obligațiile 
și răspunderile ce revin organelor de 
stat, unităților socialiste, nouă, ce
tățenilor. pentru buna gospodărire și 
înfrumusețare a localităților, consi- 
derind ansamblul normeldr prevăzu
te ea un instrument util și necesar 
în realizarea îndatoririlor noastre 
social-obștești, în ridicarea gradului 
de civilizație al localităților în care 
trăim și muncim.

Sint președintele unei asociații de 
locatari in zona Bradului din mu
nicipiul Tîrgu Jiu, care cuprinde un 
cvartal de blocuri noi, trainice, fru
moase, cum s-au construit atitea în 
orașul nostru în ultimii ani. Locu
iesc aici peste 300 de familii. încă 
de la mutarea în „casă nouă", cei 
mai mulți dintre locatari au manifes
tat toată grija pentru întreținerea a- 
partamentelor, blocurilor, spațiilor 
verzi din jur. Și sint mulți, cei mai 
mulți, aceia care, din proprie iniția
tivă, organizați „pe blocuri" sau „pe 
scări", se asociază și, împreună, con
tribuie sau se ocupă de văruirea și

îngrijirea scărilor, a celorlalte spații 
comune ale imobilelor, asigurind or
dinea și curățenia in casele în care 
locuiesc. Cu forțe unite s-au. ame
najat și spațiile dintre blocuri, care 
sint astăzi adevărate grădini de 
gume, grădini de flori sau locuri 
joacă pentru copii.

La fel de adevărat este însă 
printre locatari sint și unii care 
se preocupă prea mult de aspectul 
cartierului, al blocurilor, al aparta
mentelor în care locuiesc. Iar alții 
nu numai că nu pun mina să facă, 
dar și strică ceea ce au făcut cei
lalți. Și nu de puține ori, din vina 
lor se înfundă canalele colectoare, se 
degradează fațada blocurilor, se de
fectează instalațiile electrice. Toate 
acestea, și multe asemenea se „in
timplă" la unii tocmai datorită ne
păsării și neglijenței cu care folo
sesc utilitățile și dotările apartamen
telor, ale blocului. Au fost și situa
ții cînd locatarii au smuls, sau tăiat 
pomi ori arbuști plantați și îngrijiți 
cu migală de vecinii lor, pe moti
vul că... le fac umbră la fereastră !

Asemenea atitudini se mai întilnesc

le- 
de
că 
nu

și în alte cartiere din 
nostru și, probabil, și în 
lități. De aceea, consider 
unele prevederi din capitolul IV al 
proiectului cu privire la obligațiile 
cetățenilor in îngrijirea locuințelor, 
a spațiilor și dotărilor de utilitate pu
blică să fie întărite, prevăzindu-se în 
lege și sancțiunile de rigoare. Pentru 
că este pe deplin posibil ca, în fie
care cartier, prin aportul comun al 
locuitorilor din zona respectivă, să 
se asigure o ordine și curățenie de- 
săvîrșite. Și tocmai de aceea trebuie 
sancționate cu toată asprimea neso
cotirea, sfidarea muncii noastre, a 
celor mai mulți, a gospodarilor o- 
rașelor. Aspectul blocului, al cartie
rului în care trăim este un motiv 
de mindrie pentru majoritatea cetă
țenilor. Care nu exclude răspun
derea celorlalți. Dimpotrivă.

Din propunerile cetățenilor
Mulți alți cititori au trimis scrisori cu opinii pe mar

ginea proiectului de Lege cu privire la obligațiile și 
răspunderile consiliilor populare, unităților socialiste și 
ale cetățenilor pentru buna gospodărire, întreținere și 
curățenie a localităților urbane și rurale, păstrarea or
dinii și disciplinei publice. Poate că nu toate propune
rile sînt prezentate la nivelul de rigoare al tehnicii 
legislative și poate că nu toate propunerile sînt judi-

• „In capitolul VII, «răspunderi și 
sancțiuni», propunem ca pentru acele 
abateri care constituie contravenții și 
care se săvîrșesc in blocurile de locu-

municipiul 
alte loca- 

nccesar ca

Gheorghe LUNGAN 
președintele Asociației de locatari 
din zona Bradului, 
municipiul Tîrgu Jiu

insă dovedește marele interes stir-cioase. Numărul lor __  . .
nit de noile reglementări, dorința unor categorii largi 
de cetățeni de a participa activ la gospodărirea locali
tăților. Sîntem convinși că și opiniile care 
însușite drept completări ale proiectului vor 
tru consiliile populare, pentru alți factori 
valoarea unor sugestii gospodărești.

Spicuim din scrisorile primite pe această

nu vor fi 
avea pen- 
de resort
temă :

ințe, asupra bunurilor, spațiilor verzi, 
instalațiilor ori asupra oricăror o- 
biective aflate in administrarea aso
ciațiilor de locatari, constatarea con-

travențiilor, cit și aplicarea sancțiu
nilor să se poată face și de către co
mitetele acestor asociații, iar despă
gubirile stabilite să reintre în patri-

moniul obștesc, pentru repararea pre
judiciilor suferite.

Această soluție ar fi necesară de
oarece asociațiile de locatari nu au 
la indemină nici un instrument 
coercitiv, iar organele consiliilor 
populare nu pot acoperi teritorial si
tuațiile ivite în sute și mii de blocuri, 
ale căror asociații constată și sesi
zează o seamă de abateri, dar nu pot 
lua măsuri operative".

• In aceeași scrisoare se formulea
ză propunerea de a se institui forme 
organizate de participare obștească la 
susținerea organelor de ordine, în ac
tivitatea de asigurare a disciplinei.

Vasile Irimescu
în numele Asociației de locatari 
din blocul 89, str. Gh. Dimitrov 

nr. 12, Ploiești
• „Aș propune să se introducă în 

lege și interzicerea de a se da foc 
gunoaielor și resturilor menajere de
pozitate in conteinere, la orașe, care 
poluează aerul. Abaterile să fie sanc
ționate conform acestei legi".

Fănică Robescu
Focșani

O „Propun a exista articole și în 
această lege care să interzică practi
carea bișnițăriei, deoarece in plin 
centrul Capitalei mișună bișnițari în 
preajma hotelurilor „Intercontinen
tal", „Ambasador", „Lido" etc., fără 
a părea stînjeniți în «activitatea lor». 
Aș sugera ca organele de ordine, ce
tățenii să fie mai activi în comba
terea unor astfel de practici".

Lucia Molnar
bd. Magheru nr. 2, București

Nota redacției : Specula, alte pre
ocupări similare specifice paraziților 
sociali sînt încriminate prin legi afla
te în vigoare. Am reluat totuși su
gestia de mai sus ca o propunere 
pentru mai multă fermitate din par
tea organelor in drept, a cetățenilor 
în aplicarea și respectarea legilor 
existente, cu atit mai mult cu cit or
dinea, disciplina publică, la care se 
referă și prevederile capitolului VI 
din actualul proiect, alcătuiesc un tot 
unitar, indiferent de legea în care o 
normă de conduită sau alta își gă
sește reglementarea.

că după o 
recreez la 
ca forurile 
implicarea 
din lite- 

universală.

Veronica 
directoarea 
mița : Consider necesară 
marea unor cicluri de educație mu
zicală destinate atit inițierii, cit și 
cunoscătorilor, in primul rînd în 
orașe, dar și, experimental, în unele 
comune mari din județ.

Nagy Ibolya, muncitoare la. Com
binatul de prelucrare a lemnului din 
Sf. Gheorghe : Aș vrea să vedem 
mai des spectacole de operă și de 
balet. Ne amintim cu toții cu plă
cere de serile fierbinți din cadrul 
„Primăverii muzicale", desfășurate 
anul trecut, cind intr-o săptămină 
am avut ocazia să vedem mai multe

Dr. Mircea Bulat: îmi amintesc 
de succesul deosebit al concertului 
prezentat la Slobozia, în 1980, de or
chestra de cameră „București", diri
jată de artistul poporului Ion Voicu. 
Dar asemenea evenimente sînt rare! 
Cert este că în județul Ialomița 
există un teren propice realizării do
rinței ce ne animă ca marile va1'1 
ale creației muzicale culte să devi, 4 
un bun de masă.

Smaranda OȚEANU 
PĂLJĂNOS Maria 
Mihai V1ȘOIU

fljN ASEZĂMÎNT CULTURAL DE LARG INTERES 'l

Muzeul
de istorie 

din Rîmnicu
Vîlcea

înainte de a păși în sălile Mu
zeului de istorie din Rimnicu Vil- 
cea am răsfoit cartea de impresii. 
Și-au scris aci gîndurile lor mun
citori, țărani, intelectuali, tineri și 
virstnici. Dacă am sintetiza toate 
aceste gînduri și impresii, in citeva 
cuvinte, ele ar putea suna astfel : 
muzeul vîlcean le-a apărut celor 
ce l-au vizitat ca o memorabilă 
carte de istorie în care trecutul a- 
cestor meleaguri și al țării este în
fățișat nu doar cu acribie știin
țifică, ci și cu o reală forță emoțio
nală, cu vibrație patriotică.

...Călătoria noastră prin timpul 
patriei începe aici cu 1,8 milioane 
de ani în urmă. Adică de cînd da
tează descoperirile de fragmente de 
oase de animale de la Bugiulești, 
asupra cărora a intervenit omul 
spre a le transforma în unelte. 
Urcăm apoi prin vreme, urmărind 
vestigiile ce atestă exploatarea ză
cămintelor de sare de la Ocnele 
Mari incă din neolitic ; splendide 
vase, aparținînd culturii bronzului, 
ai căror făurari sînt tracii ; po
posim îndelung în fața vestigiilor 
dacice de la Ocnița (Buridava an
tică) — monede, depozite de obiec
te de fier, vasul cu celebra inscrip
ție atestînd pe regele dac Thia- 
marcus în epoca de după Burebis- 
ta — pentru că ele dovedesc înaltul 
grad de civilizație făurită de geto- 
daci. O civilizație care avea să iasă 
mai bogată, mai puternică, din îm
pletirea ei cu civilizația romană, 
epocă ilustrată de vestigiile arheo
logice de mare frumusețe desco
perite la Stolniceni, pe locul unde 
arheologii au plasat Buridava ro
mană.

...Pătrundem apoi în sălile ce în
fățișează istoria medievală a țării. 
Pămintul Vîlcei, ca și al întregii 
țări, a fost loc de desfășurare a 
unor aprige bătălii pentru neatir- 
nare și libertate ale românilor, ca 
și vatră de remarcabile ctitorii. Sînt 
splendid reprezentate în muzeu, 
prin detalii ale picturilor din Cro
nica pictată de la Viena și din fres
ce mînăstirești, bătălia de la Po
sada, epocile lui Mircea cel Bătrîn 
cu multele sale ctitorii, a lui Radu 
cel Mare și Neagoe Basarab, de 
mare înflorire culturală, și mai ales 
vremea lui Mihai Viteazul cu epo
cala sa înfăptuire — unirea poli
tică a țărilor române ; izbîndă 
pregătită de lucrarea de secole a 
românilor, de legăturile mereu mai 
strînse dintre ei, așa cum convingă
tor o ilustrează și sălile muzeului 
prin care trecem.

Ținut de legendă, Vîlcea a fost 
locul pe care s-au plămădit remar
cabile creații spirituale : in tipar
nița de la Govora a lui Matei Ba
sarab („prealuminatul stăpîn al a- 
cestor țări dacice"), apoi în cea de 
la Rîmnic (care în veacul al XVIII- 
lea a tipărit circa 130 de titluri) 
s-au scos, de sub teascuri . bătrine, 
cărți care s-au răspîndit cu rapi
ditate pe întreg spațiul românesc, 
întărind conștiința de neam, încre
derea într-un viitor mai bun, un 
viitor de unitate al tuturor româ
nilor.

Viitor căruia i-au dat contur mai 
limpede idealurile înscrise pe fla
murile revoluției lui Tudor Vladi- 
mirescu, ale revoluției pașoptiste 
care și-a avut în Vîlcea (la Tro
ian) unul din ultimele sale puncte 

I de rezistență. Un viitor pe care 
\ aveau să-l apropie Unirea Princi-

(

patelor din 1859 — mărturii de epo
că vorbesc despre călduroasa pri
mire in același an a domnului Uni
rii, Al. I. Cuza, pe plaiurile vîl- 
cene, semn al multelor speranțe pe 
care ei le legau de măreața în
făptuire ; războiul neatirnării din 
1877—1878 — în a cărui amplă fres
că contribuțiile vîlcen.e sînt re
marcabile, pentru ca, așa cum șpji- 
nea un poet al vremii, „să ci'”,. 
libertatea pe maluri dunărene, v; 
marele război pentru întregirea 
neamului — în care vîlcehii, ca toți 
fiii țării îmbrăcați în haină milita
ră, au făcut cotropitorul să simtă 
ce înseamnă să pătrunzi cu gînd 
prădalnic pe pămintul românesc.

...Privim cu emoție apoi mărtu
riile activității partidului comuniș
tilor români. Fotografii de case 
conspirative, obiecte confecționate 
de comuniștii întemnițați la Ocnele 
Mari vorbesc de dirzenia, de 
abnegația revoluționară a militan- 
ților partidului. Iată fotografia ca
sei conspirative din strada Preda 
Buzescu nr. 3 din Rîmnicu Vîlcea, 
unde, în 1935, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu s-a întîlnit. cu activul 
U.T.C, de aici — mărturie a eroicei 
activități desfășurate de tînărul re
voluționar pentru mobilizarea ener
giilor tineretului la lupta comu
nistă, a încrederii și prețuirii de 
care se bucura in rîndul partidului 
încă de la acea vîrstă.

De la o vitrină la alta mai facem 
un salt peste ani. Ne atrage atenția 
o goarnă cu care soldatul C. Con
stantin din regimentul 2 infanterie 
a sunat unul din atacurile, din mul
tele și eroicele atacuri, de la Oarba 
de Mureș (septembrie 1944), aco
lo unde, în războiul antihitlerist, 
Mureșul avea să curgă roșu de 
sînge. Alte mărturii reînvie viitoa
rea evenimentelor care au duș la 
instaurarea prifnului guvern revo- 
luționar-democratic la cîrma țării 
(6 martie 1945), la victoria in ale
gerile parlamentare din toamna 
anului 1946, la proclamarea Repu
blicii.

Era începutul unei epoci ce avea 
să aducă profunde transformări și 
pe meleagurile vilcene, în anii so
cialismului și cu deosebire după 
Congresul IX. de cînd în fruntea 
partidului se află tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, Vîlcea devenind, așa 
cum o ilustrează exponatele din 
muzeu, vatră de noi și mîndre cti
torii socialiste, unul din marii 
furnizori de energie electrică, de 
produse chimice, de mașini ai țării.

...Ajunși la sfîrșitul drumeției 
prin muzeul vîlcean subscriem în
tru totul la gîndurile pe care le-au 
așternut în cartea de impresii a mu
zeului numeroșii săi vizitatori.

Silviu ACHIM 
Ion STANCIU
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Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

In numele națiunii columbiene, al guvernului său și al meu propriu vă 
mulțumesc in modul cel mai sincer pentru mesajul dumneavoastră trimis cu 
piilejul sărbătorii noastre naționale. <

Folosesc această ocazie pentru a vă adresa urările mele cele mai bune 
pentru fericirea dumneavoastră personală și prosperitatea poporului dum
neavoastră.

JULIO CESAR TURBAY AYALA
Președintele Republicii Columbia

încheierea lucrărilor celui de-al X-lea 
Forum național al pionierilor

Vineri s-au încheiat lucrările celui 
de-al X-lea Forum național al pio
nierilor, care s-a desfășurat la Timi
șoara, sub deviza „Creștem cuteză
tori sub flamuri tricolore”.

Pe parcursul a două săptămîni, 
pionierii delegați din întreaga țară 
au analizat activitatea desfășurată 
de Organizația pionierilor pentru 
crearea unui climat de angajare de
plină a tuturor elevilor în îndepli
nirea îndatoririlor școlare, pentru 
intensificarea educației lor comunis
te. revoluționare. Totodată, au fost 
realizate schimburi de experiență în 
cadrul unităților de pionieri din ju
dețul Timiș, au fost vizitate între
prinderi industriale și unități agri
cole, au avut loc întîlniri cu oameni 
ai muncii, cu activiști de partid și 
de stat, evocări, spectacole și para
de pionierești.

într-o atmosferă de vibrant entu
ziasm, participanții la forumul na
țional au adresat o telegramă tova
rășului NICOLAE CEAUȘESCU, 
secretar general al partidului, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, în care se arată : „Noi, parti
cipanții la cel de-al X-lea Fo
rum național al pionierilor, în nu
mele tuturor purtătorilor cravatelor 
roșii cu tricolor și al șoimilor pa
triei, ne îndreptăm cu recunoș
tință gindurile noastre de dragoste 
fierbinte către dumneavoastră, con
ducător înțelept și viteaz al poporu
lui nostru, părintele și prietenul cel 
mai apropiat al tuturor copiilor ță
rii, adresîndu-vă cele mai vii mul
țumiri pentru condițiile minunate de 
învățătură, muncă și educație de 
care beneficiază tînăra generație a 
țării. Aducem, totodată, prinosul 
nostru de recunoștință tovarășei 
Elena Ceaușescu pentru dragostea 
și grija deosebită cu care se ocupă 
de creșterea și educarea copiilor, a 
tinerei generații a patriei.

Ins Hețiți de magistralele idei și 
teze aprinse in expunerea prezen
tată de dumneavoastră la Plenara 
lărgită a C.C. al P.C.R. din 1—2 iu
nie a.c., vă raportăm că Organizația 
pionierilor, împreună cu școala, cu 
ceilalți factori, sub conducerea orga
nelor șl organizațiilor de partid, va 
intensifica întreaga activitate de 
educare a tuturor popiilor în spiritul 
cultului muncii, al dorinței de a par
ticipa prin fapte de muncă la înflo
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AZI, START ÎN EDIȚIA NR. 65 A CAMPIONATULUI NAȚIONAL DE FOTBAL

Din anul 1909, cînd pentru întîia 
dată se organiza un campionat na
țional de fotbal al României (prima 
campioană : Olimpia București), s-au 
scurs 73 de ani și s-au consumat 64 
de ediții (in anii de război activitatea 
competițională a fost, bineînțeles, în
treruptă). Pentru simpla curiozitate a 
cititorilor amintim că, în acest răs
timp, titlurile de campioană au fost 
cucerite de 17 echipe : Dinamo Bucu
rești — 10 titluri ; Steaua București 
— 9 ; Venus București — 8 ; Chinezul 
Timișoara, U.T. Arad și Petrolul Plo
iești (sub diferite denumiri) — cite 6; 
Ripensia Timișoara — 4 ; Universita
tea Craiova — 3 ; Olimpia București, 
Colentina București și F.C. Argeș 
Pitești — cite două ; Coițea Brașov, 
Juventus București, S.S.U.D. Reșița, 
Unirea Tricolor București, I.C. Ora
dea (I.C.O.) și Rapid București — 
cite un titlu.

Iubitorii fotbalului cunosc, desigur, 
că la fiecare început de campionat se 
obișnuiește să se numească neimpli- 
nirile ediției anterioare — restanțe 
preluate de noua ediție nu numai cu 
speranța recuperării lor, ci și cu 
aceea _a>ridicării ștachetei calității și 
a imbt âtățirii palmaresului interna
țional. £)in acest punct de vedere, 
ediția nr. 65, care se inaugurează azi, 
are o sarcină dificilă fiindcă preia 
multe restanțe și este întimpinată cu 
și mai multe speranțe. Cam care ar 
fi acestea ?

Jocul echipelor noastre de primă 
divizie, aflat in scădere pe parcursul 
campionatului precedent, să crească 
îri spectaculozitate, să fie mai ambi
țios și mai bine organizat tactic, în 
ultimă instanță mai eficace. Ușor de 
spus, greu de făcut. Fiindcă ridicarea 
nivelului calitativ al jocului este con
diționată, la rindu-i, de ceilalți fac
tori. Adică...

Antrenamentul. în fotbalul nostru 
se obișnuiesc antrenamente insufi
ciente ca volum și intensitate — ceea 
ce determină și un nivel scăzut al 
meciurilor. Jucătorul își consumă o 
covirșitoare parte a activității sale 
fotbalistice în antrenamente (și foar
te puțin în meciuri), deci modul în 
care muncește și se concentrează în 
aceste ședințe din cursul săptămînii 
este hotăritor. Atitudinea sa față de 
antrenament (adesea superficială, 
nepredispusă la efort și refractară la 
disciplina muncii) se cere îmbunătă
țită radical dacă vrem să racordăm 
fotbalul nostru la înalții parametri 
internaționali. Nu mai departe decit 
la recentul „El Mundial" s-a văzut că 
la ora aceasta preocuparea princi
pală a echipelor este tactica, fiindcă 

rirea României socialiste. Vom asi
gura cuprinderea largă a pionierilor 
în cercurile tehnico-aplicative, ur
mărind dezvoltarea deprinderilor de 
muncă pentru viitoarele meserii ne
cesare economiei naționale, vom 
declanșa ample acțiuni de recupera
te a materialelor refolosibile, vom 
fi prezenți, alături de părinții noș
tri, pe ogoare la strîngerea recoltei, 
aducîndu-ne și în acest fel contri
buția, după puterile noastre, la în
făptuirea programului de edificare 
socialistă și comunistă a patriei.

Obiectivul fundamental al întregii 
noastre activități îl va constitui edu
carea patriotică, revoluționară a co
piilor, cunoașterea și prețuirea tre
cutului nostru istoric, a tradițiilor 
de muncă și de luptă ale clasei mun
citoare, ale Partidului Comunist 
Român, a marilor realizări dobîndi- 
te în (anii socialismului. Noi, copiii 
României socialiste, născuți și cres
cuți în anii de glorie de după cel 
de-al IX-lea Congres al partidului, 
de cînd dumneavoastră conduceți cu 
strălucire și clarviziune destinul 
acestui popor eroic, nu vom uita 
niciodată că dumneavoastră, mult 
stimate și iubite tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, ați redat roșului arzător 
al cravatei tricolorul patriei, purtat 
zi de zi cu emoție și mîndrie de mi
lioane de pionieri și șoimi ai patriei. 
Activitatea neobosită pe care o des- 
fășurați în fruntea partidului și a 
tării constituie pentru toți copiii pa
triei un strălucit exemplu de muncă 
și viață, o carte vie de educație re
voluționară, comunistă. Vă făgăduim 
că munca și opera dumneavoastră 
măreață ne vor călăuzi pașii pe dru
mul devenirii noastre ca cetățeni 
demni ai României socialiste.

Copiii patriei îșl exprimă și cu 
acest prilej admirația nemărginită 
față de actiVitatea neobosită, pă
trunsă de grija pentru destinele 
umanității, pe care dumneavoastră, 
mult iubite și stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, o desfășurați, 
purtînd pe toate meridianele înalta 
solie de pace și prietenie a poporu
lui nostru".

★
In încheierea lucrărilor, delegații 

au ales pionierii membri ai Consi
liului Național al Organizației pio
nierilor.

problemele de pregătire fizică le-au 
rezolvat de mult, și incă ireproșabil. 
Or, la noi, ideile tactice (care sînt 
destule și bune) nu pot prinde viață 
pe teren din pricina precarei pregă
tiri fizice, Este limpede că de aici 
trebuie pornit către tactica de joc. 
Pentru aceasta însă, se impune ca 
antrenorii să pretindă mai mult și să 

Restanțe și speranțe
fie mai exigenți, să determine la ju
cătorii lor un sporit simț al responsa
bilității față de propria pregătire 
sportivă și față de viața personală 
ce-o duc. Numai atunci vom reuși 
să ieșim din obișnuitele noastre an
trenamente situate la limitele infe
rioare ale cerințelor pregătirii fotba
listice moderne !

Climatul. A fost în unele cazuri vi
cios. Goana după rezultate cu orice 
preț — una dintre cele mai grave și 
mai răspîndite „boli" - din fotbalul 
nostru — a condus la coruperi de ju
cători și de antrenori, de echipe în
tregi, ca să nu mai vorbim de coru
perea arbitrilor, unele rezultate fiind 
trucate în văzul lumii. Asemeneq si
tuații — cum au fost cele descoperite 
în campionatul precedent la Brașov, 
Constanța, Arad, Alexandria, Ploiești 
— sînt incompatibile cu spiritul spor
tului și nu trebuie să mai admitem să 
apară în fotbalul nostru. Desigur, in 
cazurile amintite s-au făcut cercetă
rile cuvenite și s-au pedepsit persoa
nele vinovate. Să sperăm că în noul 
campionat nu vor mai apărea astfel 
de situații. Dacă se va mai încerca, 
totuși, este bine de știut că federația, 
C.N.E.F.S. sînt decise, de data aceas
ta, să meargă și mai departe — pînă 
la excluderea echipelor respective 
din campionat. Așa și trebuie !

Arbitrii. Cel Care nu s-au numărat 
printre corupți (au fost excluși nu 
mai puțin decit 110 „cavaleri în ne
gru") au rămas să ducă greul : 
Nicolae Rainea, Ion Igna, Mircea 
Salomir, Cristian Teodorescu, Oc
tavian Ștreng, Alexandru Mustă- 
țeă, Radu Petrescu (aceștia au 
fost trecuți și pe lista F.I.F.A., pen
tru a conduce partide internaționale) 
vor fi ajutați de un pluton de 
tineri arbitri promovați în acest an, 
care are in frunte pe Mircea Neșu din 
Oradea și pe Victor Ciocan din Bis
trița — deja trecuți cu succes prin 
focul de „A" incă din primăvară. Dar

A apărut TELEGRAMĂ

„Munca de partid" nr. 8
Sub titlul „Partidul Comunist Ro

mân. deschizătorul unei noi ere în 
istoria milenară a poporului român", 
revista își dedică editorialul zilei de 
23 August. Sub genericul „Spirit 
activ, militant în aplicarea orientări
lor și indicațiilor tovarășului Nicolae 
Ceaușescu la Plenara lărgită a C.C. 
al P.C.R. din iunie 1982“ sînt inse
rate, printre altele, articolele : 
„Munca politică puternic angrenată 
in problematica actuală", „înalt me
saj educativ tuturor acțiunilor", 
„Cultivarea mîndriei patriotice față 
de trecutul glorios și prezentul socia
list". Mai spicuim din sumar : „în
făptuirea planului la export — obiec
tiv primordial", „Soluții politice pen
tru rezolvarea problemelor ce se 
ridică zi de zi", „Mișcarea femeilor 
la înălțimea marilor comandamente". 
Menționăm, de asemenea, dezbaterea 
de la Comitetul județean de partid 
Dîmbovița pe tema : „Prezența ac
tivă a organizațiilor de bază în viața 
unităților" și organizarea unei mese 
rotunde la Comitetul județean de 
partid Brăila consacrate unui dialog 
între secretari nou aleși și secretari 
realeși despre modul de lucru al 
biroului.

t V
PROGRAMUL 1

11,00 Telex.
11,05 Film artistic : „Blana de Vizon". 

Producție 4 studiourilor italiene.
12.15 Matineu de vacanță. Omagiu pa

triei și partidului.
12.30 Centre muzicale ale țării — Tîrgu 

Mureș.
13,00 La sfirșit de săptâmînă B 16,00 — 

Telesport. Fotbal : Petrolul Plo
iești — Corvlnul Hunedoara. Cam
pionatul național, divizia A. Trans
misiune directă de la Ploiești.

18.35 Săptămîna politică.
18.50 1001 de Seri.
19,00 Telejurnal B Sport. ’
19,40 Teleenciclopedla.
20.15 Ritmuri tinerești.
20.35 Film serial : „Filmare in tirgul 

liniștit". Episodul 3.
21,20 Intîlnirea de simbătă seara (I). 

Spectacol de varietăți umoristice, 
muzicale, coregrafice.

22.15 Telejurnal.
22.30 Intîlnirea de simbătă seara (II). 

Melodii Îndrăgite. '
PROGRAMUL 2

19,00 Telejurnal ■ Sport.
19,40 Cîntarea României. De pe marea 

sCenă a țării pe micul ecrân. Ju
dețul Hunedoara.

20.30 Arc peste timp. 23 August 1944 — 
1982. Porți spre Dunăre (I). ciclu 
de reportaje dedicat marii noastre 
sărbători naționale : „Drumul soa
relui".

20.50 Stagiunea estivală In rotonda Ate
neului.

22,15 Telejurnal.
22.30 Orchestra și soliștii Ansamblului 

„Rapsodia română". Dirijor Ionel 
Budlșteanu.

toți cei 25 de arbitri care alcătuiesc 
acum lotul „A" sînt bine cotați. Le 
rămîne doar o singură grijă : să fie 
corecți pină în pînzele albe, adică 
incoruptibili.

...Desigur, probleme nevralgice sint 
multe în fotbalul nostru. Cele de mai 
sus, și încă altele, au fost discutate 
„cu cărțile pe masă" zilele trecute în

tr-o ședință de analiză organizată de 
C.N.E.F.S, la București — cu partici
parea tuturor factorilor răspunzători 
din primul eșalon al fotbalului : pre
ședinți de cluburi, antrenori, biroul 
federal. Plus ziariști. (Au lipsit — ca 
de Obicei la asemenea convocări — 
reprezentanții dintre fotbaliști 1). Cu 
acest prilej s-â anunțat că șirul de 
măsuri pentru redresarea fotbalului, 
stabilite și comunicate în această 
vară (îmbunătățirea regulamentului 
de transferări, propunerea unui nou 
sistem competițional, modificarea tes
telor pentru jucători, organizarea 
unor cursuri de arbitri), va fi comple
tat cu alte măsuri — vizînd stabili
tatea antrenorilor, crearea unui sis
tem național de pregătire a copiilor

★
In Capitală este programat un sin

gur joc, ce se va disputa pe stadio
nul „Politehnica" — de la ora 18,00 

■— intre echipele Sportul Studențesc 
și C.S. Tîrgoviște.

In țară se vor desfășura următoa
rele partide : Politehnica Iași —

0 Competiția internațională femini
nă de volei pentru „Trofeul Tomis" â 
continuat vineri in Sala sporturilor 
din Constanța. Rezultate tehnice: 
U.R.S.S. — R. P. Chineză 3—1 (15—13, 
11—15, 15—12, 15—3)) România — 
România (tineret) 3—0 (15—10, 15—11, 
15—12).

Astăzi, de la ora 16, au 10c urmă
toarele partide: U.R.S.S. — România 
(tineret); Bulgaria — R. P. Chineză. 
Duminică, in ultima zi a turneului, 
sînt programate, de la ora 9, intîl- 
hirile: România (tineret) — Bulgaria 
și România — U.R.S.S.

0 în cadrul competiției naționale 
„Daciada", cu prilejul sărbătoririi „Zi
lei presei române", Comitetul Uniu-

Tovarășul Constantin Dăscăles.Cu, 
prim-ministru al Guvernului Repu
blicii Socialiste România, a primit o 
telegramă din partea lui Zenko 
Suzuki, prim-ministru al Japoniei,

Plenara Consiliului Uniunii Centrale 
a Cooperativelor Meșteșugărești

Vineri a avut loc în Capitală șe
dința plenară a- Consiliului Uniunii 
Centrale a Cooperativelor Meșteșu
gărești.

în lumina hotărîrilor Congresului 
al Xll-lea al P.C.R., a orientărilor 
și sarcinilor trasate de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretarul gene
ral al partidului, în cadrul plenarei 
s-a dezbătut proiectul planului coo
perației meșteșugărești pe anul 1983 
și s-au stabilit măsurile ce trebuie 
luate in vederea dezvoltării și diver
sificării prestărilor de servicii pentru 
populație, a producției bunurilor de 
Consum pentru piața internă și ex
port, îmbunătățirii calității acestora. 
De asemenea, a fost analizat stadiul 
îndeplinirii planului cooperației meș

Magazine de desfacere specializate
în vederea îmbunătățirii aprovi

zionării populației cu produse me- 
talo-chimice, în depozitele de măr
furi ale întreprinderii comerțului 
cu ridicata pentru produse metalo- 
chlmice din Capitală și din țară au 
fost înființate unități de desfacere 
cu amănuntul. Noile magazine asi
gură cumpărătorilor o serie de a- 
Vantaje în alegerea și procurarea 
mărfurilor metalo-chimice deoare
ce : sînt organizate pe suprafețe 
mari, in care se prezintă totalita
tea articolelor din grupele de măr
furi ce se livrează de către indus
trie, prezentate pe destinații și pe 
principiul de înrudire a cererii ; a- 
ceste magazine vor pune în vînzare 
mărfurile sosite direct de la fabrici, 
inclusiv noutățile ; vînzarea se rea
lizează pe principiul expunerii des
chise și autoservirii, cumpărătorii 
avînd acces direct la alegerea pro
duselor ; cumpărătorii au posibilita
tea să facă aprovizionarea din timp 
cu produse foarte solicitate în pe
rioadele de vîrf de consum (de 
exemplu, în august, își pot procura 
borcane pentru conserve de toamnă 
și iarnă) ; populația este servită de 
un personal cu nivel profesional 
ridicat.

Prin aceste magazine vor fi vîn- 
dute toate grupele de mărfuri me
talo-chimice : produse de menaj 
din sticlă, porțelan, faianță, articole 
de uz casnic și gospodăresc, unelte 
agricole și de grădinărit, articole 
chimice, rechizite pentru elevi și 
studenți, jucării, bunuri de Uz în
delungat : radioreceptoare, televi
zoare, aparate de gătit și încălzit, 
frigidere, mașini de spălat, mașini

și juniorilor, îmbunătățirea bazei 
materiale a fotbalului ș.a.

Intenții și preocupări deci există. 
Important este ca ele să nu mai fie 
tergiversate „sine die", ci să se trans
forme cit mai repede posibil și cit 
mai bine în acele acțiuni concrete și 
măsuri fertile de care duce atîta lipsă 
fotbalul nostru și Cafe sînt atît de aș
teptate de oamenii muncii iubitori ai 
celui mai popular sport. Este foarte 
important ca noul campionat să-și 
lege numele de soluționarea odată și 
odată a acestor suferințe cronice ale 
fotbalului nostru. Așa de se va în- 
timpla, vom putea — nu peste multă 
vreme — să avem parte, ca o conse
cință logică, și de meciuri frumoase, 
cu goluri multe, și de comportări 
bune în cupele europene interclu- 
buri (cel puțin la nivelul reușitelor 
„semnate" de Universitatea Craiova 
și Dinamo București în ediția de 
anul trecut), și de,evoluții mereu mai 
bune și mai frumos apreciate ale 
echipei naționale — chiar dacă aceas
ta va avea de înfruntat pe campioa
na mondială, Italia, și pe redutabilele 
reprezentative ale Cehoslovaciei și 
Suediei.

în acest spirit și cu aceste speranțe 
este de așteptat să se desfășoare 
ediția nr. 65 a campionatului nostru 
de fotbal, care începe azi.

Succes 1
Gheorghe M1TRO1

★
Steaua ; Chimia RM. Vîlcea — Jiul 
Petroșani ; Politehnica Timișoara — 
F.C. Argeș Pitești ; F.C. Bihor — 
A.S.A. Tg. Mureș ; F.C. Olt — S.C. 
Bacău ; Universitatea Craiova — F.C. 
Constanța ; Petrolul Ploiești — Cor- 
vinul Hunedoara ; F.C.M. Brașov — 
Dinamo.

în cîteva rînduri 
nii sindicatelor din presă, poligrafie 
și edituri, a organizat faza finală 
a campionatului de șah, dotat cu 
„Cupa Sindicatelor din presă".

Turneul a fost ciștigat de Șerban 
Corneliu (Sindicatul presă Ploiești), 
urmat de Călărașu Radu (Sindica
tul Agerpres — București) și Ba- 
lint Matei (Sindicatul presă — Timi
șoara).

0 Campionatele internaționale de 
tenis pe zgură ale S.U.A. au progra
mat la Indianapolis sferturile de 
finală ale probei de simplu femei, in 
care jucătoarea româncă Virginia 
Ruzici a invins-o în două seturi, cu 
7—5, 6—2, pe Michelle Torres 

prin care, în numele familiilor japo
neze greu încercate în urma catas
trofei naturale din nord-vestul Insu
lei Kiusiu, mulțumește pentru tele
grama de condoleanțe și simpatie 
trimisă.

teșugărești pe primul semestru și 
s-au adoptat măsurile ce se impun 
pentru realizarea prevederilor sale 
pe întreg anul 1982. Au fost, tot
odată, dezbătute și analizate proble
me privind reducerea consumurilor 
de materii prime, materiale, combus
tibili și energie, activitatea de pro
tecție a muncii, precum și cea de so
luționare a propunerilor, sesizărilor, 
reclamațiilor și cererilor oamenilor 
muncii adresate UCECOM și uniuni
lor de cooperative.

La lucrările plenarei a participat 
tovarășul Ludovic Fazekas, membru 
al Comitetului Politic Executiv al 
C.C. al P.C.R., viceprim-ministru al 
guvernului.

de cusut, aspiratoare de praf, piese 
de schimb și altele.

Recent s-au deschis în Capitală 
următoarele unități de desfacere :

— Magazinul din Șoseaua Viilor 
nr. 14, organizat pe o suprafață de 
1 400 mp, avînd următorul profil : 
articole de menaj din sticlă, por
țelan, faianță ; articole de uz cas
nic și gospodăresc din lemn, metal 
și mase plastice ; bunuri de folo
sință îndelungată, corpuri de ilumi
nat șl abajururi, aparate electrocas- 
nice și piesele de schimb necesare. 
Multitudinea mărfurilor expuse la 
vînzai'e este atestată de faptul că, 
de pildă, la sticlărie sint aproape 
1 000 de articole într-un număr de 
peste 300 000 piese.

*- Magazinul de jucării din Bu
levardul E. Bodnâraș nr. 84, cu 
articole de papetărie și produse 
chimice de uz casnic, organizat în- 
tr-o hală unică. Pe o suprafață utilă 
de 2 000 mp sînt expuse 1 550 arti
cole, într-un număr de 450 000 
piese.

în municipiul Brașov, magazinul 
din strada Bazaltului nr. 3 — car
tierul Bartolomeu — cu o suprafață 
de 1 800 mp, desface peste 3 600 
sortimente de articole de uz casnic 
și gospodăresc,- jucării, articole de 
sport, papetărie și electrotehnice.

în municipiul Constanța, magazi
nul din strada Interioară nr. 2, din 
cartierul Trăian, cu o suprafață de 
1 800 mp.

în curînd se vor deschide alte 
asemenea magazine și în municipii
le Cluj-Napoca, Craiova, Oradea, 
Galați, Baia Mare, Pitești, Timi
șoara.

Noi ecouri ale recordului 
mondial al româncei 

Văii Ionescu
Ziarul „Soviețki Sport", intr-un ar

ticol pe trei coloane, scrie : „Aproa
pe toți laureații campionatelor de 
atletism ale României își primiseră 
medaliile, numai săritoarele în . lun
gime întîrziau la locul de concurs în- 
tr-o pasionantă dispută, Spectatorii 
nu au avut de ce să regrete : ei au 
fost martorii doboririi recordului 
mondial în decurs de cîteva minute 
de către două atlete — Anișoara 
Cușmir și Vali Ionescu. Cînd Anișoa
ra Cușmir a sărit 7,15 m, recordul 
mondial al sportivei sovietice Wilma 
Bardauskene fusese depășit ,cu 6 cm, 
dar aplauzele nu încetaseră incă șl în 
ultima sa încercare Vali Ionescu a 
reușit un rezultat de excepție : 
7,20 m“.

Sub titlul „Două sărituri, două re
corduri", ziarul „L’Humanite" rela
tează despre marile performanțe ob
ținute de Vali Ionescu și Anișoara 
Cușmir in concursul de la București.

In ziarul „Nepszabadsag" din Bu
dapesta este publicată fotografia re
cordmanei mondiale, iar in text se 
scrie : „La campionatele de atletism 
ale României, în proba feminină de 
Săritură în lungime, a fost stabilit un 
senzațional record' mondial — 7,20 m 
de către tînăra atletă Vali Ionescu".

Ziarul „Deutsches Sportecho" din 
Berlin a publicat pe prima pagină 
fotografia recordmanei in momentul 
stabilirii uimitoarei performanțe de 
7,20 m. în textul alăturat se men
ționează seria excepțională de sări
turi realizată de Vali Ionescu în a- 
cest sezon : 7,05 m la Debrecen, 6,97 
m la București, 6.80 m la Brașov și 
6,86 m, 6,99 m, 7.01 m și 7,20 m la 
campionatele naționale.

(S.U.A.). într-o altă partidă, Helena 
Sultova (Cehoslovacia) a dispus cu
6— 1, 6—3 de Dlanne Fromholtz (Aus
tralia).

In proba de dublu femei (sferturi 
de finală), cuplul Virginia Ruzici 
(România) — Joanne Russell (S.U.A.) 
a întrecut cu 7—6, 6—3 perechea
Beth Norton (S.U.A.) — Elizabeth 
Sayers (Australia).

în concursul masculin, tenismanul 
peruan Pablo Araya l-a eliminat cu
7— 6, 7—6 pe cîștigătorul turneului de 
la Roland Garros, suedezul Mats 
Wilander, iar argentinianul Jose Luis 
Clerd l-a învins cu 6—7. 6—3, 6—3 
pe francezul Guy Forget.

Relatări ale reporterilor 
și corespondenților „Scînteii"

■ In cinstea apropiatei sărbători 
naționale de la 23 August și a 
„Zilei minerului", colectivul Exploa
tării miniere llba din județul Mara
mureș a reușit să scoată din ori
zonturile subterane, peste planul la 
zi, 14 000 tone de minereu.

■ Constructorii din județul Tulcea 
au finalizat încă un obiectiv de 
investiții : stația de condiționare a 
semințelor din localitatea Cataloi. 
Primele cantități de sămînță de 
grîu au și fost selectate și condi
ționate.

■ In Județul Vaslui există 2 888 
de pescari amatori, cărora le stau 
la dispoziție 756 km ape curgătoa
re, 24 hectare lacuri ale asociației 
județene a vînătorilor și pescarilor 
sportivi, 37 hectare lacuri și bălți 
naturale și 1 100 hectare luciu de 
apă în mari acumulări amenajate. 
Așadar, apă există, pește-de ase
menea, pescari, nici vorbă. Plecînd 
cu rucsacul la pescuit, nu le tre
buie decit... îndemînare și permisul 
în buzunar.

■ Dînd curs unor doleanțe ale 
populației, întreprinderea de trans
porturi auto Alba a mutat autogara 
din centrul Teiușului în zona gării 
orașului, lată un răspuns apreciat 
de călătorii care înainte erau ne- 
voiți să străbată o distanță de doi 
kilometri între gară și autogară.

■ Colective de oameni ai muncii 
din industria județului Bistrița-Nă- 
săud au economisit, în cursul aces
tui an, peste 5 800 MWh energie 
electrică. Numărul unităților econo
mice care au încheiat bilanțurile e-

vremea
Timpul probabil pentru intervalul 7 

august, ora 21 — 10 august, ora 21. în 
țară : Vremea va fi în general caldă, 
cu cerul schimbător. Ploi ce vor avea 
și caracter de aversă însoțite de des
cărcări electrice vor cădea cu caracter 
local în vestul țării și în zonele de deal 
și de munte, izolate în celelalte regiuni. 
Vîntul va sufla slab pînă la moderat. 
Temperaturile minime vor fi cuprinse 
Intre 10 și 20 grade, iar cele maxime 
între 23 și 33 grade, izolat se va sem
nala grindină. In București ! Vremea 
va fi în general caldă cu cerul variabil, 
favorabil aversei de ploaie. Vîntul va 
sufla în general slab. Temperaturile 
minime vor fi cuprinse între 14 și 17 
grade, iar cele maxime între 28 și 31 
grade. (Corneliu Pop, meteorolog de 
serviciu).

A apărut 
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cinema
■ Ultimul cartuș : CULTURAL
(83 50 13) — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 13,45 ;
18 ; 20,15.
B Păcală : DACIA (50 35 94) — 9 ;
12 ; 16 ; 19.
■ Alo, aterizează străbunica ! : DRU
MUL SĂRII (31 28 13) — 16 ; 18 ; 20. 
B Nea Mărin miliardar : COSMOS 
(27 54 95) — 9,30 ; 11,30 ; 13,30 ; 15,30 ;
17.30 ; 19,30.
B Trandafirul galben ‘ FERENTARI 
(80 49 85) — 15,30 ; 17,30 ; 19,30, VIITO
RUL (11 48 03) — 15,30 ; 17,30 ; 19,30.
U Un echipaj pentru Singapore : 
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.
B Provocarea dragonului : PATRIA 
(11 86 25) — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 15,45 ; 18 ; 
20,15, BUCUREȘTI (15 61 64) — 9 ;
11,15 ; 13,30 ; 15,45 ; 18 ; 20,15, FAVO
RIT (45 31 70) — 9 ; 11,15 ; 13,30 : 15,45 : 
18 ; 20,15.
B Neliniștea : CENTRAL (14 12 24) — 
9 ; 11,15 ; 13,30 ; 15,45 ; 18 : 20.
B Mephisto ; STUDIO (59 53 15) — 10 ;
13 ; 16 ; 19.
fl Găinușa de aur : ARTA (21 31 86)
— 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 15,45 ; 18 ; 20.
fl Mireasa cu vălul negru : VICTO
RIA (16 28 79) — 9,30 ; 11,30 ; 13,30 ; 
16 i 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 șl cangurul — 9,15 ; 11 ; 12,45 ;
14.30 ; Inocentul — 16,15 ; 19 : DOINA 
(16 35 38).
B In arșița nopții ! ARENELE RO
MANE (41 15 36) — 21,15.
0 Apașii : FLACĂRA (20 33 40) —
15.30 ; 17,30 : 19,30.B Madona păgînă : LIRA (31 7171) —
15.30 : 18 ; 20, la grădină — 21.
H Secretul jurnalului intim : PACEA 
(60 30 85) — 15,30 ; 17.30 : 19,30.
B Intimplare 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 01) — 9; 11.15; 13,30;
15,43 : 13 ; 20,15, la grădină — 21.
B Week-end la Zuydcootc : CAPITOL 
(16 29 17) — 8.30 ; 10,45 ; 13 ; 15,30 ; 18 ; 
20,15, la grădină — 21. 

nergetice cu economii se cifrează 
Ia 19.

■ La Azuga a intrat in producția 
o nouă fabrică de bere (40 milioa
ne sticle pe an), care, pentru prima 
dată in țară, produce bere pasteu
rizată cu caracteristici calitative su
perioare produsului obișnuit. Noua 
fabrică, dotată cu agregate și uti
laje moderne realizate în țară, are 
un înalt grad de automatizare și 
mecanizare a întregului flux de pro
ducție. Primele „șarje" de bere 
pasteurizată au și fost livrate unor 
unități de alimentație publică din 
județul Prahova, din Capitală și 
din stațiunile de pe litoralul Mării 
Negre.

■ Un nou dispensar medical, do
tat cu aparatură modernă și cabi
nete pentru boli interne, chirurgie 
și stomatologie, a fost dat în folo
sință în zona industrială a munici
piului Birlad.

■ In cartierul Micro-16 din Safu 
Mare - unul din marile ansambluri 
de locuințe construite aici în ultimii 
ani - s-a deschis o librărie cu ra
ioane de carte, papetărie și jucării. 
Altă unitate similară va fi dată In 
folosință în cartier în viitorul apro
piat.

■ Pină la întemeierea propriului 
lor cămin, 256 tineri muncitori de 
la întreprinderea de aparataje și 
motoare electrice din municipiul 
Sf. Gheorghe, județul Covasna, vor 
beneficia de un cămin pentru nefa- 
miliști dat recent în funcțiune. Bun 
venit în casă nouă tinerilor care vor 
găsi aici condiții bune de locuit I

Tragerea speciala 
Loto

După cum s-a mai anunțat, 
mîlne, 8 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 (incepind cu cele de 50 000 
lei) și excursii în U.R.S.S. sau 
R. S. Cehoslovacă. Se poate 
participa pe variante simple, va
riante combinate sau combinații 
„cap de pod", achitate sută la 
sută sau în cotă de 25 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 
cîștigători 1 Astăzi, ultima zi 
pentru procurarea biletelor cu 
numerele preferate de partici- 
panți.

B Sphinx : EXCELSIOR (65 49 45) — 
9 ; 11.15 ; 13,30 ; 15,45 ; 18 ; 20,15, FE
ROVIAR (50 51 40) — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 
15,45 ; 18 ; 20,15, FLAMURA (85 77 12)
— 9 ; 11 ; 13,15 ; 15,30 ; 17,45 ; 20, GRA
DINA BUZEȘTI (50 43 58) — 21.
Q 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 ; 15,45 ; 18 ; 20,15.
B Tora 1 Tora ! Tora I : FLOREAS- 
CA (33 29 71) — 9 ; 11,30 ; 14 ; 16,45 ; 
19,30.
B Bunul meu vecin Sam : GIULEȘTI 
(17 55 46) — 9,30 ; 12,30 ; 16 ; 19, TO
MIS (21 49 46) — 9 ; 12 ; 16 ; 19, la 
grădină — 20,45.
B Trei oameni periculoși : GRIVIȚA 
(17 08 58) — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 15,45 ;
18 ; 20.
fl Agonie și extaz : LUCEAFĂRUL 
(15 87 67) — 9 ; 11,30 ; 14 ; 16,30 ; 19.
B Frontiera : MIORIȚA (14 27 14) — 
9 ; 11,15 ; 13,30 ; 15,45 ; 18 ; 20, GRA
DINA GLORIA (47 46 75) — 21.B Cinci pentru infern : POPULAR 
(35 15 17) — 15 ; 17,15 ; 19,30.
B Serpico — 9 ; 11,30 ; Apașii — 14 ;
16.30 ; 19,15 : TIMPURI NOI (15 6110).
B Clanul sicilienilor : UNION
(13 49 04) — 9,30 ; 11,30 ; 13,30 ; 15,45 ; 
18 ; 20.
B Roberto Carlos cu 300 km pe or& : 
GRADINA ARTA (21 31 86) — 20,45.
B Pilot de formula 1 : GRADINA 
FESTIVAL (15 61 84) — 21.
E Visul de argint al alergătorului : 
GRĂDINA LUCEAFĂRUL (15 87 67)
— 21.B Campioana mea : GRADINA PARC 
HOTEL (17 08 58) — 21.teatre
B Teatrul „Nottara" (59 31 03, sala 
Studio) : Pensiunea doamnei Olimpia
— 19.
B Teatrul satirlc-muzlcai „O. Tăna- 
se“ (15 56 78, grădina Boema) : Stela, 
stelele și Boema — 19,30 ; (grădina 
Batlștei) : Funcționarul de la Dome
nii — 20.
B Ansamblul „Rapsodia română" 
(13 13 00) : La izvor de dor șl cintcc
— 18,30.
B Teatrul evreiesc de stat (20 39 70) : 
Cintați cu mine un cîntec — 18,30.

• O NOUĂ IPOTEZĂ 
ASUPRA MAGNETIS
MULUI TERESTRU. După 
cum a relatat unui redactor al 
agenției T.A.S.S., directorul sec
țiunii din Leningrad a Institutu
lui de magnetism terestru al A- 
cademiei de științe a U.R.S.S., 
Vicktor Pocitariov, specialiștii 
sovietici susțin că datorită așa- 
numitului „efect de dinam", care 
apare la rotirea masei metalice 
incandescente (4 000—6 000 de 
grade Celsius) din interiorul 
PămintulUi. se formează cîmpul 
magnetic al Terrei. Comparația 
care se impune, susțin ei, este că 
Pămîntul seamănă cu un gene
rator de curent continuu. Spe
cialiștii sovietici își întemeiază 
ipoteza pe rezultatele unor cer
cetări îndelungate, inclusiv de la 

bordul navei complet nemagneti
ce „Zaria". Tot specialiștii din 
Leningrad au elaborat și mode
lul matematic al cimpuîui mag
netic al Terrei pe baza unui vo
lum imens de informații obți
nute în cursul unor cercetări 
cosmice, terestre, aeriene și ma
rine. Modelul permite emiterea 
de prognoze și precizări cu pri
vire la variațiile magnetismului 
planetar, utile pentru navigație, 
prospectarea de minerale utile, 
Stabilirea virstei rocilor și altele.

• PERFORMANȚA 
CHIRURGICALĂ. Un 
de chirurgi belgieni a reu
șit, printr-o operație care a du
rat. aproape 20 de ore, să gre
feze la loc antebrațul unui tinăr 
de 19 ani, complet tăiat de un 

ferăstrău mecanic. Reușita ope
rației s-a datorat în mare mă
sură prezenței de Spirit â mamei 
accidentatului, care, aflînd neno
rocirea, a pus brațul retezat în
tr-un Sac de plastic cu gheață 
ce a fost trahsportat odată cu 
tinărul la spitalul din Liege, 
unde s-a desfășurat intervenția 
Chirurgicală. Specialiștii Consi
deră că, după ședințe îndelun
gate de „reeducare" a brațului 
pe care s-a realizat grefa, ope
ratul va redobîndi în proporție 
de 40—50 la sută funcțiile mo
trice ale membrului pe care îl 
pierduse.

• TERMOMETRUL 
ELECTRONIC, creat în 
S.U.A., are o serie de avantaje. 
El indică temperatura, cu o pre

cizie de zecimi de grad, pe un 
ecran de afișaj. după numai un 
minut,' față de trei minute de 
cit are nevoie termometrul cla
sic. în plus, corpul lui este mult 
rriai rezistent decit cel al termo- 
metrului obișnuit.

• ÎN EXCLUSIVITATE 
PENTRU CICLIȘTI. An de 
an bicicleta devine un mijloc de 
deplasare tot mai popular prin
tre locuitorii Londrei. In prezent 
250 000 de londonezi preferă să 
se deplaseze cu ajutorul ei. Ți- 
nînd seama de acest fapt, a fost 
amenajată prima arteră (pistă)

PRETUTINDENI
în exclusivitate pentru cicliști. 
Intersecțiile sale cu bulevardele 
pe Care circulă automobilele sînt 
reglementate de stopuri speciale. 
Avînd în Vedere că numărul 
bieicliștilor este din ce în Ce mâi 
măre, autoritățile orășenești au 
în vedere construirea unei rețele 
de artere pentru cicliști cu o 
lungime totală de 1 000 de mile.

• MUZICA Șl CHI
RURGIA. Muzica sporește e- 
ficiența substanțelor anestezice 
— la această concluzie au ajuns 
medicii unei clinici din Stok- 
holm (Suedia). De cîteva luni. 

toate intervențiile chirurgicale 
se fac aici cu „harcoză combi
nată". Chirurgii operează in 
timp ce in sală răsună acordu
rile solemne alb unor simfonii 
clasice sau ritmurile alerte ale 
unor bucăți de muzică de es
tradă înregistrate stereofonic.

• LA BEIJING, UN 
CENTRU NATIONAL AL 
COPIILOR. La Beijing a fost 
inaugurat Centrul național al co
piilor din China, chemat să ofe
re noi posibilități școlarilor în
tre 7 și 14 ani pentru îmbogăți
rea cunoștințelor și practicarea 
sportului. Agenția China Nouă 
precizează că centrul — ce ocu
pă o suprafață de 80 000 metri 
pătrați — poate primi în sec
țiunile sale — știință și tehnolo

gie, arte și sport — 2 000 de 
copii pe zi.

® CORĂBII DE PE 
VREMEA ROMANILOR. 
Scafandrii italieni au descoperit 
trei corăbii romane datind din 
secolul al doilea î.e.n. Vasele, 
fiecare în lungime de aproxima
tiv 40 de metri, se află în apro
piere de coastele sudice ale A- 
driatlcii, la o adîncime de numai 
10 metri și la o distanță de 250 
de metri de țărm. Specialiștii 
speră ca relicvele să fie recupe
rate in întregime, astfel incit 
vasele să poată fi reconstituite.

• VACCIN ÎMPOTRI
VA LEPREI. Virologul indian 
N. Veeraragnavan a elaborat o 
metodă de tratare a bolnavilor 

de lepră cu ajutorul unul nou 
vaccin. Partea cea mai grea a 
realizării vaccinului a fost crea
rea unui „mediu" de cultură, in 
care pot fi „cultivate" bacterii 
de lepră ; experiențele în acest 
sens au durat peste cinci ani. 
Potrivit primelor testări clinice, 
vaccinul dobîndit pe această cale 
a dat bune rezultate, informează 
agenția indiană de știri P.T.I.

• DESENE ANIMATE 
LA DOMICILIU. Micr°- 
computerul „Goupil II", de fa
bricație franceză, este progra
mat să realizeze desene animate 
în culori. Dispozitivul de memo
rare asigură o infinită suită de 
variante. în plus, un dispozitiv 
special permite ca desenele res
pective să fie însoțite de un co
mentariu sonor.



«

AMPLE ACȚIUNI Șl LUĂRI^
DE POZIȚIE ÎN FAVOAREA 

PĂCII SI DEZARMĂRII
Niciodată o altă Hiroshima !"

TOKIO 6 (Agerpres). — Cu prilejul 
celei de-a 37-a comemorări a vic
timelor bombardamentului atomic 
asupra Hiroshimei, primarul acestui 
oraș japonez, Takeshi Araki, a adre
sat un apel la înghețarea producerii 
de noi arme nucleare și la încetarea 
tuturor experiențelor cu arme nu
cleare ca primi pași pe calea 
dezarmării nucleare.

In parcul construit pe locul ex
ploziei care, la 6 august 1945, s-a

soldat cu moartea a 151 689 locui
tori ai orașului japonez, a avut loc 
un miting la care au participat zeci 
de mii de persoane, venite din Ja
ponia și din alte țări ale lumii 
pentru a-și manifesta voința ca o 
asemenea tragedie să nu se mai 
repete. Cei 50 000 de participanți 
au adoptat un apel cerînd, printre 
altele, abolirea tuturor armelor nu
cleare și, înainte de orice, încetarea 
tuturor experiențelor nucleare.

Marșul păcii '82" a ajuns în Austriarl

VIENA 6 (Agerpres). — La 8 au
gust, participanții la „Marșul păcii 
’82“, care se desfășoară pe traseul 
Moscova—Viena, au traversat gra
nița ungară și au intrat în Austria. 
La marș au aderat și luptători pen

tru pace din R. P. Ungară, relatea
ză agenția M.T.I. în prezent, la a- 
ceastă acțiune participă militanți 
împotriva armelor nucleare, pentru 
dezarmare și pace din 18 țări eu
ropene.

Pentru demilitarizarea spațiului cosmic
WASHINGTON 6 (Agerpres). — 

Folosirea tot mai intensă a spațiu
lui cosmic în scopuri militare ar 
putea periclita eforturile pentru 
dezarmare și ar putea impulsiona 
cursa înarmărilor, se apreciază în- 
tr-un studiu publicat la Washington 
de organizația neguvernamentală 
,.Worldwatch Institute". între altele.

se subliniază că „militarizarea spa
țiului extraterestru este o realitate" 
și se relevă că cheltuielile ameri
cane destinate folosirii spațiului 
cosmic în scopuri militare depășesc 
cu mult pe cele în scopuri pașnice. 
Documentul recomandă trecerea la 
măsuri de dezarmare în spațiul cos
mic.

în cadrul unui marș pentru pace, organizat în capitala Greciei, partici
panții au cerut desființarea bazelor militare străine și încetarea cursei 

^narmăriior nucleare. Fotografia înfățișează un aspect din timpul marșului^

Plenara C. C. al P. C. Chinez
S-a hotârît ca al Xll-lea Congres al partidului 

să înceapă la 1 septembrie
BEIJING 6 (Agerpres). — Plenara 

C.C. al P. C. Chinez, ale cărei lu
crări s-au desfășurat la Beijing; la 
6 august, a hotărît ca cel de-al 
Xll-lea Congres al P. C. Chinez să 
înceapă la 1 septembrie a.c. — rela
tează agenția China Nouă. în comu

nicatul dat publicității se menționea
ză că plenara a examinat și aprobat 
raportul Comitetului Central la cel 
de-al Xll-lea Congres al partidului 
și proiectul statutului revizuit al 
P. C. Chinez.

„România promovează consecvent 
relații bazate pe principii de echitate" 
Articol din revista argentiniană „Prensa Economica"

BUENOS AIRES 6 (Agerpres). — 
Revista „PRENSA ECONOMICA" 
dedică țării noastre pagina de eco
nomie internațională din numărul 
său pe luna iulie, publicînd un am
plu articol intitulat „România : 
Avantajele deschiderii comerciale". 
După ce subliniază că, în condițiile 
actualei crize economice, inflația, 
recesiunea și șomajul își extind tot 
mai mult efectele negative, cu- 
prinzînd din ce în ce mai mari zone 
geografice și determinînd o dimi
nuare sensibilă a ritmului de creș
tere a schimburilor comerciale la 
nivel planetar, articolul precizează 
că „Soluția — așa cum o de
monstrează experiența României — 
nu constă în opțiuni-limită și nici 
într-o iluzorie cale de mijloc. Rela
țiile economice internaționale se pot 
așeza pe principii echitabile, astfel 
incit odată cu satisfacerea intere
selor naționale să asigure avantaje 
pentru toți partenerii". Articolul evi
dențiază o serie de date semnifica
tive privind dezvoltarea economiei 
românești și participarea țării noas
tre la diviziunea internațională a

muncii, subliniind „corelația foarte 
strinsă existentă între procesul de 
modernizare a economiei naționale 
și participarea României la fluxu
rile economice internaționale". Tot
odată, se menționează că „ceea ce 
caracterizează conceptul și acțiunile 
României în promovarea formelor 
noi de relații economice externe 
este cerința valorificării intensive a 
potențialului partenerilor, evitarea 
oricăror tendințe care ar avantaja 
în mod unilateral sau care ar per
petua inechitățile".

„Se poate aprecia — se arată în 
finalul articolului — pe baza fap
telor, că puternica dezvoltare a 
economiei României, accentul pus 
pe efortul propriu nu limitează, ci, 
dimpotrivă^ lărgește sfera relațiilor 
economice externe, conferindu-i 
soliditate, o bază materială in 
continuu progres, ceea ce avantajea
ză toți partenerii, favorizînd dez
voltarea unui comerț echilibrat și 
dinamic — factor de mare însemnă
tate in viața economică interna
țională".

ITALIA

Demisia din guvern a 
miniștrilor socialiști

ROMA 6 (Agerpres). — Italia este 
confruntată din nou cu perspectiva 
unei crize guvernamentale, ca urma
re a demisiei celor șapte miniștri so
cialiști din cabinetul prezidat de pre
mierul Giovanni Spadolini, informea
ză agențiile internaționale de presă. 
Conducerea partidului socialist a ra
tificat decizia miniștrilor săi, ceea 
ce echivalează cu retragerea socialiș
tilor din coaliția ministerială și pier
derea de către guvern a majorității 
parlamentare.

Decizia socialiștilor de a demisiona 
— arată agenția France Presse — a 
fost luată după respingerea de către 
parlament a unuia din decretele-lege 
prezentate de guvern în cadrul pro
gramului său de austeritate care, 
înainte de a fi înaintat forului legis
lativ, întrunise adeziunea tuturor 
partidelor coaliției guvernamentale — 
creștin-democrat, socialist, social-de
mocrat, republican și liberal.

MOSCOVA

Semnarea unei convenții intre guvernele României, Bulgariei 
și Uniunii Sovietice privind colaborarea în domeniul 

energiei electrice
MOSCOVA 6 — Trimisul Agerpres, 

I. Dumitrașcu, transmite : La Mos
cova a fost semnată, la 5 august, 
convenția dintre guvernele Republi
cii Socialiste România, R.P. Bulga
ria și U.R.S.S. privind colaborarea în 
construirea liniei electrice de 750 ki-

lovolți, centrala nuclearoelectrlcă 
Ucraina Sud — Isaccea (România) — 
Dobrudja (Bulgaria) și a stațiilor de 
transformare Isaccea și Dobrudja.

Din partea guvernului român, con
venția a fost semnată de Trandafir 
Cocârlă, ministrul energiei electrice.

Adunarea Mondială pentru „vîrsta a treia" 
și-a încheiat lucrările

Evoluția situației din Liban
© Trupele israeliene au reluat atacurile asupra Beirutului de vest • Dezbaterile din Consiliul de 

Securitate © Manifestație in Israel împotriva continuării războiului in Liban
BEIRUT 6 (Agerpres). — Vineri, 

după o perioadă de acalmie relativă, 
forțele agresoare israeliene au reluat 
atacurile asupra Beirutului de vest — 
informează agențiile internaționale 
de presă. în cursul dimineții, de pe 
mare și de pe uscat, au avut loc pu
ternice bombardamente de artilerie. 
După-amiază, un violent bombarda
ment a fost declanșat — timp de 45 
de minute — de aviația israeliană. 
După cum transmite agenția WAFA, 
atacul aerian a vizat centrele de re
zistență ale forțelor palestiniano- 
libaneze progresiste din zona Sa- 
nayeh, dar au fost atinse mai multe 
obiective civile. Au fost ucise circa 
250 de persoane, în mare majoritate 
femei și copii aflați în adăposturi. 
Mai multe bombe au căzut și în a- 
propierea clădirii guvernului libanez 
sau pe sediile unor ziare, pe care 
le-au distrus, precum și pe unul din
tre cele mai înalte imobile din Beirut.

Agenția WAFA arată că acest nou 
raid reprezintă „o sfidare deschisă a 
rezoluțiilor Consiliului de Securitate 
al O.N.U. și a lumii întregi". Relatînd 
despre situația locuitorilor din Beiru
tul de vest, agențiile Taniug și France 
Presse arată că ea a devenit 
„deznădăjduită".

Pe de altă parte, agențiile Reuter, 
France Presse și Associated Press re
latează că a avut loc o întrevedere 
între primul ministru al Libanului, 
Shafic Al Wazzan, și Philip Habib, 
trimisul special în Orientul Mijlociu 
al președintelui american.

NAȚIUNILE UNITE 6 (Agerpres). 
— Consiliul de Securitate al Orga
nizației Națiunilor Unite, reunit, la 
cererea Uniunii Sovietice, pentru a 
examina situația din Beirut, ca ur
mare a refuzului Israelului de a se 
conforma rezoluțiilor adoptate de con
siliu în ultimele două zile, a luat în 
dezbatere un proiect de rezoluție

propus de delegația sovietică. După 
cum informează agenția T.A.S.S., 
proiectul prevedea condamnarea ati
tudinii israeliene și cerea statelor 
membre ale O.N.U., ca un prim pas, 
să se abțină de a furniza Israelului 
orice fel de armament sau ajutor 
militar. Agențiile U.P.I. și France 
Presse au anunțat vineri seara că 
11 membri ai consiliului au votat în 
favoarea proiectului. S.U.A. au făcut 
uz de dreptul de veto ; Marea Bri- 
tanie, Togo și Zair s-au abținut de 
la vot.

NAȚIUNILE UNITE 6 (Agerpres). 
— Secretarul general al O.N.U., Ja
vier Perez de Cuellar, a prezentat 
Consiliului de Securitate un raport în 
care aduce la cunoștință că atît gu
vernul Libanului, cît și Organizația 
pentru Eliberarea Palestinei s-au de
clarat total de acord cu aplicarea re
zoluției adoptate duminică de Consi
liul de Securitate privind instalarea 
de observatori O.N.U. la Beirut. Ra
portul arată că secretarul general va 
prezenta o nouă dare de seamă în 
momentul în care va primi un răs
puns din partea Israelului, care, deși 
rezoluția cerea aplicarea imediată a 
hotărîrii consiliului, pînă joi după- 
amiază, nu răspunsese.

WASHINGTON 6 (Agerpres). — 
Statele Unite au cerut Israelului ca 
forțele sale să revină la pozițiile o- 
cupate la 1 august (înainte de intra
rea lor în Beirutul de vest) — a de
clarat purtătorul de cuvînt al Casei 
Albe, Larry Speakes, informează 
agențiile France Presse și U.P.I. 
Această cerere — a precizat el — 
este inclusă în mesșjul adresat de 
președintele Reagan premierului 
israeiian Begin. în mesaj se relevă 
„necesitatea absolută" ca Israelul să 
„restabilească" și să mențină înceta
rea focului.

TEL AVIV 8 (Agerpres). — întru
nit, joi seara, într-o reuniune extra
ordinară, guvernul israeiian a res
pins rezoluția Consiliului de Secu
ritate adoptată miercuri seara, care 
cerea revenirea forțelor israeliene 
pe pozițiile deținute înainte de 1 au
gust, a anunțat un purtător de cuvînt 
guvernamental israeiian, citat de 
agențiile France Presse și Reuter.

Guvernul israeiian a respins, de 
asemenea, planul O.N.U. de a ampla
sa observatori ăi Națiunilor Unite la 
Beirut pentru supravegherea încetă
rii focului, conținut în rezoluția Con
siliului de Securitate adoptată la 1 
august.

★
Ministrul de externe israeiian, 

Yitzhak Shamir, a declarat, la reîn
toarcerea din S.U.A., că între guver
nele american și israeiian există di
vergențe în ceea ce privește mijloa
cele de soluționare a crizei libaneze, 
dar nu’ și în privința scopului final 
al acestora — „retragerea totală a 
O.E.P. din Beirut și din Liban", 
transmite agenția France Presse. El 
a făcut un „bilanț pozitiv" al misiu
nii sale în Statele Unite, precizind 
că guvernul israeiian va trebui, la 
următoarea reuniune, să evalueze 
implicațiile mesajului adresat de pre
ședintele Ronald Reagan premierului 
Begin. ’

★
Aproximativ 30 000 de israelieni au 

participat joi seara la o demonstra
ție de protest împotriva invaziei is
raeliene în Liban, informează agen
țiile Reuter și France Presse. Orga
nizată de mișcarea israeliană „Pacea 
acum", demonstrația s-a desfășurat 
in fața clădirii unde avea Ioc reuniu
nea de urgență a cabinetului. Pe 
pancartele purtate de participanți, în 
majoritate tineri, se putea citi „Acum 
— pacea cu palestinienii !“ sau „Nu 
vrem să murim la Beirut !“

-------------------(OIN ACTUALITATEA POLITICĂ)

REPUBLICA SUD-AFRICANĂ

Se intensifică mișcarea antiapartheid
„Revoltă în minele de aur din 

Africa de Sud". în ultimele zile acest 
titlu a revenit insistent în paginile 
presei internaționale, care a relatat 
pe larg despre mișcările revendica
tive ale muncitorilor de culoare, miș
cări ce au angrenat peste 12 000 de 
oameni. Aria acțiunilor muncitorești 
a inclus patru mine de aur din zona 
industrială, aflată în jurul sau în 
apropierea orașului Johannesburg. 
Ele au început la mina „West Drie- 
fontein", unde 4 000 de africani au 
refuzat să coboare în subteran. Miș
cărilor greviste din cele patru mine 
de aur li s-au alăturat muncitorii de 
la o exploatare de cărbune din raza 
orașului portuar Durban. Poliția mi
nei — pentru că fiecare mină dispune 
de forțe proprii de poliție, tocmai 
pentru a înăbuși în fașă orice reven
dicare a muncitorilor africani — a 
ordonat greviștilor să se împrăștie și 
a trecut la represiuni, fără a reuși 
însă să înfrîngă dîrzenia acestora. în 
aceste condiții, au fost chemate uni
tăți ale poliției de stat, care au des
chis focul asupra muncitorilor. Bilan
țul represaliilor : 10 mineri au fost 
uciși, numeroși răniți, sute de mun
citori au fost concediat!, iar 1 300 de
portați, în formula oficială „retri- 
miși în Homeland-uri" (rezervațiile 
pentru negri).

Un episod ce vine să pună Încă o 
dată în evidență politica regimului 
rasist de la Pretoria, de cruntă împi
lare a populației negre majoritare, 
care ripostează periodic cu un val de 
greve ce se revarsă asupra întregii 
Africi de Sud. Muncitorii negri pri
mesc salarii de zece ori mai mici 
decît colegii lor albi, sînt împiedicați 
să dobîndească pregătirea necesară 
unei calificări superioare, sînt reduși 
adesea la o stare de sclavie. în 
același timp, africanii alcătuiesc 
grosul armatei de șomeri. Cifrele 
oficiale recunosc că 20 la sută din 
femeile africane și 42 la sută din 
tinerii africani în jur de 20 de ani 
caută în zadar un loc de muncă. 
Mari decalaje și discrepanțe dăinuie 
în privința calificării. în 1979, indică 
statisticile, albii reprezentau 30 la sută 
din ansamblul forței de muncă, dar 
asigurau 72 la sută din specialiștii de 
înaltă calificare. în cazul mulatrilor, 
aceștia au o pondere de 11,4 la sută 
în totalul forței de muncă și 7,8 la 
sută printre specialiști ; urmează ce
tățenii de origine asiatică cu 3.9 la 
sută și respectiv 3,2 la sută. Africa
nii sînt evident pe ultimul loc. Ei 
reprezintă 54.6 la sută în ansamblul 
forței de muncă, dar pătrund greu îh 
ocupații care necesită o anumită ca
lificare.

în aceste condiții, revolta muncito
rilor africani este lesne de înțeles. 
„Tulburările în rîndul minerilor

sud-africani — se subliniază într-o 
declarație a Comitetului O.N.U. îm
potriva apartheid-ului — au fost 
determinate de prăpastia existentă 
între nivelul salariilor minerilor 
negri și al celor albi, precum și de 
absența măsurilor elementare de pro
tecție a muncii. Veniturile muncito
rilor de culoare se situează sub ni
velul de pauperitate admis oficial, 
în plus, sistemul inuman al apart
heid-ului îi condamnă să trăiască se
parați de familie".

în Africa de Sud există peste 200 
de legi și reglementări rasiste, care, 
de-a lungul celor mai bine de 30 de 
ani, au transformat această parte a 
continentului într-un infdrn pentru 
populația de culoare. Regimul de 
apartheid deține tristul recdrd al 
arestărilor — 500 000 anual, al exe
cuțiilor — peste 100 și al victimelor 
torturilor polițienești. Din 1964 zac 
în temnițele regimului rasist lide
rii Congresului Național African 
(A.N.C.) — Nelson Mandela, Walter 
Sisulu, Raymond Mhlaba, Govan 
Mbeki, Aimed Kathrada — și mulți 
alți patrioți. La 12 septembrie 1977 a 
murit în urma torturilor liderul stu
dențesc Steve Biko. în februarie 
anul acesta a fost ucis, In timpul 
interogatoriului, într-o închisoare din 
Johannesburg, liderul sindical alb 
dr. Neil Aggett. O lună mai tîrziu a 
decedat, după crunte torturi în 
închisorile din Africa de Sud, tînă- 
rul namibian J. Kakuvu.

Teroarea practicată în Africa de 
Sud, exterminarea liderilor politici 
nu au consolidat însă bazele re
gimului rasist de la Pretoria. Dim
potrivă, rezistența și actele de re
voltă s-au intensificat. La aflarea 
morții liderului sindical N. Aggett, 
A.N.C. a chemat la încetarea lucru
lui, chemare urmată de mii de mun
citori din toate centrele economice 
ale Africii de Sud și cu deosebire la 
Johannesburg, Kapstadt, Port Eli
sabeth.

După cum informează publicațiile 
care se opun regimului rasist, în 
Africa de Sud este în curs de desfă
șurare un proces de raliere a princi
palelor forțe sociale din țară, în pri
mul rînd a muncitorilor, a oamenilor 
muncii, la acțiuni unite cu masele 
populare din bantustane.

Mișcarea pentru abolirea legislației 
rasiste, a apartheidului, pentru rîn- 
duieli democratice cuprinde categorii 
tot mai largi ale populației din 
Africa de Sud, inclusiv păturile pro
gresiste ale locuitorilor albi, recen
tele acțiuni greviste avînd, pe lingă 
caracterul lor revendicativ, un pro
nunțat aspect politic și un profund 
ecou în masele oprimate. Această 
luptă comună antiapartheid a mun
citorilor și țăranilor, a altor pături

oprimate ale populației, are o pu
ternică rezonanță în rîndurile unor 
organizații studențești, in general ale 
tineretului, ale femeilor și clerului.

în aceste împrejurări, promisiunea 
formulată de primul ministru, Pieter 
Botha, la recentul Congres extraordi
nar al Partidului Național (aflat la 
putere din 1948), de a constitui „un 
parlament tricameral" din reprezen
tanți ai celor 4 500 000 albi, 2 800 000 
metiși și 830 000 indieni asiatici apa
re ca o încercare prost deghizată de 
a stăvili nemulțumirea maselor dis
criminate, exploatate și asuprite, cu
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atît mai evident cu cît cei 22 000 000 
africani, care formează imensa ma
joritate a populației în Africa de 
Sud, rămîn cu desăvîrșire excluși de 
la cele mai elementare drepturi. 
Este, totodată, o manevră diversio
nistă de scindare a. rîndurilor mișcării 
antiapartheid, tocmai într-un moment 
cînd se accentuează procesul de con
vergență a mișcărilor autonome ale 
diferitelor ’ grupuri etnice pentru 
formarea unui front comun de luptă 
împotriva regimului rasist.

Petre STANCESCU

Dificultățile economico-sociale 
și perspectiva alegerilor anticipate

Vară fierbinte la Madrid ! Și nu 
este vorba doar de coloana de 
mercur a termometrelor, care urcă 
adesea spre 40 de grade Celsius, ci, 
mai ales, de climatul politic și social. 
Simpla răsfoire a oricărui ziar sau 
recepționarea buletinelor de știri 
transmise de posturile de radio și de 
televiziune sînt edificatoare în acest 
sens : frămîntări puternice în inte
riorul unor partide, formarea de noi 
grupări politice, reorientări în acti
vitatea altora —- totul avînd ca fun
dal înrăutățirea de la o zi la alta a 
situației economico-sociale (crește
rea datoriei externe, deficitul buge
tar, șomajul etc).

Fără îndoială, criza pe care o tra
versează partidul de guvernămînt. 
Uniunea Centrului Democratic, a 
concentrat, în ultimele săptămîni, 
atenția opiniei publice din țară. 
Aceasta, cu atît mai mult, cu cît, mo
dificările din compoziția conducerii 
partidului respectiv s-au repercutat, 
cum era și firesc, în componența 
echipei guvernamentale, condusă de 
Leopoldo Calvo Sotelo. După dezba
teri aprinse, nu de puține ori contra
dictorii — în fond, cum se știe, 
U.C.D. a fost, la constituire, în 1977, 
rezultatul fuzionării a 12 grupări po
litice, de tendințe diferite — Consi
liul politic a ales ca președinte al 
partidului pe Laudelino Lavilla, în 
locul actualului șef al guvernului, 
Leopoldo Calvo Sotelo. Această ro
cadă avea ca scop depășirea crizei, 
dar — cum sînt de părere majorita
tea observatorilor politici de la Ma
drid — efectul său cel mai spectacu
lar l-a constituit plecarea din U.C.D. 
a fondatorului său, fostul președinte 
al guvernului și al partidului, Adolfo 
Suarez, și crearea de către acesta a 
propriului său partid „Centrul De
mocratic și Social", în perspectiva 
viitoarelor alegeri generale. Referin- 
du-se la toate aceste evoluții, cunos
cutul ziar vest-german „Frankfurter 
Allgemeine" scrie : „Consiliul politic 
al U.C.D. a propus, după serioase

discuții, pe Laudelino Lavilla ca pre
ședinte al partidului. Oameni de a- 
faceri influenți și posibili șefi mili
tari importanți au împiedicat întoar
cerea lui Suarez la președinția parti
dului, după cum afirma însuși Sua
rez. In același timp, o serie de mili
tari și oameni de afaceri politizați, 
ca și unii oameni politici fără per
spective electorale intenționează for
marea unui guvern de tranziție, 
fără să țină seama de raportul de 
forțe din ' parlament, pentru ca să 
poată guverna pînă în mai 1983, cînd 
vor avea loc alegerile. Cercurile de 
afaceri doresc ca U.C.D. să concerte
ze o coaliție electorală cu partidul 
de dreapta, Alianța Populară, con- 

/ dus de Fraga Irribame, și în acest 
mod să împiedice victoria socialiș
tilor".

Dealtfel, prezentînd în cadrul unei 
conferințe de presă programul parti
dului, Adolfo Suarez a declarat că 
acesta este gata să-și dea spri
jinul unui viitor guvern socialist, 
dar exclude categoric orice alianță 
cu un cabinet de centru-dreapta. EI 
a apreciat că modernizarea Spaniei 
presupune un program politic de 
centru-stînga. în opinia sa, ca urma
re a retragerii unor deputați din 
partidul guvernamental — Uniunea 
Centrului Democratic .— guvernul de 
coaliție va pierde majoritatea și va 
recurge la alegeri anticipate, proba
bil în luna noiembrie. Adolfo Sua
rez a adăugat că plecarea sa din rîn
durile Uniunii Centrului Democratic 
se datorează „numeroaselor ambiții 
personale, divergențelor politice și 
presiunilor externe care împiedică 
partidul de guvernămînt să transpu
nă in practică o orientare politică 
centristă". Potrivit estimărilor obser
vatorilor politici din capitala Spa
niei, o serie de deputați ai U.C.D. 
s-ar putea alătura curînd Centrului 
Democratic și Social, care și-a pro
clamat o orientare de centru-stînga 
— slăbind astfel și mai mult poziția 
parlamentară a guvernului Calvo So

telo. Erodarea acestei poziții este 
determinată și de apariția altor for
mații politice, inclusiv Partidul De
mocrat Popular, inclinînd spre o 
coaliție cu dreapta (Alianța Popu
lară). Pentru mulți oameni politici 
spanioli, toate aceste fenomene sînt 
efecte secundare ale încercării de lo
vitură de stat din februarie anul tre
cut, care a dus la o deplasare spre 
dreapta a unora dintre grupările po
litice, inclusiv o parte dintre cele 
reunite în cadrul U.C.D.

în acest context, frămîntările prin 
care trece partidul de guvernămînt 
au rezonanță in întreaga viață politi
că a țării. Evidențiind situația gene
rală economică și socială a țării, Par
tidul Socialist Muncitoresc Spaniol, 
beneficiarul ultimului test electoral — 
alegerile legislative din Andaluzia, pe 
care le-a cîștigat cu 52,6 la sută din 
voturi — se pronunță pentru alegeri 
anticipate, eventual în noiembrie 
(deci cu cinci luni înainte de terme
nul prevăzut). Alte partide, între 
care și P.C. din Spania — după cum 
arăta recent Santiago Carrillo, secre
tar general al P.C.S. — consideră 
însă că trebuie respectat calendarul 
electoral, chiar dacă actualul partid 
de guvernămînt este uzat de frămîn
tările interne.

Desigur, toate aceste evoluții poli
tice nu pot fi separate de dificultă
țile de ordin economic și social cu 
care se confruntă țara. în primul 
rînd. este vorba de persistența stării 
de semi-stagnare a economiei. Pro
dusul național brut a cunoscut creș
teri minore : 1,2 la sută în 1980, 1 la 
sută în 1981 ; nivelul șomajului este 
dintre cele mai ridicate în țările 
vest-europene. 15 la sută, iar inflația 
14,4 la sută ; plățile curente înregis
trează un deficit de 5 miliarde de 
dolari, iar datoria externă pe ter
men lung se cifrează la 27 miliarde 
de dolari. Toate acestea pun în fata 
guvernului de la Madrid, potrivit 
înseși recunoașterilor guvernamen
tale. probleme dintre cele mai com
plicate. Programele de stimulare a 
activității productive, fie că este 
vorba de industrie, agricultură, 
pescuit sau transporturi, fie de ener
gie. sînt subminate de creșterea in
flației și a șomajului. Liniile princi
pale ale politicii pentru anul acesta 
urmăreau ca rata inflației să fie re
dusă la 12 la sută, salariile să fie 
menținute între 9 și 11 la sută, iar 
numărul celor fără lucru să rămînă 
constant, în condițiile asigurării a 
350 000 noi locuri de muncă. Dar in
flația a sporit, indicele în intervalul 
ianuarie-iunie fiind de 7,8 la sută, 
iar pe ultimele 12 luni de 16,1 la 
sută, iar rata șomajului a devenit 
aspectul cel mai grav din punct de 
vedere economico-social, atingînd 
peste 1,8 milioane de persoane.

Sînt realități care, fără îndoială, 
stau la baza actualelor mutații de pe 
scena politică spaniolă, explică ca
racterul fluid și contradictoriu al ul
timelor sale evoluții.

Valentin PAUNESCU ; 
_____________________________/

VIENA 6 (Agerpres). — La Viena 
s-au încheiat, vineri, lucrările Adu
nării Mondiale pentru vîrsta a treia, 
la care au participat, timp de zece 
zile, delegații din 123 de state, în
tre care și România.

în ultima zi, participanții au a- 
doptat un plan de acțiune conceput 
să întărească și să extindă posibili
tățile statelor lumii de a face cu 
succes față problemelor pe care le 
întîmpină persoanele în vîrstă. Pla
nul — care va fi prezentat spre a- 
probare Adunării Generale a Orga
nizației Națiunilor Unite in cursul a- 
cestui an — cuprinde propuneri pen
tru creșterea cooperării internațio
nale în domeniile asistenței sanitare, 
locuințelor. Documentul, ca și nu

meroșii delegați care au luat cuvîn- 
tul in cadrul dezbaterilor au făcut 
apel la Națiunile Unite să sprijine 
programele de asistență destinate 
persoanelor în vîrstă.

Luind cuvintul in ultima zl a lu
crărilor Adunării Mondiale pentru 
virsta a treia, secretarul general al 
O.N.U., Javier Perez de Cuellar, a 
recomandat să fie acordată o mai 
mare atenție problemelor cu care sînt 
confruntate persoanele în vîrstă. 
Cuellar a notat cu satisfacție că A- 
dunarea Mondială pentru vîrsta a 
treia a marcat una dintre puținele 
ocazii cînd o problemă de o impor
tanță globală a fost abordată de co
munitatea internațională înainte ca 
ea să atingă o fază critică.

„Disputa oțelului": un prim aranjament intre S.U.A. 
si Piața comună

WASHINGTON 6 (Agerpres). — 
Negociatorii americani și vest-euro- 
peni au anunțat, oficial, vineri, la 
Washington, intr-un comunicat co
mun, reluat de agenția France 
Presse, încheierea unui „aranja
ment" în scopul soluționării dispu
telor privind exportul de oțeluri din 
țările membre ale Pieței comune în 
Statele Unite. Aranjamentul interve
nit — se arată in comunicat — pre
vede limitarea exporturilor C.E.E. 
pentru 11 produse importante de oțel 
la 5.754 la sută din totalul livrări
lor pe piața americană în 1981.

Aranjamentul urmează să intre în 
vigoare după aprobarea lui de către

producătorii americani de oțel, pe de 
o parte, și de către guvernele celor 
10 țări membre ale Pieței comune, 
pe de altă parte. Se preconizează ca 
el să fie valabil pină la 31 decem
brie 1985.

Disputa privind exporturile vest- 
europene de oțeluri pe piața ame
ricană nu este însă considerată so
luționată. Oficialități vest-europene, 
citate de agenția Associated Press, au 
relevat că aranjamentul nu include 
două produse importante — țevile și 
tuburile de oțel — care corțstHuie 
25 la sută din totalul exporturi,' 'co
munitare pe piața americană. ' j.

^AGENȚIILE DE PRESA
O -■ pe scurt

REUNIUNEA DE EXPERTI 
1 UNESCO IN DOMENIUL DREP-
■ TURILOR OMULUI s-a desfășurat 

la Strasbourg. Cu acest prilej, a
I fost creată Asociația internațională 

a profesorilor și cercetătorilor in 
I domeniul drepturilor omului. Ca 
| vicepreședinte al asociației și mem

bru in Comitetul său Executiv a 
I fost ales Adrian Năstase, cercetă

tor științific la Institutul de cerce- 
I țări juridice din București. Repre

zentantul român a fost ales și 
I membru al Consiliului de condu- 
| cere al Huridocs (Sistemul interna

țional de informare și documentare 
I în domeniul drepturilor omului), 

constituit în aceeași perioadă.
, CONVORBIRI CHINO-AUSTRA-

LIENE. Primul ministru al Austra- 
I liei, Malcolm Fraser, și-a încheiat 

vizita oficială în China. La o con- 
I ferință de presă, oaspetele s-a refe- 
| rit la convorbirile cu Deng Xiao

ping, vicepreședinte al C.C. al P.C. 
I Chinez, și Zhao Ziyang. premierul 
| Consiliului de Stat al R.P. Chineze, 
1 menționînd că au 'fost examinate 
. probleme privind dezvoltarea rela

țiilor prietenești de cooperare din- 
I tre cele două țări în domeniile ști

inței, tehnologiei și comerțului.
ADUNAREA CONSULTATIVA A 

1 TURCIEI a început examinarea 
, proiectului noii constituții a țării, 

al cărei text, .după definitivare, va 
I fi prezentat, la 23 septembrie, Con

siliului Național al Securității. Pro- 
I iectul noii legi fundamentale turce 

acordă puterii executive preroga
tive largi. Astfel, președintele țării

■ — ales de o Adunare Națională — 
îl va desemna și il va putea revoca

I pe primul ministru, va putea de
creta starea de urgență, precum și 
legea marțială.

UN INCENDIU PUTERNIC a 
cuprins peste o mie de hectare de 1 
pădure în apropierea comunei Za- . 
seki, lîngă granița de vest a R.P. Po
lone, relatează agenția P.A.P. Ac- | 
țiunea de punere a flăcărilor sub 
control a decurs în condiții grele, I 
datorate secetei și căldurii din ul
timele săptămîni. Sinistrul a cauzat 
explozia unor muniții rămase în , 
pădure încă din timpul celui de-al 
doilea război mondial. Nu au fost I 
victime.

ACCIDENTE DE AVIAȚIE. Un | 
elicopter aparținind forțelor aerie
ne italiene s-a prăbușit in apropie- i 
rea coastelor Siciliei, doi din cei 
trei militari aflați la bord pierzîn- 
du-și viața. In același timp, in An- , 
glia, un avion de antrenament de 
tip „Hunter" al forțelor aeriene s-a | 
prăbușit pe teritoriul Țării Galilor, 
in apropierea localității Carmar- I 
then. Cele două persoane aflate la | 
bordul aparatului au izbutit să st 
salveze cu ajutorul parașutelor. ,

ȘOMAJUL IN DANEMARCA. | 
Numărul șomerilor s-a ridicat, la 
mijlocul lunii trecute, la 224 000 I 
persoane, ceea ce reprezintă 8,5 la | 
sută din populația activă, relevă 
statisticile publicate la Copenhaga, i 
Se menționează că în aceeași pe
rioadă a anului trecut rata șomaju- I 
lui era de 7,9 la sută.

TAIFUNUL „BESS", care s-a a- I 
bătut zilele trecute asupra ret/'Si- 
lor centrale și de vest ale Japo. fii, I 
a provocat 64 morți, 131 răniți și'17 
persoane date dispărute. Agenția 
Kyodo precizează că 31 din cele 41 i 
prefecturi ale țării au avut de su- | 
ferit. Cele mai afectate au fost pre
fecturile Mie, Osaka și Nara. I

Îndemnuri la reflecție
Protestul hotărît al 

milioanelor de oameni 
ai planetei împotriva 
aberantei curse a înar
mărilor, pentru dezar
mare și pace îmbracă 
forme din cele mai 
diferite. Demonstrații, 
mitinguri, marșuri, 
semnarea de apeluri. 
Recent, în Italia s-a 
folosit o altă formă de 
acțiune. Mii de vederi 
cu reproducerea renu
mitului tablou „Guer
nica" al lui Picasso — 
simbol al ororilor răz
boiului — au fost ex
pediate președintelui 
țării, Alessandro Per- 
tini, de către cetățenii 
unuia din cartierele 
Romei — „Sette ca- 
mini". Urmînd inițiati
va comitetului local de 
luptă pentru pace, lo
cuitorii „Cetății eter
ne" au cerut să se a- 
dopte măsuri efective 
în favoarea păcii, des
tinderii și colaborării 
internaționale.

O originală formă de 
protest s-a înregistrat 
tot în această țară cu 
prilejul „Salonului de
senului umoristic" de 
la Bordighera. Tradi

ționala manifestare in
ternațională a consa
crat ediția sa din acest 
an — cea de-a 35-a — 
păcii, organizatorii mo- 
tivînd opțiunea lor 
prin aceea că „trăim o 
epocă sfîșiată de 
războaie". Din cele 
10 000 de desene sosite 
din 41 de țări ale lu
mii și dedicate păcii 
au fost selecționate și 
expuse circa 1 000.

Cunoscutul caricatu
rist francez Raymond 
Peyne, autor al cele
brului cuplu de îndră
gostiți „Valentin și Va
lentina", i-a desenat 
pentru Salonul de la 
Bordighera pe eternii 
săi eroi încercind să 
rețină porumbelul pă
cii. Italianul Gaetano 
Marotta și-a imaginat 
pasărea-simbol a păcii, 
albul și elegantul po
rumbel nu acoperit cu 
pene, ci cu un fir de 
sirmă ghimpată. Ar
gentinianul Jose Her
nandez a meditat în 
desenul său asupra re
centului război al Mal- 
vinelor, imaginînd doi 
tineri care își scriu cu 
creta „Te iubesc !", nu

pe vreun zid oarecare, 
ci pe corpul unei ra
chete „Exocet" gata 
de start. Amenințarea 
războiului nuclear, pe
ricolul crescînd al 
cursei neinfrinate a 
înarmărilor, ca și răz
boaiele locale fac o- 
biectul desenelor ex
puse, din care răzbat 
îngrijorarea, tristețea, 
ca și îndemnul la ac
țiune, la schimbarea 
actualului curs al eve
nimentelor.

„Știu foarte bine, nu 
există nici un motiv 
de rîs în cele ce se pe
trec astăzi în lume" — 
declara Cesare Per- 
fetto, animatorul Salo
nului desenului umo
ristic — „dar de la 
Bordighera nu pornesc 
numai mesaje care să 
îndemne la rîs". „Ele 
trebuie să fie un sti
mulent care să ne de
termine să reflectăm".

Și, intr-adevăr, ase
menea originale forme 
de protest nu repre
zintă altceva decît un 
îndemn la reflecție și 
acțiune, la înfăptuirea 
dezarmării și apărarea 
păcii. (B. Radu).
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