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Deschidem noul an de invățămînt în condițiile cînd întregul popor acționează cu 
toată fermitatea pentru îndeplinirea hotărîrilor Congresului al XII-lea, care a trasat 
obiectivul fundamental al trecerii României la un nou stadiu de dezvoltare și realizarea 
unei noi calități a muncii și vieții, în toate domeniile de activitate. Deschidem noul an 
de invățămînt școlar cu hotărîrea de a face totul pentru ca, și în domeniul învățămîn 
tutui, să realizăm o nouă calitate a întregii activități.

NICOLAE CEAUȘESCU

de stat au 
invățămînt. 
și in între- 
bucureștene
cu școlile

Epoca ultimilor 17 ani din isto
ria românească a statornicit, ca o 
frumoasă tradiție, inaugurarea fie
cărui an de invățămînt sub sem
nul dialogului fructuos de lucru pe 
care secretarul general al partidu
lui, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
îl poartă cu cadre didactice, cerce
tători. specialiști ai producției, cu 
tineretul studios, al indicațiilor și 
orientărilor noi formulate cu acest 
prilej pentru perfecționarea activi
tății școlii de toate gradele. în lu
mina acestei tradiții, noul an de 
învățămint 1982—1983 a început in
tr-o atmosferă de sărbătoare, dar 
și de mobilizare a eforturilor, pri
lejuită de vizita de lucru pe care 
tovarășul Nicolae Ceausescu, secre
tarul general al Partidului Comu
nist Român, împreună cu tovarășa 
Elena Ceaușescu. cu ceilalți con
ducători de partid și 
efectuat-o in unități de 
de cercetare științifică 
prinderi industriale 
care colaborează strîns 
și facultățile in pregătirea temei
nică a cadrelor de muncitori și 
specialiști.

Vizita secretarului general al 
partidului a prilejuit astfel o anali
ză minuțioasă a stadiului realiză
rii sarcinilor atît în domeniul pre
gătirii cadrelor, cit și al cercetării 
și producției industriale, stabilin- 
du-se. totodată, măsurile ce se im
pun pentru ca viitoarele promoții 
de muncitori și de specialiști să 
obțină la locurile lor de muncă 
cele mai bune rezultate. De aceea, • 
indicațiile și sarcinile formulate de 
tovarășul Nicolhe Ceaușescu in 
școlile, facultățile, în institutele de 
cercetare și în întreprinderile vi
zitate, ca și în cuvîntarea rostită la 
marea adunare populară de pe 
platforma Institutului politehnic 
din Capitală, sînt menite să con
tribuie la perfecționarea întregii 
activități de pregătire a cadrelor. 
Ca in atitea rinduri. recentul dia
log de lucru al secretarului gene
ral al partidului cu cadrele didac
tice. cu specialiștii din cercetare.

TOATE FORȚELE SATELOR. 
II LA RECOLTARE
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Condițiile priel- 
aceste zile tre-

Strîngerea la timp și fără pierderi 
a recoltei de toamnă constituie in 
momentul de față o sarcină de mare 
responsabilitate pentru toți oamenii 
muncii din agricultură. Acum, mai 
mult ca în alți ani, vremea uscată 
și călduroasă a grăbit coacerea cul
turilor tirzii, ceea ce face necesar 
ca toate forțele de la sate să lu
creze în cimp zi de zi, din zori și 
pină seara, pentru ca. intr-o peri
oadă scurtă, recolta să fie strinsă in 
întregime și de
pozitată in cele 
mai bune condiții.

Ce concluzii se 
desprind din des
fășurarea de pină 
acum a lucrărilor, 
care sint priorită
țile acestor zile in 
ce privește recol
tarea culturilor de 
toamnă ?
FLOAREA-SOA- 

RELUI. Recolta
rea acestei va
loroase plante o- 
leaginoase se a- 
propie de sfîrșit. 
în seara zilei de 
16 septembrie, 
mai era de strîns 
recolta de pe 
10 000 hectare, a- 
flată in unitățile 
agricole din jude
țele Tulcea. Satu 
Mare și Bacău, 
nice de lucru din 
buie folosite din plin pentru a se 
încheia de urgență recoltarea florii- 
soarelui. iar producția să fie livra
tă neintirziat bazelor de recepție și 
fabricilor de ulei.

PORUMBUL. Timpul uscat și 
călduros a grăbit foarte mult coace
rea porumbului. Aceasta impune ca 
in toate unitățile agricole să fie re
actualizate graficele de recoltare a 
acestei culturi, pentru ca producția 
să fie strinsă și depozitată în cel 
mai scurt timp. Pină in seara zilei 
de 16 septembrie, potrivit datelor 
furnizate de Ministerul Agriculturii, 
porumbul a fost strîns» de pe 13'la 
sută din suprafața cultivată. Această 
lucrare este mai 
t.ățile agricole de 
tiste din județele 
hedinți și Brăila, 
doar la județele 
int-ii, unde porumbul se coace mai 
devreme, se constată că recoltarea 
pste întîrziată in județele Constanța, 
Giurgiu și Timiș, unde procentul 
realizărilor se situează sub media 
zonei. Concomitent cu măsurile ce 
trebuie întreprinse în fiecare uni-

avansată în uni- 
stat și coopera- 
Iași, Bacău. Me- 
Dacă ne referim 
afiate in zona

proiectare și din producție, cu în
tregul tineret al țării a evidențiat 
modul constructiv, 
cratic în care sint 
blemele complexe 
cercetării științifice 
tului românesc, soluțiile practice, 
originale adoptate cu acest prilej, 

în această perspectivă, mobiliza
toarele îndemnuri, adresate de to
varășul Nicolae Ceaușescu pentru 
ca noul an de invățămînt să înre
gistreze un salt calitativ au stră
bătut ca un fir roșu magistrala cu- 
vîntare de la marea adunare popu
lară din Capitală. Prin sintetizarea 
rezultatelor obținute în procesul 
de pregătire a cadrelor, prin clari
tatea și elocvența cu care au fost 
evidențiate posibilități noi de co
laborare intre învățămint. cercetare 
și producție, ca și prin amplul 
context social in care au fost cir
cumscrise imperativele situării în
tregii activități de învățămint pe o 
treaptă superioară, cuvintarea to
varășului Nicolae Ceaușescu con
stituie un cuprinzător program de 
acțiune pentru școala românească 
de toate gradele, chemată să-și 
amplifice vocația socială și să-și
sporească aportul la progresul mul
tilateral al României socialiste.

Din ampla cuvîntare a secretaru
lui general al partidului s-au des
prins cu limpezime orientări cu
prinzătoare pentru invătămîntul 
de toate gradele, sarcinile de mare 
răspundere ce revin organizațiilor 
de partid din școli și facultăți, co
muniștilor., organizațiilor de tine
ret. tuturor cadrelor didactice, in 
vederea înfăptuirii exemplare a 
nobilei misiuni a scolii de a reali
za pregătirea profesională și edu
carea moral-pol'itică 
generații de constructori 
lismului. 
acest sens 
partidului 
simbolic 
creație a școlii contemporane 
mânești, din domeniul __ .. . _.
și energetic — domenii-cheie pen
tru industrie — dar ele sint sem- 

profund demo- 
abordate pro- 

ale economiei, 
și învățămin-

a viitoarelor 
ai socia- 

Exemnlele folosite în 
de secretarul general al 
au fost extrase. în mod 
pentru capacitatea de 

ro- 
metalureic

tate agricolă pentru folosirea din 
plin a mijloacelor mecanice, se im
pune ca cea mai mare parte a coo
peratorilor, a celorlalți locuitori ai 
satelor să fie mobilizați la culesul 
porumbului. Concomitent cu recol
tarea, este necesar să se asigure 
transportarea la bazele de’ recepție 
și in pătulele proprii ale unităților 
agricole a intregii cantități care se 

' culege in cursul unei zile, astfel 
incit să nu rămînă peste noapte

îndeosebi în județele 
și Bacău
mai operativ, în pri- 
terenurile ce vor fi

Fioarea-soarelui mai este de recoltat de 
pe 10000 hectare, 
Tulcea, Satu Mare 
Porumbul - strîns 
mul rînd de pe
însămînțate cu cereale de toamnă 
Sfecla de zahăr - recoltată și expediată 
fabricilor potrivit graficelor
Cartofii - culeși mai repede și transpor
tați grabnic la silozuri și în piețe

știuleți în grămezi pe cimp. De ase
menea., trebuie avut in vedere că 
pe mari suprafețe din cele ocupate 
cu porumb urmează să se însămin- 
țeze cereale păioase de toamnă, 
ceea ce presupune ca resturile ve
getale de pe terenurile respective 
să fie adunate de îndată și scoase 
la marginea solelor, pentru ca trac
toarele să poată intra imediat la 
arat.

SFECLA DE ZAHĂR se recol
tează potrivit graficelor întocmite 
in comun de unitățile agricole și 
fabricile de zahăr. Pină la 16 sep
tembrie, sfecla a fost strinsă de pe 
18 400 hectare; în multe locuri, pre
vederile din grafice au fost pină 
acum respectate, asigurîndu-se un 
flux normal in procesul de fabrica
re a zahărului. în zilele ce urmează, 
datorită faptului că și alte fabrici 
încep să producă, va trebui să fie 
intensificată recoltarea sfeclei de 
zahăr, respectîndu-se întocmai pre
vederile din grafice. O cantitate 
mai mică ar putea lipsi fabricile de 
materia primă necesară, iar una 
mai mare ar genera pierderi, da
torită expunerii rădăcinilor la soare 
și vînt. Din datele furnizate de mi-

I

pentru 
pregă-

nificative în același timp 
toate sectoarele in care sint 
tiți viitorii muncitori cu înaltă ca
lificare sau specialiști de diferite 
profiluri. Pentru că pretutindeni în 
invățămînt — așa cum a subliniat 
tovarășul Nicolae Ceaușescu — se 
poate realiza mai'mult și mai bine, 
mai temeinic și cu un grad mai 
inalt de originalitate ; creșterea e- 
ficienței, sporirea competitivității, 
a valențelor de creativitate sint 
astăzi sinonime cu însăși posibili
tatea autoperfecționării sociale și, 
ca atare, intră in ecuația contem
porană a formării și afirmării per
sonalității.

Congresul al XII-lea al partidu
lui a stabilit mobilizatoare obiecti
ve pentru dezvoltarea multilatera
lă a industriei, agriculturii, știin
ței și culturii românești, pentru 
afirmarea acestora la nivelul celor 
mai inalte exigențe. Este un fapt 
de la sine înțeles că pentru reali
zarea integrală a tuturor acestor 
obiective sint necesare cadre de 
înaltă calificare, fără aportul că
rora n-ar putea fi concepute ridi
carea muncii pe o nouă treaptă de 
calitate, sporirea eficienței econo
mice, valorificarea superioară a 
resurselor materiale, dezvoltarea 
bazei de materii prime și energe
tice a țării ; așadar, tot 
conferi un 
sat tuturor _______  __
agriculturii românești. în 
perspectivă clară și cuprinzătoare, 
secretarul general al partidului a 
evidențiat importanța crescindâ pe 
care o are in noul an adincirea 
procesului de integrare a învăță- 
mintului cu cercetarea și producția, 
sarcinile noi ce decurg de aici atit 
pentru pregătirea cadrelor capabi
le să se integreze rapid și cu rezul
tate superioare in procesul de pro
ducție. cit și pentru sporirea con
tribuției de înaltă creație tehnico- 
științifică pe care școala româneas
că este chemată s-o aducă la pro
gresul general al societății. Dind o 
'înaltă apreciere rezultatelor obți
nute pină acum in procesul inte-

ce poate 
caracter modem. avan- 
ramurilor industriei și 

această

•

nisterul de resort rezultă că fațade 
graficul cumulat pentru perioada 
10—16 septembrie, în județul Dolj 
s-a recoltat și livrat numai 42 la 
sută din cantitatea prevăzută, iar în 
județele Teleorman — 24 la sută. 
Mehedinți — 23 la sută, Călărași — 
60 la sută. în același timp, trebuie 
combătută practica păgubitoare, în- 
tilnită in unele unități agricole, de 
a lăsa rădăcinile de sfeclă in gră
mezi pe cimp, neacoperite, intrucit 

aceasta duce la 
scăderea procen
tului de zahăr și 
îngreuiază proce
sul de fabricație. 

CARTOFII. Pină 
acum s-au recol
tat 62 000 hectare, 
ceea ce reprezintă 
50 la sută din su
prafața cultivată, 
intr-unui din ju
dețele mari pro
ducătoare de car
tofi — Suceava — 
producția a fost 
strinsă de pe-77 la 
sută din suprafe
țele cultivate in 
unitățile agricole 
de stat și coope
ratiste. Această 
lucrare este avan
sată și în jude
țele Giurgiu. Iași. 
Galați. Botoșani. 

Sălaj. Bistrița-Năsăud; în schimb, 
se desfășoară deocamdată in ritm 
nesatisfăcător în județele Ialomi
ța, Timiș, Arad, Gorj, Caraș- 
Severin, Mureș, Cluj și Alba. 
Concomitent cu măsurile ce tre
buie întreprinse pentru intensi
ficarea recoltării, cea mai mare 
atenție trebuie acordată transportu
lui, astfel incit in cel 
timp cartofii să ajungă 
și in piețe.

Interesele economiei
ale producătorilor agricoli, ale în
tregului popor cer ca recolta de 
toamnă să fie strinsă cit mai repede 
și fără pierderi. Tocmai de aceea, 
datoria organelor județene de 
partid și agricole, a comitetelor de 
partid și consiliilor populare comu
nale, a consiliilor agroindustriale și 
conducerilor unităților agricole este 
să asigure o și mai temeinică orga
nizare a muncii la recoltare și 
transport, punind accentul pe folo
sirea din plin a mijloacelor meca
nice și a timpului de lucru, pe mo
bilizarea puternică la munca din 
cimp a tuturor locuitorilor de la 
sate.

mai scurt 
în silozuri

naționale.

de onoare — 
responsabile 

spiritului re- 
patriotic — 
slujitorii în- 

spori autori-

grării, tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a subliniat îndatoririle sporite ce 
revin tuturor cadrelor didactice, 
cercetătorilor, specialiștilor pro
ducției, de a-și uni eforturile în 
vederea soluționării celor mai acu
te probleme ale științei și tehnicii 
contemporane, ale economiei na
ționale, de a înscrie o contribuție 
cit mai substanțială la progresul 
neîntrerupt al României socialiste. 
„Putem spune — sublinia secreta
rul general al partidului — că în- 
vățămintul românesc de toate gra
dele a ajuns la un nivel de dezvol
tare și Ia o bază materială care îi 
permite să rezolve cu succes orice 
probleme in domeniul pregătirii ca
drelor pentru toate sectoarele de 
activitate". De aici decurge marea 
răspundere cu care au fost înves
tite cadrele didactice din școlile și 
facultățile noastre, aflate acum în 
fata unui examen 
examenul inițiativei 
și al competenței, al 
voluționar, profund 
prin susținerea căruia 
vățămîntului iși vor 
tatea științifică și. morală.

Școlii românești ii revine răspun
derea principală pentru formarea 
tinerilor in spiritul conștiinței îna
intate, al moralei noi. socialiste, ca 
cetățeni de nădejde ai patriei, be
neficiind de un orizont larg de 
cunoaștere și înțelegere a vieții și 
societății contemporane. în acest 
scop, tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a subliniat necesitatea ridicării 
muncii oolitico-educative din școli 
și facultăți pe o nouă treaptă, cu 
eficiență superioară, astfel incit 
fiecare elev sau student să-și însu
șească temeinic concepția materia- 

- list-dialectică, cele mai noi cuceriri 
ale cunoașterii umane, ideile înal
te. nobile ale socialismului științi
fic. Prin munca politico-educativă 
să fie cultivată la tînăra generație 
răspunderea fată de societate, pen
tru afirmarea fiecărui tînăr ca un 
om cu inalt orizont civic, ca pa-
(Continuare in pag. a V-a)

s-a
recoltarea

florii-soarelui
)

Oamenii muncii de pe ogoa
rele județului Iași au încheiat 
recoltarea florii-soarelui pe în
treaga suprafață de 7 597 hec
tare.

în telegrama adresată cu acest 
prilej Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român, to
varășului «-Nicolae Ceaușescu de 
către Comitetul județean Iași al 
P.C.R. se arată :

Organizind mai., bine întreaga 
activitate, așa cum ne-ați cerut 
dumneavoastră, tovarășe secretar 
general, am asigurat o piai lar
gă participare la muncă a tutu
ror locuitorilor satelor și sintem 
hotăriți să încheiem recoltarea 
culturilor de toamnă de pe cele 
130 000 hectare în termenele sta-'-' 
bilite. Concomitent cu recol
tarea, vom livra in bazele de re
cepție întregul volum de produ
se destinat fondului central al 
statului.

Vă asigurăm, mult stimate to
varășe secretar general, 
vom precupeți nici un 
pentru a ne încadra în 
optimă cu semănatul
107 050 hectare cu orz. grîu, cul
turi pentru masă verde.

că nu 
efort 

epoca 
celor

ass®

Noi construcții de locuințe în municipiul Pitești

NICOLAE CEAUȘESCU

Republican Italian
50 BANI

Oddo Biasini, secretar national executiv al Partidului

'■»

Tovarașul Nicolae Ceaușescu, secre
tar general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii So
cialiste România, a primit. în cursul 
zilei de vineri, pe Oddo Biasini, 
secretar național executiv al Parti
dului Republican Italian, care, la in
vitația C.C. al P.C.R., face o vizită 
de prietenie în țara noastră.

La primire a luat parte tovarășul 
Miu Dobrescu, membru supleant al 
Comitetului Politic Executiv al C.C. 
al P.C.R.

Oaspetele a transmis tovarășului 
Nicolae Ceaușescu din partea secre
tarului general al Partidului Repu
blican Italian, președintele Consiliu
lui de Miniștri al Italiei, Giovanni 
Spadolini, un cald mesaj de salut și 
urări de succese in activitatea pe 
care o desfășoară. Totodată, el și-a 
exprimat satisfacția de a se reîntîlni 
cu secretarul general al 
Comunist Român, de a 
schimb util de păreri cu 
rul partidului și statului 
probleme bilaterale și internaționale 
de interes comun.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
mulțumit pentru mesajul transmis 
și a adresat, la rîndul său. premie
rului Giovanni Spadolini salutul său 
călduros și cele mai bune urări. 
Secretarul general al Partidului Co
munist Român a subliniat faptul că 
vizita secretarului național executiv 
al P.R.I. se înscrie în contextul bu
nelor relații dintre cele două partide, 
dintre România și Italia, dintre po-

Partidului 
avea un 

conducăto- 
român in

/

Vineri, 17 septembrie, președintele 
Republicii Socialiste România, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, a primit pe

Șeful delegației
f

Președintele Republicii Socialiste 
România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
a primit, vineri după-amiază, pe 
Max Kampelman, șeful delegației 
S.U.A. la reuniunea de la Madrid a 
statelor participante la Conferința 
pentru securitate și cooperare in Eu
ropa.

La primire a luat parte Stefan 
Andrei, ministrul afacerilor externe.

A fost de față David B. Funder
burk, ambasadorul S.U.A. la Bucu
rești.

Oaspetele a exprimat mulțumiri 
pentru întrevederea acordată, mani- 
festindu-și satisfacția de a fi primit 
din nou de șeful statului român și 

iâwK 
gjm’și;
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porul român și poporul italian, ea 
contribuind la adincirea acestor ra
porturi.

în cadrul întrevederii au fost 
evocate cu satisfacție relațiile de 
prietenie și colaborare dintre P.C.R. 
și P.R.I. și a fost-exprimată dorința 
de a acționa pentru extinderea și 
aprofundarea acestor relații, pentru 
dezvoltarea continuă a raporturilor 
tradiționale de prietenie și conlucrare 
dintre Ronfânia și Italia, în folosul 
popoarelor român și italian, al cauzei, 
păcii, destinderii, securității și coo
perării în Europa și in întreaga lume.

A avut loc, 
larg de vederi 
ționale actuale, 
rul complex al 
urmare a acumulării unor probleme 
nesoluționate, a continuării cursei 
înarmărilor, a agravării crizei econo
mice. S-a subliniat că în aceste con
diții se impune ca toate statele, indi- 

■ ferent 
forțele 
opinia 
pentru 
ternaționale, pentru reluarea și con
tinuarea politicii de destindere, co- 

’ laborare și pace, de respect al inde
pendenței popoarelor, pentru solu
ționarea pe cale pașnică, prin trata
tive. a stărilor de 
flict din diferite 
pentru eliminare'a 
țării cu forța din
ționale. De ambele părți 
necesitatea opririi cursei

totodată, un schimb 
in probleme interna- 
relevindu-se caracte- 
situației din lume ca

de sistemul lor social-politic, 
progresiste și democratice, 

publică mondială să acționeze 
oprirea încordării situației în

încordare și con- 
zone ale globului, 
forței și amenin- 
relațiile interna- 

s-a relevat 
înarmărilor,

Barity Miklos, care și-a prezentat 
scrisorile de acreditare in calitate de 
ambasador extraordinar și plenipo-

S. U. A. la reuniunea
de a avea un schimb de păreri în 
probleme privind relațiile româno- 
americane, precum și în legătură cu 
aspecte majore ale vieții politice in
ternaționale, în mod deosebit cu ceea 
ce trebuie întreprins pentru ca reu
niunea de la 
relua lucrările 
noiembrie, să se 
cit mai bune, in 
teptările justificate ale popoarelor.

în acest cadru a fost relevată ne
cesitatea unor eforturi susținute pen
tru desfășurarea constructivă a reu
niunii, astfel incit să dea un nou 
impuls înfăptuirii prevederilor Actu
lui final de Ia Helsinki, ca un tot 

Madrid, care iși va ' 
la începutul lunii 

încheie cu rezultate 
concordanță cu aș-

carc creează o gravă amenințare asu
pra păcii și stabilității mondiale, 
trecerii la măsuri concrete de redu
cere a cheltuielilor militare, a arma
telor și armamentelor, trecerii la 
dezarmare, și în primul rind la 
dezarmare nucleară, stopării ampla
sării de noi rachete cu rază medie 
de acțiune în Europa și distrugerii 
celor existente.

Referitor Ia situația din Europa, 
s-a apreciat însemnătatea concentră
rii eforturilor pentru încheierea cu 
succes a reuniunii de la Madrid, care 
să ducă la întărirea securității și coo
perării pe continent, la convocarea 
unei conferințe consacrate încrederii 
și dezarmării și care să asigure con
tinuitatea reuniunilor europene.

S-a apreciat, totodată, necesitatea 
lichidării subdezvoltării și edificării 
unei noi ordini economice internațio
nale, capabile să asigure condiții 
echitabile de dezvoltare tuturor; po
poarelor, să ducă la rezolvarea ac
tualei crize economice, financiar- 
monetare și energetice din lume, care 
afectează progresul popoarelor, sta
bilitatea și pacea mondială.

A fost subliniată, în același timp, 
importanța întăririi colaborării și so
lidarității dintre forțele politice, pro
gresiste și democratice in lupta pen
tru pace, destindere, securitate, in
dependență națională și colaborare 
neîngrădită între toate popoarele.

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

«w

tențiar al Republicii Populare Ungara 
tara noastră. (Continuare în pagi-in 

na a V-a).

dezarmării pe continent, să 
promovarea largă a colabo- 
asigure consolidarea și con- 

procesului de edificare a

unitar, să deschidă calea adoptării 
de măsuri consacrate întăririi încre
derii și 
ducă la 
rării, să 
tinuarea 
securității și cooperării în Europa.

în încheierea convorbirilor s-a 
evidențiat însemnătatea continuării 
contactelor și consultărilor româno- 
americane, a întăririi conlucrării din
tre cele două țări, în spiritul docu
mentelor semnate la nivel inalt, în 
interesul unei politici de pace, secu
ritate și colaborare internațională.

întrevederea a decurs într-o at 
moșieră cordială.
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Opinii, fapte, inițiative care pun In lumină un adevăr pe cit de simplu, pe atit de necesar:

CALITATEA MUNCII IZVORĂȘTE

DIN EXIGENȚA FAȚĂ DE MUNCA

„Pe om nu-l ajuți 
tolerîndud greșeala, 

ci făcîndu-l să
nu mai greșească"

într-o uzină care prin 
definiție aparține înaltei 
tehnicități ■* am discutat 
despre necesitatea mode
lării conștiințelor, a edu
cației pentru realizarea 
unei noi calități a muncii, 
într-o astfel de uzină nu 
doar se presupune, ci chiar 
există un eficient 
de permanență a 
idei și preocupări, 
că, mai mult decit 
părți, calitatea muncii de
pinde aici nemijlocit de 
gradul de competență pro
fesională al oamenilor și, 
in același timp, de con
știinciozitatea lor in mun
că. Convorbirea am purta
t-o cu 
tcanu, 
pentru 
control „ 
prinderea de mecanică fină 
București.

— Dacă ar fi să apre- 
ciați gradul dc angajare in 
bătălia calității la oamenii 
de care vă ocupați, ce ați 
avea de spus ?
' — Trebuie să încep prin 
a vă spune că noi aici avem 
pretenții mai mari decit 
alții. Ne-o cere insâși na
tura produsului muncii 
noastre : aparatură de fi
nețe, de migală, care poate 
ascunde vicii greu sau im
posibil de • depistat. De a- 
ceea eu mă simt mereu 
dator să fiu exigent. Pro
babil că starea conștiincio
zității -noastre e bună de 
vreme ce izbutim să 
bricăm o aparatură de ca
litate, 
competitivă adică... 
starea aceasta se cere 
puțin menținută, dacă nu 
cumva ■ crescută... Pentru că 
iată ce am cfescoperit... In- 
trebind pe mal mulți din
tre oamenii noștri care au 
greșit cite ceva la o ope
rație, Ia ceva, deci intr.e- 
bihdu-i cine e de vină, doar 
doi sau trei, din ’ cîteva 
zeci, au spus că a fost .vina 
lor. Restul... cu 
totul „ipocenți". 
a oricui, numai

^C'ă maistru), că

climat 
acestor 
Pentru 
in alte

maistrul Vasile 01- 
șefu! atelierului 
instrumente de 

activ din Tntre-

fa-

cerută la . export,
Dar 
cel

totul și.cu 
Vina era 

a lor nu. 
sculeie, că

noi. Sigur, alții, prin alte 
părți, in alte sisteine socia
le, nu sînt preocupați 
chestiunea asta. Acolo 
taie in carne vie. Omul 
există decit ca unealtă 
producției. Și atit. Nu face 
ce trebuie, nu stă nimeni 
s-o îndrepte. O aruncă și 
gata. Noi insă sîntem o so
cietate a omului și a ome
niei. Respectind demnitatea 
omului acționăm 
conștiinței lui.

— Ce înțelegeți 
omenie ?

— Eu cred că

de 
se 
nu 

a

zi. 
așa 
pu

asupra

prin

materialul, că scaunul, că 
masa de lucru... Orice și 
oricine, ei nu. A nu-ți re
cunoaște o judecată sau un 
act greșit înseamnă. în ca
zul nostru, adică intr-o co
lectivitate productivă, o în
șelăciune. Mică sau mare, 
tot înșelăciune. Și o ne
dreptate împotriva căreia, 
atunci cind țl-o face altul, 
protestezi vehement. O 
chestiune de orgoliu, bine
înțeles. Eu știu bine că am 
greșit, dar să nu știe și 
alții, să fiu „curat". Și in 
loc să mă eliberez de po
vara unei greșeli recunos- 
cind-o. mi-o sporesc adău- 
gindu-i o minciună prin 
care ii nedreptățesc pe cei 
din jur. Cei din jur își 
dau seama, mă țin minte, 
imi plătesc polița și de- aici 
primejdia unei anumite at
mosfere... Nimeni nu poa
te lucra cum se cuvine 
intr-o atmosferă Încorda
tă. Și, dimpotrivă, lucru
rile merg de minune a- 
tunci cind o colectivitate 
ca a noastră se comportă 
ca o singură familie, cu o 
gestiune de muncă unică și 
cu un interes colectiv sin
gular. O familie in care 
nimeni nu păcălește pe 
nimeni pentru că s-ar pă
căli pe sine. Cred că noi, 
comuniștii, n-avem dreptul 
la odihnă pină ce nu vom 
face înțelese aceste lucruri 
de către toți și pină 
capăt.

Ca in toate domeniile 
activitate, noug Jcalitate' 
bizuie, in priniul rind,
o nouă conștiință. Pe con
știința răspunderii fiecă
ruia pentru soarta produc
ției, deci a produsului so- 

■ clal. Succesul muncii noas
tre este determinat de 
succesul mărfurilor pe 
care le producem, O rela
ție simplă ca 
N umăi 
succesul
in cea
de calitatea muncii, de co
rectitudinea, dc finețea 
execuției. Iar asta este. - de 
acum, o problemă de con
știință, de climat moral. La '

la

de 
se 
Pe

bună ziua, 
că, in practică, 

acesta depinde 
mai mare parte

înțeleg 
bine această omenie. Asist 
insă și la înțelegeri greșite 
asupra ei. Să mă explic. 
Am avut, pină nu demult, 
la noi in atelier, un om 
care, ca să mă exprim ele
gant, „greșea" mere'u. Gre
șeli care se răsfringeau 
insă asupra muncii celor
lalți, Incorectitudini dău
nătoare. Nu din neprice
pere, oi din neglijență, din 
nepăsare față de soarta 
produsului nostru. I s-a 
explicat, i s-a vorbit in fel 
și chip. In zadar. Odată a 
făcut o boacănă mai mare 
și atunci nu s-a mai putut, 
am. vrut să-l sancționăm. 
Noi, conducerea atelierului. 
Dar ne-a sărit în cap... o- 
pinia colectivului. Că să 
fim oameni, că să ne gin- 
dim ca omul are patru co
pii, 
făcut 
orice 
L-am 
omul 
avind 
tivului.

că ce mare lucru a 
in definitiv ? Că 
om e supus greșelii.

lăsat in pace 
nostru. El 

acum
a făcut-o

: pe 
insă, 

girul colec- 
și mai

lată, chiar a doua 
Știam o mie la sută că 
se va intimpla, nu se 
tea altfel. Am pus mina pe 
condei, am făcut un calcul 
și am convocat colectivul. 
Stimată opinie colectivă — 
am spus 
cam ce valoare are 
șeala pe care ai 
Cine va suporta . _ 
Noi toți, fiecare în parte 
cite puțin. Și-am închis 
discuția. A doua oară nu 
s-a mai întimplat. încer- 
cind să înțeleg de ce s-a 
comportat așa opinia co
lectivului am tatonat și, pe 
încetul, am înțeles că unii 
dintre oamenii noștri tră
iesc cu ideea că într-o zi 
vor greși și ei și-ar dori să 
fie tratați cu aceeași indul
gență. Și atunci fac un fel 
de... „avansuri" de îngă
duință. Printr-un sol de 
asistență mutuală Ia aco
perirea greșelilor. Și mă 
lupt, mă lupt, să explic cit 
e de dăunătoare această 
„instituție", cit de înșelă
toare și cit de imorală e. 
Da ; și e nevoie de răbda
re, de o muncă aplicată la 
fiecare caz, la fiecare om. 
Temperamente, caractere, 
biografii diferite...

— Aveți ambiția 
transformați pe toți ?

— Am ambiția, de comu
nist, sări facem pe toți să 

, înțeleagă, și să respecte 
principiile sănătoase ale 
muncii intr-o colectivitate 
socialistă.

— Succes 1
C. MIHAI

iată, concret, 
gre- 

făcut-o. 
paguba ?

să-i

i Conștiința la... 
„punctul vamal 

al calității
—• Unii 'ar putea numi 

asta neîncredere. Noi ii 
spunem exigență. Sau, mai 
exact, autoexigență.

...Ne aflam la întreprin
derea de utilaj greu „Pro
gresul" Brăila, unde 
auzit 
Aici, 
ulică 
care 
de a 
către 
prin..
nâj și montaj funcționează 
un „punct vamal de con
trol al calftății" ; primul 
inființât după vizita de lu
cru efectuată în Întreprin
dere. in urma cu un an, de 
secretarul general al parti-

am 
cuvintele .de mai sus. 
în' Fabrica de hidra- 
grea (secția 600), fie- 
subansamblu, înainte 
fi luat in primire de 
montori, este trecut 

. vamă. Da, intre uzi-

■ ., ; > .. . Vi-.- ■
dului. însoțitorul nostru, 
tovarășul Gheorghe Radu, 
secretar adjunct al comite
tului de partid, 
plică ;

— Ideea ne-a fost suge
rată chiar de , '
Nicolae Ceaușescu. Aveam 
mari greutăți, fiindcă pe 
flux mai pot exista unele 
„scăpări", unele abateri de 
la normele de calitate. Si 
abia in faza de probe ne 
pomeneam cu surprize. Sau 
chiar ’ mai tirziu....

— Au existat „surprize 
memorabile” ?

— „Memorabilă". cum 
spuneți, este intimplarea 
cu excavatorul cbl nou, cu 
braț telescopic;;..

ne ex-

tovarășul

Anul trecut, la sfirșitul 
vizitei de lucru, secreta
rului general al partidului 
i-au fost prezentate cele 
mai de seamă realizări din 
ultimul timp, printre 
și excavatorul cu braț 
scopic, executat din 
cația sa.

— Ținusem nespus

care 
tele- 
indi-

de 
mult și reușisem să reali
zăm intr-un timp record 
și in cele mai bune con
diții acest excavator de 
mare performanță — își 
amintește tovarășul Ni- 
colae Mija de la Fabrica 
de hidraulică grea. Dar 
iată că, exact in momentul 
cind îl prezentam pre
ședintelui țării, excavato
rul s-a oprit. N-a mai vrut 
sâ meargă.

Cauza a fost descoperită 
de îndată : de vină erau 
furtunurile de presiune, 
procurate din import, prin 
efort valutar. „Vedeți, dăm 
valută pe lucruri proaste. 
Ia să ne facem singuri, in 
țară, astfel de furtunuri, 
căci avem capacitatea ne
cesară11 — a sugerat atunci, 
pe loc, tovarășul Ceaușescu. 
Și acum, la această dată, 
există certitudinea că și 
acest produs va fi șters de 
pe lista importurilor.

De cind există această 
formă de control nu s-a 
mai înregistrat nici un ra
bat de Ia normele de ca
litate. Nici aici. în secția 
600. nici in altele unde s-a 
extins, intre timp, proce
deul.

Cum arată acest punct 
vamal de control sui-gene- 
ris ? O „linie de frontieră11 
bine delimitată, dotată' 
modern și atent vegheată. 
Aleși dintre cei mai buni 
controlori ai intrenrinde- 
rii. supuși unor teste pro
fesionale pretențioase, în
zestrați cu aparatură ro
mânească de' nrecizie. de 
ordinul micronilor și, mai 
ales, conștienți de răspun
derea încredințată, cei 30 
de vameși", impărțiți 
schimburi, sînt puși să ve
gheze cu strășnicie Ia res
pectarea calității. Deei, la' 
apărarea prestigiului . în
treprinderii;

— Nu credeți că prezen
ța dumneavoastră, a... va
meșilor, slăbește răspun
derea controlului pe ope
rații ? il întrebăm pe sub- 
inginerul Gheorghe Bucur.

— Dimpotrivă. Un con
trolor de pe fază, care s-a 
făcut vinovat de expedie
rea spre noi a unei piese 
rebut ate, se consideră com
promis. Fiindcă, refăcind 
drumul in ordine inversă, 
rebutuj este urmărit, iar 
controlorul respectiv, ca și 
executantul, sint imediat 
identificați. Ii află toată

30 
pe

mare efori) Viorel și Viorica... (des
pre acest caz, ca și despre cele ce 
urmează a mai „relatat, intr-o altă 
formă, ziarul nostru).

2. loan Negomireanu era șef al 
depozitului, de combustibil nr. 103 
din sectorul 1. El pretindea și pri
mea de la șoferii și incărcătorii-des- 

.căreâtori ce deserveau depozitul 
pentru a transporta acasă la cetă
țeni cota de lemne și cărbuni di
verse sume (pină la concurența unui 
total de aproape 60 000 lei). De ce 
Ca să le permită acestora să ,,sarâ" 
peste ' programări și să aleagă din

pectivii au acceptat, au lucrat, au 
predat, nu -i-au dat „binefăcătorului'' 
lor chiar 10 la sută, ci mai puțin, 
adică o sumă de peste 30 000 lei. Cu 
formele legale s-a descurcat el. „bi
nefăcătorul". Ce găsim intr-una din
tre declarațiile sale ? Cum că de pe 
urma 
avut 
gem 
i-ar 
așa,
tiștii plastici respectivi și că s-a gin- 
dit că ar trebui să fie și el, Untaru, 
recompensat...

Textuai.

acestei tranzacții statul ar fi 
de ciștigat (și deci — înțele- 
noi citind printre rinduri — el 

fi făcut statului un. mare cadou, 
de la el...), că au ciștigat și ar-

re ct- 
Nu 

fre

dimineața, in hala de 
strungărie a uzinei fiecare și-a ocu
pat locul ia mașina sa. . Meșterul se 
apropie de unul dintre muncitori ca 
să-i predea comanda de lucru pen
tru ziua in curs. Strungarul, trăgind 
plictisit din țigară, examinează de
senul piesei, apoi iși ridică privirile 
spre maistru zicind : „Da. meștere, 
eu îți fac piesa asta, dar'te costă 200 
de lei ! Scoate banii 1" . Maistrul se 
indignează la culme. „Dar dumnea
ta — zice el — dumneata ești plătit 
pentru asta, ai' o retribuție I". Celă- 

' lalt, intorcindu-i spatele, îi răspun
de impasabil : „Plătești, ai piesa, nu 
plătești, n-o fac !“...

Vi se parte absurd, nu-i așa ?
Și chiar este.
Așa ceva nu s-a intimplat in 

litate. Este o scenă imaginată, 
s-a întimplat cu strungari, cu
zori, cu laminatori, cu mineri, cu țe
sătoare, cu nici unul dintre cei care 
înțeleg că obligațiile de serviciu sint 
obligații, și nu pretind, nu încearcă 
să obțină foloase nemeritate din 
munca pentru care este plătit să o 

' facă: Se intimpla insă cu alții. Se 
intimplă și, ceea ce este îngrijoră
tor, unora nu li se pare absurd.

Am extras din dosare ale tribu
nalului trei cazuri asupra cărora 
s-au pronunțat, nu demult, instan
țele de judecată și le-am înfățișat 
unui grup de muncitori de la între
prinderea „Laromet" din Capitală. 
Așa s-a născut imaginea absurdă de 
la începutul acestor rinduri. Pentru 
că primul lucru pe care l-au spus a 
fost : „Nu-i așa că nu vă puteți in- 
chiptti că un muncitor de la noi ar 
putea sâ-i spună maistrului, dimi
neața... ?" Ș.a.m.d.

Dar iată cazurile :
1. Stănescu Gheorghe Viorel, fost 

șef al sectorului locativ nr. 4 din 
Î.C.R.A.L. Cotroceni, „împărțea11 lo
cuințe. Prima oară il tentase cu o 
sumă de bani o cunoștință „intim- 
plătoare", anume Constant inescu
Viorica, Ulterior, Viorica a devenit 
intermediara sa in tot mai multe 
asemenea „afaceri". Sumele erau 
niște „mici atenții" care atingeau și 
.valoarea a 12 000 lei (puteau fi . și 
mai mici atunci cind solicitantul, om 
cu venituri mai modeste, nu putea 
rupe mai mult de la gura copiilor), 
în optica lui, a lui Stănescu, acesta 
se numea „ajutor". („Da. recunosc 
— găsim in declarațiile lui — l-am 
ajutat pe...'1). De cele mai multe ori. 
cel în cauză ar fi avut dreptul legal 
să obțină 
nea dacă 
in 
cu
nu

contul 
multe 

se

o locuință. Dar n-o obti- 
nu-1 „ajutau",* contra cost, 
atribuțiilor de serviciu și 
„maft)iri“ (că e greu, că 

prea poate, că se cere un

de minune atunci cind o colectivitate ca a se Comportă ca o singură familie"
Vasile Olteanu (in dreapta) de la întreprinderea de mecanică fină din Capitală :....lucrurile merg

noastră se Comportă ca o singură familie"

lumea, opinia muncitoreas
că intră in acțiune. Ve
deți, acest lucru este chiar 
mai neplăcut decit o sanc
țiune administrativă.

Dincolo de aspectul orga
nizatoric al acțiunii, demn 
de toată atenția, nc reține 
fondul ei moral. Născută 
dintr-o necesitate practi- 

calității" este, o 
de 

producător și 
A conștiinței

ca, „vama 
expresie a conștiinței 
proprietar, 
beneficiar.
muncitorești in acțiune. A 
hotărîrii de a închide' orice 
portiță lucrului de mintu- 
ială. Ea este produsul cli
matului moral de respon
sabilitate și angajare și. in 
același timp, un mijloc efi
cient pentru întărirea aces
tui climat. Se știe : exi
gența generează exigență. 
Cind interlocutorii noștri 
spun că autorii lucrului de 
mintuială au de dat soco
teală opiniei muncitorești, 
opiniei tovarășilor lor, 
au in vedere tocmai 
morală capabilă să 
tioneze orice abatere 
exigențele firești ale 
cii de calitate ; să impună 
deci nu numai un nivel 
tehnic obligatoriu, ci și o 
atitudine obligatorie . — a 
răspunderii individuale

ei 
forța 

sanc- 
de la 
mun-

interesele colecti- 
„Vama calității", 

astfel de înțelegere 
a

față de 
vității. 
intr-o 
se relevă a fi o vamă 
conștiinței fiecăruia: mun
cești sau nu la nivelul exi
gențelor colectivului, ale 
economiei naționale? Chiar 
neformulată, această în
trebare se adresează ne- 

• contenit tuturor, stimulin- 
du-i să treacă pe lingă 
„vameși", zilnic, cu răs
punsul afirmativ conținut 
in produsul de calitate, in 
sentimentul de satisfacție 
și mîndrie al datoriei îm
plinite.

Anica FLORESCU

„Să poți răspunde 
cu mîndrie: noi

nu știm să 
muncim decit bine!"

i

Admiram .zveltețea nou- - Ț’ăȘză, și aceasta nu se în- 
lui pod rutier peste cana- ~ ‘ tfmplă fără zgomot. Un. pod 
lui Dunăre-Marea Neagră; ”''îiii este o alcătuire rigidă; 
din zona orașului Medgi- Jnțe suplețe in formă și, 
dia, pod aflat în' stadiu mai ales, in ființa lui. 
înaintat de construcție. fWționind la mediu .. 

—•'E ca un organism vili! feljmă. Pină și paznicul d‘
— ne 
loan Ursu, ghidul nostru- 
pe șantierul plin de forfo
ta podarilor. Ce vă spun-' 
eu seamănă mai mult ă- 
metaforă, dar, să știți, me-

• tafora e mai concretă de
cit vă puteți închipui. Un 
pod bine pornit incepe, la 
un moment dat, să-și facă 
auzit glasul. Eu și cei ca 
mine i-1 auzim de cum se 
ridică pe 
auzit 
noaptea, 
Structurile lui, fie cele 
adincuri, unde podul 
reazemă tălpile pe i 
dure,. fie cele aeriene, 
acomodează locului, se

re
gi, la 

. „ . .. .. . _____ le
spunea inginerul ' noapte al șantierului mi-a 

ghidul nostru mărturisit că l-a auzit.
" Ttfi-a comunicat vestea cu 
i.Ț3 anumită temere — au

zea un astfel de „glas" 
pentru prima oară și a cre
zut că ceva nu este 
regulă cu construcția ; 
tră. Dar eu am știut, 
clipa aceea, că podul 
tru trăiește, e viu, 
făurim temeinic, că a 
ceput să se adapteze aces
tui loc pentru totdeauna, 
că oamenii au lucrat bine, 
i-au dat elasticitatea ne
cesară. i-au dat putința de 
„a respira", integrindu-se 

' mișcării mediului înconju
rător. Oamenii care-1 con-

picioare. L-am 
și pe al acestuia, 

cind c liniște, 
din 
iși 

roci
se 

! a-

in 
noas- 

din 
nos- 
că-1 

i In-

din 
mai

struiesc își dăruiesc 
ființa lor tot ce au 
bun, 'ii transmit o scinteie 
de viață.

— Frumos spus. Dar cum 
reușesc ei să facă una ca 
asta ?

— Iată, un maistru de-al 
nostru trebuia să toarne la 
un pilon betonul. Avea ne
voie de „șorțuri" — un 
fel de apărători, care diri
jează mai bine betonul 
spre locul de turnare; pen
tru moment, nu-i erau la 
indemină. „Toarnă fără ele 
— i-am spus. Nu este nici 
o nenorocire „Nu pot, 
tovarășe inginer — mi-a 
replicat — e meseria mea. 
Poate treaba asta e un a- 
mănunt, dar eu nu pot să 
fac ' rabat la calitate !“. 
Drept care a făcut rost de 
„șorțuri" și a turnat beto
nul în timp util. Nu a fost 
in intenția lui să-mi dea 
o lecție, pentru că aș fi 
mai tinăr (nu e genul lui), 
dar eu ca lecție folositoa
re am luat-o. Nenumărate 
fapte de acest fel se con
sumă zilnic, constituind o- 
bișnuitul vieții noastre — 
cronică descrisă în manua
lele tehnice, dar adine 
grăitoare despre climatul 
de exigență și autoexigen
ță, de răspundere 
torească și respect 
lucrul bine făcut, 
nuit" la acești oameni 
seamnă să stea neclintiți, 
pe oloaie, in vifor sau in 
arșiță, la zeci’ de metri 
înălțime, veghind cu știin
ță sl suflet ia calitatea ire
proșabila a betonului. Prin! 
exemplul lor personal, ast
fel de oameni fixează 
„ștacheta" 
ceea, intr-o zi, cind un co
leg. inginer constructor de 
blocuri de locuințe — care 
admirase cit de bine era 
turnat betonul pilonilor — 
m-a intrebat : „Cum naiba 
ați făcut, de v-a ieșit be
tonul ca sticla i-am răs
puns firesc : „Pur și sim
plu, noi nu știm să turnăm 
prost. Noi nu știm să mun
cim decit bin:

munci- 
pentru 
„Obiș- 

in-

oameni
calității. De a-

Dîonisle

fit

SINCAN

<
Reporterul : Este exact. Toate 

cele trei cazufti sint de această na
tură, cu unele-1 nuanțe...

Vasilescu : Dar mentalitatea aces
tor indivizi e aceeași... Ca să mă re
fer la șeful depozitului de lemne. 
Va să zică niște colective de fores
tieri muncesc și se zoresc ca să tri
mită lemnele la cetățean, alții se 
căznesc să încarce lemnele in cami
oane, să le descarce in gări, să ie. 
aducă la depozitul din București, un 
întreg lanț al muncii cinstite, și 
tocmai aici, la capăt, cind sâ ajungă 
lemnele la cetățean acasă, se ivește, 
un nemernic și face din munca ati-

toate, studii, programe, investiții, o 
grijă și o activitate extraordinară 
pentru a se satisface nevoile oame
nilor in mod echitabil. Se muncește 
virtos pentru asta in toate dome
niile. Și deodată, așa, . in cite 
un loc. apare unul... L-a pus statul 
să vegheze acolo, intr-un colț de 
București, la repartiția caselor pen
tru cei care au legal dreptul la ele... 
Pentru repartizarea unei locuințe cu 
chirie statul nu-ți cere nimic. Dar 
îți cere el. acest Stănescu. De ce ? 
Cu ce drept? Precis că la judecată a 
cerut clemență... Acuma eu am să 
mai spun și altceva : știți de unde a

Funcția, obligațiile de serviciu nu înseamnă
„dreptul44 de a profita de ele!

La propunerea „Scînteii“, muncitori de la întreprinderea ,,Laromet“ și-au exprimat opiniile pe 
marginea unor cazuri care au ajuns în fața instanțelor de judecată

depozit lemnele și cărbunii cei mai 
buni, să mai 
tar etc,, etc.
treaba asta
Pentru că, in
de isprăvi, ei primeau 
clienți un ztain

Închidă ochii la cin- 
Ce interes aveau in 
respectivii ? Aveau, 
schimbul unei astfel 

de la unii 
substantial. Ei ii 

taxau pe client, pe ei îi taxa șeful... 
Șeful, la rindul Iui, cine știe... Un 
lanț al 
contul... 
serviciu.

cetățeanului in
de

jecmănirii
indeplinirii atribuțiilor

Untaru, economist, era 
„Schimb mărfuri 
la întreprinderea

șef 
in
ele

3. Ion 
al serviciului 
ternaționale" 
comerț exterior „Mercur" București. 
In această calitate, el verifica, per
fecta. semna contracte de import
export, urmărea îndeplinirea lor. 
Plecind odată în străinătate a con
tractat cu o firmă străină livrarea a 
200 000 de ilustrate-felicitări de tipul 
celor de ia „Fondul plastic". întors 
acasă, el nu s-a adresat insă „Fon
dului plastic11, ci mai întii ufiuia. 
apoi mai multor artiști plastici, in 
particular. Și le-a spus : „E c co-\ 
mandă grasă, la un preț de achiziție 
foarte bun pentru voi. V-o dau cu o 
condiție : zece la sută dir. cistig e 
pentru mine". Slabi de virtute, res-

• Da, regretă foarte mult fapta co
misă... De ce credeți ? Cumva pen
tru că s-a minjit ? Cumva pentru că 
a comis o infracțiune și a râspindit 
in jur duhoarea necinstei ? Nicide
cum. El regretă (textual) : „că nu 
voi mai putea lucra in comerțul ex
terior;..". '

Și acum, cu acește trei cazuri, la 
uzina „Laromet". Cum spuneam, 
inșii in cauză au fost judecați, și-au 
primit pedepsele meritate (ani grei 
de închisoare), aceasta fiind expre
sia juridică a lucrurilor. Aici, ia 
uzină, ne-am adresat instanței mo
rale a opiniei publice. Participă Ia 
dezbatere : Ion Ghencea, frezor ; 
Gheorghe Vasilescu, tratamentist ; 
Vasile Miuță, sculer ; Angliei Popa, 
muncitor specialist : Gheorghe Du
mitru, maistru principal.

Ghencea: Cum văd, in toate aces
te cazuri este vorba despre o con
fuzie gravă cu privire la rosturile 
funcției — de fapt eu nici nu i-aș 
zice confuzie pentru că o confuzie 
se naște de obicei din necunoaștere, 
ori nu cred că aici ar fi fost vorba 
de așa ceva. dar. mă rog... Altfel 
spus, ei au ajuns să denatureze 
obligația lor de servidiu, transfor- 
mirid-o intr-un instrument de Îna
vuțire fără scrupule.

tor oameni o afacere a lui, perso
nală !

Miuță : E o mentalitate — cum 
sâ-i zic ? — de stăpini pe o feudă. 
Or fi printre ei și unii care se so
cotesc oameni evoluați, civilizați... 
Mă gindesc la Untaru. cel cu felici
tările. Omul avea studii.., umblase 
prin lume, se îngrijise statul ca să-l 
pregătească bine, cheltuise cu el ca 
să-i poată pune intr-un loc unde să 
servească interesele țării. Și cind 
colo, omul nostru „luminat" era în
tunecat la minte și la suflet. Singu
rul iui gînd era cum să facă din 
locul de muncă încredințat de so
cietate o tarabă de înavuțire in 
dauna societății !

Reporterul : Rețineți declarația 
lui cum că regretă...

Popa ; Da, dar ce regretă ? Că 
i «-a dat peste mină I Păi ce încre
dere ’ mai. poți să ai intr-unui ca 
ăsta ? Nici un chioșc de răcoritoare 
nu mai poți să-i dai ăstuia pe mină.

Dumitru : Și pentru că a venit 
vorba de indivizi Care transformă 
funcția obligațiile de serviciu in 
afacere personală... Vedem cu toții 
cite eforturi se fac pentru perfec
ționarea muncii, pentru eficiență in

apărut individul ăsta ? L-a creat 
mica slăbiciune a fiecăruia dintre 
noi. Da, da. ia gindiți-vâ I l-a dat o 
dată cineva ceva, o mică atenție... Pe 
urmă omul a pretins singur, așa. cu 
titlu de încercare, „D.M." — dacă 
merge... Si-a mers. Pe urmă chestia 
asta a devenit, la ei. regulă. Totul 
și din cauza mea, cetățeanul cutare, 
care am fost slab, am inchis ochii, 
am văzut numai micul meu interes 
de moment...

Reporterul : Sinteți cam aspru.
Dumitru : Nu. deloc. Sint lucid. Și 

să vă dau un caz. Socrului meu i 
s-au adus lemne acasă. A venit ma
șina de la depozitul de combustibili 
și. fără 'să fie prevenit, i s-au des
cărcat lemnele in stradă. Cind a dat 
să iasă din casă, cei cu mașina au 
fugit pur și simplu. Bâtrinul a che
mat vecinii, a cîntărit lemnele și in 
loc de 900 de kilograme erau 400. S-a 
dus la șeful depozitului, i-a spus că 
ei are martori și anunță 
Șeful i l-a
ș: venind ei personal cu mașina i-a 
mai aruncat in curte niște lemne Și 
ce ă rezolvat cu asta bâtrinul ? Data 
viitoare este posibil ca și el și alții 
ca el să pățească la fel

miliția.
rugat să nu facă așa ceva

Datoria fiecărui cetățean este 
atunci cind are in mina lui o formă 
de acțiune impotriva necinstei să 
n-o irosească. Ni se mai intimplă și 
unora dintre noi ca. pentru un drept 
al nostru, cite un ins necinstit să ne 
spună: da. iți dau (că dă „de la el11!), 
iți dau ce este al dumita-te dacă 
„miști din urechi"... Și unii... mișcă, 
în loc să ceară organelor de control 
și de ordine să-l trimită pe individ 
să-și ciștige. piinea cu sudoarea 
frunții.

Vasilescu : Nu-i întotdeauna așa 
de simplu...

Dumitru : Ba este. Cu condiția să 
facem din această atitudine o atitu
dine de masă, un curent putijrnic de 
opinie. Că dacă nu facem așa, iată, 
se poate intimpla ca unii să creadă 
că... așa este.

Vasilescu : Ceea ce spui dumneata 
este important. într-adevăr, contro
lul se cere întărit. în cazul celui cu 
felicitările, eu nu-mi închipui că dacă 
ar fi fost controlat riguros nu s-ar 
fi descoperit ță el nu trata cu „Fon
dul plastic", ci lateral, pe ascuns, cu 
persoane dispuse să participe la o 
ilegalitate. Sau cazul cu lemnele... 
Se vede limpede că acolo controlul 
n-a funcționat deloc. Iar eu zic așa : 
sint și acolo organizații de partid și 
trebuie să le cerem să acționeze, 
să-și facă datoria lor de a veghea 
să nu apară asemenea anomalii.

Ghencea : Poate că unii, pe ici, pe 
colo, puși să apere cinstea și corec
titudinea intr-un loc sau altui, au 
cam adormit in post zicindu-și și ei 
că./, așa este. Nu. așa nu este și nu 
poate să fie. Iată si rațiunea pentru 
care, in ultima vreme, s-au luat mă
suri binevenite in acest sens împo
triva celor dispuși să facă din slujba 
lor. din îndatoririle de serviciu un 
mijloc de îmbogățire frauduloasă. 
Astfel de măsuri ne dau nouă, tu
turor. o mare satisfacție, ca un act 
de dreptate.

Reporterul : Un act in perfect 
acord cu spiritul in care sint con
cepute de către partid relațiile în so
cietatea noastră. Relații bazate pe 
legi și norme morale călăuzite de 
principiile eticii și echității socia- 

. liste. In legătură cu cele citeva ca
zuri discutate și cu altele asemănă
toare am reținut de la dumneavoas
tră ideea că ele sint tot atît de anor
male. de absurde ca și situația ima
ginară evocată la inceputul discuției 
noastre? Și că este de datoria tuturor 
oamenilor cinstiți; animați de spirit 
civic, sâ acționeze neslăbit pentru ca 
asemenea cazuri să nu-Și facă apa
riția in climatul nostru social.

MHiai CARANFIL J

Întîrziatul 
moral

I
Fenomenul a fost observat da 

ambii părinți exact in ziua in care 
băiatul lor a împlinit 6 ani. I-au 
dat ciocolata, i-au remobilat ca
mera, l-au adus costumașul cel nou 
care, uluitor, nu-l incăpea de parcă 
n-ar fi avut 6 ani, de parcă ar fi 
avut cu douăzeci mai mulți, mai 
ales că dădea senzația că știa to
tul, că nimeni n-ar mai fi trebuit 
să-i fi spus nimic — „ia mai lăsa- 
ți-mă in pace!". își punea miinile 
in șolduri și-ți numea cel mai mare 
cintăreț de muzică „rock" din lume 
la fel de lejer cum ar fi trebuit 
să-ți fi descris pe tablă combina
țiile carbonului sau chiar cum ar 
fi trebuit să scoată de la Motru el 
însuși cărbuni. Dovedea talent in 
mai toate privințele, scria și ver
suri, îndeosebi albe, dintre cele mai 
albe cu putință, albul, peretelui 
proaspăt zugrăvit cu alb, desena, 
făcea rațe — ădică niște păsări pel 
care nu le văzuse in viața lui, el\ 
fiind născut intr-o casă fără păsări 
domestice, cinta — adică punea 
„magul" de se zguduiau pereții.!

Fenomenul a apărut însă in in-< 
treaga lui splendoare și însoțit de 
întregul său mister atunci cind bă
iatul de 6 ani a început să dezvăluie 
cunoștințe care i-ar fi fost impo
sibil să le fi avut fără o experiența 
propriu-zisă, mai ales că din ,ro-t 
mane, la virsta lui, i-ar fi . fost, 
Iarăși, imposibil să le fi aflat. Vor-

K

bea ca și cum și-ar fi amintii 
despre școala generală, despre li
ceu, despre facultate, in cadrul că
reia făcuse și armata, adică in ast^ 
fel de discuții se înfățișa ca un ont 
format, deși. Cum spuneam, abia 
împlinise 6 ani. Un om in toată lej- 
gea. matur, care ar fi putut, la 
caratele inteligenței sale uluitoare, 
să aducă un lucru de preț. Cu atit 
mai mult cu cit, la virsta lui (Ob
servație demnă de reținut), mergea 
la meciuri, lua parte la „ceaiuri", 
unde bineînțeles se bea coniac, 
dansa, povestea, uimea prin preco
citatea lui, ii punea pe toți la pă'f 
mint cu experiența sa ciudată, ii 
fermeca ; după ce venea acasă, 
minca. se Culcă, se scula, iar seară, 
exact cind ceilalți copii de seama 
lui se pregăteau pentru ora Mihae- 
lel, pleca la „ceai", nu insă înainte 
ae a. fi mincat iarăși pe săturate, 
fiindcă (facem din nou o observer 
tie demnă de reținut) ii plăcea, 
după somn, să înfulece tot ce-i 
lisau pe tava din bucătărie fericiți’, 
săi părinți, norocoșii părinți ai unui 

minune a 
comporta în multe privințe 
unui băiat cu douăzeci, de 
mare.
miraj, această autosugestie 
nedirijată ii făceau

copil de șase ani care, 
firii., sc 
aidoma 
ani mai

Acest 
absolut 
comporte, la rindul lor, in 
privințe, ca și cum băiatul 
fost cu douăzeci de ani mai 
Ii dădeau bani săptămînal. __
until, cind celălalt, făceau, cum s-ar 
zice, „de serviciu", aveau un ca
lendar Strict — săptămina așta 
mama, săptămina asta tata — nu
mai că el, băiețelul, cu inteligenta 
lui .formidabilă,'învățase să-i „ducă 
de nas" pe amindoi — așa se și 
lăuda prietenilor cu Care-și petre
cea vremea — adică in aceeași sap- 
’tămină ii „tapa" pe amindoi. Bine
înțeles că fericiții părinți știau ; 
știau că precocele lor fiu, cu inte
ligența lui nemaipomenită le răs
turna calendarul și faptul ii bucu
ra. . Pină intr-o zi. cind s-au 
pomenit plîngind, băiețașul spunin- 
rlu-le pe șleau că sint niște salahori 
inculți și că dacă va fi cazul nici 
n-o să-i mai recunoască drept pă
rinți, pot să și plece din casă. ‘

Ce se .petrecuse? Ce explicații se 
pot da? Cum de ajunsese băiețelul 
de 6 ani la. asemenea concluzii ne
bănuit de profunde pentru • frageda 
lui virstă? Enigma a fost dezlegată 
chiar de acești părinți sublimi : 
băiatul lor de șase ani. care părea, 
in atltea privințe, de virsta unui 
băiat de douăzeci și șase de ani, 
avea — culmea! cind a trecut 
timpul? — avea chiar 26 de ani!

Numai că ei, delicațli părinți îl 
priviseră toată vremea mereu cu o 
oblojcală in ochi, așa cum te uiți 
la un copil de 6 ani, fără să-și fi 
dat scama, că trecuseră de atunci 
două decenii! Două decenii in care 
se poate schimba o lume.

Dar, cum e o vorbă, copilul ți-e 
copil toată viața !

Dar mat e o vorbă : să nu fii 
copil chiar toată viața! Nimic nu 
e mai trist decî-t să vezi ditamai 
vlăjganul mqreu la virsta de 6 ani. 
Un mod de a-i inocula o permanen
tă debilitate, tn acest, caz, părinții 
s-au dovedit a fi (de ce să n-o 
spunem cit mai aproape de ade
văr?) lipsiți de acel spirit de res
ponsabilitate absolut necesar in 
creșterea unui copil normal și nu 
a unui intirziat moral.

să se 
unele 
ar fi 
mare.

cind

Vasile BARAN

>1
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FURAJELE -^sfrînse de urgențe 

și depozitate gospodărește! .
Rezultatele obținute pînă acum în numeroase județe arată că, 
în aceste zile, trebuie să se acționeze mult mai energic pentru 

strîngerea tuturor resurselor de nutrețuri
Recoltarea și depozitarea fura-, 

jelor reprezintă in momentul de 
față o sarcină de importanță deo
sebită pentru oamenii muncii din 
agricultură, de a cărei Înfăptuire 
depinde, in foarte mare măsură, 
creșterea efectivelor de animale și 
a producției zootehnice. De aceea, 
acum cind cimpul e plin de masă 
verde, cind timpul este frumos — 
și nu mai tirziu, cind vdr cădea 
brumele, și ploile toamnei — tre
buie recoltate și puse la adăpost 
furajele necesare pentru iarnă.

Din datele furnizate de Minis
terul Agriculturii rezultă că pină 
in seara zilei de 16 septembrie 
s-au depozitat peste 2,4 milioane 
tone de fin. programul stabilit fiind 
realizat in proporție de 61 la sută in 
întreprinderile agricole de stat și 
60 la sută în cooperativele agricole. 
Pină la aceeași dată. în unitățile 
agricole socialiste s-au insilozat 
peste 7 milioane tone de furaje, 
reprezentînd 36 la sută <lin canti
tățile necesare pentru iarnă in În
treprinderile agricole de stat și 
cooperativele agricole.

De bună seamă, situația actuală 
în ce privește recoltarea și insilo- 
zarea furajelor pentru iarnă este 
necorespunzătoare. Este o situație

SFECLĂ M ZĂHĂR
—recoltată ritmic

și transportată operativ la fabrică !
Corespunzător programului lu

crărilor din această toamnă a în
ceput și. in județul Neamț recolta
rea sfeclei de zahăr, iar in ziua de 
15 septembrie Fabrica de zahăr 
din Roman — cea mai mare din 
țară — a realizat primele șarje din 
producția acestui an.

Cit privește recoltarea, graficul 
prevede un ritm zilnic care să 
corespundă ritmului de fabricație, 
ținindu-se insă cont și de faptul 
că pe 6 000 din cele 10 000 de hec
tare cultivate cu sfeclă de zahăr se 
vor insămința cereale de toam- 
i}ă.,.S-a organizat astfel recoltarea 
incit sfecla' Să nu zăbovească in de
pozite. înainte de a intra.la prelu- 
cra're ,șk nici?.să; nu piardă din ce 
mar poate cî'știga în greutate și 
conținut de zahăr în zilele de pină 
la încheierea culesului. Se impune 
deci respectarea riguroasă a aces
tui grafic, lucru care, in zilele care 
au . trecut de la începerea recoltă
rii, s-a și înfăptuit. S-a strins din 
cîmp exact atita sfeclă cită era ne
cesară stocului de pornire a între
prinderii de la Roman și asigurării 
încărcării la întreaga capacitafe a 
mijloacelor ce transportă sfecla de 
la unitățile producătoare la fabri
că. Din datele furnizate de direcția 
agricolă rezultă că, pină în seara 
zilei de 16 septembrie, sl'ecla de za
hăr a fost recoltată de pe aproape 
700 hectare — 7 la sută din supra
fața cultivată.

Desigur, respectarea ritmului sta
bilit atit la recoltare, cit și la in
dustrializare este condiționată in 
cea mai mare măsură de buna or
ganizare a transportului. Pentru a 
se înlătura neajunsurile care au 
existat in această privință în anii 
trecuți, comandamentul județean 
pentru agricultură a organizat co
lective, formate din specialiști de

Z'
Producția întreprinderii de artico

le tehnice din cauciuc Brașov este 
intens solicitată de către beneficiari. 
Zilnic sosesc aici numeroși delegați 
ai unor unități economice din țară, 
pentru soluționarea unor probleme 
diverse, legate în mod special de asi
milarea in intreprinderea brașovea- 
nă a unor articole din cauciuc care 
pină acum se importau. . Solicitări, 
demersuri de aceeași natură se fac 
zilnic, fie telefonic, fie prin telex, 
fie prin adrese. Și in toate cazurile 
beneficiarii invocă insistent caracte
rul urgent și deosebit de important 
al comenzilor lor.

La drept vorbind, ei nu exagerea
ză cituși de puțin. Atit doar că nu-i 
deloc simplu și ușor pentru colecti
vul întreprinderii să onoreze ime
diat comenzile așa cum ar dori fie
care din cei peste 1 100 beneficiari. 
Este suficient să arătăm că. in acest 
an. întreprinderii brașovene i s-a 
solicitat să fabrice peste 6 000 tipodi- 
mensiuni de produse. De bună sea
mă. sint cerințe reale ale econo
miei cărora colectivul de aici se 
străduie cu toate forțele să le dea 
curs, avind permanent in ve.dere 
sarcina formulată expres de con
ducerea partidului referitoare la re
ducerea importurilor și degrevarea 
pe această cale a balanței de plăți 
externe a țării. In această impor
tantă acțiune patriotică, muncitorii 
și specialiștii întreprinderii s-au an
gajat fără rezerve, punindu-și in va
loare spiritul lor creator. caDacitatea 
lor tehnică și profesională. Iar efec
tele se regăsesc, in primul rind, in 
mutațiile de ordin calitativ care au 
avut loc in structura și complexita
tea fabricației. Argumentind aceasta 
idee, inginerul Vasile Dinu, șeful 
atelierului de proiectare, a adus un 
exemplu cit se poate de concludent : 
..în urmă cu numai cițiva ani. pon
derea produselor noastre se incadra 
în clasele 2—3 de complexitate. As
tăzi cea mai mare parte din produse 
se incadrează in clasele 4—5 de com
plexitate. Asta spune mult despre 
ridicarea nivelului tehnic al produc
ției noastre".
' La riadul său, inginera Elena Con
stantin. șefa serviciului pregătirea, 
programarea și urmărirea produc
ției, ne-a spus că dacă pînă nu de 
mult, pentru multe din produsele a- 
similate pe bază de licență, ca să 
nu mai vorbim de piesele de schimb 
pentru mașinile și utilajele impor
tate. articolele tehnice din cauciuc 
— și mai cu seamă cele complexe. 

care pune in evidență neajunsuri 
serioase in organizarea activității 
din multe unități, insuficientul 
control din partea organelor agri- 
coie asupra desfășurării actualei 
campanii de recoltare .a furajelor. 
Cu totul de neînțeles este faptul 
că continuă să se manifeste ten
dința de tergiversare a lucrărilor 
tocmai in multe din acele unități 
care iarna trecută s-au confruntat 
cu mari dificultăți in ce privește 
hrănirea animalelor. Ne referim la 
cooperativele agricole dintr-un șir 
de județe — Vrancea.. Buzău, Olt, 
Constanța, Bihor, Brăila, Dolj 
și altele — care și-au asigurat mai 
puțin de jumătate din cantitățile 
de fin necesare la iarnă ș'i care 
nici acum nu folosesc pe deplin 
posibilitățile de a completa stocul 
de fin și de a înlocui, fie și par
țial, acest sortiment cu alte furaje. 
Cum și cu ce vor fi hrănite ani
malele in multe din unitățile agri
cole cooperatiste din aceste județe 
și altele, careț au goluri mari in 
finare și, totodată, ap insilozat 
pină acum cantități reduse de nu
trețuri ? Cum explică această si
tuație și, mai ales, ce măsuri iși 
propun să întreprindă imediat or
ganele de partid și agricole din

Ta unitățile de transporturi, direc
ția agricolă și Fabrica de zahăr de 
la Roman, care au studiat in fie
care unitate producătoare posibili
tățile de optimizare a transportu
lui și au stabilit modul in care a- 
cesta să se desfășoare din fiecare 
solă și pină-n buncărele fabricii. Ca 
atare, cantitățile recoltate sint adu
se la marginea tarlalelor numai cu 
atelaje și alte mijloace ale unități
lor producătoare, ’ autocamioanele 
urmind să execute numai transpor
tul de la punctele de depozitare 
pină la fabrică, interzicîndu-se cu 
desăvirșire practica de a mai intra 
autocamioanele - in tarlale.

. Despre foioasele unei astfel de 
organizări ne-ăm convins la C.A.P. 
Mărgineni, ca și in alte unități 
producătoare. Aici, recoltarea sfe
clei de zahăr se și încheiase pe una 
din sole, pe care se și executau 
arături pentru însămînțări ; sfecla, 
depozitată la marginea drumului, 
era încărcată mecanizat în autoca
mioane. „Lucrind astfel asigurăm 
ritmul prevăzut la recoltare și ară
turi și, în același timp, economisim 
700 000 lei la cheltuielile de trans
port" — ne spunea Gheorghe 
Hrișcă, președintele cooperativei a- 
gricole.

Măsurile amintite, aplicate întoc
mai. vor permite tuturor unităților 
producătoare de sfeclă de zahăr, 
intre care cele mai mari sint cele 
din consiliile agroindustriale .Mol
doveni, Roman și Dulcești, să se 
încadreze in exigențele impuse de 
respectarea graficelor de recoltare 
și transport, de necesitatea econo
misirii combustibilului destinat 
transportului.

Constantin BLAGOV1C1 
corespondentul „Scinteii"

cu rol funcțional — se aduceau - pe 
valută, acum o parte tot mai mare 
din aceste produse au început să fie 
asimilate și realizate in țară, și în 
mod deosebit la Brașov. De aici și 
solicitările crescînde de piese com
ponente din cauciuc. Ca atare, in 
anul 1980. colectivul întreprinderii a 
asimilat in fabricație circa 500 de 
articole, tehnice din cauciuc, care 
aproape in totalitate înlocuiesc im
portul. Acest proces s-a amplificat 
în 1981 și mai ales in 1982. Din da
tele puse la dispoziție de inginerul 
Victor Vartolomei. directorul unitâ- 

Asimilarea produselor de înaltă 
tehnicitate - o cale sigură și eficientă 

de economii valutare
DIN EXPERIENȚA ÎNTREPRINDERII DE ARTICOLE TEHNICE DIN CAUCIUC - BRAȘOV

ții, rezultă că in 8 luni din acest an 
valoarea produselor noi și moderni
zate fabricate aici a fost de 79 mi
lioane lei, față de 64 milioane cit este 
planificat pe intregul an. Dregt ur
mare. ponderea produselor noi și 
modernizate in ansamblul producției 
întreprinderii a ajuns la 21 la sută, 
fală de 11,7 la sută, cît se prevedea 
pină .la finele anului. Numai prin 
produsele asimilate in 8 luni din 
acest an, colectivul ■ întreprinderii 
contribuie la reducerea efortului va
lutar* al țării cu aproape 10 milioane 
dolari.

La început, unii beneficiari erau 
sceptici, nu credeau că anumite pro
duse din cauciuc realizate la Brașov 
vor. putea avea aceleași calități ca 
acelea din import. Dar scepticismul 
lor. a fost spulberat de oamenii aces
tei întreprinderi. Inginerul Tudor 
Creangă, șeful laboratorului de cer
cetare. ne-a vorbit despre un caz e- 
dificator in acest sens : „Nu cu mult 
timp în urmă, cu ocazia testării 
unuia dintre produsele noastre cele 
mai complexe și pretențioase, cu un 
rol funcțional determinant, mem- 

aceste județe pentru a se asigura 
in toate unitățile baza furajeră ne
cesară pentru iarnă ?

In mod deosebit este nevoie ca 
in aceste zile să fie intensificată 
recoltarea porumbului siloz. Este o 
cerință care se pune mai ales ; in 
cooperativele agricole din județele 
Teleorman, Satu Mare, Vilcea și 
Dolj,. care au recoltat, pină la 
16 septembrie, doar intre 27 și 36 
la sută din cantitățile de porumb 
siloz prevăzute. Este bine cunoscut 
că porumbul siloz, ca și ce] din 
culturile duble, care Însumează 
mai multe sute de mii de 'hectare, 
riscă să se degradeze odată cu că
derea primelor brume ale toamnei. 
De aceea, recoltarea și insilozarea 
acestei imense cantități de masă 
verde nu poate și nu mai trebuie 
aminată sub nici un motiv ! Cu 
atit mai mult trebuie să se acțio
neze pentru a grăbi stringerea și 
insilozarea porumbului, cu cit 
producția din acest an esle foarte 
bună, iar zootehnia are nevoie im
perioasă de cit mai multe furaje.

Pretutindeni, in toate județele, 
în toate unitățile, sarcina sublinia
tă de secretarul general al parti
dului. tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
la consfătuirea de lucru de la C.C.

Studenți în amfiteatrele recoltei
Porțile orașului au cunoscut 

ieri o animație .deosebită. Dis- 
de-dimineață, in Gara de Nord 
și-au dat întilnire sute de stu
denți de la Politehnică și de la 
Institutul de medicină și farma
cie. La amiază, in Gara Bănea- 
sa, alte sute și sute de studenți 
de la Academia de Studii Eco
nomice, I.M.F. și Universitate, 
„Cu trenul sau cu autocarul, 
peste 10 000 de studenți bucureș- 
teni, din anii I și II, însoțiți de 
cadre didactice, au plecat ieri 
spre unitățile agricole din jude
țele Constanța. Ialomița, Călă
rași, Buzău pentru a participa 
la culesul recoltei. In total, peste 
20 000 de studenți de la facultă
țile din București vor participa 
la campania agricolă din această 
toamnă" —Ine informează prof, 
ing, Jean Kțpncea, prim-secretar 
al comitetului de partid al Cen
trului universitar București.

In Gara Băneasa, cîteva mi
nute înaintea- plecării, stăm de 
vorbă cu cițiva... . călători :

— Diana Dijmărescu. studen
tă in anul.. I la Facultatea de 
comerț, reușită prima la con
cursul de admitere fn facultate : 
„Sint bucuroasă că, împreună cu 
colegii mei, putem contribui la 
o acțiune atit de importantă 
cum este culesul recoltei. Ne 

‘vom strădui să fim la înălțimea 
încrederii care ni se ' acordă, 
Tăspunzind prin fapte de muncă 
rodnică la condițiile de studiu și 
de viață create de partidul și 
statul nostru".

— Cătălina Bologa și Mihaela 
Andrei, studente in anul I la 
Facultatea de medicină gene
rală : „Ni se para firesc să ne 
începem pregătirea de viitori 
medici prin muncă productivă, 
muncă efectivă pe ogoare, în lo
calități agricole, acolo unde 
apoi ne vom exercită meseria 
aleasă. Este o îndatorire de 
onoare față de patrie, față de

brana de la frina unui vagon spe
cial, am avut o surpriză plăcută. Su
pusă unor incercări exigente, in pa
ralel cu piesa similară străină, in 
care unii specialiști aveau o încre
dere oarbă, produsul nostru s-a do
vedit net superior celui realizat de 
una din firmele cu reputație. Spe
cialiștilor din partea beneficiarului 
nu le venea să creadă. Am repetat 
însă testele și din nou rezultate ex
celente". Și asemenea cazuri nu sint 
singulare.

Firește, ca să se ajungă aici a fost 
necesară o reconsiderare a întregii 

aclivități de realizare a produselor. 
Cum era. și normal, acțiunea a în
ceput cu sectoarele de concepție. A- 
preciindu-se că grupa de cercetare 
existentă nu mai putea face față 
noilor exigențe, activitatea de cerce
tare a fost organizată intr-un labo
rator cu funcții multiple, în care 
lucrează numai cadre cu pregătire 
superioară. Organizată astfel, acti
vitatea de cercetare a adus o contri
buție decisivă la ‘ asimilarea de pro
duse noi, cu parametri superiori, și 
la înlocuirea unor materii prime 
importate cu componenți asigurați 
în țară.

în compartimentul de proiectare, 
saltul înregistrat a fost atit de ordin 
cantitativ, cit și calitativ. Pe de o 
parte, s-a ’ înregistrat, în numai 
cițiva ani. o dublare a numărului de 
proiecte asigurate fabricației. Pe de 
altă parte, au sporit substanțial ca
litatea' și complexitatea acestora. 
Trimestrul III din acest an este a- 
preciat ca o perioadă de vîrf in ac
tivitatea de proiectare, urmind a fi 
realizate 451 proiecte, față de 300. 
cit este prevăzut prin program. Și

SUCEAVA

NEAnT
SALA!

VASLUI
BACAU

ARAD ALBA

SIBIU BRASOV

HUNEDOARA

BRAILA
"RAHOVA 'ULCEA

ZARAS-iEVS/UN VILCEA {ARGEȘ (oiMsat'ITA

1,42) IAL0MITA

.OH5TANTA
GIURGIU

TtLEORNAH

BI5TRITA-
NASA UD

MUREȘ HARGHITA

Stadiul însilozării furajelor în cooperativele agricole la data 
/ de 16 septembrie

al P.C.R. din 19—20 august, de a 
se asigura sectorului zootehnic, in 
iarna ce vine, o puternică bază fu
rajeră, trebuie să fie îndeplinită 
cu cea mai mare răspundere. De 
aceasta depinde in mod hotăritor 
creșterea producției de carne, lap
te și lînă, .ceea ce este în interesul 
economiei naționale, al bunei
aprovizionări a populației cu pro
duse animaliere. Tocmai 
organele județene de 
agricole, conducerile 
agroindustriale și ale

de aceea, 
partid și 
consiliilor 
unităților

agricole au datoria să acționeze cu

popor, pe care ne-o vom înde
plini cu toată dăruirea".

Intre timp, garnitura de tren 
capătă o fizionomie aparte. Pe 
vagoane sint scrise lozinci mo
bilizatoare : „Strîngerea la timp 
a recoltei este o dovadă a' pa
triotismului nostru", „Studenți ! 
Să depunem toate eforturile 
pentru a contribui la stringerea 
la timp a recoltei". Răsună cîn- 
tece tinerești.

„Prezența studenților în am
fiteatrele recoltei a fost pregă
tită cu toată grija — ne spune 
conf. dr. Constantin Popă, se
cretar adjunct al comitetului de 
partid de la I.M.F. Am luat le
gătura cu unitățile agricole unde 
vor lucra studenții, împreună cu 
care am asigurat condiții nor
male de lucru, de cazare. Un

l

asta fără un singur om în plus, ci 
doar valorificindu-se mai bine capa
citatea tehnică, pregătirea profesio
nală a fiecărui specialist, a fiecărui 
proiectant.

Schimbări apreciabile în bine 
s-au produs și în sfera producției. 
Cele mai mari perfecționări au fost 
aduse activității de programare, 
pregătire și urmărire a fabricației. 
Un exemplu conqludent in această 
privință l-a constituit trecerea la fa
bricația curelelor trapezoidale și a 
simeringurilor — două dintre pro
dusele cele mai complexe — pe linii 

și utilaje specializate. Ca urmare, 
producția s-a dublat. De fapt, utila
je și tehnologii moderne au fost 
introduse în mai toate secțiile.

Unul din obiectivele urmărite cu 
multă perseverentă l-a constituit și 
asigurarea unei mai bune gospodăriri 
a materiilor prime și materialelor, 
îndeosebi a acelora Care se importă. 
„Accentul principal a fost pus pe 
folosirea rațională a cauciucului na
tural — ne-a spus Romeo Tomescu, 
inginerul-șef al întreprinderii. Prin 
aplicarea soluțiilor tehnologice pro
puse de cercetătorii și specialiștii 
noștri, multe din produsele care se 
realizau din cauciuc natural, cum 
sint furtunul Westing, covoarele 
electroizolante, diferite garnituri, se 
produc acum din cauciuc sintetic 
românesc. Pe de altă parte, am re
ușit să dăm in exploatare o instala
ție cu care valorificăm ' anual 120 
tone de deșeuri din cauciuc și 20 
tone de armături metalice".

Ce și-a propus in continuare acest 
harnic colectiv ? Dintre măsurile 
stabilite pentru ridicarea nivelului 
tehnic și calitativ al fabricației, am 

mai multă perseverență pentru in
tensificarea recoltării porumbului 
siloz și a culturilor duble, a lucer- 
nierelor și. finețelor, pentru strin
gerea capitulelor de floarea-soare- 
lui, vrejilor de leguminoase și 
resturilor legumicole. Toate resur
sele de furaje trebuie strinse și 
depozitate cit mai repede și cu cea 
mai mare grijă pentru a se asi
gura hrană consistentă întregului 
efectiv de animale in perioada de 
iarnă, pină la viitoarea recoltă.

C. BORDEI ANU

grup de studenți din anii ter
minali, 60 la număr, vor asigura 
asistența medicală a colegilor 
lor. Pe parcurs conducerile fa
cultăților vor urmări, la fața lo
cului, modul-in care studenții iși 
îndeplinesc îndatoririle".

...Multiplicînd aceste secvențe 
la scara tuturor centrelor uni
versitare ale țării vom avea 
imaginea stenică a entuziasmu
lui și dăruirii cu care tineretul 
studios iși aduce pe această 

■ cale contribuția la efortul de 
muncă rodnică al întregului 
nostru popor. Tuturor studenți
lor prezenți în aceste zile pe 
ogoare urarea : „spor la lucru 1“

Florica DINULESCU
Foto : Sandu Cristian

i

notat dotarea sectorului de concep
ție cu aparatură și utilaje adecvate 
care să permită, printre altele, rezol
varea cu mai multă operativitate a 
unor solicitări ale beneficiarilor în 
cazul produselor de serie mică ; con
tinuarea acțiunii de optimizare a 
fabricației la nivelul secțiilor și 
atelierelor și ^adincirea procesului de 
specializare a unor linii tehnologice 
pentru citeva dintre produsele de 
mare serie ; perfecționarea în con
tinuare â tehnologiilor de fabricație 
și modernizarea unor utilaje in 
scopul sporirii randamentului și pre
ciziei lor de lucru. .

Din discuțiile cu specialiști și .ca
dre de răspundere din întreprinde
re au reieșit o serie de probleme 
care nu pot fi soluționate numai cu 
posibilitățile întreprinderii. Din cau
ză că unitatea nu dispune de o ma- 
trițerie corespunzătoare cerințelor 
actuale, in multe situații solicită be
neficiarilor execuția unora din ma
trițele necesare producției. Dar unii 
din aceștia, fie din lipsa unor condi
ții de lucru corespunzătoare, fie din 
comoditate, nu-și respectă această o- 
bligație. De aceea, pină la urmă, ma
trițele respective sint executate sau, 
in cazul cind nu corespund Gerințe- 
lor de ordin calitativ, sint remedia
te de colectivul de matrițeri din în
treprindere, in detrimentul realizării 
altor scule și matrițe. O serie de 
greutăți sint generate de neasigura- 
rea garniturilor metalice ; o soluție 
ar fi specializarea unei întreprinderi 
in fabricația acestor articole. De a- 
semenea, se întîrhpină dificultăți și 
in testarea unor produse, din lipsa 
unor standuri de Încercare. Este o 
problemă care poate și trebuie re
zolvată cu sprijinul unor centre de 
cercetare și proiectare și institute, 
dintre care unele se află chiar în 
Brașov, care sint interesate în ■ re
zolvarea ei deoarece, intr-un fel șau 
altul, sint chiar beneficiarii produ
selor din cauciuc.

Din experiența acestei întreprin
deri se desprinde ce poate realiza 
un colectiv încrezător in forțele pro
prii. în capacitatea sa creatoare, 
hotărît să contribuie cît mai mult la 
diminuarea efortului valutar al țării. 
De bună seama, perseverența de 
care dă dovadă în asimilarea de noi 
produse va amplifica rezultatele de 
pină acum.

Nicolae MOCANU 
corespondentul „Scinteii”

PLANUL SI ANGAJAMENTELE
i_________________________________________

— ÎNDEPLINITE EXEMPLAR!
Fruntașii în întrecere pe 8 luni ale anului

In întreprinderile industriale, pe șantierele de construcții, în transpor
turi și agricultură, in unități din domeniul circulației mărfurilor și prestă
rilor .de servicii, în centrale industriale se desfășoară cu succes întrecerea 
socialistă. Ca urmare a rezultatelor obținute pe perioada 1 ianuarie — 31 
august 1982 și a punctajului general stabilit pe baza indicatorilor prevăzuți 
in criteriile de organizare a inlrecerii socialiste, la sfirșitul lunii august “) 
pe primele locuri se situează : (
ÎN INDUSTRIA DE EXTRACȚIE 
ȘI PREPARAREA CĂRBUNELUI

Locul I : Exploatarea minieră Fi- 
lipeștii de Pădure, județul Prahova, 
cu 794,8 puncte. /

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu 5,1 la sută la pro
ducția fizică, 4,4 la sută la produc
ția netă, 7,5 Ia sută la producția- 
marfă vîndută și încasată, 5,8 la 
sută la volumul de pregătiri mi
niere. 9,1 la sută la productivitatea 
muncii ; depășiri de plan au fost 
obținute și la beneficii, iar cheltu
ielile totale planificate la 1 000 lei 
producție-marfă au fost reduse cu 
3,3 la sută și cele materiale cu 5,3 
la sută.

Locul II : întreprinderea minieră 
Comănești, județul Bacău.

IN DOMENIUL PRODUCERII 
ENERGIEI HIDROELECTRICE
Locul I : întreprinderea clectro- 

eentrale Porțile de Fier cu 474,6 
puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 6,4 la sută la pro
ducția de energie electrică la bor
nele generatoarelor și la graficul de 
putere Ia dispoziția Sistemului 
energetic național ; unitatea s-a în
cadrat in nivelul planificat al pro
ductivității muncii ; consumul teh
nologic pentru producerea energiei 
electrice a fost redus cu 8,8 la sută, 
iar cheltuielile prevăzute în buget 
cu 2,7 la sută.

Locul II : întreprinderea electro- 
centrale Curtea de Argeș.

Locul III: întreprinderea electro- 
centrale Rîmnicu Vilcea.
IN INDUSTRIA METALURGICA — 

SUBRAMURA METALURGIEI 
FEROASE

Locul I : întreprinderea do fier 
Vlăhița, județul Harghita, cu 441,6 
puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 8,6 la sută la pro
ducția fizică, 14,4 la sută Ia produc
ția netă, 5,8 la sută la producția- 
mapfă vîndută și Încasată, 9,9 la 
sută la productivitatea muncii ; 'de
pășiri au fost obținute și la bene
ficii ; consumurile normate de ma
terii prime și materiale au fost re
duse cu 8,6 la sută, iar cele de 
energie electrică și combustibili cu
3,2 la sută.

Locul II : întreprinderea „Cioca
nul" — Nădrag, județul Timiș.

Locul III: Combinatul siderurgic 
Reșița, județul Caraș-Severin.
IN INDUSTRIA DE TRACTOARE, 

MAȘINI AGRICOLE, 
AUTOCAMIOANE, TURISME, 

RULMENȚI ȘI ORGANE 
DE ASAMBLARE

Locul I : întreprinderea mecanică 
Oradea, cu 521,8 puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 5 la sută la pro
ducția netă, 6,4 la sută la proțlucția- 
marfâ vîndută și încasată, 3,7 la 
sută la productivitatea muncii, 6,9 
la sută ia beneficii ; depășiri de 
plan au fost obținute și la produc
ția fizică ; cheltuielile totale plani
ficate la 1 000 lei producție-marfă 
au fost reduse cu 2,9 la sută, iar 
cele materiale cu 5,7 la sută.

Locul II : întreprinderea „Semă
nătoarea" — București.

Locul III : întreprinderea de me
canică fină Sinaia, județul Prahova.

ÎN INDUSTRIA CHIMICA — 
SUBRAMURA RAFINĂRII 

ȘI PETROCHIMIE
Locul I : întreprinderea Rafinăria 

„Vega" — Ploiești, cu 803,5 puncte.
Principalii indicatori de plan au 

fost depășiți cu : 4,9 la sută la pro
ducția fizică, 0,9 la sută la produc- 
ția-marfă vindută și încasată ; de
pășiri importante de plan au fost 
obținute la producția netă, produc
tivitatea muncii și beneficii ; chel
tuielile totale și materiale planifi
cate la 1 000 lei producție-marfă au 
fost reduse cu 1,2 Ia sută.

Locul II: întreprinderea Rafină
ria Cîmpina, județul Prahova.

Locul III: întreprinderea Rafină
ria Crișana, județul Bihor.
IN INDUSTRIA EXPLOATĂRII 

LEMNULUI
Locul I : întreprinderea forestie

ră de exploatare și transport Rim- 
nicu Vilcea cu 899 puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 12 la sută la
producția netă, 8,3 la sută la ex
port, 2,9 la sută la producția fizi
că, 14,3 la sută la producția-marfă 
vîndută și încasată. 3.6 la sută la 
productivitatea muncii, 12,6 la sută 
la beneficii ; consumurile normate 
de materii prime și materiale au 
fost reduse cu 0.1 la sută, iar cele 
de energie electrică și combustibili 
cu 3,1 la sută.

Locul II : întreprinderea forestie
ră de exploatare și transport Tg. 
Secuiesc.

Locul III : întreprinderea fo
restieră de exploatare și transport 
Constanta.

IN INDUSTRIA TEXTILA 
(BUMBAC)

Locul I : Întreprinderea textilă 
„Aurora“-Bucureșii cu 618,2 puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 2,2 la sută la
producția fizică. 1 la sută la pro
ducția netă, 7,9 Ia sută la livrări 
de mărfuri la fondul pieței : în
treprinderea s-a încadrat în nivelul 
planificat la beneficii și a obținut 
depășiri de plan la productivitatea 

muncii ; consumurile normate de 
materii prime și ma'teriale au fost 
reduse cu- 0,5 la sută, iar cele de 
energie electrică și combustibili cu
3.2 la sută.

Locul II : întreprinderea textilă 
Pitești.

Locul III : întreprinderea textilă 
,,Dacia“-București.

ÎNTREPRINDERI DE STAT 
PENTRU CREȘTEREA 

ȘI INGRAȘAREA PORCILOR
Locul I : Combinatul penlru pro

ducerea și industrializarea cărnii 
de porc Timiș cu 544 puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 16,8 la sută la 
producția fizică de carne, 1.1 la 
sută la livrări de carne de porc la 
fondul de stat, 14.6 la sută la efec
tivele de animale la sfirșitul peri
oadei ; depășiri importante de plan* 
au fost obținute la beneficii. iar 
cheltuielile planificate la 1 000 lei 
producție-marfă au fost reduse cu 
5.1 la sută.

Locul II : Combinatul pentru 
producerea și industrializarea căr
nii de porc Ialomița.

IN DOMENIUL ACTIVITĂȚII 
DE CONSTRUCTII-MONTAJ 

ALTE MINISTERE
Locul I : Trustul dc consirncții 

pentru economia forestieră și ma
teriale de construcții Brașov cu
810.2 puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 5,7 la sută la pro
ducția netă. 8,2 la sută la produc
tivitatea muncii, 0,7 la sută la 
producția de > construcții-montaj ; 
cheltuielile totale planificate la
1 000 lei producție de construcții- 
montaj au fost reduse cu 0,2 la 
sută, iar cele materiale cu
2 la sută ; au fost realizate consu
muri mai mici decit cele normate 
la ciment, metal, combustibili și 
carburanți.

Locul II : întreprinderea de con
strucții căi-ferate Brașov.

Locul III : întreprinderea „E- 
nergopetror-Cîmpina, județul Pra
hova.i

IN DOMENIUL 
TRANSPORTURILOR FEROVIARE 
— REGIONALE DE CĂI FERATE

Locul I : Regionala de căi ferate 
Galați cu 181 puncte.

Principalii indicatori de plan1 au 
fost depășiți cu : 5,9 la sută la pro
ducția netă. 9.1 la sută la producti
vitatea muncii. 1.4 la sută la greu
tatea medie brută a trenului de 
marfă ; depășiri însemnate de plan 
au fost obținute la beneficii : 
cheltuielile totale planificate au 
fost reduse cu 4.8 la sută, iar con
sumul de combustibili și energie 
electrică cu 0,6 la sută.

1 *) Indicatorii privind produc
ția netă, productivitatea muncii, 
costurile de producție și bene
ficiile sini calculați pe șapte 
luni.

Locul II : Regionala de căi fe
rate Iași.

IN DOMENIUL COMERȚULUI 
INTERIOR — ÎNTREPRINDERI 

COMERCIALE CU AMĂNUNTUL
Locul I : întreprinderea comer

cială de stat mixtă Rovinari, ju
dețul Gorj, cu 507 puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 6.8 la sută la des
faceri de mărfuri cu amănuntul șl 
la volumul de desfaceri mărfuri 
pe un lucrător : depășiri însemna
te de plan au fost obținute la bene
ficii ; cheltuielile de circulație pla
nificate la ' 1 0Q0 lei desfacere au 
fost reduse cu 2,3. la sută, iar n.ive- 

-lul fondului de retribuire planificat 
la 1 000 lei desfacere cu 1 la sută.

Locul II : întreprinderea comer
cială de stat metalo-chimice Pi-” 
tești.

Locul III : întreprinderea comer
cială de stat „Alimentara“-Baia 
Mare.

IN DOMENIUL RECUPERARn 
ȘI VALORIFICĂRII 

MATERIALELOR REFOLOSIBILE j
Locul I : Întreprinderea județea

nă pentru recuperarea și valorifi
carea materialelor refolosibile Că
lărași eu 738,3 puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 24.1 la sută la 
volumul total al materialelor refo
losibile colectate și cu 7.8 la sută 
la volumul de achiziții de materit 
prime de origine animală colectat; 
au fost obținute beneficii peste 
plan, iar cheltuielile de circulație 
au fost reduse cu 5,9 la sută ; s-au 
obținut importante depășiri de 
plan la volumul fizic colectat de 
bțel. fontă, cupru, aluminiu, hîrtie- 
cartoane, anvelope ș.a.

Locul II : întreprinderea județea
nă pentru recuperarea și valorifi
carea materialelor refolosibile 
Vrancea.

Locul III : întreprinderea jude
țeană pentru recuperarea și valori
ficarea materialelor refolosibile 
Giurgiu.

IN DOMENIUL GOSPODĂRIEI 
COMUNALE

Locul I : Întreprinderea jude
țeană de gospodărie comunală ți 
locativă Caraș-Severin cu 1 674,7 
puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 43,6 la sută la
producție șl prestările in unități fi
zice. 42,7 la sută la prestările de 
servicii pentru populație. 30.3 la 
•sută la beneficii. 33.6 la sută la va
loarea productiei-marfâ industrială 
și prestările de servicii neindustria
le in industria mică : cheltuielile 
totale planificate la 1 000 lei pro
ducție-marfă și prestări servicii au 
fost reduse cu 6,1 la sută, iar cele 
materiale cu 8.8 la sută.

Locul II : întreprinderea județea
nă de gospodărie comunala și lo
cativă Bacău.

Locul III : întreprinderea jude
țeană de gospodărie comunală șl 
locativă Vilcea.

(Agerpres)

*
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ADUNĂRILE GENERALE DIN EXPERIENȚA CONSILIILOR POPULARE

DIVERS i
un puternic factor dinamizator

al gîndirii și acțiunii comuniste
Tipografî... 
agricultori
Lucrează la tipografia din Bu

zău mulți tineri. Pe cit de ti
neri, pe atit de buni tipografi, 
dar și... agricultori. Pină anul 
trecut, in jurul tipografiei era 
un teren sterp. In această pri
măvară, in frunte cu responsa
bilul unității, Dumitru Soare, 
lucrătorii de aței, cu ajutorul 
primăriei si al redactorilor de 
la ziarul local, și-au transformat 
curtea intr-o adevărată grădină 
de legume. Ei au cărat- pămint 
fertil de pe un șantier, l-au lu
crat ca la carte și a dat rod bo
gat de cartofi, roșii, vinete, cea
pă, varză, ardei. Din materiale 
refolosibile și-au amenajat și o 
crescătorie de păsări. Pentru 
început, ea numără ISO de pui, 
20 de rate și 40 de curcani.

Ei au muncit, ei culeg roadele.

I
I
I
I
I

I

| Bagaje uitate
Există in fiecare gară încăperi 

speciale in care se păstrează, 
pentru citeva ore, o zi sau două, 
bagajele călătorilor. La camera 
de bagaje a stației C.F.R. din 
Baia Mare zac de luni de zile, 
de la sfirșitul iernii, o serie de 
obiecte depuse atunci in grabă, 
dar neridicate nici acum. 
Printre altele, se găsesc două a- 
cordeoane (veneau de la vreo 
nuntă ?), un cărucior pentru co
pil (odrasla a crescut de acum 
mare), un rucsac cu un fuman 
de lină (acuș-acuș vine iarăși 
iarna), două bidoane și multe 
altele. Ceferiștii ii anunță pe stă- 
pinii acestora să vină să Și le 
ridice. Nu de alta, dar in curind 
costul biletului de „staționare" 
va depăși valoarea unora dintre 
obiecte...

Întîmplarea 
gară

S-a intimplat sîmbătă, II sep
tembrie, la ora 17,20, in gara 
Pitești. Imediat după sosire, tre
nul personal care venise de la 
București s-a „rupt" in două. 
Locomotiva și două vagoane au 
plecat cițiva metri mai incolo, 
iar restul trenului a rămas pe 
loc. Cum era mare aglomerație, 
in momentul in care s-au decu
plat vagoanele un călător a că
zut pe linia ferată și s-a acci
dentat grav. Cauza? Neatenția 
ceferiștilor respectivi, care nu . 
au luat nici o măsură de siguran
ță pentru efectuarea manevrei 
respective. Să sperăm că 
răspunsul pe care-l așteptăm 
nu încapă nici o „manevră" 
stabilirea răspunderii.

Tratament 
adecvat

îngrijitoarea Lenuța Vasile, 
la. Policlinica din Huși, făcea o 
curățenie bună și medicii nu 
erau zgirciți in laude pentru 
hărnicia ‘ei. lntr-o zi insă, ce 
credeți că i-a trecut Lenuței 
prin minte > A luat din sertare 
niște certificate medicale in alb, 
le-a ' ștampilat și chiar le-a... 
semnat, imitind scrisul unui 
medic. Apoi a început să le „eli
bereze" contra unor mai mici 
sau mai mari atenții primite de 
la diferiți cetățeni, mai mult sau 
mai puțin bolnavi, din Huși, din 
Pădureni,, din Drinceni... Des- 
coperindu-se fapta,‘i s-au întoc
mit și îngrijitoarei acte, dar nu 
medicale, ci penale, pentru un 
tratament adecvat..

in 
să 
în

de

Frățește"
Frații Marin și Ion Antohe din 

satul. Ograda, comuna Bucu, ju
dețul Ialomița, erau mari ama
tori de beții și jocuri de noroc. 
Deunăzi, s-au dus la bufetul din 
sat să se cinstească. Și tot acolo, 
la una din mese, au încins, cu 
alți amatori, un joc de noroc. 
Cum oamenii din jur au început 
să-i ia la rost, că nu fac bine ce 
fac, cei doi frați au provocat un 
scandal de pomină. Tot 
țește" iși împart acum și 
deapsa.

„fră- 
pe-

O „rețetă".,, 
condamnabilă

Poposind la resțaurarttul 
tul" din Călimănești, un turist 
a sesizat faptul că i se pare 
cam suspectă porția minusculă 
de miheare, „pierdută" prin 

• farfurie. I s-a • răspuns că e 
vorba, de o nouă rgțetă culinară 
pe care o aplică bucătarii Vasi- 
le Mănescu și Elena Berbece, 
in lăudabila lor strădanie de a 
oferi „specialitatea casei".

S-a intîmplat ca un alt turist 
să nu se mulțumească de fel cu 
astfel de explicații și. curios 
din fire, dar mai ales din obli
gație de serviciu, a inceptit. să 
'scotocească prin ..părțile nevă
zute" ale restaurantului. Și 
uite-așa au fost descoperite in 
subsolul clădirii, intr-un 
special amenajat de cei doi 
catari, alimente sustrase in 
loare de peste 30 000 de lei. 
novații au fost condamnați 
trivit legii.

Butoiul 
rostogolit

Șoferul Iuliu Mangu de la 
operativa agricolă Piu 
județul Hunedoara, urma să 
plece intr-o cursă în jude
țul Sălaj. In camion era în
cărcat și un butoi. Doi consă
teni ai săi a.u urcat în camion. 
Apoi, s-au virit amindoi în bu
toi, unde, au găsit un culcuș mai 
confortabil. Numai că, la o 
curbă, butoiul s-a răsturnat și 
s-a rostogolit, iar Petru Mun- 
tea, in virstă de 33 de ani, a 
fost proiectat afară și acciden
tat mortal,

Rubricâ realizată de
Petre POPA
cu sprijinul corespondenților 
„Scinteii"

„Ol-
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Modul in care sint organizate și se 
desfășoară adunările generale ale 
organizațiilor de bază reprezintă fără 
indoială unul din factorii care con
tribuie și trebuie să contribuie ne
mijlocit la creșterea rolului de con
ducător politic al acestora in viața 
economico-socială a unităților in 
care activează. Avind in vedere o a- 
semenea cerință esențială, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a subliniat in re
petate rînduri necesitatea Creșterii 
rolului adunărilor generale de par
tid in dezbaterea principalelor pro
bleme ale vieții colectivelor de mun
că, în sporirea combativității și vi
gilenței politice a comuniștilor, in 
dezvoltarea spiritului critic și auto
critic,. în promovarea unei poziții 
ferme împotriva fenomenelor nega
tive. a atitudinilor necorespunzătoa
re față de muncă și de avutul, ob- 
șteșc, față de manifestările de super
ficialitate.

în lumina acestor deziderate ma
jore, Comitetul județean Suceava al 
P.C.R. a acordat și acordă o aten
ție sporită creșterii rolului educativ 
și eficienței adunărilor generale dc 
partid in vederea mobilizării active 
a comuniștilor la îndeplinirea exem
plară a sarcinilor cincinalului cali
tății și eficienței. Astfel, multe orga
nizații de partid, printre care cele de 
la Combinatul de celuloză și hirtie. 
Combinatul de prelucrare a lemnu
lui Suceava. Filatura de in și cinepă 
Fălticeni. întreprinderea de prelu
crare a lemnului Rădăuți. Filatura 
de bumbac Cimpulung Moldovenesc, 
cooperativa agricolă de producție 
Dumbrăveni și altele, asigură pune
rea in dezbaterea adunărilor generai 
le a unor probleme de stringentă ac
tualitate. vizind atit problematica c- 
conomică, politico-educativă, cit și- 
pe cea a vieții interne de partid. In 
acest scop, la începutul 
pornind de la sarcinile 
documentele de partid, 
țiile secretarului general 
lui, de la problemele concrete, speci
fice unităților in care acționează, pe 
baza unei largi consultări a comu
niștilor cu o bogată experiență, or
ganizațiile de partid își întocmesc 
tematici orientative cuprinzind prin
cipalele direcții de acțiune, care sint 
apoi analizate și aprobate în aduna
rea generală. Desigur, aceasta nu în
seamnă că activitatea birourilor or
ganizațiilor de bază se desfășoară în 
exclusivitate numai pe baza acestor ■ 
tematici. După cum se știe, viața po
litică. economică și obștească este 
extrem de complexă și dinamică ; ea 
aduce in anumite perioade, la ordi
nea zilei, probleme noi. sarcini ce nu 
suferă aminare. în asemenea situa
ții. tematicile orientative sint actua
lizate. birourile organizațiilor de bază 
situind în prim plan problemele noi 
apărute, care sint supuse operativ 
dezbaterii comuniștilor in adunarea 
generală.

Reactualizări ale tematicilor orien
tative au avut loc recent in toate or- 
gariizațiilq de bază. Astfel, un măre 
număr ,de teme pentru adunările ge- 
neralg.i'd.e partid, ce urmează să fie 
dezbătute in cursul acestui an, izvo
răsc nemijlocit din problematica cu-

a

fiecărui an, 
reieșite din 
din indica
și partidu-

tovarășuluiprinsă in cuvintările
Nicolae Ceaușescu la plenarele C.C. 
al P.C.R. din acest an și cu deose
bire in Expunerea la plenara lărgi
tă din 1—2 iunie a.c. referitoare la 
folosirea la maximum a capacităților 
de producție din industrie și agricul
tură. reducerea consumurilor mate
riale și energetice, reciclarea și re- 
folosirea in proporție sporită a ma
terialelor din toate domeniile, iden
tificarea și valorificarea a noi resur
se energetice, ridicarea calității pro
duselor, sporirea eficienței întregii 
activități economice, creșterea răs
punderii organizațiilor de partid 
pentru înlăturarea oricăror neajun
suri, pentru soluționarea operativă a 
tuturor problemelor aflate 
colectivelor de muncă, a 
lor ș.a.

O preocupare principală 
tului județean Suceava

in atenția 
comuniști-

a Comite- 
al P.C.R.

cestor unități pentru că nu au inter
venit hotărit in vederea curmării lip
surilor din activitatea ior, nu au ac
ționat. la nivelul cerințelor pentru 
înfăptuirea hotărîrilor de partid și 
de stat în -Sectoarele de activitate de 
care răspund.

Alegerea temelor pentru ordinea 
dc zi a adunărilor generale este insă 
numai Începutul muncii de pregătire 
a acestora. O deosebită importanță 
in atingerea scopului pentru care a 
fost convocată adunarea o are cali
tatea materialelor supuse analizei. 
De aceea îndrumăm permanent or
ganele și organizațiile de partid să 
acorde maximă atenție acestei laturi 
a muncii. întrucit ea influențează di
rect calitatea si conținutul dezbate
rilor. în această direcție nu s-a fă
cut încă tot ce trebuia. Mai sint ca
zuri când — mai ales la examinarea

i

_ VIAȚA DE

în județul Suceava

este legată dc îndrumarea perma
nentă a comitetelor de partid și bi
rourilor organizațiilor 
pentru a asigura 
corespunzător intre 
se dezbaterii, in 
turi de problemele economice să fie 
analizate temeinic, in cadrul adună
rilor generale, și aspecte majore ale 
vieții interne de partid, ale propa
gandei, muncii politico-educative etc. 
Fără indoială. la toate adunările ge
nerale. indiferent de problematica pe 
care o abordează, ne preocupăm să 
imprimăm un profund caracter edu
cativ dezbaterilor, pentru a face din 
fiecare adunare o școală de educație 
comunistă. Punem un mare accent 
pe această problemă convinși fiind 
că in. acest fel traducem in viată in
dicația secretarului general al parti
dului de a realiza, prin adunările, 
generale, educația politică revoluțio
nară,- patriotică și intemaționalistă a 
tuturor comuniștilor, cadrelor de 
conducere și, prin intermediul aces
tora, a tuturor oamenilor muncii. 
Iată rațiunea pentru care, la înce
putul acestui an. pornindu-se de la 
starea de lucruri din fiecare organi
zație, am organizat adunări de ana- 

-liză menite să contribuie la creșterea 
spiritului combativ și dc răspundere 
al cadrelor de conducere, ăl tuturor 
Comuniștilor în îndeplinirea sarcini
lor incredințatp. Cu acest prilej, a- 
dunările organizațiilor de partid de 
la întreprinderea de industrializare a 
laptelui Suceava. F.A.T.C. . Gura 
Humorului, Grupul de șantiere nr. 6 

. Suceava, întreprinderea de tricotaje 
„Bucovina" Rădăuți, cooperativele a- 
gricole de producție Vicovu de Jos. 
Drăgușeni ș.a, au formulat aspre cri
tici si chiar au aplicat ■ măsuri'sta
tutare unor cadre din conducerea a-

<le bază 
un echilibru 
temele supu- 

sensul ca ală-

probleme din domeniul activi - 
economice — dezbaterile, alu- 
pe panta 
îndeajuns

unei 
tații 
necă 
sint 
și comportamentele 
in consecință, adunările nu au efec
tul scontat. în ultima vreme sîntem 
stăruitor preocupați și evităm ase
menea neimpliniri.

Bune rezultate dă in județul nos
tru. in ceea ce privește -pregătirea 
analizelor, măsura luată de multe 
organizații de partid de atragere a 
unui număr mare de comuniști, de 
regulă pe aceia care au o bună ex
periență în domeniul respectiv, la 
elaborarea materialelor, a proiecte
lor planurilor de măsuri. Pentru fie
care dintre problemele mai impor
tante înscrise in tematica anuală s-au 
stabilit un număr de 'oameni care din 
timp se preocupă de studierea pro
blemelor și pregătirea materialelor, 
în felul acesta se evită în mare mă
sură formalismul, manifestările de 
improvizație — criticate pe bună 
dreptate la Plenara lărgită a C.C. al 
P.C.R. din 1—2 iunie a.c. și care se 
mai regăsesc, din păcate, și în acti
vitatea unor organe și organizații de 
partid din județul nostru.

în numeroase organizații 
s-a statornicit practica de 
zenta anual. în adunările 
3—4 expuneri pe principalele pro
bleme ale vieții interne de partid; De 
asemenea, în toate adunările se asi
gură informarea politico-ideologică 
largă a comuniștilor cu concursul 
unor activiști de partid și de stat, 
propagandiști ai comitetului jude
țean, cadre cu o bună pregătire de 
specialitate. Participant» pun intre-

i

tehnicismului, nu 
vizate atitudinile 

oamenilor și,

de partid 
a se pre- 
generale.

bâri, primesc răspunsuri complete, 
competente, iși îmbogățesc cunoștin
țele, își exprimă poziția față dc dife
rite fenomene, iși manifestă adeziu
nea, la inițiativele României pe plan 
extern etc. Desigur, astfel de acțiuni 
se bucura de o mare audiență djn 
part’ea comuniștilor. Dar a apărut și 
un fenorhen negativ. Unii secretari 
de partid considerau la un moment 
dat ca adunări generâle ale organi
zației de bază asemenea întilniri. Am 
combătut și vom combate și pe viitor 
acest mod simplist de înțelegere a 
rolului analizelor și dezbaterilor din 
cadrul adunărilor generale.

O importanță deosebită in ridicarea 
conținutului și eficienței adunărilor 
de partid o are aplicarea in practică 
a recentelor hotăriri ale conducerii 
partidului privitoare la îmbunătă
țirea muncii de partid. Astfel, în con
formitate cu Hotărîrea Comitetului 
Politic Executiv al C.C, a) P.C.R. din 
februarie 1932, una din obligațiile 
membrilor biroului comitetului jude
țean, precum și ale activiștilor din a-> 
paratul de partid este de a participa 
lunar la cel puțin 2—3 adunări do 
partid, din căre i—2 la sate. Cu citva 
timp în urmă, această participare 
avea un caracter neorganizat ; unii 
)pau parte la adunări lună dc lună, 
alții sporadic, cițiva deloc. Destul 
de rar discutam concluziile pe care 
le desprindeam fiecare în urma pre
zentei la adunări. Din această cauză 
era și greu să ne formăm o imagine 
completă asupra problemelor ridicate 
in cadru! dezbaterilor din adunări, 
asupra preocupărilo'r comuniștilor. 
Aceste neajunsuri au fost examinate 
intr-o ședință a biroului comitetului 
județean de partid, inițiindu-se de 
către secția organizatorică partici
parea organizată, pe baza Unui gra
fic lunar întocmit, a tuturor membri
lor biroului și activiștilor la adună
rile generale ale organizațiilor de 
bază din întreprinderi, C.A.P., sate 
și școli. Cunoscindu-se din timp data 
cînd se țin adunările, activiștii merg 
înainte de ținerea lor. ajută la pre
gătirea acestora, discută cu comuniș
tii, îi îndeamnă să participe activ la 
desfășurarea adunării.

Sîntem preocupați în prezent — în 
lumina Expunerii tovarășului Nicolae 
Ceaușescu la Plenara lărgită a C.C. 
al P.C.R. din 1—2 iunie a.c., o adevă
rată călăuză'șl pentru îmbunătățirea 
întregii vieți interne de organizație, 
— pentru a ridica nivelul Combativ 
al dezbaterilor in toate adunările de 
partid. Evident, ceea ce s-a realizat 
pină acum în această privință . este 
pozitiv. Dar mai sint adunări în care 
se trece cu ușurință pe lingă feno
mene negative, critica adresată celor 
ce se fac vinovați de apariția unor 
lipsuri este palidă. Așa se mai pe
trec lucrurile Ia unele adunări ale 
organizațiilor de, partid din școlile 
generale de la sâte, unde majorita
tea organizațiilor sint de puțină vre
me constituite și-unde controlul nos
tru nu a fost' permanent. Sîntem ho- 
tărîți să îmbunățățim activitatea și 
in acest domeniu.' De asemenea, o 
grijă sporită vom' acorda urmăririi 
înfăptuirii propunerilor formulate de 
comuniști în adunări, fapt ce va con
tribui Ia accentuarea intr-o mâstțră 
și mai mare a rolului educativ și efi
cienței adunărildr generale ale orga
nizațiilor de partid.

înțelegind pe deplin rolul și în
semnătatea adunărilor generale in 
dezbaterea și soluționarea proble
melor, în unirea eforturilor comu
niștilor la înfăptuirea obiectivelor e- 
conomico-sociale. in educarea revo
luționară a comuniștilor, biroul co
mitetului județean de partid va mi
lita cu și mai multă fermitate pen
tru creșterea rolului adunărilor ge
nerale, se Va ocupa și mai temeinic 
de pregătirea și desfășurarea aces
tora, astfel incit ele să se ridice la 
nivelul exigentelor actuale, să fie e- 
fectiv, prin conținutul și eficiența 
lor, promotorul noii calități în toate 
domeniile activității ecbnomico-so- 
ciale.

ghe Nedelcu, Vasile Sărăcilă, Necula 
Dănilă, N'eculai Caba. care au pre
dat pină acum peste 7 000 1 lapte de 
oaie. Exemplul lor este, desigur, 
stimulator.

— Vorbeam însă -de exemplul ac
tivului comunei. Care este exemplul 
dv. personal in privința producției 
agroalimentare ?

— Iată, astea-s contractele mele 
pentru livrarea unor produse la fon
dul de

. kg ; 7 
ouă — . _
săre — predat jumătate, restul pes a 
puțin timp, să mai crească puii, cu 
bătaie în plus la cîntar.

— Și rezultatul ?
— Ați văzut „exemplul cbmunei" 

în camionul oprit azi dimineață în 
fața primăriei : 4 100 kg de lină ex
pediate la fondul de stat și vom 
ajunge la 5 OOo kg, cea mai mare can
titate de lină care a fost' livrată 
vreodată de aici. Anul trecut am 
fost primii pe județ la laptele de 
vacă. Anul acesta, pînă acum, s-au 
livrat din gospodăriile populației 
circa 400 000 1 lapte de oaie.

— Să ne întoar
cem la solicitudi
nea față dc pro
punerile cetățe
nilor...

— ...Iată, chiar 
crescătorii de a- 
nimale amintit! 
au avut o suges
tie. Propunerea 
fiecare crescător 
mai mari să pri- 
suprafețe de pă-

Cit a ținut vara, pînă în pragul 
noului an școlar, goarna< lui moș 
Sandu Nedelcu — magazinerul tabe
rei de odihnă pentru elevi, situată 
la Gălăciuc, mai sus de Tulnici — a 
dat de trei ori pe zi „ora exactă" : 
dimineața, la prinz și seara. Se au
zeau doar citeva note din cunoscutul 
semnal al adunării pentru masă și 
copiii își ocupau „pozițiile". în 
această vară și-au petrecut va
canța la Tulnici 2 200 de elevi din 
Vrancea și din alte județe. Pentru 
ca această activitate de găzduire, in
clusiv punctualitatea goarnei lui moș 
Sandu să fie posibile, consiliul popu
lar a trebuit să ia o serie de măsuri. 
La rîndul lor, măsurile se răsfrîng 
in nivelul general de viață al co
munei, se incadrează in seria gene
rală a preocupărilor gospodărești. 
Astfel, împreună cu tovarășul Costi- 
că Mocanu, primarul localității, am 
fost 'de față la elaborarea primei 
șarje de piine coaptă la brutăria din 
sat. La — subliniem — brutăria 
nouă 1

— Cu noua brutărie, ne spunea 
primarul, am rezolvat în condiții mai 
bune cerințele ta
berei. ale șantie
rului de aici (in
vestiție de 5 mi
lioane, extindere) 
și ale cetățenilor 
din comuna noas
tră. Dealtfel, pro
punerea noii con
strucții — brută
ria veche nu mai 
pornit de la oameni, intr-o adunare 
cetățenească, in care s-au discutat 
mai multe probleme legate de auto- 
gospodărirea și autoaprovizionarea 
comunei.

Din satul de vacanță ne-am con
tinuat drumul mai spre inima mun
ților, urmind firul albastru al Putnei, 
spre Lepșa, pentru a vedea „pe viu" 
rezultatul unei mai vechi propuneri, 
din 1981. Atunci, Maria Buluș, ță
rancă din satul respectiv, a cerut să • 
se treacă Ia stringerea unor fonduri 
bănești pentru ca și satul ei să fie 
electrificat. Și, s-a mai zis atunci, 
„De ce să se meargă să se 
curent, cînd Putna -scoate singură 
seîntei din piatră»- ?“ Așa s-a făcut 
că astă primăvară s-a deschis un 
mic șantier pe Putna, la Lepșa, iar 
acum microhidrocentrala Lepșa I 
are O putere instalată de 20 kW, 
aflindu-se in pragul probelor sub 
sarcină. Așa s-a ajuns, intr-un timp 
foarte scurt, ca gestionara magazinu
lui din sat să trebuiască să comande 
articole cu totul noi. cum ar fi co
mutatoarele și becurile. Totul por
nind de la o simplă propunere.

Spre seară, după ce am văzut și 
cum merg lucrările de gospodărire 
și înfrumusețare a locurilor de la 
„poarta" Vrancei dinspre Covasna, 
ne-am reîntors la Tulnici. în satul 
de centru al comunei, și l-am între
bat pe primarul Costică Mocanu : 
„Cum se face că propunerile oame
nilor prind ațît de repede.- viață ?“ 

' Ne-a răspuns :
— Noi considerăm 

activului primăriei, 
a fiecărui deputat 
aceeași valoare de 
exemplul personal, 
personal este puternic, cetățenii în
cearcă să-l urmeze. Dacă solicitudi
nea este grăitoare, și locuitorii în
cearcă să o onoreze prin propriul 
aport.

— Ce alte exemple de... exemplu 
personal ne mai puteți da ?

— Avem în comună crescători de 
animale destoinici, cum sint Gheor-

stat : 1 porc -1— predat la 1'4 
kg de lină — predate ; 1 0 
predate ; 8,5 kg carne de p -

însemnări din comuna 
VranceaTulnici

făcea față — ,a

«ceară»

făcută de ei, ca 
de oi cu efective 
mească în grijă 
șunat pe termen mai lung, pentru 
a fi cit mai bine gospodărite, între
ținute. fertilizate, s-a dovedit bună 
și cu folos. Rezolvarea ei ne-a dat 
ceva bătaie de cap, dar am ajuns să 
avem acum în gospodăriile popu
lației 2100 taurine, cu 50 capete in 
plus față de plan. 6 500 de ovine, 
cu 400 mai mult decit planul pe acest 
an. întregul efectiv de animale are 
suprafața de pășunat asigurată și 
s-au identificat noi terenuri de pe 
care se vor recolta în plus 50 tone 
de fin, iar de pe. 800 hectare, de pă
dure se va stringe frunzarul.

Inițiativele gospodărești nu se re
zumă. nici pe departe, la cele enun
țate. Există suficiente argumente 
pentru concluzia că in Tulnici se 
afirmă o continuă emulație gospo
dărească. Bunăoară, contrar lipsei 
de tradiție, pe locurile dinspre mun
te se cultivă acum și porumb, pe 760 
hectare, iar producția promite. Din 
loturile cetățenilor s-a comasat un 
teren dc 25 hectare pe care s-a cul
tivat floarea-soarelui, urmind să se 
asigure o parte din necesarul local 
de ulei. Prin cultivarea sfeclei de 
zahăr se scontează că. locuitorii co
munei vor obține, în virtutea regleJ 
montărilor în vi'goare. o apreciabilă 
cantitate de zahăr. Acționîndu-se cu 
energie și priceperg._pentru apHcarea 
princjp.iflor autpaprbyiiionărR. lg 
cartofi," legume, .verdețuri; .^â'.și la 
fructe, consumul se' asigură.' integral 
din producția proprie, plus uri con
tract de livrare de 245 tone din fruc
tele specifice zonei.

La Tulnici oamenii sint optimiști 
față de orice preocupare nouă. Opti
mismul lor izvorăște din două obiș
nuințe : aceea ca ideile gospodărești 
să le fie recepționate cu grijă și real 
interes, și aceea ca înfăptuirea pro
punerilor să se facă printr-o adevăi 
rată întrecere cetățenească.

Dan DRĂGULESCU 
corespondentul „Scinteii"

că solicitudinea 
a președintelui, 
trebuie să aibă 

îndemn ca și 
Dacă exemplul

Expoziție dedicată scriitorului ion Agârbiceanu

Mihail CLIM
secretar al Comitetului județean 
Suceava al P.C.R.

ÎN LUMEA DANSULUI

A

O ELOCVENTĂ CĂLĂTORIE
SI POEZIEI

O remarcabilă seară 
artistică (și, trebuie 
noaștem că in ultima vreme, 
numărul manifestărilor de a- 

ccst fel. implini'te de către Muzeul 
de artă ai Republicii Socialiste 
România, esttf. spre bucuria iubito
rilor de frumos, din ce în ce mai 
mare), o' seară de balet-muzică și 
poezie (autori : Tea Preda și Șt. 
Cărăpânceanu), numită „Interfe
rențe", ne-a-adus de curind în prim 
plan stadiul împlinirii artistice, 
profesionale la care se află Grupul 
de dans „Contemp". în spectacolul 
amintit, frumoase versuri închinate 
omului și uriașei sale capacități de 
a crea frumosul, intersectate de 
diapozitive ce luminau -lucrări de 
Van Gogh („Grine galbene"), An- 
dreescu („Femei cosind la pădure"). 
Chagall („Soarele roșu"). Kan
dinsky („Arcul negru"). Brâncuși 
(„Cumințenia pămintului", „Pasărea 
măiastră") iși găseau ecoul intr-o 
inteligentă și rafinată tălmăcire, in 
expresive poeme coregrafice lansa
te de cei patru dansatori ai grupu
lui „Contemp"... Inspirată manifes
tare, ce ne-a determinat să invităm 
la Gala „Scinteii" — realizată in 
colaborare cu Asociația oamenilor 
de artă A.T.M. și Muzeu! Republi
cii Socialiste România — acest ta
lentat grup. Adina Cezar (coregrafă 
care și-a desăvirșit studiile la Aca
demia din KOln, la Schola Canto- 
rum din Paris, unde a luat contact 
cu arta Marthei Graham prin cursu
rile discipolilor ei Mary Hinksen, 
Donald McKayle), care a realizat 
citeva montări de excepție la Con
stanța (cu cea mai tinără trupă de 
balet a țârii — „Fantasio"), Iași, 
Craiova, București 
tuit, cu . șapte 
acest grup ce 
Premiul criticii 
compus programul din patru mo
mente deosebit de convingătoare : 
dansul intitulat „Singur", pe sune
tele mai puțin obișnuite lansate de 
Mahavishnu Orchestra, după jazul 
lui Miles Davis — mișcare numită 
„Chip interior" ; apoi „Dcgradeu" 
(pe muzică de Vivaldi) și „Adagio" 
— in depănarea Adagio-ului lui 
Albinoni. Dansuri in care tehnica 

^corporală totală dezvoltă o polifonie

O remarcabile 
artistică (și, 
noaștem că

muzeal- 
să recu-

și a 
ani in 

astăzi 
(11)81) -

alcă- 
urmă, 
deține 

și-a

O expoziție foto-do- 
cumentară dedicată 
vieții și operei scriito
rului Ion Agârbiceanu, 
organizată de Muzeul 
literaturii române cu 
prilejul centenarului 
nașterii marelui proza
tor, a fost deschisă, vi
neri, la Liceul de filo- 
logie-isțorie nr. 1 din

București. Alături de 
reproduceri ale volu
melor de debut și 
facsimile după manu
scrise originale, in ex
poziție sint prezentate 
ediții princeps ale ope
relor fundamentale, o 
serie de publicații la 
care a colaborat scri-

itorul de-a lungul 
timpului, precum și o 
bogată iconografie și 
corespondență. Expo
ziția urmează a fl iti- 
nerată în țară, în cite
va localități legate de 
biografia scriitorului : 
Sibiu, Blaj și Cluj-Na- 
poca. (Agerpres)

a mișcărilor, in care întregul 
este antrenat în conturarea desenu
lui coregrafic, iar compoziția unei 
clipe nu este un tablou static, ci 
verigă a unui lanț de imagini. Di
namismul formelor în mișcare, 
fortul plastic de a fărîmița mișca
rea in elementele ei componente 
pentru a o recompune apoi in arhi
tectura concisă și expresivă a trupu
rilor. vorbeau despre pasiune și su
ferință, despre patima dragostei, 
despre speranța ce dă combustie 
sufletului, despre fireasca voință de 
a asoira spre mai bine... Prin core
grafia plină de sevă, robustă și to
tuși de mare delicatețe a Adinei 
Cezar, prin evoluțiile lui Sergiu

e-

G4L4 „SCÎNTEH"

Angliei — talentat coregraf, virtuoz 
dansator, concentrat clipa de cli
pă asupra celei mai sensibile zvic- 
niri. prin eleganța și cursivitatea 
cu care desfășurau evantaiul ima
ginilor Liliana Tudor și Mihaela 
Ichăr — grupul de dans „Contemp" 
dă celui ce il privește șansa 
călătoriei în alese spații de simțire.

Ovidiu Iuliu Moldovan este un 
actor de (runte al generației 
sale, cunoscut pentru numă
rul mare și important de 

roluri jucate in filmele românești. 
Personalitate distinctă a Naționa

lului- bucureștean, Ovidiu (uliu 
Moldovan a transfigurat in teatru 
partituri din categoria celor prin
cipale, întinse, grele, complicate. 
Este vorba de creații presupunind 
elaborate compoziții, talentul și 
forța întruchipării unor fațete con- 

- tradictorii : adevăr uman și patetic 
histrionism (precum in rolul titular 
din „Caligula", piesa lui Albert 
Camus), procese de cunoaștere tra
gică a lumii și dureroasă auto- 
cunoaștere („Generoasa fundație"). 

Puțini sint cei care au, ca Ovidiu 
Iuliu Moldovan, farmecul (dar si 
arta) ambiguității, sugerării unor

stan indecise, a unor drame moc
nind în adîncuri, a unei tensiuni 
care face ca zimbetul să fie o rari
tate ; darul portretizării unor singu
ratici duri sau (și) tandri, justițiari 
taciturni.

Prototipul cel mai frecvent pro
pus prin personajele sale, eroul 
generic a! lui Ovidiu Iuliu Moldo
van — .este un „luciferic" care nă
zuiește să recucerească valorile 
înalte, certitudinea, frumosul, ade
vărul. Este greu de spus unde sfir- 
șește omul și unde începe arta ac
torului, este greu de despărțit jocul 
clădit pe firesc, autenticitate și ex
traordinară. tensiune interioară de 
„compoziția" propriu-zisă, partea de 
spontaneitate de cea riguros ela
borată. El este un ambițios, un 
tenace ce lucrează cu o rară perse
verență. făcind mari, pariuri in 
primul rind cu el, cu propriile-i li
mite, și luindu-și ca sprijin com
pania unor mari scriitori.

Marele său pariu pentru viitor — 
după cum ne-a mărturisit — este 
Hamlet, rol care-l obsedează cum 
i-a obsedat pe toți marii actori, 
cum l-a urmărit la noi, mai ales, 
pe Valentineanu.

Pariul, de asemenea, toarte im
portant — deja ciștigat — acela de 
a-1 juca, a-1 interpreta pe Emi- 
nescu. Ce alt titlu de onoare mai 
mare poate exista pentru un actor 
român decit acela dc a-1 juca pe 
Caragiale sau a-1 interpreta pe au
torul „Luceafărului"? Recitindu-l 
pe Eminescu, Ovidiu Iuliu Moldo
van îl recitește. îi reinterpretează 
sensurile și-i recreează sensibilitatea 
in lumina receptivității și mijloa
celor de expresie modertie. Recitin- 
du-l pe Eminescu, Ovidiu Iuliu 
Moldovan face, totodată, un act de 
cultură — preocupat să recreeze (in 
plan actoricesc') originalitatea vi
ziunii romantice, forța verbului 
eminescian, amploarea cadențelor 
specifice, armonia unor rime unice. 
Același este demersul și î-n cazul 
unor poeme de loan Alexandru, 
Lucian Blaga sau al sonetelor 
shakespeariene, interpretate la Gala 
„Scinteii".

Călătoriile nu înseamnă 
pentru Valeriu Râpeanu in- 
tilniri surprinzătoare cu 
locuri și cu oameni necU- 
noscuți, cu nebănuite pri
veliști pitorești. Autorul 
recentei cărți tipărite de 
Editura Sport-Turism, „Tă- 
rimul unde nu ajungi nici
odată", e un călător prin 
locuri știute de el mai de 
mult : însemnările sale 
consemnează revelații, 
ihtregiri sau confirmări 
unor lucruri cunoscute __
bibliotecă, din sala de tea
tru sau de concert, din mu
zeu. Ceea ce il cucerește, 
astfel, pe cititor e franche
țea cu care experiența ce 
constituie substanța nota
țiilor adunate in volum e 
declarată explicit „o expe
riență livrescă".,

Valeriu Râpeanu străbate 
teritorii al căror contur se 
desenează clar : converg 
spre orizonturile loc .citeva 
linii de perspectivă pe tare 
autorul le urmează cu 
luare-aminte. Cultura a- 
cestui secol — mai cu sea
mă cultura franceză — e 
privită ca un fenomen ce 
dezvăluie în împlinirile ei 
cele mai valoroase, o aspi
rație constantă la integrarea 
sensurilor fundamentale ale 
existenței umane. Preocu
pat în permanență de ra
portul dintre biografie și 
creație, Valeriu Râpeanu 
schițează, de fapt, o de
monstrație implicită : res- 
pingînd grandilocvența și 
emfaza, el știe să descoper 
re în existența celor pe 
care îi prezintă în paginile 
cărții explicația unei 
tudini morale, a unei vi
ziuni filozofice. Aproape 
toți scriitorii asupra desti
nului cărora 
autorul cărții 
exemplar o

nu 
ci 

ale 
din

țială culturii moder
ne și anume aceea că. așa 
cum scria spre sfirșitul vie
ții Theodore Dreiser, „crea
ția înseamnă acțiune". Sem
nificativ. volumul incepe cu 
un amplu comentariu al 
personalității lui Andre 

• Malraux. Scriitorul pentru 
care viața, trăită intens, cu 
o conștiință tragică a res
ponsabilității, a fost supre
ma justificare a creației. 
Demnitatea individului, li-

necontestabilă familiaritate 
cu subiectele tratate.

Mă întrebam de ce auto
rul volumului nu a abordat 
și problemele creației altor 
scriitori care ar fi comple
tat in chip convingător 
imaginea patetismului și 
lucidității ce întemeiază 
forța umanistă a literaturii 
create de cei evocați în pa
ginile cărții. Hemingway 
sau Camus, de pildă. Mi-arn 
dat insa seama că Valeriu

Valorile perene

ati-

meditează 
ilustrează 

ideb esen-

Smaranda OTEANU
Natalia STÂNCI,’

*) Valeriu Râpeanu : „Tă- 
ritnul unde nu ajungi nici- 

^odată".

bertatea lui nu au fost în
țelese niciodată de autorul 
„Condiției umane" ca niște 
trăsături facultative ale 
existenței, ci ca niște con
diții obligatorii ale vieții și, 
firește, ale creației. Con
vingere ce capătă relief și 
in operele celorlalți scriitori 
evocați in „Itinerarele lite
rare" ale lui Valeriu Râpea- 
nu (cea dinții secțiune a 
volumului său). Firește, 
perspectivele sint diverse ; 
dar nu ni-i putem închipui 
nici pe Thomas Mann, nici 
pe Mauriăc. pe Boisdeffre' 
sau pe Robles, pe 
sau pe tragicul 
lanț abdicind de 
lor definitoriu, 
cîndu-și deliberat 
țiile de principiu, nu neapă
rat formulate In texte ex
plicite, dar mereu cuprinse 
in substanța cărților lor. E 
ceea ce descoperă Valeriu 
Râpeanu în analizele sale, 
deloc ispitite de parada 
erudiției, dar dovedind o

Anouiih 
Monther- 
la crezul 
contrezi- 
declara-

/

Râpeanu nu .propune rein- 
terpretări, es'euri inspirate 
de opera unor scriitori pe 
care îi admiră ; genul că
ruia aparțin însemnările 
sale ar putea fi definit, 
cred, ca o „memorialistică" 
de factură culturală. Pen
tru că impresiile livrești 
despre fiecare scriitor sint 
aproape întotdeauna com
pletate de cele produse de 
intîlnirea cu ei, cu 'aminti
rile păstrate în vreun mu
zeu, cu oamenii care i-au 
cunoscut. •

Caracteristică încă și mai 
evidentă in cea de-a doua 
secțiune a cărții — „Itine
rare artistice". Aici, memo
rialistica e un element com
ponent al structurii eseu
lui : comentariul meloma
nului Valeriu Râpeanu se 
însoțește cu consemnarea 
publicistului, într-o unitate 
de ton care relevă deopo
trivă dinamismul ideilor și 
soliditatea culturii lui mu
zicale. Portrete schițate a-

Iert, dar frivolitate,
dialoguri substanțiale, lip
site însă de excese de eru
diție, fac ca acest amplu 
capitol să fie foarte viu ți 
plin de interes. Cu atit mai 
mult cu cit autorul știe*să 
pună in lumină valorile 
românești — Enescu. Per- 
lea, Mihalovici — să le su
gereze dimensiunile uni
versale. Și nu putem decit 
să fim de acord cu el cînd 
observă că o cercetare cu 
adevărat adincă a semni
ficațiilor artei brâncușiene, 
dc pildă, nu are cum să ig
nore . înriurirea pe. care 
ideile oamenilor de cultură 
română au avut-o asupra 
creației moderne a lumii.

Cea de-a treia secțiune — 
..Itinerare nordice" — ni-1 
înfățișează pe călătorul ne
contenit preocupat de des
lușirea specificului real al 
locurilor văzute. Și aici, ac
centul e pus pe 'înțelesurile 
raporturilor dintre, oameni, 
a comportării individului și 
a grupului, pe semnele 
purtătoare ale civilizației șl 
culturii, destăinuite deopo
trivă de creația artistică, 
de atitudinea față de ea a 
oamenilor, de elementara 
bunăcuviință. înzestrat cu 
un ascuțit simț de observa
ție, Valeriu Râpeanu face 
un comentariu suculent, 
viu, observațiile lui sint în
totdeauna interesante și, 
nu o dată, fixate în formu
lări precise și sugestivă.

O carte a cărei unitate e 
dată de spiritul autorului 
ei. riguros orientat spre 
valorile umaniste ale cul
turii acestui secol : o no
tație exactă, refuzind ispita 
spectaculosului, in care o- 
mul de cultură se asociază 
firesc cu observatorul fin. 
O carte a Cărei sobră și ele
gantă prezentare grafică e 
pe măsura calităților textu- 
ldi.

Dan GRIGORESCU
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TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România

TELEGRAMĂ

a primit scrisorile de acreditare a ambasadorului R. P. Ungare
(Urmare din pag. I)

Inminind scrisorile de acreditare, 
ambasadorul R. P. Ungare, BARITY 
MIKLOS, a transmis tovarășului 
Nicolae Ceaușe-scu un salut cordial 
din partea tovarășilor’Janos Kădăr, 
prim-secretar al Comitetului Cen
tral al Partidului Muncitoresc Socia
list Ungar. Pal Losonczi, președintele 
Consiliului Prezidenția! al Republicii 
Populare Ungare, și Lazar Gydrgy, 
președintele Consiliului de Miniștri al 
R. P. Ungare,

în cuvintarea prezentată de amba
sador cu această ocazie sint eviden
țiate relațiile de prietenie și co
laborare existente între România și 
Ungaria. „Republica Populară Unga
ră .ți Republica Socialistă România 
— Ițâ arată in cuvintare — dispun de 
baz- solide pentru extinderea și 
adltțcirea relațiilor bilaterale in toate 
domeniile. întărirea colaborării poli
tice. economice, culturale, științifice 
șl in toate celelalte domenii, culti
varea prieteniei sint in Concordanță 
cu Tratatul nostru de prietenie, co
laborare și asistență mutuală si co
respund așțeptăritor popoarelor noas
tre'1. în continuare, in cuvintare se 
evidențiază rolul însemnat al înțele
gerilor convenite In comun la tntil- 
nirea la nivel înalt din 1977 de la 
Debrețin-Oradea,. in promovarea re
lațiilor de bună vecinătate româno- 
ungare.

în cuvintare sint relevate apoi 
coordonatele politicii externe maghia
re. eforturile îndreptate spre întă
rirea păcii in intreaga lume.

Primind scrisorile de acreditare, 
președintele Republicii Socialiste 
România, tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU, a mulțumit pentru 
salutul adresat și a rugat, la rindul 
său, să se transmită tovarășilor 
Jânos Kâdâr, Pal Losonczi și Lazar 
Gydrgy un salut cordial și cele mai 
bune urări.

în cuvintarea de răspuns a șefului 
statului român se relevă faptul că 
partidul și statul român acordă o im
portanță deosebită dezvoltării relați
ilor de prietenie si colaborare dintre 
Partidul Comunist Român și Partidul 
Muncitoresc Socialist Ungar, dintre 
România și Ungaria, pe bază princi-/ 
pil tor egalității in drepturi, inde
pendenței și suveranității naționale, 
neamestecului in treburile interne și 
avantajului reciproc. „în spiritul 
Tratatului de prietenie, colaborare și 
asistentă mutuală, al înțelegerilor 
convenite cil prilejul intilnirii la nivel 
inalt din 1977 — se arată în cuvin
tare — dorim să acționăm împreună 
cu Republica Populară Ungară pen
tru dezvoltarea continuă, a raporturi
lor de prietenie, bună vecinătate și 
colaborare dintre țările și popoarele 
noastre, pentru întărirea' conlucrării 
lor în construcția noii orinduirU1.

în continuare, in -cuvintare se re
levă faptul că România dezvoltă larg 
relațiile cu toate țările socialiste, in 
primul rînd cu cele vecine, extinde 
colaborarea cu țările in curs de dez
voltare și nealiniate, precum și cu ță
rile capitaliste dezvoltate, participă 
activ la intreaga viață internațională, 
la eforturile pentru destindere, co
laborare și pace in întreaga lume.

Referindu-se la actualele condiții 
internaționale, cuvintarea arată că se 
impune să se facă totul pentru opri
rea' încordării, pentru eliminarea po
liticii de forță și de confruntare, de 
reîmpărțire a zonelor de influentă și 
dominație, pentru încetarea cursei 
înarmărilor și trecerea la dezarmare, 
în primul rînd la dezarmare nucleară, 
pentru soluționarea tuturor conflicte
lor dintre state pe cale pașnică, pen
tru o politică de respefct a! inde
pendenței și suveranității naționale, 
pentru o nouă ordine economică in
ternațională, pentru pace și securi
tate in Europa și în intreaga lume.

După ceremonia prezentării scriso
rilor de acreditare, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu s-a întreținut intr-o at
mosferă cordială cu ambasadorul 
Barity Miklos.

La solemnitate și la convorbire au 
participat tovarășul Ștefan Andrei, 
ministrul afacerilor externe, și Silviu 
Curticeanu, secretar prezidențial și al 
Consiliului de Stat.

Scumpe tovarășe Ceaușescu,
Primiți mulțumirile mele 

prietenești pe care mi le-ați 
a zilei mele de naștere.

Sint convins că prietenia 
și aprofunda și in viitor, in 
tații comunității socialiste, al

Vă urez sănătate, fericire 
vitatea dumneavoastră de înaltă răspundere, pentru 'edificarea socialistă pe 
mai departe a României vecine și frățești.

cele mai cordiale pentru felicitările și urările 
adresat cu prilejul celei de-a 71-a aniversări
și colaborarea bulgaro-romănă se vor dezvolta 
interesul popoarelor bulgar și roman, al uni- 
cauzei păcii și socialismului in lume, 
personală și succese noi .și mai mari în acti-

TODOR JIVKOV
Secretar general al C.C. al P.C. Bulgar, 

Președintele Consiliului de Stat al R.P. Bulgaria

' Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU 
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România

Survolînd teritoriul României, imi face plăcere să vă exprim sentimen
tele mele profunde și să vă adresez cele mai bune urări de sănătate și 
fericire - personală, de progres și prosperitate poporului român. Fie ca ra
porturile dintre țările noastre să se dezvolte in continuare, in interesul 
celor două popoare prietene, al luptei împotriva imperialismului, pentru so
cialism și pace.

ALI NASSER MOHAMMAD
Secretar general al Partidului Socialist Temenit, 

Președintele Prezidiului Consiliului Suprem al Poporului, 
Prim-ministru al Republicii Democrate Populare Yemen

t
PROGRAMUL 1

11,00 Telex
11,03 Din marea carte a patriei. Cetăți 

vechi și noi pe Oltul mijlociu
11.25 Film artistic : „O. cursă în 

Stîncoși11
13,00 La sfirșit de săptăminii B 

sport — ora 15,00 — Fotbal 
tehnica Iași — Sportul studențesc 
din Campionatul național 
A, Transmisiune directă de

10.35 Săptâmina politică
18,50 1001 de seri
19,00 Telejurnal B Sport
19.25 A patriei cinstire. Moment
19.35 Teleenclclopedia E Din istoria mi

neritului românesc. Flori de mină 
B Arta olandeză. Pictura B Aven
tura cunoașterii. Antarctica (ID 
B Idei și soluții. Ceas de alarmă 
pe bază de ultrasunete B Univers 
și materie. Planeta Venus.

Munții

Tele- 
: Poll-

divizia 
la Iâși

poetic

Primul ministru al 
lui Republicii Socialiste 
Constantin Dăscălescu, a 
primului ministru al Regatului Da
nemarcei, Poul Schlueter, o telegra
mă prin care ii adresează felicitări 
cordiale. împreună cu cele măi bune 
urări de sănătate și succes cu pri
lejul numirii sale in funcția de prim-

Guvernu- 
România, 
transmis

ministru al Regatului Danemarcei, 
exprimindu-și. totodată, convingerea 
că relațiile prietenești romăno-da- 
neze vor cunoaște in continuare o 
dezvoltare pe multiple planuri, in 
folosul popoarelor român și danez, 
al păcii și colaborării in Europa și 
în lume.

Cronica zilei

20.20 Film serial : Lumini și umbre". 
Episodul 22. Scenariul : Titus Po- 
povici. Regia : Andrei Blaier, Mir

cea Mureșan. O producție a Stu
dioului de film TV

21.20 Intilnirea de sîmbfită seara. Spec
tacol de varietăți umoristice, ifiu- 
zicale, coregrafice

22,10 Telejurnal
22.20 Nocturna TV
23,00 închiderea programului

PROGRAMUL 2

19,00 Telejurnal ■ Sport
19,25 Ctntarea României. De pe marea 

scenă a țârii pe micul ecran. Ju
dețul Bacău

20,15 Reflexe in oglinda muzicii. Trans
misiune directă de la Ateneul Ro
mân cu orchestra de cameră „Quod 
llbet muslcum11. Dirijor : Aurelian 
Octav Popa

22,00 Călătorie prin țara mea : Porți 
spre Dunăre (VI)

22,10 Telejurnal '
22,20 Melodii, melodii
23,00 închiderea programului »

0 calitate noua, superioară a invățămîntului
listă, unde școala dispune de re
surse materiale și spirituale în con
tinuă creștere. înseamnă a demon
stra o exemplară disciplină a stu
diului. adincime de cugetare, răs
pundere pentru fiecare gest, gravi
tate implicată fiecărei idei. Nu
mai' astfel pot. fi dobindite cele 
mai înalte cuceriri ale revoluției 
tehnico-științifice contemporane.

Sub semnul acestor idei luminoa
se, de largă perspectivă, cuprinse 
în cuvintarea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu. și care se constituie in- 
tr-un veritabil program de muncă 
și de acțiune a școlii românești de\ 
toate gradele, organizațiile de par
tid din unitățile de învățămint, 
consiliile și senatele universitare, 
toți slujitorii școlii. întregul tine
ret din școli și facultăți sînt che
mați ' să acționeze cu maturitate, 
răspundere și pasiune revoluțio
nară pentru ca activitatea întregu
lui învățămint să se ridice la înăl
țimea Încrederii acordate de par
tid și popor, pentru ca invătămin- 
tul nostru să pregătească noi ge
nerații de constructori ai socialis
mului și comunismului, care să 
contribuie activ și competent la 
ridicarea României pe noi trepte 
de progres și civilizație.

(Urmare din pag. I)
triot înflăcărat, luptător neobosit 
pentru triumful noului, pentru 
afirmarea frăției și solidarității 
tuturor fiilor României socialiste, 
slujind prin întreaga lui activita
te cauza poporului, a partidului. 
De aCeeâ, invățșmințul. românesc 
de Țoafe gradele .este chemat să-și 
dezvolte și mai mult caracterul 
sâu riguros științific, să insufle 
un inalt spirit revoluționar tuturor 
activităților sale. Cadrele didactice, 
elevii și studenții au îndatorirea 
de onoare de a se manifesta in ori
ce împrejurare ca revoluționari și 
patrioți. cu atitudine responsabilă 
față de muncă și învățătură, hotă- 
riți să obțină rezultate tot mai 
bune în pregătirea lor de zi cu zi. 
pe măsura ponderii sociale tot 
mai marcate și a sarcinilor sporite 
ce revin școlii în actuala etapă de 

•dezvoltare calitativă a întregii 
noastre societăți.

Asemenea cerințe implică o ne
contenită străduință de autoperfec- 
ționake din partea întregului tine
ret al țârii, pentru că. sub o formă 
sau alta. întregul nostru tineret 
învață, se pregătește mereu mai 
temeinic pentru muncă si viață. Iar 
a învăța astăzi in România socia-

TG. MUREȘ : Cartiere noi, moderne
în ultimii ani. in municipiul Tg. 

Mureș s-au construit noi și moder
ne cartiere : „1848". ..Tudor Vladi- 
mirescu11. „7 Noiembrie". „Piața 
teatrului". ..1 Decembrie 1918". ade
vărate ..orașe în oraș", care au fă
cut ca vechiul „tirg“ de altădată să 
ajungi) azi unul din marile și înflo-ț 
ritoarele centre urbane ale Româ
niei socialiste. Numai în ultimii 

•șapte ani. au fost puse la dispoziția

oamenilor muncii — români, ma
ghiari, germani — peste 16 000 de 
.apartamente .confortabile, iar spa
țiile comerciale și de prestări ser
vicii către populație însumează mai 
bine de 10 000 metri pătrați. Din 
1S76 și pînă acum, peste 48 000 de 
cetățeni — mai mult de un sfert 
din populația actuală a municipiu
lui — s-au mutat în case noi. 
(Gheorghe Giurgiu, corespondentul 
„Scînteii").

Festivalul umorului ,,Constantin Tănase"

Sosirea unei 
delegafii militare 

algeriene
Ia amiază a sosit în Ca- 
delegație militară algeriană 
de colonel Mohamed Alleg, 

central al Comisariatului

Vineri 
pitală o 
condusă 
directorul 
politic al Armatei Naționale Popu
lare a Republicii Algeriene Democra
tice și Populare.

. La sosire, pe aeroportul Otopeni, 
oaspeții militari algerieni au fost sa
lutați de generalul-locotenent Gheor
ghe Gomoiu. adjunct al ministrului 
apărării naționale și secretar al Con
siliului politic superior a! armatei, de 
generali și ofițeri superiori.

în aceeași zi. delegația militară al
geriană care face o vizită in țâra 
noastră a avut o întilnire de lucru 
la Consiliul politic superior al ar
matei.

Deschiderea noului an de învăfămint 
in școlile și liceele militare

în-școlile militare de ofițeri, maiștri 
militari și subofițeri, precum și in li
ceele militare ale Ministerului Apără
rii Naționale au avut loc festivități 
de deschidere a noului an de învă
țămint.

Au participat general-locotenent 
Constantin Olterinu. ministrul apără
rii naționale, membri ai Consiliului 
de conducere al Ministerului Apără
rii Naționale, reprezentanți ai orga
nelor locale de partid și de stat, găr
zilor patriotice și formațiunilor de 
pregătire a tineretului pentru 
apărarea patriei.

într-o atmosferă de puternic entu
ziasm, participanții .au adoptat , tele
grame adresate tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, in care și-au exprimat an
gajamentul lor de a îndeplini la un 
înalt nivel calitativ sarcinile 
revin din hotărîrile 
XII-lea și celelalte 
partid, din magistral^ expunere 
secretarului general aî partidului 
Plenara lărgită a C.C. al P.C.R. din 
1—2 iunie a.c., din orientările și indi
cațiile de inestimabilă valoare teore
tică și practică date de comandantul 
suprem al forțelor noastre armate 
privind modernizarea și dezvoltarea

ce
Congresului 
documente

le 
al 

de 
a 

la

pe baze noi a invățămîntului, le
garea lui tot mai strînsă cu cerce
tarea științifică și practica instruirii 
și educării trupelor.

Comandanții, organele și organiza
țiile de partid și ale U.T7C. din insti
tuțiile de învățămint militar și-au 
reafirmat hotărîrea de a acționa cu 
înaltă responsabilitate comunistă pen
tru înfăptuirea obiectivelor cuprinse 
in Directiva comandantului suprem 
privind pregătirea militară și politică 
a armatei, in scopul formării de ca
dre cu o înaltă conștiință politică, pa
triotică și revoluționară, cu o temei
nică pregătire de specialitate. între
gul personal din școlile și liceele mi
litare a dat expresie voinței sale 
neclintite de a face totul pentru a 
transpune în viață prețioasele teze 
și orientări reieșite din cuvintarea 
rostită de conducătorul partidului și 
statului nostru la marea adunare popu
lară consacrată deschiderii anului de 
învățămint 1982—1983, de a nu pre
cupeți nici un efort pentru a1’ deveni 
buni patrioți. buni revoluționari, ce
tățeni de nădejde ai României socia
liste. apărători devotați ai indepen
denței, suveranității și integrității 
sale.

Vineri, tovarășul Mlu Dobresctt, 
membru Supleant al Comitetului Po
litic Executiv al C.C. al P.C.R., s-a 
întilnit cu tovarășii Yannis Bannias, 
secretarul C.C. al P. C. din Grecia 
(interior), și Anghelos Diamandopou- 
los, membru al Biroului Executiv al 
C.C. al P. C. din Grecia (interior), 
care, la invitația C.C. al P.C.R., fac 
o vizită de prietenie in țara noastră.

în cadrul intilnirii, desfășurată în- 
tr-o atmosferă tovărășească, s-a 
procedat la o informare reciprocă 
privind activitatea și preocupările 
celor două partide, exprimîndu-se 
dorința de a dezvolta in continuare 
bunele relații și solidaritatea dintre 
ele,- in interesul popoarelor român și 
elen, al cauzei păcii, destinderii, 
securității, independenței naționale, 
cooperării și colaborării in Balcani, 
in Europa și in lume. Au fost abor
date și unele aspecte ale vieții poli
tice internaționale.

★
Tovarășul Stefan Andrei, ministrul 

afacerilor externe, a primit, la 17 sep
tembrie, pe ambasadorul Max Kam
pelman, șeful delegației Statelor 
Unite ale Americii la reuniunea de la 
Madrid.

Cu acest prilej, au fost abordate 
probleme referitoare la reluarea lu
crărilor reuniunii general-europene 
de la Madrid și prezentate pozițiile 
celor două țări privind necesitatea 
continuării procesului multilateral de 
edificare a securității și dezvoltare a 
cooperării in Europa, pe baza preve
derilor Actului final al Conferinței 
de la Helsinki. S-a relevat necesita
tea continuării dialogului și a con
lucrării între toate statele participan
te Ia reuniune, pentru o politică de 
destindere și de pace pe continent. A 
fost prezent David Funderburk, am-

basadorul Statelor Unite ale Americi! 
la București.

La sediul Asociației de Drept 
Internațional și Relații Internațio
nale din București — A.D.I.R.I., s-a 
desfășurat, vineri după-amiază, o 
masă rotundă, in cadrul căreia am
basadorul Max Kampelman, șeful 
delegației S.U.A. la reuniunea de la 
Madrid, a vorbit despre poziția 
S.U.A. cu privire la dezarmare și 
securitate. ,

Au luat parte reprezentanți 
nlsterului Afacerilor Externe, 
sori universitari, cercetători 
țiflci, ziariști.

★
Ministrul afacerilor externe 

publicii Socialiste România, 
Andrei, a trimis ministrului afaceri
lor externe al Regatului Danemar
cei, Uffe Ellemann-Jensen, o tele
gramă prin care ii adresează sincere 
felicitări și cele mai bune urări de 
fericire personală și succes in activi
tate, cu prilejul numirii 6ale in aceas
tă funcție.

ai Mi- 
profe- 
știin-

al Re- 
Ștefan

. *

Cu prilejul Zilei naționale a Repu
blicii Chile. însărcinatul cu afaceri 
a.i. al acestei țări la București, 
Sârgio Mora Parana,. a oferit vineri 
o recepție.

Au participat Gheorghe Fulea, ad
junct al ministrului minelor, repre
zentanți ai Ministerului Afacerilor 
Externe, Ministerului Comerțului 
Exterior și Cooperării Economice In
ternaționale, >al altor ministere eco
nomice și instituții centrale, oameni 
de cultură.

Au fost prezenți șefi de misiuni di
plomatice acreditați la București.

(Agerpres) a

Prezentarea de condoleanțe Ia ambasada libanului
în legătură cu încetarea din viață 

a lui Bechir Gemayel, președinte ales 
al Republicii Liban, la ambasada a- 
cestei țări la București a avut loc 
vineri prezentarea de condoleanțe.

Din partea președintelui Republicii 
Socialiste România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. a Consiliului de Stat 
și a guvernului, au transmis con-

doleanțe Petru Enache, vicepre
ședinte al Consiliului de Stat. 
Silviu Curticeanu, secretar preziden
țial și al Consiliului de Stat, Gheorghe 
Dolgu, adjunct al ministrului aface
rilor externe.

Cei prezenți au păstrat un moment 
de reculegere in fața portretului în
doliat al defunctului și au semnat în 
cartea de condoleanțe.
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FOTBAL:■.... - .. ——
Azi și duminică, meciurile etapei a Vll-a

Azi. in etapa â VH-a a campio
natului diviziei A,,țj,e, fotbal se vor 
disputa șapte partide: Steaua — 
A.S.A. (stadion ' l'.Ștehuâ") ; Jiul — 
S. C. Bacău ; Chimia Hm. Vilcea — 

C. Con- 
S. Tirgo- 
C. Olt —

Politehnica Timișoa’ra ; F. 
stanța — F. C. .Argeș : C. 
viște — F. C. Petrolul ; F.
F.C.M. Brașov : Politehnica Iași — 
Sportul studențesc. Toate meciurile 
vor începe la ora 17, cu excepția 
partidei Politehnica Iași — Sportul

studențesc, programată la ora ■ 15, 
care va fi televizată.

Posturile noastre de radio vor 
transmite, alternativ, aspecte de la 
jocurile etapei. Transmisia se va 
efectua pe programul î, cu începere 
de la ora 16,55.

Celelalte două meciuri ale etapei, 
derbiul de la Hunedoara dintre Cor- 
vinul și Dinamo, ca și partida F. C. 
Bihor — Universitatea Craiova se 
v'Or juca duminică.

CAMPIONATELE NAȚIONALE DE BOX
Miine, la ora 10, sînt programate- întîlnirile finale

Aseară, pe ringul Palatului sportu
rilor și culturii, s-a desfășurat a doua 
reuniune a semifinalelor campiona
telor naționale individuale de bbx. 
Combatanții au luptat cu multă ar
doare pentru calificarea in finală. 
N-au lipsit nici surprizele. Astfel, la 
cat. pană, feroviarul C. Stancu l-a 
învins Ia puncte, cu o decizie de 5—0. 
pe vilceanul E. Preda, care cu cîteva 
zile mai înainte ii.eliminase pe fa
voritul Titi Cercel. în finală. Stancu 
se va intîlni cu P. Stoiu (C.F.R. Cra
iova). învingătorul găiățeanului I. Pa- 
naite. la cat. muscă. C. Tițoiu (Di
namo) a ciștigat clar meciul cu A. 
Sircă (C.S. Zalău) și se va întilni 
pentru centură cu M. Vișan (Oțelul). 
Acesta din urmă a obținut un verdict 
cu 4—1 in intilnirea cu stelistul G. 
Govici. Foarte dinamice au fost me
ciurile de la categoria ușoară: 
Fulger (S.C. Muscelul) _ .. 1...... .
greu (3—2) in fața lui Leontin Sandu 
(Prahova Ploiești), iar Dragomir Ilie 
(Dinamo), cu tin plus de tehnicitate, a 
știut să se detașeze in învingător la 
timpul potrivit in partida cu M. 
Gruiescu (Steaua).

Celelalte rezultate: cat. mijlocie- 
mică: Valentin Mihai (Farul) b.o. 
(3—2) pe Gh. Simion (Metalul): N. 
Motrogan (Rapid) b.p. N. Ciobanu

(Metalul București); cat. semigrea: 
G. Donici (B.C.Galați) b.p. (4—1) pe 
C. Florea (Rapid); P. Fedea (Dina
mo) b. KO 1 pe P. Bornescu (Me
canică fină).

Astăzi este zi de repaus. Duminică, 
de la ora 10. sint programate intil- 

■ nirile finale.

(U.R.S.S.) a jnvins-o pe lise Guggen- 
berger (Columbia), iar Zoriția Niko- 
lin (Iugoslavia) a remizat cu Suza- 
na Verdczy (Ungaria).

Celelalte partide, printre care și 
cea dintre . Margareta Mureșan și 
Nieves Garcia (Spania), s-au Între
rupt. ; r

• Au luat sfirșit întrecerile din 
cadrul grupelor preliminare ale cam
pionatelor mondiale feminine de 
volei, competiție ce se desfășoară in 
Peru. Pentru cele două grupe semi
finale s-au calificat următoarele 
echipe : grupa A : Japonia. Brazilia, 
Canada, Coreea de Sud. Peru și Bul
garia ; grupa B : Cuba. U.R.S.S., Un
garia, Australia și R.P. Chineză.

Ultimele rezultate din grupele 
preliminare : Peru -r Canada 3—0 ; 
Olanda — Argentina 3—0 ; Austra
lia — Chile 3—1 ; S.U.A. — R. P. 
Chineză 3—0 ; Indonezia —■ Nigeria 
3—0 ; Italia — Porto Rico 3—0.

® în prima zi rț competiției inter
naționale de rugbi pentru echipe de 
juniori de Ia Sofia, selecționata 

cu scorul de 
formația Poloniei. în- 

tr-un alt meci, reprezentativa Bul
gariei a întrecut cu 16—3 (4—0) echi
pa R. D. Germane.

•

Vineri au început la Timișoara 
lucrările Conferinței naționale de 
electrotehnică și electroânergetică, 
manifestare științifică organizată 
sub egida Consiliului Național oen- 
tru Știință, și Tehnologie și Minis
terului Educației și învățărpîntului, 
la care participa academicieni, ca
dre didactice din invâțâmintuî supe
rior politehnic, cercetători și specia
list! din institute de cercetare, pro
iectare și inginerie tehnologică, din 
întreprinderi cu profil electrotehnic, 
de transport și distribuție a energiei 
electrice. în cadrul ședinței de des
chidere au prezentat referate de 
sinteză acad! Remus Răduleț — 
..Abordări noi în predarea electro
tehnicii". dr. ing. Călin Mihăileanu,

director general al Institutului cen
tral'de cercetări energetice — „Ten
dințe și condiționări in electroener- 
getică" și dr. mg. Florin Tănăsescu, 
director general al Institutului de 
cercetări pentru mașini-urielte, elec
trotehnică și electronică — „Surse 
noi de energie astăzi și miine11.

în secțiunile conferinței vor fi 
prezentate anroâpe 400 de comuni
cări și referate, axate pe problema
tica unor cercetări de virf, funda
mentale și aplicative, din domeniile 
electrotehnicii, mașinilor, aparatelor 
Si acționărilor electrice, transferului 
energiei electrice, iluminatului și e- 
lectrotermiei materialelor electro
tehnice. (Cezar Ioana, coresponden
tul „Scinteii").

M.
s-a impus

’★
O remarcă pe marginea meciului 

de la categoria 71 kg.. Mihai Valen
tin — Simion) Gheorghe (victorie la 
puncte a primului cu o decizie de 
3—2) : ignorind desfășurarea luptei 
din ring — dominare destul de ca
tegorică a tinărului constănțean Va
lentin. pe parcursul meciului — trei 

arbitri judecătdri 
învingător pe Simion. 

l anunțată in sală fi- 
acesta. A fost 

intervenția conducerii 
pentru a determina pe

dintre cci cinci 
. l-au „văzut" i 
decizia inițiată 
ind de 3—2-, pentru 
necesară ■
C.N.E.F.S.
secretarul federației și pe președin
tele colegjtilui de arbitri să reanaii- 
zeze buletinele de ' " 
ajungă la decizia 
ceea ce. normal, a 
tisfacțic publicului 
dorit ca asemenea 
tate- cu desăvirșire 
tre.

arbitraj și să se 
corespunzătoare, 

produs multă sa- 
spectator. E de 

situații să fie evi- 
pe ringurile noas-

Valeriu MIRONESCU

juniori de 
României a invins 
22—1 (6—0)

cinema
----------—

SCALA
13.43; 13: 
9: 11,15;

15,45: 18 : 20.15.’ MODERN
9; 11,13; 13,30: 15,45; 18;

vremea
Timpul probabil pentru intervalul 18 

septembrie, ora 21 — 21 septembrie, ora 
21. In țară : Vremea va fi frumoasă, 
cu cerul variabil in nordul țării, mai 
mult senin în rest. Vîntu! va sufla slab, 
pină la moderat. Temperaturile niinime

vor fi cuprinsa intre 7 și 17 grade, Izo
lat mai eoborîte. iar cele maxime intre 
22 și 30 de grade. Local se va prodiice 
ceață. In București : Vremea va fl fru
moasa, cu cerul variabil, mal mult se
nin. Vint !n general slab. Temperatu
rile minime vor £1 cuprinse între 11 »i 
14 grade, Iar cele maxime intre 26 șijî9 
de grade. Dimineața se va produce cea
ță slabă. (Liana Cazacioc, meteorolog 
de serviciu).

Cu „Gala comediei cinematogra
fice'1, ' a inceput la. Vaslui cea 
de-a 7-a. ediție a amplei ma
nifestări cultural-artiStice Festiva
lul umorului „Constantin Tănase". 
organizat de Comitetul județean 
de cultură și educație socialistă cu 
sprijinii! forurilor centrale de re
sort. Participă artiști profesioniști 
și amatori din aproape toate ju
dețele tării. Timp de o lună, pină 
la 3 'Octombrie, 
Gala teatrelor 
estradă. Zilele 
copii și tineret. Concursul de inter-

vor avea loc : 
de comedie și 
teatrelor pentru

pretară, la care iau parte un mare 
număr de brigăzi artistice și in
terpret! individuali de satiră și 
umor. Gala epigramei și ciniccului 
satiric, intîlniri ale scriitorilor cu 
publicul din mai multe localități, 
un carnaval al veseliei și, bine
înțeles. spectacolul de gală al lau- 
reațiipr. De asemenea, vor fi ver
nisate expoziții de filatelie și de fo
tografii. salonul de caricatură, ex
poziția de manuscrise și cărți rare 
din insolita bibliotecă a umorului 
fondată aici și altele. (I’etru Ne- 
eula, corespondentul „Sein teii11).

în cîteva
sportiv al agenției 
relatarea șa de la 
internațională des-

o Comentatorul 
France Presse. in 
reuniunea atletică 
făș.urată la Rieti (Itaiia). siib titlul : 
..Românca Mariciea Puică și etiopia
nul Wodajo Bulti 
cursului", 
sportivei din România, care a reușit 
să doboare recordul mondial in pro
ba de o milă.
4’17”44/100, 
nou succes in palmaresul său ce cu
prinde numai anul acesta titlu! de 
campioană mondială de cros, cucerit 
la Roma, și cel de vicecampioană 
europeană în proba de 3 000 m obți
nut la recentele int-receri de la 
Atena.

vedetele con-
subliniază performanța

realizînd timpul de 
adătigîndu-și astfel un

rîijduri
Agenția franceză publică, de ase

menea, cronologia recordului mon
dial in proba feminină de o milă, 
unde, figurează și ®p. altă atletă ro
mâncă. Natalia Andrci-Betini, pre
cum și Anne Smith (Anglia), <Maria 
Commers (Olanda). Ellen Tittel 
(R. F. Germania). Ludmila Veselko
va (U.R.S.S.) și Mary Decker-Tabb 
(S.U.A.).
• La Tbilisi a început . turneul 

. interzonal feminin de șah.
participă 15 jucătoare, printre 
și maestra româncă Margareta Mu- 
reșan.

în prima rundă s-au decis numai 
două partide : Irina Levitina

la care 
care

B Cine iubește și lasă : 
(11 03 72) — 9: 11,15; 13,30; 
20,1'5, FAVORIT (45 31 70) - 
13.30;....................................
(23 71 01) 
20,13.
fl Duhul aurului : CENTRAL (14 12 24)
— 9: 11.13: 13,30 : 15,45; 13: 20.15.
B Universiada '81 : TIMPURI NOI 
(15 6110) — 9; 11,15: 13,30; 13,45: 18;
20.
fl Zestrea domniței Ralu : FEROVIAR 
(50 51 40) — 9; 11,15; 13,30;
20.
B Aștcptind un tren : 
(17 08 58) — 9; 11,15; 13,30: 
20.15. FLAMURA (85 77 12) 
13,15; 13,30: 17,45; 20.
B Ultimul cartuș : FERENTARI 
(80 49 85) — 15,30; 17.30: 19,30.
B Drumul oaselor : PACEA (60 30 83)
— 15,30; 17,30; 19.30.
B Intilnirea : STUDIO (59 53 15) —
10; 12; 14; 16; 18: 20, VOLGA (79 71 26)
— 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15.
B Nea Marin miliardar : FLACĂRA 
<20 33 40) — 15,30: 17.30; 19.30.
B Fiul munților : PROGRESUL 
(23 94 10) — 16; 18: 20.
B Pirații secolului XX : FESTIVAL 
(13 63 84) — 9,30; 11,30; 13.30: 13,30 :
17.30: 19.30.
B Comoara din lacul de argint: BU- 
ZEȘTI (50 43 58) — 9: 11 ; 13: 15; 17: 
19, la grădină — 20..
B Apașii : DRUMUL SĂRII (3126 13)
— 16: 18: 20.
B Teheran '43 : GOTHOCENt (49 48 48) 
— 15,30; 17.45: 20.
R Sub același cer : VIITORUL 
(1148 03) —, 15,30 ; 17.30:- 19,30.
B Rapidul 34 : MUNCA (21 50 97) — 
15,30: 17,15: 19,30.

15,43; 18; 20, la grădină — 20,43.
■ Europenii î POPULAR (35 15 17) — 
13; 17,15; 19.30.
■ tn arșița nopții : GRADINA MO
DERN (23 71 01) — 20.
B Sandokan, tigrul Malayeziei : ARE
NELE ROMANE (75 77 20) — 20.

15.45: 13;

grivita 
15,45; 18; 
- 9: 11:

CAPITOL
13.30: 13: teatre

• OFENSIVA DEȘER
TULUI. Deșerturile naturale 
ale globului ocupă 48 milioane 
kilometri pătrați. cărora li se 
adaugă alte 9 116 000 kmp de te
renuri degradate- prin acțiunea 
omului. După cum susțin specia
liștii. acestea sint terenuri altă
dată productive, devenite azi 
pămînturi sterpe. în ansamblu, 
deșerturile reprezintă cam 43 
la. sută din suprafața Terrei. in 
timp ce suprafața cultivată pen
tru producția alimentară Însu
mează doar circa 13 milioane ki
lometri pătrați. Iată cit de mari 
sint rezervele pentru extinderea 
suprafețelor cultivate prin gos
podărirea mai rațională a re
surselor Temei — realizabilă 
prin încetarea irosirii sutelor 
de miliarde de dolari ..înghițiți" 
astăzi de cursa înarmărilor.

• ALGE ANTIPOLU
ANTE. Cercetători filipinezi au 
constatat că algele pot servi nu 
numai ca adaosuri de nutreț 
pentru animale, ci și in comba
terea poluării apeior cu metale. 
Ei au pornit de la observația că 
ânumite alge fixează eficient 
ntit potasiul, calciul și magne
ziu!. cit si cuprul și plumbul. 
De exemplu, algele din familia 
„Sargassum polycystum" au o 
mare afinitate pentru metale : 
un singur gram este in măsură 
să absoarbă pină la 99,99 la sută 
din cantitatea de plumb și 95.83 
la sută din cea de cupru conți
nute într-o soluție de săruri 
metalice. Rezultatele permit o 
eventuală utilizare a produselor 
derivate din alge in tratarea 
apelor poluate cu aceste metale.

• „SÎNGE RECE"... 
PERMANENT. ° £Umâ 
poneză a realizat pentru auio- 
mobiliști un aparat asemănător 
cu bentița purtată de jucătorii 
de tenis in jurul capului. La 
mijloc, pe frunte, se află .0 pla
că de aluminiu ceva mai mare 
decit un ceas de mină. Aparatul 
mai are un cablu subțire și un 
adaptor, care se introduce in 
buzunarul hainei. Un termoele- 
ment semiconductor răcește plă
cuța metalică aflată in contact 
cu fruntea. Creatorul aparatului 
a pornit de la, premisa că a în
călzi picioarele și a răci fruntea 
reprezintă cea mai eficace me
todă de a avea o bună circula
ție a singeluî. în felul acesta, 
spune el. omul iși poate menți
ne calmul, claritatea la volan.

GK'rt-ji '■ i-'ii.'i.j-,’ .• ■f-Zr, ,.'r Tt ‘ ' ... : •• ’

^PRETUTINDENI
• PRIORITATE CON

TESTATĂ, Pină de curind se 
credea că arcul ca element arhi
tectonic ar fi fost inventat de 
constructorii Romei antice. O 
expediție americană care a efec
tuat cercetări in orașul grec 
Nemeia a descoperit un tunel 
boltit din blocuri de piatră. 
După părerea specialiștilor, 
construcția datează din anul 
320^i.e.n„ ceea ce exclude posi
bilitatea ca ea să fi fost opera 
romanilor. Pe zidurile tunelului 
au fost descoperite nume de 
atleți din Grecia antică. Tuna-

lul ducea în arena orașului, unde 
se desfășurau întrecerile spor
tive. Se crede că tunelul ar l'i 
fost construit de arhitectii Iui 
Alexandru Macedon.

• FAR VERSATIL. ° 
baliză de navigație cu autoali- 
mentare electrică (în fotografie) 
a fost realizată de specialiștii 
britanici. Dispunind de un ge
nerator eolian prevăzut cu mi
croprocesor, farul balizei este 
vizibil noaptea de la 12 mile ma
rine. Instalația electrică poate 
funcționa, fără intervenția teh
nicienilor. timp de 13 luni, pu

@ Ali-Baba și cei 40 de hoți : COS
MOS (27 54 95) — 9; 12; 16; 19.
fl Răzbunarea : CULTURAL (33 50 13)
— 9: 11,15; 13.30; 13.45; 13; 20.13.
B Cursa infernală : PATRIA (1.186 23)
— 9; 11,15; 13.30; 13.45: 18; 20.13, 
BUCUREȘTI (15 61 54) — 9; 11,15: 
13,30; 13,45: 18: 20.15. GLORIA (47 46 75)
— 9; 11.13; 13.30; 15,45: 18; 20.15.
fl Coliba unchiului Tom : LUCEA
FĂRUL (15 37 67) - 9; 11,30; 14.15; 17;
19.30.
Q Eroii de la Telemark :
(16 29 17) — 8,15: 10.30: 13
20.30. la grădină — 19,45.
fl Sphinx: VICTORIA (16 28 79) — 9; 
11.15; 13,30; 15.45; 16: 20.13, ARTA
(213186) — 9; 11.15; 13.30; 13,43; 18; 
20. 1:1 grădină — 20,30, GRADINA LU
CEAFĂRUL <15 87 67) — 20.
B Gozlan : EXCELSIOR (65 49 45) —
9; 11,15; 13.30; 15,45: 16; 20,15. GRĂ
DINA GLORIA (47 46 75) — 20,15.
fl Popeye marinarul — 9.15: 10,43.
Cele mai bune momente cu Stan și 
Bran — 12,13; 13,43; 13,45; 17,45: 19.45 : 
DOINA (16 35 38).
Q Bunul meu vecin Sam : DACIA 
(50 35 94) — 9; 12; 16; 19.
B Campionul : UNION (13 49 04) —
9; 12: 16; 19.
B Acel blestemat tren blindat : LIRA 
(317171) — 15,30; 18; 20, la grădină
— 20,13, PARC HOTEL (17 08 58) —
20.30.
B O fată fericită : MELODIA (12 06 88)
— 9: 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.13.
B Safari Express : GIULEȘTI (17 53 46)
— 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20, GRÂ- 
DINA FESTIVAL (13 63 84)
B Contrabandiștii din
FLOREASCA (33 29 71) 
15.30: 17,45; 20.
B Colosul din Rhodos :
(21 31 86) — 9; 12; 16: 19.
B Provocarea dragonului : MIORIȚA 
<14 27 14) — 9; 11,15; 13.30; 15,45: 18;
20. TOMIS (21 49 46) — 9; 11,13; 13,30:

țind fi adaptată și Ia alimenta
rea cu energie solară.

20.
Santa Lucia : 
- 9; 11; 13:

AURORA

B Teatrul Național (14 71 71. sala 
mică) : Comedie de modă veche — 
19,39; (sala Atelier) Act Venetian 
— 19.
B Teatrul „Lucia Slurdza-Bulandra' 1 
(sala Schitu Măgureanu, (14 73 46) : 
Amintiri — 19,30_; (sala Grădina Icoa- 

tineremuziciinei, 12 44 16) : Poezia
— 19.30.
B Teatrul Foarte Mic 
(ia de engleză — 2t).
B Teatrul „Nottară'1 ...............
Magheru) : Jocul vieții și al 
în deșertul de cenușă -- 19.30; 
studio) : Pensiunea doamnei 
pia — 19.
B Teatrul Ciulești <t4 72 34. sala Ma
jestic) : Jean, fiul lui Ion — 19.30.
B Teatrul satific-muzical „C. Tănase- 
(15 36 78, grădina Boema) : Stela, Bte- 
lcle și Boema — 19,30.
B Teatrul evreiesc de stat (20 39 70) : 
Somnoroasa aventură — 18,35.
B Teatrul „ton Vasllescu" (12 27 45) : 
Siciliana — 18: 19,30.
B Ansamblul „Rapsodia română’' 
(13 13 00) : La izvor de dor și eîntec
— la.30.
B Circul București (II 01 20) : Zoo-circ 
(premieră) — 19.30.
B Teatrul „Țăndărică'' (13 23 TB : Făt- 
Frumos din lacrimă — 17.

• RAVAGIILE ȚIGĂ
RILOR „UȘOARE". Aca- 
demia națională de științe din 
S.U.A. a publicat un studiu asu
pra efectelor nocive ale fumatu
lui. în care sint infirmate con
cluziile mai vechi in sensul că 
așa-numitele țigări „ușoare" (a- 
dică acelea care conțin mai pu
tină nicotină și gudroane) ar 
reduce mortalitatea in rindul fu
mătorilor, Autorii studiului âu 
comparat numărul de decese in
tervenite în rindul fumătorilor 
intre anii 1955 și 1975 (ultimul 
an pentru care există statistici), 
constatind că, deși in cele două 
decenii nivelul nicotiriei și gu- 

' droaneior din țigări a scăzut la 
jumătate, numărul deceselor din 
cauza cancerului la sistemul res

(14 09 05)

(59 31 03,

: Lec-

sala 
morțll 

(sala 
Ollm-

pirator a sporit. în același răs
timp. cu 70 la sută. Specialiștii 
sint de părere că această crește
re se datorează tendinței fumă
torilor de a menține nivelul de 
nicotină din corp prin sporirea 
numărului de țigări consumate.

• O „NOUĂ" MA
TERIE PRIMĂ. La Combi
natul de materiale de construc
ție din Iakuția a inceput pro
ducția de serie a unei „noi" ma
terii prime •— diopsid — nece
sară fabricării de vată minerală, 
un material termoizolant pentru 
construcția de case in nordul în
depărtat. în acest fel. diopsidu! 
nu mai trebuie căutat in zăcă
minte. ci se obține direct din 
reziduurile combinatului.

1
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COMUNICAT 
privind vizita oficială de prietenie in'Republica 

Socialistă Cehoslovacă a tovarășului Constantin Dăscălescu, 
prim-ministru al Guvernului Republicii Socialiste România

Tovarășul Constantin Dăscălescu, 
prim-ministru al Guvernului Repu
blicii Socialiste România, a efectuat, 
în zilele de 15—17 septembrie 1982, o 
vizită oficială de prietenie în Repu
blica Socialistă Cehoslovacă, la invi
tația tovarășului Lubomir Strougal, 
președintele Guvernului Republicii 
Socialiste Cehoslovace.

Primul ministru al Guvernului Re
publicii Socialiste România, tovară
șul Constantin Dăscălescu, a fost pri
mit de tovarășul Gustăv Husâk, se
cretar general al Comitetului Central 
al Partidului Comunist din Cehoslo
vacia, președintele Republicii Socia
liste Cehoslovace. în cadrul convor
birii. care s-a desfășurat într-o at
mosferă cordială, prietenească, s-a 
efectuat un schimb de păreri privind 
dezvoltarea in continuare a relațiilor 
dintre Republica Socialistă Romania 
și Republica Socialistă Cehoslovacă 
și unele probleme politice internațio
nale actuale.

Tovarășul Constantin Dăscălescu, 
prim-ministru al Guvernului Repu
blicii Socialiste România, a depus o 
coroană de flori la Mormîntul Erou
lui Necunoscut și o jerbă de flori la 
Mormîntul lui Element Gottwald, a- 
flate pe colina Zizkov din Praga. în 
cimitirul central din municipiul 
Brno, a depus o coroană de flori la 
Monumentul ostașilor români care au 
căzut în luptele împotriva fascismu
lui. pentru eliberarea Cehoslovaciei, 
în timpul celui de-al doilea război 
mondial.

în timpul șederii în Republica So
cialistă Cehoslovacă, primul ministru 
al Guvernului Republicii Socialiste 
România. tovarășul Constantin 
Dăscălescu, a vizitat unități ale Com
binatului metalurgic și de construcții 
de mașini „Element Gottwald" din 
Ostrava-Vitkovice și Tîrgul interna
tional de construcții de mașini de la 
Bmo. La Praga a vizitat metroul' și 
noul cartier de locuințe „Orașul de 
Sud",

între primul ministru al Guvernu
lui Republicii Socialiste România și 
președintele Guvernului Republicii 
Socialiste Cehoslovace au avut loc 
convorbiri, în cadrul cărora s-a efec
tuat o informare, reciprocă în legătu
ră cu rezultatele obținute în îndepli
nirea hotărîrilor Congresului al XII- 
Jea al Partidului Comunist Român și 
Congresului al XVI-lea al Partidului 
Comunist din Cehoslovacia în toate 
domeniile construcției socialiste din 
cele două țări, au fost analizate sta
diul actual și perspectivele dezvoltă
rii in continuare.a relațiilor de cola
borare româno-cehoslovace în dome
niile politic, economic și cultural și 
s-a făcut un schimb de păreri* cu 
privire la problemele actuale ale si
tuației internaționale.

Cei doi prim-miniștri au evidențiat 
cu satisfacție că relațiile tradiționale 
de prietenie, solidaritate și colabora
re dintre, Republica Socialistă Româ
nia și Republica Socialistă Ceho
slovacă .se dezvoltă continuu în con
formitate cu Tratatul de prietenie, 
colaborare și asistență mutuală. în 
spiritul documentelor. înțelegerilor și 
hotărîrilor adoptate în cadrul întîl- 
nirilor la, nivel înalt.

Tovarășul Constantin Dăscălescu si 
tovarășul Lubomir Strougal au sub
liniat importanța deosebită a întîlni-

rilor dintre tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Parti
dului Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, și to
varășul Gustăv Husâk, secretar gene
ral al Comitetului Central al Partidu
lui Comunist din Cehoslovacia, pre
ședintele' Republicii Socialiste Ceho
slovace, de la București, din iunie 
1977. și de la Praga, din mai 1981, 
pentru dezvoltarea multilaterală și 
aprofundarea in continuare a colabo
rării dintre ambele partide comunis
te și state socialiste, dintre popoarele 
celor două țări.

Cei doi prim-miniștri au constatat 
cu satisfacție că hotărîrile și înțele
gerile convenite la nivel înalt se în
deplinesc cu succes in toate dome
niile. Au loc întilniri de lucru pen
tru schimb de experiență și consul
tări intre reprezentanți ai conduce
rilor celor două partide comuniste, 
parlamentelor, guvernelor, organiza
țiilor obștești. S-a exprimat dorința 
reciprocă de a adinei in continuare 
această colaborare frățească.

Cei doi prim-miniștri au acordat o 
atenție deosebită stadiului actual și, 
măsurilor pentru intensificarea dez
voltării colaborării economice și teh- 
nico-științifice. A fost apreciată po
zitiv activitatea desfășurată de co
misia guvernamentală mixtă de co
laborare economică și tehnico-știin
țifică, de organele de planificare și 
comerț exterior pentru realizarea 
acordurilor si înțelegerilor convenite 
la nivel înalt.

S-a subliniat importanța dezvol
tării in continuare a cooperării și 
specializării în producție și s-a ex
primat părerea potrivit căreia coo
perarea în producție trebuie să con- 
stitpie factorul dinamic a! relațiilor 
economice bilaterale, la aceasta tre
buind să-și aducă o contribuție mai 
mare decit pînă in prezent rezulta
tele colaborării tehnico-științifice.

în acest sens s-a stabilit ca minis
terele de resort să urgenteze reali
zarea acțiunilor de cooperare și spe
cializare in producție în domeniile 
materiilor prime și combustibililor, 
construcțiilor de mașini, electroteh
nicii, electronicii, metalurgiei, chi
miei și in alte ramuri, asigurînd 
sporirea, pe această bază, a livrări
lor reciproce de mașini și utilaje și 
să încheie noi convenții de coope
rare și specializare.

S-a analizat, de asemenea, evolu
ția schimburilor de mărfuri și au 
fost convenite măsuri pentru reali
zarea volumului prevăzut prin Acor
dul de lungă durată pe anii 
1981—1985, stabțlindu-șe să se de
pună eforturi pentru depășirea aces
tuia, îndeosebi prin creșterea maf 
rapidă a livrărilor pe bază de coo
perare și specializare in producție. 
S-a hotărit ca ministerele comerțu
lui exterior să asigure încheierea 
în curîhd a Protocolului comercial 
și accelerarea contractării mărfuri
lor pentru anul 1983.

S-a convenit să se dezvolte forme 
noi cje activități comune privind 
cooperarea in producție, realizarea 
de operațiuni comerciale și proiecte 
în terțe țări, inclusiv forme organi
zatorice adecvate. .

Primii miniștri ai celor două gu
verne au reafirmat hotărîrea țărilor

lor de a contribui și în viitor la 
dezvoltarea colaborării . în cadrul 
C.A.E.R. pentru îndeplinirea Pro
gramului complex și a programelor 
speciale de colaborare pe termen 
lung.

Au fost apreciate rezultatele obți
nute in dezvoltarea colaborării cul- 
tural-științifice, în domeniile învă- 
țămîntului, artei, presei și radiotele- 
viziunii, sănătății, sportului și turis
mului. Cele două părți au exprimat 
hotărîrea de a acționa pentru dez
voltarea în continuare a relațiilor în 
aceste domenii.

în cursul vizitei, primii miniștri ai 
celor două guverne au semnat Pro
tocolul întîlnirii primului ministru 
al Guvernului Republicii Socialiste 
România și președintelui Guvernu
lui Republicii Socialiste Cehoslovace 
cuprinzînd măsurile pentru dezvol
tarea în continuare a colaborării 
dintre cele două țări în domeniul 
economic.

De asemenea, au fost semnate ur
mătoarele documente :

— Acordul între Guvernul Repu
blicii Socialiste România și Guver
nul ■ Republicii > Socialiste Ceho
slovace privind principiile colaboră
rii în domeniul transporturilor in
ternaționale ;

— Protocolul între Ministerul Co
merțului Exterior și Cooperării Eco
nomice Internaționale din Republica 
Socialistă România și Ministerul Fe
deral de Comerț Exterior din Repu
blica Socialistă Cehoslovacă cu pri
vire la colaborarea pe terțe piețe ;

— înțelegerea de colaborare teh- 
nico-științifică între Ministerul 
Transporturilor și Telecomunicațiilor 
din Republica Socialistă România și 
Ministerul Federal al Transporturi
lor din Republica Socialistă Ceho
slovacă.

în cadrul schimbului de păreri cu 
privire la situația internațională, 
cei doi prim-miniștri au reafirmat 
voința fermă a țărilor lor de a se 
face totul pentru înfăptuirea dezar
mării, in primul rind a dezarmării 
nucleare, pentru întărirea păcii și 
securității, pentru dezvoltarea rela
țiilor și colaborării internaționale.

Convorbirile dintre cei doi prim- 
miniștri s-au desfășurat in spiritul 
prieteniei frățești, tradiționale, al 
înțelegerii și colaborării tovărășești.

Primul ministru al Guvernului 
Republicii Socialiste România, tova
rășul Constantin Dăscălescu, și pre
ședintele Guvernului Republicii So
cialiste Cehoslovace, tovarășul Lu
bomir Strougal, și-au exprimat 
satisfacția in legătură cu rezultatele 
rodnice ale convorbirilor avute și au 
subliniat convingerea că acestea vor 
contribui la aprofundarea in conti
nuare a relațiilor de prietenie și co
laborare multilaterală dintre Repu
blica Socialistă România și Repu
blica Socialistă Cehoslovacă, dintre 
popoarele celor două țări.

Tovarășul Constantin Dăscălescu, 
prim-ministru1 a! Guvernului Repu
blicii Socialiste România, a adresat, 
în numele guvernului român, tova
rășului Lubomir Strougal. președin
tele Guvernului Republicii Socialis
te. Cehoslovace, invitația de a efec
tua o vizită oficială de prietenie în 
Republica Socialistă România, Invi
tația a fost acceptată cu plăcere.

încheierea convorbirilor oficiale
PRAGA 17 (Agerpres). -r Vineri 

dimineață a avut loc la palatul 
Hrzan ultima rundă de convorbiri din
tre tovarășul Constantin Dăscălescu, 
prim-miniștru al Guvernului Repu
blicii Socialiste România, și Lubo
mir Strougal, președinte al Guvernu
lui Republicii Socialiste Cehoslovace.

Relevind că întreaga desfășurare 
a convorbirilor a reflectat plenar 
spiritul documehtelor semnate la cel 
mai inalt nivel cu prilejul intilnirii 
de la Praga din luna mai 1981. din
tre tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretarul general al Partidului Co
munist Român, președintele Repu
blicii Socialiste România, și tovarășul 
Gustav Husak. secretarul general al 
C.C. al Partidului Comunist din Ce-

Republi.cii
Cehoslovace, tovarășii 
Dăscălescu și Lubomir 

satisfacția

Președintele Republicii Gaboneze l-a primit 
pe ambasadorul român

LIBREVILLE 17 (Agerpres). — To
varășului Nicolae Ceaușescu, președin
tele RepubliGii Socialiste România, 
i-a fost transmis un mesaj de prie
tenie, impreună cu cele mai bune 
urări de sănătate și fericire persona
lă. iar poporului român prieten suc
cese în dezvoltarea sa economică și 
socială, din partea președintelui Re
publicii Gaboneze, El Hadj Omar 
Bongo.

Mesajul a fost prilejuit de primi
rea ambasadorului român. Porfir 
Negrea, la șeful statului gabonez, în 
vizită de rămas bun.

Președintele gabonez a evocat cu 
multă plăcere întilnirile și convorbi
rile avute cu tovarășul Nicolae

Ceaușescu la București și Libreville. 
Apreciind că acestea au o contribu
ție determinantă la dezvoltarea rela
țiilor bilaterale, el și-a exprimat do
rința de a continua dialogul la cel 
mai înalt nivel cu șeful statului ro
mân. El Hadj Omar Bongo a dat o 
inaltă apreciere raporturilor de prie
tenie și colaborare dintre România 
și Gabon, subliniind importanța Tra
tatului de prietenie și cooperare ro- 
mâno-gabonez pentru promovarea a- 
cestor raporturi.

în timpul întrevederii s-a efectuat 
o analiză a stadiului relațiilor bilate
rale. evidentiindu-se posibilitățile 
concrete de dezvoltare a lor. îndeo
sebi pe plan economic și comercial.

ÎN COMITETUL DE DEZARMARE DE LA GENEVA

Propuneri ale României incluse în raportul 
comitetului

GENEVA 17 (Agerpres). — Comi
tetul de Dezarmare de la Geneva a 
abordat în această perioadă proble
ma interzicerii noilor arme de dis
trugere in ’ masă și sistemelor de 
asemenea arme. Intervenind in dez
bateri, reprezentantul tării noastre, 
Toddr Meleșcanu, a cerut ca propu
nerile concrete ale Comitetului na
țional român „Oamenii de știință și 
pacea" — prezentate sub forma unui 
document oficial de delegația româ
nă — să constituie baza unei deci
zii a comitetului. Această decizie ar

urma să consacre crearea, pe lingă 
Comitetul de dezarmare, a unui or
ganism ad-hoc al oamenilor de știin
ță, care să aibă ca principală misiu
ne examinarea aspectelor științifice 
și tehnice ale problemelor ce fac 
obiectul negocierilor de la Geneva 
și să formuleze in acest scop suges
tii și idei concrete de acțiune.

Propunerile avansate de (ara 
noastră au fost incluse în raportul 
pe care Comitetul de dezarmare îl 
va prezenta sesiunii Adunării Gene
rale a O.N.U. din toamna acestui an.

beijing: Convorbiri chino-coreene
BEIJING 17 (Agerpres). — La Bei

jing au avut loc vineri convorbiri 
intre Hu Yaobang, membru al Co
mitetului Permanent al Biroului Po
litic și secretar general al C.C. al 
P.C. Chinez, Zhao Ziyang, membru 
al Comitetului Permanent al Birou
lui Politic al C.C. al P.C. Chinez, 
premierul Consiliului de Stat al R.P. 
Chineze, ■ și Kim Ir Șen, secretar ge
neral al C.C.‘al Partidului Muncii

din Coreea, președintele R.P.D. Co
reene, care se află "în R.P. Chineză 
într-o vizită oficială de stat — trans
mite agenția China Nouă. Părțile a.u 
relevat dezvoltarea relațiilor dintre 
cele două partide, țări și popoare, 
s-au informat reciproc despre situa
ția politică și economică din țările 
lor și au procedat la un schimb de 
opinii în probleme internaționale de 
interes comun.

Rolul parlamentelor în realizarea 
idealurilor de pace și cooperare

— evidențiat de reprezentantul român la Conferința Uniunii 
Interparlamentare

Poziția U. R. S. S. privind situația 
din Orientul Mijlociu

O cuvîntare a lui L. Brejnev
MOSCOVA 17 (Agerpres). — Luînd 

cuvintul la dejunul oferit in onoarea 
președintelui R.D.P. Yemen. Aii 
Nasser 'Mohammad; secretarul gene
ral al C.C. al P.C.U.S., președintele 
Prezidiului Sovietului Suprem al 
U.R.Ș.S., Leonid Brejnev, s-a refe
rit la situația din Orientul Mijlociu 
— transmite agenția T.A.S.S. Vorbi
torul a relevat că o pace justă și du
rabilă în zonă trebuie să se bazeze 
pe : respectarea cu strictețe a prin
cipiului inadmisibilității ocupării de 
teritorii străine pe calea agresiunii, 
ceea ce înseamnă că arabilor trebuie 
să le fie restituite toate teritoriile 
ocupate de Israel din 1967, iar 
frontierele dintre Israel și vecinii 
săi arabi trebuie să fie declarate in
violabile ; asigurarea, în practică, a 
dreptului inalienabil al poporului 
arab al Palestinei la autodetermina
re, la crearea unui stat propriu in
dependent pe teritoriile palestiniene 
care vor fi eliberate de sub ocupația 
israeliană — pe malul vestic al Ior
danului și în sectorul Gaza ; partea 
estică a Ierusalimului, care a fost 
ocupată de Israel in 1967, trebuie să 
fie restituită arabilor și să devină o

componentă inalienabilă a statului 
palestinian ; * asigurarea • dreptului 
tuturor statelor din zonă la o 
existență și dezvoltare în secu
ritate și independență, respectîn- 
du-se principiul deplinei recipro
cități : încetarea stării de război 
și instituirea păcii între statele arabe 
și Israel, ceeș ce înseamnă că toate 
părțile in conflict, inclusiv Israelul 
și statul palestinian, trebuie să-și 
asume angajamentul de a respecta 
reciproc suveranitatea, independența 
și integritatea teritorială a celuilalt, 
de a soluționa disputele ce se ivesc 
prin mijloace pașnice, pe calea tra
tativelor ; elaborarea și adoptarea de 
garanții internaționale de reglemen
tare. rolul de garanți puțind să și-l 
asUme membrii permanent) ai Consi
liului de Securitate al O.N.U. sau 
Consiliul de Securitate in ansamblu.

O asemenea reglementare — a spus 
vorbitorul — poate fi elaborată și 
transpusă în viață numai pe calea 
eforturilor colective, ale unei confe
rințe internaționale, cu participarea 
tuturor părților interesate, în rîndul 
cărora să se afle în mod obligatoriu 
O.E.P.

Evoluția situației din Liban
Forțele israeliene continuă acțiunile agresive 

în Beirutul de vest

hoșlovacia, președintele
Socialiste 
Constantin
Strougal și-au exprimat 
pentru rezultatele vizitei, apreciind 
că s-au făcut noi pași în dezvoltarea 
multilaterală a colaborării româno- 
cehoslovace. în acest context s-a a-
firmat hotărîrea celor două părți de 
a finaliza cit mai curind acțiunile 
convenite și de a asigura transpune
rea lor in viață în interesul con
strucției socialiste în cele două țări, 
al ădîncirii relațiilor de prietenie și 
colaborare multilaterală dintre 
România și Cehoslovacia.

Primul ministru al guvernului ro
mân a exprimat mulțumiri pentru 
primirea deosebit de caldă rezerva
tă delegației române pe întreaga du
rată a șederii in Cehoslovacia, pen
tru atmosfera constructivă și cor
dială, de înțelegere reciprocă, in 
care s-au desfășurat discuțiile — 
expresie elocventă a bunelor relații 
care există intre partidele, țările și 
popoarele noastre.

cațiilor din Republica Socialistă 
România și Ministerul Federal al 
Transporturilor din Republica Socia
listă Cehoslovacă".

Tovarășul Ion Stoian, adjunct al 
ministrului comerțului exterior și 
cooperării economice internaționale, 
a semnat. împreună cu Ladislav Vo- 
drașka, prim adjunct al ministrului 
comerțului exterior, „Acordul între 
Guvernul Republicii Socialiste Româ
nia și Guvernul Republicii Socialiste 
Cehoslovace privind principiile cola
borării în domeniul transporturilor 
internaționale", iar cu Jan Stracar, 
adjunct al ministrului comerțului 
exterior. „Protocolul între Ministe
rul Comerțului Exterior și Cooperă
rii Economice Internaționale din Re
publica Socialistă România și Mi
nisterul Federal de Comerț Exterior 
din Republica Socialistă Cehoslova
că cu privire la colaborarea pe terțe 
piețe".

• ★ .
Tovarășul Constantin Dăscălescu a 

vizitat metroul din Praga — con
strucție intrată în ultimii ani în'pei
sajul capitalei Cehoslovaciei. Ing.

La încheierea convorbirilor, tova
rășii Constantin Dăscălescu și Lu
bomir Strougal au semnat „Protoco
lul intilnirii primului ministru al 
Guvernului Republicii Socialiste 
România 'și președintelui Guvernului 
Republicii Socialiste Cehoslovace".

★
Tovarășul loan Avram, ministrul 

Industriei construcțiilor de mașini, și 
V. Blazek, ministrul transporturilor, 
au semnat ..înțelegerea de colabora
re tehnico-științifică intre Ministe
rul Transporturilor, și Telecomuni

ÎNTOARCEREA
Vineri după-amiază s-a înapoiat 

în Capitală tovarășul Constantin 
Dăscălescu, prim-ministru al Guver
nului Republicii Socialiste România, 
cai-e, la invitația președintelui Gu
vernului Republicii Socialiste Ceho
slovace. tovarășul Lubomir Strougal, 
a efectuat o Vizită oficială de priete
nie in această țară.

La sosire, pe aeroportul Otopeni, 
au fost prezenți tovarășii Ipn Dincă, 
prim viceprim-ministru al guvernu
lui. Gheorghe Caranfil, ministrul in
dustriei chimice, A.lexandru Neculș, 
ministrul industriei de mașini- 
unelte. electrotehnică și electronică, 
Lucian Drăguț, secretar al Consiliu
lui de Miniștri.

Au fost de față Vladimir Vaclavik, 
însărcinatul cu afaceri ad-interim al 
R. S. Cehoslovace in tara noastră, și 
membri ai ambasadei.

★
La plecarea din Praga, pe aero

portul guvernamental Ruzyne — 
împodobit cu drapelele de stat ale 
României și Cehoslovaciei — oaspe-

Mikulas Lacek, directorul general al 
întreprinderii de transporturi Praga, 
a prezentat oaspetelui principalele 
caracteristici tehnice ale metroului, 
perspectivele pe care le deschide 
transportului de călători praghezi fi
nalizarea acestei lucrări de anver
gură. Premierul român. împreună cu 
persoanele oficiale ' care îl însoțesc 
în vizita de prietenie efectuată in 
Republica Socialistă Cehoslovacă, a 
făcut o călătorie pe unul din cele 
patru tronsoane ale metroului.

în continuare a fost vizitat ansam
blul de locuințe Praga-Sud — unul 
dintre cele mâi tinere cartiere ale 
capitalei. Factori de conducere și 
Specialiști ai municipalității au pre
zentat concepția urbanistică și arhi
tectonică pe care se intemeiază edi
ficarea acestui vast ansamblu de lo
cuințe.

Tovarășul Constantin Dăscălescu a 
fost însoțit de tovarășul Ladislav 
Gerle, vicepreședinte al guvernului, 
președintele părții cehoslovace in 
'Comisia mixtă româno-cehoslovacâ 
de colaborare economică și tehnico- 
științifică.

ÎN CAPITALĂ
ții au fost salutați de tovarășul 
Lubomir Strougal.

Tovarășii Constantin Dăscălescu și 
Lubomir Strougal au trecut în re
vistă garda de onoare.

Au fost intonate imnurile de stat 
ale Republicii Socialiste România și 
Republicii Socialiste Cehoslovace. 
Erau prezenți Ladislav Gerle, vice-» 
președinte al guvernului, președinte
le părții cehoslovace in Comisia 
mixtă guvernamentală de colabora
re economică și tehnico-științifică, 
Pavol Bahyl, ministrul industriei con
strucțiilor de mașini generale, Eduard 
Saul, ministrul metalurgiei și con
strucțiilor de mașini grele, Dușan 
Spacil, adjunct al ministrului afaceri
lor externe, Jan Strba,' vicepreședin
te al Comisiei de stat a planificării, 
Jan Stracar, adjunct al ministrului 
comerțului exterior.

Au fost de față Cornel Pînzaru, 
ambasadorul României la Praga. și 
Josef Simon, ambasadorul Ceho
slovaciei la București,

ROMA 17 (Agerpres). — Luînd 
cuvîntul în cadrul dezbaterilor Con
ferinței Uniunii Interparlamentare 
privind activitatea parlamentelor in 
domeniul relațiilor internaționale, 
președintele grupului român. Stan 
Soare, referindu-se Ia rolul parla
mentelor în- realizarea idealurilor de 
pace și cooperare intre toate po
poarele. a reliefat imperativul unor 
acțiuni hofărîte pentru înfăptuirea 
unor măsuri reale, care să ducă la 
oprirea cursei înarmărilor și trece
rea la dezarmare, cu prioritate la 
dezarmarea nucleară, prin inițierea 
unor măsuri concrete privind redu
cerea cheltuielilor' militare, menți
nerea la un nivel cit mai scăzut a 
bugetelor afectate înarmărilor, spri
jinirea marilor mișcări pentru pace 
și dezarmare. Totodată, s-a relevat 
rolul parlamentelor in promovarea 
relațiilor economice reciproc avan
tajoase între toate statele, prin eli
minarea din legislație a prevederilor 
discriminatorii, a barierelor de orice 
fel din calea comerțului și cooperă
rii economice.

Reprezentantul român a evidențiat 
bogata activitate desfășurată de 
Marea Adunare Națională în dome
niul relațiilor externe. S-a arătat că, 
în documente de o deosebită impor
tanță — apeluri, declarații, hotăriri 
— adoptate detM.A.N. în ultimii ani, 
și-a găsit o pregnantă expresie vo
ința poporului român de a acționa

neabătut pentru promovarea păcii și 
securității intdrrj.ș.ționale, de a dez
volta continuu relațiile de prietenie 
și. colaborare, cu toate țările lumii, 
așezînd ferm lâlb'aza acestora res
pectarea principiilor independenței, 
suveranității naționale și neameste
cului in treburlle' interne, a dreptului 
fiecărui popor cțe a fi stăpin pe des
tinele sale.

In cadrul dezbaterilor privind me
diul înconjurător,,'reprezentantul ro
mân. Constantin Teodorescu, a subli
niat necesitatea creșterii preocupării 
parlamentelor și guvernelor in elabo
rarea unor programe cuprinzătoare 
în țările respective și în intensifica
rea colaborării internaționale în a'cest 
domeniu. Relevind atenția deosebită 
care se acordă în România măsurilor 
de împiedicare a poluării, de conser
vare nealterată a mediului înconju
rător, vorbitorul a informat in legă
tură cu programele legislative, știin
țifice, tehnice și economice, care au 
ca obiectiv esențial păstrarea nealte
rată a mediului pentru generațiile 
prezente și viitoare. Reprezentantul 
român s-a pronunțat pentru creșterea 
rolului Programului O.N.U. pentru 
Mediul înconjurător (U.N.E.P.), in 
coordonarea și intensificarea efortu
rilor statelor și parlamentelor in 
elaborarea și aplicarea unor progra
me eficiente de protecție a mediului 
ambiant.

BEIRUT 17 (Agerpres). — Forțele 
israeliene au continuat vineri acțiu
nile agresive în Beirutul de vest, — 
transmit agențiile internaționale de 
presă. Sub acoperirea avioanelor mi
litare, care au survolat în repetate 
rinduri capitala libaneză, tancurile 
israeliene au devastat — după cum 
a anunțat postul de radio oficial — 
sediile unor organizații de stingă. în 
urma bombardamentelor, în mai 
multe sectoare ale vestului Beirutu
lui s-au declanșat incendii. Postul 
de radio libanez a relevat că. în 
curbul nopții de joi spre vineri, for
țele israeliene au masat în Beirutul 
dp vest alte 150 de tancuri. Potrivit 
agenției France Presse, armata israe
liană a încercuit perimetrul cuprins 
intre Cornișa Mazraa la sud, Basta 
la est, Zoqaq El Blătt la nord și 
Aleea televiziunii la vest, în inte
riorul acestui perimetru forțele inva
datoare eontrolează axa nord-sud 
de-a lungul străzii Mar Elias, unde 
unități ale Forțelor Naționale Liba
neze (milițiile de stingă) opuneau în 
cursul dimineții rezistentă cu arme 
grele. Pornind de la acest dispozitiv, 
forțele israeliene au început în 
cursul nopții operațiuni destinate să 
izoleze nucleele de rezistență intr-o 
încercare de a le lichida.

Comandamentul armatei libaneze a 
anunțat că forțele israeliene au bom
bardat o poziție a armatei Libanului 
din zona Tayyouni. din Beirutul de 
vest, cauzind moartea unui ofițer și 
rănirea unui soldat.

Intr-un prim bilanț al atacului 
israelian asupra Beirutului de vest 
— comunicat de postul de radio 
libanez — se arată că. în cursul 
zilei de joi. 32 de persoane au fost 
ucise, iar alte 152 rănite în rîndul 
populației civile libaneze si palesti
niene. Potrivit aceleiași surse, trupe
le israeliene au arestat 1 000 de per
soane. Bombardamentele israeliene 
au provocat, de asemenea, pagube 
materiale considerabile.

TUNIS 17 (Agerpres). — Comitetul 
Executiv al Organizației pentru Eli
berarea Palestinei a difuzat o decla
rație referitoare la înaintarea forțeloT 
israeliene în Beirutul de vest în care 
arată că noua agresiune împotriva

taberelor de refugiat! palestinieni din 
Beirut demonstrează intenția Israelu
lui de a continua războiul de anihi
lare împotriva poporului palestinian 
și de a lichida taberele palestiniene 
— transmite agenția W.A.F.A. în do
cument, O.E.P. cheamă comunitatea 
internațională să acționeze pentru a 
npri agresiunea împotriva popoarelor 
palestinian și libanez, adăugindu-se 
că armata israeliană a declanșat 
atacul asupra vestului Beirutului în 
ciuda garanțiilor date de Forța multi
națională și S.U.A. Aceste garanții au 
inclus apărarea refugiaților palesti
nieni și a taberelor lor. Noua agre
siune, continuă documentul, este o 
dovadă a situației critice din regiune.

ROMA 17 (Agerpres). — Președin
tele Comitetului Executiv al Organi
zației pentru Eliberarea Palestinei, 
Yasser Arafat, a avut, la Roma, o în
trevedere cu Enrico Berlinguer, se
cretarul general al Partidului Comu
nist Italian. După cum informează 
agenția A.N.S.A., secretarul general 
al P.C.I. a exprimat deplina solidari
tate a comuniștilor italieni cu lupta 
justă a poporului palestinian, cu ce
rerile sale legitime de a avea un stat 
propriu.

Yasser Arafat a avut, de asemenea, 
o convorbire cu președintele Consi
liului Național al Partidului Demo- 
crat-Creștin Italian, Flaminio Piccoli. 
în legătură cu aceasta, P.D.C, a dat 
publicității un comunicat în care se 
arată, între altele, că poziția demo- 
crației-creștine italiene este favora
bilă unei soluții diplomatice și poli
tice a problemei Orientului Mijlociu, 
care să permită garantarea drepturi
lor palestinienilor de a avea patria 
lor și, în același timp, securitatea 
statului Israel, menționează A.N.S.A.

în cadrul unei conferințe de presă 
organizate înaintea- plecării sale din 
capitala Italiei, Yasser Arafat a de
clarat că a cerut Italiei, Franței, șî 
S.U.A. revenirea la Beirut a Forței 
multinaționale care a supravegheat 
retragerea luptătorilor palestinieni 
din Beirut și al cărei mandat urma 
să se incheie la 26 septembrie, a.c., 
potrivit acordului încheiat în acest 
sens — transmit agențiile internațio
nale de presă.

S.U.A. au cerut Israelului să-și retragă forțele 
din Beirutul de vest

Diplomă de onoare acordată pavilionului României 
la Tîrgul de la Lausanne

BERNA 17 (Agerpres). — La Tir- 
gul international de la Lausanne, 
României i-a fost decernată diplo
ma de onoare pentru cel mai bun 
pavilion prezentat la ediția din a- 
cest an. Antoine Hofliger, director 
general al societății „Comptoir 
Suisse", a relevat cu acest prilej 
„bogăția, frumusețea ți valoarea" 
exponatelor prezentate de România.

Pavilionul românesc a fost vizitat 
de membri al guvernului fede
ral elvețian, in ' frunte cu Leon

Schlumpf, șeful Departamentului 
federal al transporturilor și teleco
municațiilor, care, in numele ^pre
ședintelui Confederației Elvețiene 
și al Consiliului Federal, a rostit 
aprecieri elogioase la adresa Româ
niei, a președintelui- Nicolae 
Ceaușescu. Au fost evidențiate ro
lul activ și constructiv al țării noas
tre in eforturile de democratizare a 
vieții economice internaționale, po
tențialul larg și dezvoltarea dina
mică a economiei românești.

REDACȚIA Șl ADMINISTRAȚIA :

1
BGENTHLE DE PRESA | 

ge scurt |
ALEGERI PARȚIALE ÎN MA- 

' REA BRITANIE. in circumscripția 
Gower, din sudul Țării Galilor, 
s-au desfășurat alegeri parlatnen- 

I tare parțiale, pentru desemnarea 
unui deputat in Camera Comune- 

| lor a Mgrii Britanii. Potrivit rezul- 
| talelor definitive, victoria a fost 

obținută de candidatul laburist, 
I Gareth Wardell. De subliniat că 

pe locul al.doilea s-a plasat repre-' 
1 zentantul alianței dintre Partidul 

social-democrat și Partidul liberal, 
cu 26 la sută dip voturi, in timp ce 

I candidatul Partidului conservator 
(de guvernămint) a obținut numai 

I 22 la sută din sufragii.
1 LA COLOMBO vor începe lu- 
. crările conferinței asupra popu

lației a țărilor Asiei și Pacificului, 
I la care vor participa reprezentanți 

din 35 de state. Intr-o declarație
1 făcută presei, Boonlert Leoprapal. 
| șeful ■ secției populație din cadrul

Comisiei economice și sociale a 
I O.N.U. pentru Asia și Pacific 
| (E.S.C.A.P.), a arătat că între 1970 

și 1980 numărul locuitorilor din re
giune a sporit de la 2 miliarde la 
2,5 miliarde.

ÎN ULTIMA LUNA, în Mexic au 
crescut prețurile la combustibil și 
principalele produse alimentare cu . 
11.2 la sută, anticipîndu-se, in a- 
cest context, că rata inflației va de- | 
păși nivelul de 100 la sută plită 
la sfirșitul anului, se arată intr-un I 
comunicat al Băncii Centrale mexi
cane. 1

DEFICITUL BALANȚEI DE I 
PLĂȚI A DANEMARCEI aproape 1 
s-a dublat, în decursul acestui an. 
cifrindu-se in luna iunie la 10.72 
miliarde coroane. Aceste date re- I 
zultă dintr-o statistică publicată la 
Copenhaga, care precizează câ da- I 
toria externă netă a țârii se ridică 
în prezent la 130 miliarde coroane. 1

PAGUBE PROVOCATE DE I 
PLOILE MUSONICE. Peste 600 de I 
persoane și-au pierdut viața iți 
cursul inundațiilor provocate de I 
ploile musonice care s-au abătut in | 
ultimele săptămini asupra terito
riului a trei state din nordul Indiei, r 
apele fluviilor continuind să crească 
in statul Bihar. Comunicațiile ru- I 
tiere și feroviare au fost întrerupte 
în aproape 20 de orașe mari din I 
acest stat. ,

Demisii în guvernuî R. F. Germania
BONN 17 (Agerpres). — Vineri, cei 

patru miniștri din partea Partidului 
Liber-Democrat in guvernul R.F. Ger
mania și-au prezentat demisia, trans
mite agenția D.P.A. Demisiile au 
survenit in contextul disensiuni
lor ' existente intre cele două 
partide membre ale coaliției guver
namentale — Partidul Social-Demo
crat și P.L.D. — în problema proiec
tului de buget pe anul 1983.

în alocuțiunea rostită în Bundes
tag, cancelarul Schmidt s-a pronunțat 
în. favoarea convocării de alegeri ge
nerale anticipate, la sfirșitul lunii no
iembrie Sau in decembrie.

Șeful opoziției creștin-democrate, 
Helmut Kohl, președintele U.C.D.. a 
respins ideea convocării de alegeri 
generale anticipate. El a cerut fie 
demisia cancelarului Schmidt, fie ea 
acesta să solicite un vot de încrede
re in Bundestag.

La rîndul său, președintele P.L.D.. 
s Hans-Dietrich Genscher, a declarat că 

liber-derpocrații sint dispuși să reali
zeze o coaliție cu opoziția U.C.D.— 
U.C.S., dar, in cazul în care acest pro
iect ar eșua, ei sint gata să fie con
fruntați cu alegeri generale anti
cipate.

BEIRUT 17 (Agerpres). — Președin
tele Libanului, Elias Sarkis, a trans
mis un mesaj președintelui S.U.A., 
Ronald Reagan, cerîndu-i respectarea 
promisiunilor făcute de Statele Uni
te Libanului prin intermediul trimi
sului special american. Philip Habib, 
in legătură cu retragerea trupelor is
raeliene de pe teritoriul Libanului, 
a anunțat postul de radio Beirut, 
citat de agenția France Presse.

WASHINGTON 17 (Agerpres). — 
Statele Unite au cerut Israelului 
să-și retragă forțele din Beirutul de 
vest, au anunțat purtătorii de cuvint

ai Casei Albe și Departamentului de 
Stat,_ citați de agențiile americane de 
presă. Intrarea forțelor israeliene in 
partea de vest a capitalei libaneze, 
după asasinarea președintelui ales al 
Libanului, este apreciată drept „o 
violare clară a acordului de încetare 
a focului la care Israelul este parte" 
și „contrară asigurărilor" date de Is
rael guvernului american. S.U.A. — 
au arătat purtătorii de cuvint — con
sideră că prezenta unor efective im
portante israeliene in Beirutul de 
vest „compromite serios eforturile 
autorităților libaneze de restabilire a 
controlului lor". ■

Deputatul Amin Gemayel desemnat candidat 
la viitoarele alegeri prezidențiale

BEIRUT 17 (Agerpres). — Partidul 
Kataeb (Falangele Libaneze) a anun
țat oficial desemnarea deputatului 
Amin Gemayel, membru al Biroului 
Politic a! partidului, în calitate de 
candidat la viitoarele alegeri prezi
dențiale din Liban, informează agen
țiile France Presse și Reuter. Potri

vit prevederilor Constituției liban.eze, 
alegerile ar urma să .aibă loc înain
tea datei de 23 septembrie, data expi
rării mandatului președintelui in 
exercițiu. Eliâs Sarkis.

Amin Gemayel este fratele lui 
Bechir Gemayel, președintele ales al 
Libanului, decedat in urmă cu citeva 
zile ca urmare a unui atentat.

Ședința Consiliului de Securitate
Se examinează plingerea Libanului în legătură cu înaintarea 

forțelor militare israeliene în Beirutul de vest
NAȚIUNILE UNITE 17 (Agerpres). 

— Consiliul de Securitate al O.N.U. 
s-a întrunit, joi seara, in ședință pu
blică, pentru a examina plingerea 
Libanului in legătură cu înaintarea 
forțelor militare israeliene în secto
rul vestic al Beirutului — informează 
agențiile internaționale de presă. 
Reprezentantul permanent al Liba
nului la O.N.U., Ghassan Tueni, a 
cerut Consiliului de Securitate să 
obțină revenirea imeSlătă-ă' forțelor 
israeliene din sectorul vestic al Bei
rutului pe pozițiile ocupate înainte de

15 septembrie șl, In final, retragerea 
lor din Liban, pentru a permite țării 
să avanseze pe calea reconcilierii și 
reconstrucției. El a condamnat Israe
lul pentru „stoparea brutală", prin 
ocuparea zonei vestice a Beirutului, 
a eforturilor vizind normalizarea si
tuației din Liban.

In intervenția sa, observatorul 
permanent al O.E.P. la O.N.U.. Zehdi 
Labib Terzi, a cerut Consiliului de 
Securitate să-și asume responsabili
tățile în problema menținerii păcii in 
Liban.

Prezențe culturale românești
BELGRAD 17 (Agerpres). — La 

cea de-a XVI-a ediție a prestigio
sului festival internațional de tea
tru BITEF, care se desfășoară la 
Belgrad cu participarea unor cunos
cute trupe din numeroase țări ale 
lumii, Teatrul Mic din Bucu
rești a prezentat, în fața unei săli 
pline pînă la refuz, „Maestrul și 
Margareta" de Bulgakov. Spectaco
lul, urmărit cu atenție, cu deosebit 
interes, a fost înregistrat integral 
de televiziunea iugoslavă.

VIENA 17 (Agerpres). — La Viena

s-a încheiat Congresul internațional 
.,Joseph Haydn", organizat cu pri
lejul împlinirii a .250 de ani de la 
nașterea pompozitorului. In cadrul 
acestei prestigioase manifestări, la 
care au luat parte numeroși specia
liști din diferite țări, muzicologul 
Viorel Cosma a conferențiat despre 
interpretarea operei lui Joseph 
Haydn și a fratelui său, Michael 
Haydn, in România, precum și 
despre documentele inedite exis
tente in țara noastră cu privire la 
acești compozitori.

Reprezentantul permanent al Ior
daniei. Hazem Nuseibeh, a arătat că 
prin noile sale acțiuni agresive Israe
lul urmărește destabilizarea situației 
din Liban și a cerut ca membrii con
siliului să adopte măsuri care să de
termine retragerea forțelor israelie
ne de pe teritoriul Libânului.

în discursul său. reprezentantul 
U.R.S.S., R. S. Ovinnikov, a apreciat 
că acțiunile agresive ale Israelului 
în sectorul vestic al Beirutului repre
zintă „o nouă pagină șîngeroasă în 
tragedia Libanului" și a cerut să se 
pună capăt agresiunii israeliene.

Reprezentantul Israelului a susți
nut că trupele tării sale ar fi intrat 
în Beirutul de vest pe motiv că ar
mata libaneză nu ar fi în măsură să 
asigure controlul acestei zone.
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