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TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU 
a făcut o vizită de lucru în unități agricole

din județele Teleorman și Călărași

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al 
Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socia
liste România, a vizitat, in cursul zilei de marți, unități 
agricole — cooperatiste și de stat — din județele Teleorman 
și Călărași.

împreună cu secretarul general al partidului, la această 
nquă intîlnire cu lucrătorii ogoarelor s-au aflat tovarășii 
Emil Bobu, membru al Comitetului Politic Executiv, secretar 
al C.C. al P.C.R., Gheorghe Stoica, secretar al C.C. al 
P.C.R., Ion Teșu, ministrul agriculturii și industriei ali
mentare.

liichen vidtei de prâienie 
a președintelui BepuMicii Populare 

Revohitionare Guineea, Aluned Sekou Toart

A fost dezbătut în profunzime, cu 
specialiști și- practicieni, un aspect 
esențial al politicii ■ agrare a parti
dului și statului nostru, și anume 
acela de a folosi cu maximă efici
entă. cu pricepere și îndrăzneală, 
condițiile pedoclimatice, baza tehnică 
și materială, bogata experiență a 
țărănimii noastre pentru a cultiva și 
culege de pe pămîntul tării tot ceea 
ce el poate da, cu scopul de a aco
peri cerințele crescinde de materii 

L; i La C.A.P. Brinceni

prime ale economiei naționale, de a 
satisface cit mai îndestulător nevoile 
tot mai mari și diversificate ale popu
lației. Vizita de marți a circumscris în 
această sferă de preocupări constante 
ale conducătorului partidului și statu
lui nostru două programe speciale ale 
agriculturii noastre socialiste — cele 
privind extinderea și modernizarea 
culturilor de bumbac și de orez, 
ambele avînd în țară bune condiții de 
creștere.

Primul popas este făcut la ÎN
TREPRINDEREA DE PRODU
CERE SI VALORIFICARE A 
BUMBACULUI - BRÎNCENI, 
localitate situată în partea sudică a 
județului Teleorman.

Secretarul general al partidului a 
fost salutat la sosire — cu deosebit 
respect — de tovarășul Teodor Roman, 
prim-secretar al Comitetului județean 
Teleorman al P.C.R., de specialiști.

De mai mulți ani, întreprinderea 
din Brinceni, împreună cu secția de 
cercetare ce funcționează în cadrul 
ei, s-a transformat într-un autentic 
laborator in aer liber in care se ex
perimentează soiuri autohtone sau 
străine de bumbac, pentru a se ex
tinde in cultura mare.

Aici, în cimp, secretarului general 
al partidului i se prezintă programul 
de extindere a culturii bumbacului 
pînă în anul 1986. Pină la sfîrșitul 
actualului plan cincinal, în tara noas
tră urmează să fie însămințate cu a- 
ceastă deosebit de utilă plantă textilă 
30 000 de hectare, estimindu-se o 

producție Ia hectar, la sfîrșitul peri
oadei, de 2 500—3 000 kg. Atit supra
fața, cit și producția țin seama de în
delungata tradiție de cultivare a 
bumbacului in Cimpia Sudică a Du
nării, de condițiile favorabile de cli
mă 'și‘ sol existente in această parte 
a țării. Pornind de la aceste elemente 
de bază, specialiștii au delimitat pen
tru cultura bumbacului o zonă ce se 
întinde de la Călărași pină în sudul 
Mehedințiului.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu ana
lizează cu atenție zonele propuse 
pentru extinderea culturii bumbacu
lui și recomanda să se studieze po
sibilitățile de extindere a acestei 
plante și în sudul județului Con
stanța.

Pornind de: la experiența între
prinderii penyru producerea și valo
rificarea bumbacului — Brinceni, 
care cultivă acum o suprafață de 
500 de hectare, s-a recomandat ca, 
încă din acest an, să tie luate in toa
te unitățile producătoare măsuri 
ferme pentru respectarea întocmai a
(Continuare în pag. a IlI-a)

Marți, 21 septembrie, s-a încheiat 
vizita de prietenie pe care a efec
tuat-o în tara noastră, la invitația 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, secre
tar general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii So
cialiste România, și a tovarășei Elena 
Ceaușescu, secretarul general al 
Partidului Democrat din Guineea, 
președintele Republicii Populare 
Revoluționare Guineea, Ahmed Se
kou Toure, împreună cu tovarășa 
Andree Toură.

Ceremonia plecării s-a desfășurat 
pe aeroportul Otopeni, împodobit 
sărbătorește. Pe frontispiciul clădirii 
se aflau portretele tovarășului 
Nicolae Ceaușescu și al tovarășului 
Ahmed Sekou Toure, încadrate de 
drapelele de stat ale României și 
Guineei. Rețin atenția două mari 
pancarte pe care sînt înscrise urările: 
„Trăiască pacea, prietenia și colabo
rarea -intre-toate popoarele lumii !“, 
„Să se. dezvolte continuu relațiile de 
prietenie, solidaritate și colaborare 
dintre Partidul Comunist Român și 
Partidul Democrat din Guineea, din
tre Republica Socialistă România și 
Republica Populară Revoluționară 
Guineea. în interesul ambelor po
poare, al cauzei păcii, destinderii și 
securității internaționale !“.

PREȘEDINTELE NICOLAE CEAUȘESCU 
a primit pe ministrul agriculturii și silviculturii al Turciei
Președintele Republicii Socialiste 

România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
a primit, marți după-amiază, pe 
Sabahaddin Ozbek, ministrul agri
culturii și silviculturii al Republicii 
Turcia, care, în fruntea unei dele
gații, face o vizită în țara noastră.

La primire a luat parte Ion Teșu, 
ministrul agriculturii și industriei 
alimentare. .

A fost prezent Nahit Ozgur, am
basadorul Turciei la București.

Oaspetele a mulțumit pentru pri
mirea acordată și a adresat tovară
șului Nicolae Ceaușescu un cald 
salut și cele mai cordiale urări de 
bine din partea generalului Kenan 
Evren, șef de stat al Republicii 
Turcia.

Președintele Nicolae Ceaușescu a 
mulțumit și a transmis, la rîndul

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, to
varășa Elena Ceaușescu, tovarășul 
Ahmed Sekou Toure și tovarășa An
dree Toure au sosit împreună la 
aeroport.

Un mare număr de bucureșteni, 
cărora li s-au adăugat tineri guineezi 
care studiază în țara noastră, i-au 
salutat cu căldură pe cei doi condu
cători de partid și de stat, i-au ova
ționat îndelung, exprimîndu-și bucu
ria pentru reîntîlnirea dintre tova
rășii Nicolae Ceaușescu și Ahmed 
Sekou Toure, satisfacția pentru dez
voltarea continuă a legăturilor de 
prietenie și colaborare dintre cele 
două partide, țări și popoare.

O gardă militară aliniată pe aero
port a prezentat onorul. Au fost in
tonate imnurile de stat ale celor 
două țări. Cei doi conducători de 
partid și de stat au trecut în revistă 
garda de onoare.

Tovarășul Ahmed Sekou Toure și 
tovarășa Andree Toure și-au luat 
apoi rămas bun de la tovarășii 
Constantin Dăscălescu. Emil Bobu, 
Ion Coman. Ludovic Fazekas, 
Gheorghe Oprea. Gheorghe Pană, 
Ștefan Voitec, Ștefan Andrei, Miu 
Dobrescu, Constantin Olteanu. Richard 
Winter, de la celelalte persoane ofi
ciale române aflate pe aeroport.

său. șefului statului turc un salut 
cordial și cele mai bune urări.

în cursul întrevederii au fost evo
cate cu satisfacție bunele relații de 
prietenie și colaborare existente 
între România și Turcia, subliniin- 
du-se însemnătatea înțelegerilor și 
hotărîrilor convenite cu ocazia dia
logului Ia nivel înalt pentru dezvol
tarea acestor raporturi. De ambele 
părți au fost reliefate largile posi
bilități existente în dezvoltarea re
lațiilor de strinsă cooperare româno- 
turce în domeniile economic, tehni- 
co-științific și cultural și, în special, 
în sectorul agricol, unde ambele țări 
dispun de o bună experiență, pre- 
cuîn și de o bază tehnico-materială 
în continuă dezvoltare. Oaspetele a 
subliniat că în timpul vizitei sale în 
România s-au stabilit o serie de ac
țiuni de cooperare în domeniul agri

Erau de față Mamourou Toură, 
ambasadorul Guineei la București, și 
membri ai ambasadei. Erau, de. ase
menea, prezenți șefi al unor misiuni 
diplomatice.

Pionieri români și tinere guineez» 
au oferit flori tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, tovarășei Elena Ceaușescu, 
tovarășului Ahmed Sekou Toure și 
tovarășei Andree Tourd.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu și to
varășa Elena Ceaușescu și-au- luat 
apoi rămas bun de la tovarășul Ah
med Sekou Toure și tovarășa 
Andree Tourâ. Cej doi Conducători de 
partid și de stat și-au strîns cu căl- 
dură mîinile, s-au îmbrățișat.

La ora 10. aeronava cu care. că
lătoresc inalții . oaspeți. guineezi - a 
decolat.

Noua Intîlnire dintre președinții 
Nicolae Ceaușescu și Ahmed Se-kou 
Toure se înscrie, prin rezultatele sale 
rodnice, ca un moment important în 
dezvoltarea pe mai departe a colabo
rării dintre România și Guineea,- a'iit 
pe plan bilateral, cit și pe arena. in
ternațională, în folosul și spre biriele 
ambelor noastre țări și popoare, al 
cauzei, păcii, destinderii și colaborării 
în lume.

(Agerprea)

culturii. S-a arătat că dezvoltarea și 
diversificarea colaborării rdmâno- 
turce sînt in interesul celor două po
poare, al cauzei promovării unui cli
mat de bună vecinătate și conlucrare 
rodnică în Balcani, în Europa și in 
întreaga lume.

Abordîndu-se unele probleme in
ternaționale actuale, a fost sublinia
tă atenția pe care România și Turcia 
o acordă transformării Balcanilor 
într-o zonă a păcii, colaborării și 
bunei vecinătăți, edificării unui sis
tem real de securitate și pace în 
Europa, soluționării pe cale pașnică 
a conflictelor din diferite zone ale 
globului, opririi cursei înarmărilor și 
trecerii la măsuri reale de dezar
mare, și în primul rînd de dezar
mare nucleară.

întrevederea s-a desfășurat într-o 
atmosferă cordială.

AZI, LA POSTURILE DE RADIO Șl TELEVIZIUNE
Cu pilejul vizitei de lucru în județul Vaslui a tovarășului Nicolae Ceaușescu, 

secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste 
România, va avea loc în municipiul Vaslui o adunare populară, pe care posturile de 
radio și televiziune o vor transmite direct azi, în jurul orei 16,30.
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PE ORDINEA DE Zi A ADUNĂRILOR GENERALE i teme de reală actualitate (dar și teme formale)
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Pentru cetățeni, cu participarea 
cetățenilor

I
Flori de măr

I

„Lingă blocul in care locuiesc 
în Satu Mare — ne scrie citito
rul nostru loan Neapoe —- crește 

■ un măr frumos, care face fructe 
mari șl aromate. De 12 ani de. 
zile il îngrijim cum <ne pricepem , 
șl noi. dar niciodată n-am mai 
pomenit ca 'acum. toamna, ală
turi de merele numai bune de cu
les să apară, pe aceleași ramuri, 
și flori. A înflorit, a doua oară, 
mărul nostru și ne oferă o pri
veliște feerică. Bătrinti Spun, că 
ăsta e un semn de toamnă 
gă prin părțile noastre".

O fi !

Iun-

I
I

Din nou, 
în banca ei

I
I
I
I

I
I
I

Profesorul Alexandru Bădu- 
lescu, vicepreședintele Comite
tului de cultură și educație so
cialistă al județului Prahova, ne 
istorisește o întâmplare petrecu
tă la Jurllovca. Abia apucaseră 
să acosteze cu barca la mal spe
cialiștii Muzeului de științele 
naturii din Ploiești, aflați in zonă 
pentru cercetări, și culegerea de 
material biologic necesar îmbo
gățirii colecțiilor muzeului, că 
au șl auzit strigătul disperat a.l 
unei femei :

— Ajutor ! Săriți! Se îneacă 
fata !

îmbrăcat cum era, șoferul Vio
rel Constantin din Ploiești s-a 
aruncat in apa adincă și, după 
eforturi epuizante, a reușit să 
scoată la mal o fetiță de vreo 
7—8 ani. salvindu-i viața.

Intimplarea s-a petrecut in 
ajunul deschiderii anului școlar.

Salvată, fetița și-a reluat locul 
in banca ei...

I
» • •
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în fața, clubului Exploatării 
miniere Săsar din Maramureș 
funcționează un chioșc de difu
zare a presei. Aflindu-se „pe te
ritoriul clubului", chioșcul cu 
pricina era considerat un... tole
rat. Situație de neînțeles. Ba, 
colac peste pupăză, de curind 
curtea clubului a fost îngrădită 
cu un gard de fier înalt, In a- 
cest fel. chioșcul, a rămas izolcțț , 

, de cumpărători. Cel care dorește, 
■j: să cumpere un ziar, dacă nu esțe .'f- 

' destul de înalt, trebuie să vină - .1

...O întrebare : De ce biroul orga
nizației de bază a stabilit, de pildă, 
pentru luna august, ca principal 
punct de pe ordinea de zi a adunării 
generale a comuniștilor analizarea 
activității organizațiilor U.T.C. pri
vind ' îndeplinirea sarcinilor econo
mice ?

Și un răspuns : Pentru că vrem să 
încheiem anul acesta cu un bilanț 
pozitiv. In atelierul nostru, din 470 de 
oameni ai muncii 350 sint uteclști, 
deci ponderea covirșitoare a colecti
vului. De felul cum ei muncesc de
pind, in.măsură hotăritoare, rezul
tatele noastre pe ansamblu. De aceea 
organizația de partid a considerat ne
cesar să-și îndrepte atenția spre an
trenarea mai puternică a tinerilor la 
îndeplinirea indicatorilor de plan. 
(Veronica Boboc, membru al biroului 
organizației de bază din atelierul 
freze-danturat de la întreprinderea 
mecanică fină din București).

Formulind întrebarea de mai sus, 
am enunțat și tema însemnărilor de 
față. Tar răspunsul primit dimensio
nează locul important pe care-1 ocu
pă fixarea tematicii in succesiunea 
formelor organizatorice privind pre
gătirea și desfășurarea . adunărilor 
generale. Odată cu alegerea temei, 
biroul organizației de bază din atelie
rul freze-danturat a format un colec
tiv care s-a edificat atît asupra ac
tivității organizațiilor U.T.C., cit și 
asupra muncii fiecărui tinăr in parte. 
Pe această bază a fost intocmit un 
referat' cu o scurtă și concisă intro
ducere, urmată de o examinare la 
obiect a aspectelor de producție și a 
celor ale muncii politico-educative, 
cu exemplificări pozitive și negative 
la fiecare capitol. Cum era și de aș
teptat. tema a polarizat atenția par- 
ticipanților la dezbateri, au fost for
mulate critici și propuneri care, in 
final, au dus la adoptarea unui plan 
de măsuri cu prevederi, responsibili- 
tăți și termene precise.

...Aproape un model de elaborare 
a unui plan tematic orientativ, de 
flexibilitate și oportunitate in fixa
rea principalelor puncte de pe ordi
nea de zi a adunărilor generale de 
partid il reprezintă activitatea birou
lui organizației de bază din servicii
le tehnico-funcționale de la între
prinderea „Conect". N-am început 
insă cu acest exemplu deoarece el nu 
caracterizează, sub acest 
ța organizațiilor de bază 
unitate. Pentru motive 
arătate mai departe, se
insă a fi un etalon in munca de in- 
drumare a organizațiilor de bază de

către comitetul de partid din această 
unitate.

Intre cele două întreprinderi bucu- 
reștene există, firește, deosebiri mai 
ales in ceea ce privește profilul de 
producție, dar și multe asemănări ; 
colective prin excelență tinere, pro
bleme similare cu care acestea se 
confruntă. De aceea și in aria preo
cupărilor organizațiilor de partid se 
găsesc elemente comune care fac po
sibilă compararea activității lor.

La întreprinderea mecanică fină, 
majoritatea organizațiilor de bază sc 
înscriu, cu uncie diferențe. în cadrul 
exemplului atelierului freze-dantu- 
rat. De pildă, ca urmare a orientării 
atenției comuniștilor spre probleme
le stringente și de mare actualitate,

Și
_ de

partid, să aibă in vedere aceste prin
cipii. Cei trei participanți care au 
luat cuvintul au sesizat defecțiunea 
de fond a referatului și au arătat că. 
dimpotrivă, in atelier există situații 
care ar fi reclamat atitudini critice 
și autocritice, dar și ei s-au oprit, tot 
la stadiul formulărilor de principiu. 

La. „Conect" formalismul și rutina 
în fixarea temelor de dezbatere ale 
adunărilor generale sint mult mai ac
centuate. Cu excepția organizației de 
bază din serviciile tehnico-funcțio
nale de care am amintit, in ciuda 
.strădaniilor n-am găsit alte dovezi 
cure să infirme această constatare. 
Unde duce alegerea intimplătoare a

s-ar preta la exercitarea criticii 
autocriticii, c bine ca membrii

DE PARTID >

I
I

cu un scăunel de acasă pentru a 
se putea înălța peste gard. Dar 
de unde atîtea... scăunele? ' în
trebare la care așteptăm un răs
puns cu... scaun la cap.

Sâ fie 
„colecționar" ?

I
I

I

I

Profesorul Cornel Turcu, vice
președinte al dlubului de fotbal 
„Politehnica" — Timișoara ne-a 
adus la cunoștință o veste care 
a provocat multă amărăciune 
printre iubitorii de fotbal din 
orașul de pe Bega. Din camera 
cu trofee a clubului au dispărut 
fanioanele echipelor de peste 
hotare, foste adversare ale „Po
litehnicii" in decursul anilor. 
Este vorba de zeci de fanioane 
purtind emblemele și denumirile 
unor faimoase echipe de club cu 
care „Politehnica" s-a intilnit in 
meciuri oficiale și amicale. 
Mulți înclină să creadă că 
mai un colecționar fanatic a fost 
in stare de un asemenea gest. 
Fanatic sau nu. cert este că fa
nioanele au dispărut. Cine le dă 
de urma este rugat să anunțe 
primul organ de miliție.

în loc
de respect...

I

I

f

I

I
I

I

aspect, via- 
din această 
care vor fi 
recomandă

prin abordarea lor nu dintr-un unghi 
de vedere economicist ingust, ci. prin 
prisma imperativelor politice ale eta
pei actuale, organizația de partid din 
secția scule-diamante a reușit să mo
bilizeze efectiv și afectiv resursele 
colectivului, ceea ce s-a concretizat 
in remarcabile succese. Astfel, prin 
îmbunătățirea tehnologiilor de fabri
cație, întreprinderea a reușit să 
„iasă" la export cu scule prevăzute 
cu diamante metalice românești care 
și-au afirmat competitivitatea, iar 
productivitatea muncii din secție se 
ridică la impresionanta cifră de '1,2 
milioane de lei pe an pe fiecare 
muncitor.

Pe lingă alegerea unei tematici po
trivit cerințelor dintr-un moment sau 
altul, am constatat la întreprinderea 
de mecanică fină destulă stereotipie, 
uniformitate și improvizație in sta
bilirea puncteior principale de pe or
dinea de zi a adunărilor generale de 
partid. Chiar și in organizația din 
atelierul freze-danturat apar, din 
cind in cind, tendințe de formalism. 
Așa s-a intîmplat atunci cind a fost 
supus atenției comuniștilor rolul cri
ticii și autocriticii in viața de organi
zație, dezbatere care s-ar fi anunțat 
interesantă. Desfășurarea adunării a 
arătat însă că alegerea acestei teme 
a fost intimplătoare' și n-a fost înso
țită de o pregătire temeinică. Refera
tul n-a conținut decit formulări teo
retice și motivația potrivit căreia, 
deși in. atelier n-ar fi situații care

temelor dc dezbatere și superficiali
tatea in abordarea acestora ilustre- 
ză concludent situația cu totul 
necorespunzătoare la care s-a ajuns 
la un moment dat in activitatea or
ganizației sindicale. Este drept că in 
unele adunări de partid s-a analizat 
activitatea grupelor sindicale. Mai 
bine spus o avut loc o inserare de 
rutină pe ordinea de zi și prezenta
rea succintă, a citorva aspecte lătu
ralnice. cite ceva despre încasarea 
cotizațiilor și mai nimic despre con
tribuția grupelor sindicale in mobili
zarea oamenilor muncii la rezolvarea 
unor probleme de producție și nu 
numai de producție. Pentru redresa
rea activității organizației sindicale 
au fost, in final, necesare măsuri ra
dicale. în aproape jumătate din gru
pele sindicale au fost organizate noi 
alegeri și au fost operate schimbări 
în componența comitetului sindicatu
lui din intreprindere, iar unii membri 
de partid au fost sancționați.

în compartimentul concepție-pro- 
iectare, unde lucrează 108 cadre cu 
pregătire superioară care, prin defi
niție. trebuie să militeze pentru afir
marea noului, imobilismul se reflectă 
pregnant in activitatea organizației 
de bază de aici. Anul acesta s-a ana
lizat de două ori invățămintul politi
co-ideologic, de două ori/ reducerea 
consumurilor materiale cu unele va
riații. Penurie de teme ? Oare creș
terea răspunderii proiectantului in 
rezolvarea problemelor întreprinderii, 
preocuparea pentru ridicarea . gradu-

lui de pregătire, necesitatea elaboră
rii de produse noi, găsirea de soluții 
pentru a înlocui materialele defici
tare n-ar fi putut constitui interesan
te și rodnice dezbateri in adunările 

.. organizației de partid ?
Am auzit invocate suficiente justi

ficări printre care și faptul că mulți 
membri ai birourilor organizațiilor de 
bază, secretari ai acestora sint aleși 
pentru prima oară și deci Te lipsește 
experiența necesară. In parte lucru
rile stau așa. situație valabilă dealt
fel pentru ambele unități. Tocmai de 
aceea, comitetul de partid de Ia în
treprinderea mecanică fină a dezbă
tut . intr-tina din ultimele sale ple
nare propria sa activitate și cea a or
ganelor și organizațiilor de partid in 
vederea participării la viața de partid 
a tuturor comuniștilor, conferindu-se 
un ioc principal pregătirii și desfășu
rării adunărilor generale. Cu acest 
prilej, printre altele, au fost criticate' 
unele organizații de partid pentru 
orientarea defectuoasă in stabilirea 
unor tematici' fără a ține seama de 
cerințele și specificul sectoarelor res
pective de muncă. Comitetul de 
partid de la „Conect". la rindul 
său. chiar dacă n-a dezbătut o temă 
asemănătoare, n-a rămas indife
rent față fie neajunsurile care se 
manifestă in activitatea organizațiilor 
subordonate. Astfel, compartimentul 
proiectare-concepție a l'ost de cîteva 
ori aspru criticat pentru sterilitatea 
muncii sale. Dar criticii© au vizat re
zultatele stricte de producție și mai 
puțin eficiența muncii politico-orga- 
nizatorice a organelor și organizații
lor de partid, stilul ji metodele de 
muncă ale acestora, necesitatea ridi
cării calității dezbaterilor adunărilor 
generale, printr-o mai bună pregătire 
a lor, incepind cu stabilirea unei te
matici ancorate in realitățile secțiilor 
care să intereseze și să implice pe 
toți comuniștii in învingerea unor di
ficultăți eu care se confruntă in pre
zent întreprinderea. Nu recomandăm 
organizației de partid drept model 
soluția preconizată de comuniștii de 
la întreprinderea mecanică fină, ci o 
supunem doar ca subiect de reflecție. 
Comitetul de partid de la „Conect". 
controlat și îndrumat mai 
către Comitetul de partid al 
lui 2, poate urma, desigur, 
și aplica alte modalități de
tățire a muncii politico-organlzatori- 
ce. Cu atit mai mult cu cit dispune 
de .posibilități și resurse care nu aș
teaptă decit-să fie mai bine puse in 
valoare.

Este un fapt îndeobște cunoscut 
că in întreaga sa activitate consiliul 
popular conlucrează cu cetățenii, in 
tot ce intrporinde se bucură de 
sprijinul eficient al maselor. Și este 
firesc să fie ușa, deoarece in tot 
ceea ce înfăptuiește, consiliul popu
lar acționează în numele cetățenilor, 
pentru-cetățeni.

Iată doar citeva din rezultatele 
mai importante ale colaborării din
tre Consiliul popular al sectorului 6 
din Capitală și cetățeni. Astfel, mo
bilizați de deputați, de cele 1 300 co
mitete de cetățeni șl de cele peste 
12 000 comitete ale asociațiilor de 
locatari, cite funcționează pe raza 
sectorului, numeroși oameni ai mun
cii de diverse profesii, tineri și 
virstnici au participat constant prin 
muncă patriotică la înfrumusețarea 
cartierelor in care locuiesc, la reali
zarea multor obiective edilitar-gos- 
podărești.

S-au amenajat peste 9 000 ml 
trotuare, aproximativ .16 000 ml bor
duri și peste 20 000 mp de alei, iar 
acum se finalizează asfaltarea bd. 
Constructorilor, pe harta sectorului 
apărind astfel numeroase străzi noi. 
Pe vechile artere de circulație s-au 
reparat peste 7 000 ml de trotuare 
și peste 52 000 mp de suprafață ca
rosabilă.

De asemenea, venind în întîmpi- 
narea propunerilor cetățenilor, ex
primate in cadrul tribunei democra- 

x ției socialiste, s-a extins rețeaua de 
alimentare cu apă potabilă cu incă

2 500 mi de conducte, ale căror șan
țuri au fost săpate in mare parte de 
beneficiari. Prin acțiunile de muncă 
patriotică ale locuitorilor sectorului 
s-au realizat, în acest an. finali
zarea lucrărilor de sistematizare a 
zonei Giulești de la podul .Grant, 
amenajarea a 7 terenuri de joacă 
pentru copii, a unui poligon auto, 
reamenajărea bazinului de înot de 
la Școala generală nr. 156 și alte 
lucrări de interes cetățenesc in va
loare de peste 650 milioane lei. 
echivalentul a circa 65 milioane de 
Ore muncă patriotică. Totodată, 
pe lingă întreținerea și reame- 
nă.iarea celor peste 450 ha de 
zone verzi existente, s-au creat incă 
43 ha zone verzi în jurul blocurilor 
noi date in folosință, o pepinieră eu 
6 000 duzi ce vor fi plantați in ca
drul sectorului in următorii doi 
ani ș.a.

Pentru mai buna aprovizionare a 
sectorului s-au depistat din vreme 
toate terenurile virane disponibile, 
însuniîhd peste 40 ha. care au fost 
repartizate apoi cetățenilor și Între
prinderilor pentru a fi cultivate, s-au 
amenajat două ciupercării in supra
față de 650 mp, o crescătorie de 
iepuri cu o capacitate de 3 000 ca
pete și o alta de pui cu 3 000 de 
capete pe ciclu.

Octavian DOMIDE
director al Administrației domeniului 
public al sectorului 6, București

bine de 
sectoru- 
alte căi 
imbună-

Bunii gospodari
Doved(ndu-se buni gospodari, lu

crătorii întreprinderii comerciale de 
stat mixtă din Sînnicolau Mare au 
luat încă din 1981 măsurile ce se 
impun pentru realizarea sarcinilor 
de autoaprovizionare. Așa a fost 
posibil ca in luna februarie a.c. să 
se înființeze o crescătorie de păsări 
cu 600 pui de găină și 450 boboci de 
rață. Au început apoi lucrările de 
amenajare a unei ciupercării cu o 
suprafață de 500 metri pătrați. 
Acum se lucrează la amenajarea 
unor grajduri și la nivelarea unei 
porțiuni de teren care va fi redat 
agriculturii. De asemenea, in ca
drul gospodăriei-anexă, al cărei te
ren a fost extins, s-a înființat o li
vadă In care s-au plantat peste 250 
pomi fructiferi și a fost populat un 
lac cu puiet de pește.

și aprovizionarea
Rezultatele acestei activități gos

podărești n-au intîrziat să se arate. 
Prin unitățile comerciale locale s-au 
desfăcut, pină in prezent, din pro
ducție proprie, peste 1 000 kg carne 
de pasăre și un mare număr de 
ouă. încurajați de aceste realizări, 
gospodarii de la I.C.S. mixtă 
Sînnicolau Mare au și luat măsuri 
pentru extinderea gospodăriei- 
anexă. Pină în 1984, numărul rațe
lor va Crește cu 7 000, iar al celor
lalte păsări cu 20 000 ; se vor în
ființa o stupină cu 15Q..^tțipi, o 
crescătorie cu 100 nutrii și b altă 
fermă cu 350 de porci, se vor planta 
încă 1 500 pomi fructiferi.

Gheorqhe NEGR1C1O1U
Sinnicolau Mare, județul Timiș

Noi magazine ale I.D.M.S

Constantin VARVARA

nu-
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șini, 
zuale, modele și alte tipuri de mij
loace de invățămint, care vor îm
bogăți șl diversifica zestrea didac- 
tico-materială a școlilor de toate 
gradele, contribuind la ridicarea 
calității procesului de predare-in- 
vățare.

Din datele furnizate de ing. Ion 
Pușcașu, directorul Oficiului cen
tral pentru mijloace de invățămint 
al Ministerului Educației și Invăță- 
mîntului, reținem pe cele privitoa
re la capitolul filme și diapozitive 
didactice. Astfel, pe lingă aparatele 
și trusele destinate studiului disci
plinelor fundamentale, vor fi rea
lizate și puse la dispoziția școlilor 
noi filme didactice : „Aberațiile 
sistemelor optice" și „Transportul 
energiei electrice la distanță" — 
pentru lecțiile de fizică din liceu 
și gimnaziu : „Substanțe compuse"
— ciclu de 4 filme pentru studiul 
chimiei in 
pozitive : 
romatice" 
bleme de
— pentru

La capitolul disciplinelor de spe
cialitate. zestrea tehnico-didactică 
se va îmbogăți cu filmele : „Execu
tarea instalațiilor electrice interioa
re și exterioare de joasă ten
siune", „Oscilatorul", „Amplificato- 

.Reacțiuni și eforturi in ele-

pentru anul 
se realizează 
instalații, mijloace

de studiu 1982— 
noi aparate, ma- 

audiovi-

gimnaziu. Și noi dia- 
.,Plante medicinale și a- 
— pentru biologie. „Pro- 
sinteză-geometrie plană" 
matematici ș.a.

și cu 
diapozitive” ca: reprezentarea secțiu
nilor la desen tehnic, sistemele de 
referință fix și mobil, sistemul 
energetic etc.

Noi filme didactice și diapozitive 
sint destinate studiului discipline
lor de cultură generală, social-poli- 
tice. limbii și literaturii române, 
limbii și literaturii naționalităților 
conlocuitoare, limbilor străine stu
diate în școală. Dintre acestea a- 
mintim filmele didactice — „Lu
cian Blaga", pentru lecțiile de lite
ratură română, „Contraste in artele 
plastice", pentru lecțiile de desen 
și „Exerciții și jocuri pentru asigu
rarea densității și ridicarea stării 
emoționale" la orele de educație 
fizică, ca și diapozitivul „Obiecti
vul fundamental și liniile direc
toare ale dezvoltării economico-so- 
ciale în anii 1981—1985“ pentru 
studiul disciplinelor țocial-politice.

Lista completă a tuturor tipuri
lor de mijloace de învățămînt, ca
racteristicile tehnice și funcționale 
ale acestora și unitățile producă
toare sint cuprinse in Catalogul 
elaborat de Oficiu! central pentru 
mijloace de invățămint al M.E.I., 
difuzat inspectoratelor școlare ju
dețene și ministerelor economice 
care au in subordine unități de in- 
vățămint.

Florica DINULESCU

magazine 
întreprinderii de des
facere a materialelor 
sportive (I.D.M.S.) au 
fost înființate. prin 
reprofilare, la adrese
le : bd. Nicolăe Băl- 
cescu nr. 36 
Victoriei nr

Ca lea

se

invers

Bela Vekony din Brașov 
întorcea la volanul autoturismu
lui său din municipiul Sf. Gheor- 
ghe. La un moment dat s-a an
gajat in depășirea unui tractor, 
deși văzuse că din sens
venea o motocicletă. Motociclis- 
tul' a fost grav accidentat. In loc 
să oprească și să-i dea acciden
tatului primul ajutor, B.V. a 
apăsat pe accelerație. Văzind cele 
intim plate, doi cetățeni aflați in 
autoturismul l-NT-2784 au por
nit pe urmele lui și l-au ajuns 
cu ajutorul unui echipaj al mi
liției.

C'eea ce surprinde în toată' 
povestea este virsta făptașului — 
71 de ani — care impune respect 
și considerație. Dar după fapta 
săvirșită...

Hîrciogii 
de la Viziru

lon Lemnarii si Virgil Roto.ru 
clin comuna Vizirii, județul Brăi
la. primul lucrător la I.A.S.. iar 
al doilea la S.M.A. din localita
te, au fost surprinși transpor- 
tind cu o mașină a statului nu 
mai puțin de 17 saci cu grîu. De 
unde atita griu și încotro cu el? 
S-a aflat un lucru de necrezut : 
cei doi furaseră griul încă
iulie,. in timpul recoltării, și 
ascunseseră in pămint.

Și.hlrciogii fac la fel...
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Locurile și localurile 
în categoria bunurilor 
obștească, după cum o . 
denumirea lor. Gospodărirea este în
credințată unor întreprinderi specia
lizate. dar și noi, cetățenii, în calitate 
de proprietari și beneficiari ai aces
tora, avem o mare răspundere. Nu ne 
poate fi indiferent dacă această im
portantă parte a averii obștești — in 
care societatea, adică noi, a investit 
sume și mijloace insemnatc. este fo
losită cu grijă, cu respectul cuvenit 
față de un lucru realizat prin mun
că, prin strădanie, cu scopul ca de 
el să se bucure cit mai mulți oameni, 
o cit mai lungă perioadă de timp. 
Aceste îndatoriri, ce decurg firesc din 
calitatea de cetățean, sint reafirmate 
în proiectul de Lege privind obliga
țiile și răspunderile consiliilor popu
lare, unităților socialiste și ale cetă
țenilor pentru buna gospodărire, în
treținere și curățenie a localităților 
urbane și rurale, păstrarea ordinii și 

. disciplinei publice. Cit de utile sint 
prevederile acestui proiect, ce mare 
însemnătate are aplicarea lor o de
monstrează și constatările anchetei 
de față.

publice intră 
de folosință 
spune însăși

la fiecare sfert de oră — n-ar mai fi 
■■fost nevoie de investirea unui om cu 
paza ordinii șl curățeniei, dotat și cu 
un chitanțier din care, in numai trei 
săptămini, tăiase vreo 300 de file. 

Dar cuantumul amenzilor încasate 
nu echivalează nici pe departe sume- 

<Tle cheltuite —■ suplimentar — pentru 
menținerea curățeniei in acest loc atit 
de frecventat. în plus, nu e vorba nu
mai de curățenie, in sens fizic, ci de 
respectul față de locul public și, .prin

I

I
I

Rubrică realizată de
Petre POPA

cu sprijinul corespondenților 
„Scînteii

Mici abateri care provoacă mari 
cheltuieli. Gara de Nord este locul 
de plecare și de sosire a circa 150 000 
dc persoane pe zi. „Pentru întreține
rea curățeniei in sălile de așteptare, 
pe peroane cheltuim zilnic circa 7 000 
de lei. ceea ce înseamnă materiale, 
procurarea și întreținerea unor uti
laje, retribuții", ne spune tovarășul 
Iulltts Năstase. șeful gării. Dar mun
ca depusă, fără răgaz, de un perso
nal harnic este o muncă dc Sisif. Am 
văzut cum. in timp ce pe unul din 
peroane se mătura, se soăla cu jet 
de apă. pe altul, unde călătorii aștep
tau trenul să fie garat, puteau fi adu
nate cu roaba mucuri de țigară, am
balaje. resturi alimentare, sticle și 
cioburi. Și aceste neglijente se pro
duceau pe fundalul sonor al apeluri
lor adresate stăruitor călătorilor, prin 
megafoane, de...

Dacă cei aflați in tranzit ar pleca 
urechea la aceste apeluri — repetate

a păstra curățenia.

În sprijinul reînnoirii unei tradiții 
folositoare

■" / . . T : ''

șeaua București 
Ploiești, bloc 13/11 (car
tierul Băneasa) din 
Capitală.

Cei interesați iși pot 
procura din aceste u- 
nități ale I.D.M.S. AR
TICOLE DESTINATE 
TURISMULUI (bi-

delete, motorete, ac
cesorii camping, arti
cole pentru pescuit și 
alte produse specifice 
turismului). precum 
și ACCESORII AUTO- 
MOTO-VELO (anvelo
pe. camere, pieseggd 
schimb și altele).

practicile care contravin salubrității 
fizice și morale a locului public ? Ar 
fi cazul ca nu numai o parte, ci toate 
cheltuielile efectuate de societate 
pentru menținerea curățeniei să .fie 
recuperate de la aceia care nu o păs
trează.

Loc public nu înseamnă loc al ni
mănui. De un om cu un chitanțier ar 
fi nevoie și la marile magazine unde 
forfota nu e cu nimic mai prejos decit 
aceea dintr-o gară. La „Unirea", de

toate acestea sint grabnic înlă
turate. măturate. Dar respectivele 
fapte sugerează greșita, fundamental 
eronata ințelegere de către unii 
ceea ce înseamnă loc public. El nu 
este un loc al nimănui, în care ori
cine poate face orice, ci un 
tuturor, menit întrebuințării 
care a fost pregătit.

Tolerată, mica insolență 
nercază. în Capitală există 
săli de cinematograf,. cu

a

loc al 
pentru
dege-
40 de 
circa

“V

Locul public—prin definiție 
loc de civilizație și respect social

MAI MULTA FERMITATE IN MOBILIZAREA OPINIEI CETĂȚENEȘTI 
ÎMPOTRIVA PRACTICILOR HULIGANICE

aceasta, de respectul general față de 
normele de conduită. Inginerul Mihai 
Botezatu, din bulevardul LB. Tito 
57 A, București, ne relatează un fapt 
petrecut sub ochii lui, pe peronul Gă
rii de Sud din Ploiești. Mai multi co
pii care plecau in excursie cumpăra
seră de la o vinzătoare ambulantă se
mințe și bomboane de o proveniență 
dubioasă. Profesorul care-i însoțea i-a 
sfătuit să le arunce, să nu le consu
me. admonestind-o pe „negustoreasă" 
pentru că profita de ignoranța co
piilor. Ceea ce a urmat e incredibil : 
doi „asociați" s-au năpustit asupra 
dascălului, doborîndu-1 la pămint. 
Pină să vină militia gării, cei trei se 
„evaporaseră". Intimplarea, care este 
unică doar prin finalul ei. impune în
trebarea : Oare nu s-ar putea stirpi de 
către organele de ordine nu numai 
comerțul ambulant, destul de răspîn-. 
dit in gări și unele trenuri, cl toate

pildă, numărul zilnic al vizitatorilor 
trece de o sută de mii. Efortul neîn
cetat al personalului din această uni
tate comercială — fruntașă pe ra
mură — te face să intri aici cu plă
cere. Ordinea și curățenia domnesc 
peste tot. Dar. odată cu persoanele 

■ civilizate, intră in acest modern edi
ficiu comercial și oameni asupra că
rora ordinea, curățenia, eleganța eta
jelor pardosite cu marmură nu 
fac nici o impresie. O femeie ve
nită să-și vindă zarzavatul in piață 
se așezase comod. înconjurată de sa
cii cu ceapă și usturoi, printre vitri
nele raionului de cosmetice. ..E mai 
răcoare aici", zice ea încintată. Pier
sicile din piața de vizavi sint anun
țate. . uneori, de simburii presarăți 
printre mesele de servit. Unii consu
matori de gogoși încearcă, dacă per
sonalul nu e atent, să-și șteargă, de
getele pe stofe sau confecții. Sigur,

80 000 de locuri. Pentru a spori con
fortul acestor săli. întreprinderea ci
nematografică București a făcut, 
in ultimul 'timp, serioase eforturi fi
nanciare : au fost mobilate cu scaune 
noi, tapisate cu pluș, s-au revizuit 
instalațiile. Cinematograful „Festi
val". de pildă, a fost complet renovat. 
Costul lucrării : 2 milioane lei.

— Nu trecuse nici măcar o săptă- 
mină de activitate și plușul de pe 
scaune începuse să fie tăiat, ne spu
nea Costică Tacea, responsabilul ci
nematografului. iar la ora actuală 
avem zeci de scaune distruse com
plet. in afară de altele aflate în di
ferite stadii de deteriorare. într-o 
stare jalnică au ajuns și instalațiile- 
sanitare. Unu) din spectatori a smuls 
chiuvetă din perete.

Cinematograful amintit nu este un 
„caz". întreprinderea cinematografi
că din București are 3,3 milioane lei

Creșterea viermilor de mătase 
constituie o veche tradiție în țara 
noastră. Se știe că. această. îndelet
nicire este deosebit de'folositoare, 
atit pentru aprovizibnahea industriei 
textile cu fir de borângic, cit și pen
tru crescători, deoarece gogoșile de 
mătase se vind la preț bun. Comuna 
mea natală,:;. Viădești-Vilcea, era, 
altădată, renumită;■.prin ■ .creșterea 
vlermilo? de mătase. Această tradi
ție a fost insă dată uitării, mai 
ales din cauza lipsei frunzelor de 
dud. Cu timpul, duzii îmbătrîniți din 
comună âu fost tăiați și în locul lor 
nu au mai fost plantați alții. Pe

marginea șoselelor, de asemenea, 
am observat că s-au plantat in prin
cipal' plute.
•y Pentru -înnoirea frurildăset și' folo- 

■•'Sitparei tradițir sericicole in jude- 
■ ț'ttf :iiosttti ar' treIM)î"să se’pornească 

de ia plantarea a cit mai mulți duzi, 
în curțile oamenilor și pe margi
nea șoselelor/.■Totodată,.-ar fi bine 

iadftcă șip.căoperatWBltt?. agricole de 
producție? ?arinflința-ycrescătoril de 
viermi de mătase, constituind un 
exemplu stimulativ și pentru ce
tățeni.

Petre PANAITESCU 
Rîmnicu Vilcea

PE SCURT. DIN SCRISORI
• Peste 40 tone metal s-au economisit in 8 luni din acest an la ate

lierul de zonă C.F.R. Titu, prin recuperarea și recondiționarea unor piese 
d<r la vagoanele trimise pentru casare. Au fost astfel recondiționate 165 
de osii, 116 distribuitoare de aer, 134 Cirlige de tracțiune, 54 tampoane, 
72 cuple de legat vagoanele etc., realizindu-se o economie de peste 750 000 
lei la prețul de cost. (Gheorghe Muscăloiu, tehnician) ® O livadă in pa
ragină. Fabrica de conserve Topoloveni, județul Argeș, are in folosință O 
livadă de Vișini in suprafață de 40 ha. Mai tot timpul anului insă această 
grădină este neîngrijită, cu terenul nelucrat, arătind mai mult a paragină. 
Așa se și explică producțiile mici de fructe obținute aici. Ca să nu mai 
vorbim de faptul că printre rindurile de pomi ar putea fi cultivate furaje 
sau chiar legume și zarzavaturi. (Vasile Negescu, Pitești) 0 De cc lipsesc 
secerile ? întrucit nu peste tot secerișul griului și tăiatul cocenilor se 
pot face mecanizat, lucrătorii din agricultură trebuie să folosească și 
secerile. în magazinele de specialitate nu găsim insă întotdeauna seceri 
de dimensiuni diferite și nici pile speciale cu care sâ le ascuțim fără a le 
deteriora zimții. (M. Dumitru, C.A.P. Tomșani, județul Prahova) © Ne
păsare. Pe Aleea Giurgeni din sectorul 3 al Capitalei, in apropierea blocu
lui F 13, apa potabilă se infiltra prin asfalt de la o conductă spartă. Se
sizați, lucrătorii I.C.A.B. au sosit la fața locului, au spart p groapă în as
falt și apoi... duși au fost. Zile de-a rindul n-au mai venit sâ repare de
fecțiunea. Astfel, apa care curgea in cantitate mare, neputind să fie pre
luată de canalul înfundat din apropiere, a inundat strada. In sfirșit, 
scurgerea apei a fost oprită, dar a rămas neastupată groapa din asfalt, pre
cum și canalul nedesfundat. (E. Nicolae, Aleea Giurgeni, București, sec
torul 3).

alocate anual pentru întreținerea să
lilor de cinema. După aprecierea con- 
tabilului-șef al întreprinderii, cel pu
țin un sfert sint cheltuiți pentru re
medierea stricăciunilor „ produse de 
asemenea indivizi. „Ce-e de făcut ? — 
se Întreba el. Să ținem pasul cu dis
trugerile in avutul obștesc, majorind 
mereu sumele destinate reparațiilor? 
E mult mai firesc să-i luăm, pur și 
simplu, de guler pe acești indivizi 
fără simț civic și să-i aducem la or
dine, așa cum dealtfel ne invită și 
recentul proiect de program privind 
buna gospodărire a averii obștești și 
apărarea ordinii publice".

Unul din locurile predilecte de ma
nifestare a acestor indivizi este, 
vara, ștrandul. De obicei, ei oco
lesc poarta de intrare și casa de 
bilete, croindu-și „porți" prin gar
duri. Apoi, odată intrați. se con
sideră in largul lor: aruncă bănci în 
lac. deteriorează cabine, găuresc 
bărci, braconează. De ce nu se 
găsește nimeni să-i aducă la or
dine? Există in fiecare ștrand un 
responsabil, un personal insărcinat cu 
gospodărirea și paza acareturilor cu 
care sint dotate aceste locuri publice. 
Sint insă împrejurări în care autori
tatea și forța de. intervenție a aces
tora este depășită. In această vară, la 
ștrandul din cartierul Drumul Taberei, 
cițiva in.și ce infestau atmosfera cu 
expresii triviale au determinat inter
venția responsabilului Constantin 
Dumitrescu. Drept răspuns, cei ad
monestați l-au admonestat huliganic 
pe responsabil, fără ca cei prezenți 
să intervină eficient.

— Ne izbim zilnic de astfel de oa
meni. uneori foarte agresivi, incit am 
considerat necesară intervenția orga
nelor de ordine publică, ne spunea 
tovarășul Marin Mihăiță, șeful Ex
ploatării lacuri și locuri de agre
ment. Dar aceste fapte rămin, in ma
joritatea lor. nesancțlonate. Iată de 
ce apariția recentului proiect de lege 
este, după opinia mea, mai mult decit 
oportună.

Rodica ȘERBAN

Duminică, 26 septembrie
TRAGERE LOTO 2
La sfirșitul acestei săptămini 

va avea loc ultima tragere Loto 
2 din luna curentă — prilej de 
noi ciștiguri în autoturisme 
„Dacia 1300" și mari sume de 
bani, de care beneficiază tot 
mat mulți participanți la acest 
sistem de joc atractiv și avan
tajos. Se reamintește că pentru 
atribuirea ciștigurilor se efec
tuează trei extrageri a cite pa
tru numere, totalizînd 12 nu
mere din 75. Biletul de partici
pare se completează cu o va
riantă de . trei numere achitată 
sută la sută sau cu patru va
riante a cite trei numere achi
tate in cotă de 25 la sută : indi
ferent de cota jucată, fiecare bi
let are drept de ciștiguri la toa
te extragerile. >

De la ADAS
Administrația Asigurărilor de 

Stat aduce la cunoștința cetățe
nilor care au contractate asigu
rări de bunuri, de persoane și 
de răspundere civilă, cu plata 
primelor in rate, că este, ne
cesar să achite la termen aces
te rate, pentru a .nu prejudi
cia continuitatea raporturilor de 
asigurare.

Pentru a se economisi timp la 
plata ratelor respective de pri
me. asigurații au posibilitatea să 
achite, anticipat, mal multe rate 
de prime, pe un trimestru, se
mestru sau an.

Plata ratelor de prime se poa
te face la responsabilii cu asi
gurările din unitățile socialiste, 
la agenții și inspectorii de asi
gurare sau, direct, la orice uni- 

o tate ADAS.
De asemenea, plata primelor 

de asigurare se poate face și 
prin consimțămlnt scris.

Roto.ru
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VIZITA DE LUCRU A TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU

ÎN UNITĂȚI AGRICOLE DIN JUDEȚELE TELEORMAN Șl CĂLĂRAȘ

Dialoguri de lucru la cooperativele agricole de producție Smirdioasa și Brînceni

(Urmare din pag. I)
tehnologiilor de inșămînțare și În
treținere a bumbacului. Urmează să 
se acorde o atenție mai mare intro
duceri--in cultură a unor soiuri mai 
timpurii de bumbac, să se respecte 
cu strictețe perioada optimă de in- 
sămînțare, avîndu-se în vedere că 
pentru această foarte pretențioasă 
plantă tehnică momentul însămință- 
rii are. o importanță hotărîtoare.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
precizat că, în condițiile pedocli
matice din sudul țării noastre, are, 
de asemenea, o importanță'' .hotărî
toare asupra producției asigurarea 
unei densități optime prin realizarea 
unei distanțe corespunzătoare între 
plante pe rînd. cît și între rinduri. 
S-a apreciat că este necesar ca 
pe un hectar să se asigure intre 
240 000—250 000 plante la însârriința- 
re. Numai pe această cale — a, arătat 
secretarul general ăl partidului — 
putem să asigurăm producția pe 
care ne-o propunem pentru anii vii
tori. In aceeași ordine de idei, se 
recomandă să fie mai larg folosiți 
specialiștii in' cultura bumbacului și 
vechii- cultivatori, care au acumulat 
in decursul anilor o. bogată experien
ță, de care trebuie să se țină seama 
și să fie larg extinsă, Tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a cerut conducerii 
Ministerului Agriculturii și Indus
triei Alimentare, organelor agricole 
locale să ia măsuri pentru extinderea 
culturii bumbacului și în gospodării
le individuale.

Creșterea ariei în care urmează să 
se cultive această apreciată plantă 
tehnică impune, de asemenea, revi
zuirea actualei sisteme de mașini fo
losite la această cultură, mărirea ca
pacității stațiilor de egrenat bumbac, 
precum și a instalațiilor de grăbire 
a maturizării capsulelor cu vegetație 
intirziată.

La încheierea vizitei la această Im
portantă unitate producătoare de 
bumbac, secretarul general al parti
dului și-a exprimat convingerea că 
măsurile stabilite pentru sporirea 

suprafețelor cultivate cu bumbac și 
creșterea producției la hectar vor 
mobiliza pe toți specialiștii și practi
cienii, această materie primă deose
bit de importantă fiind necesar să 
fie realizată in țară, mai ales în ac
tuala conjunctură economică interna
țională.

Conducerea unității a mulțumit 
încă o dată tovarășului Nicolae 
Ceaușescu pentru vizită și. prețioase
le indicații date și l-a asigurat că 
va acționa cu toată priceperea și 
dăruirea pentru ca programul apro
bat să se îndeplinească întocmai.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu s-a 
oprit apoi într-o solă de porumb, 
învecinată celei de bumbac, aparți- 
nînd COOPERATIVEI AGRI
COLE DE PRODUCȚIE 
BRÎNCENI. Cooperatorii zoreau 
strinsul acestei prețuite culturi. Se 
aflau mulți Ia muncă și răspunzînd 
chemării cooperatorilor din Dăbuleni, 
culegeau manual știuleții. iar trans
portul se asigura cu atelaje. Exami- 
nînd cu atenție*  lanul, secretarul ge
neral ah partidului a făcut aspre ob
servații critice în legătură cu neres- 
pectarea densității optime, precum 
și cu sistemul in general neconform 
cu realitatea, de estimare și rapor
tare a producției.

Producția este. în general, bună, a 
apreciat tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
dar ea putea fi și mai bună dacă 
toate lucrările se executau corect, 
dacă se respecta densitatea prevă
zută.

Un alt popas s-a făcut pe un Ian 
de porumb irigat aparținind COO
PERATIVEI AGRICOLE DRA-
CEA. Cultura a crescut vigu
roasă, se apropie de maturizare, 
anunți nd o producție-record la hectar.

După z vizitarea lanurilor de po
rumb Brinceni, Dracea și Putineiu, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu a fixat 
ca sarcină pentru toate unitățile 
agricole cultivatoare de porumb să 
raporteze producția obținută nu in 
boabe, ci în știuleți.

In continuare, secretarul general 
al partidului s-a oprit pe o tarla 
semănată cu sfeclă de zahăr a 
COOPERATIVEI AGRICOLE 
DE PRODUCȚIE SMÎRDIOA- 
SA. Și aici se constată o producție 
bună, de peste 80 de tone Ia hectar. 
Tovarășul Nicolae Ceaușescu apre
ciază că aceasta ar fi putut fi mult 
mai mare dacă lucrările de întreți
nere se efectuau Ia timp și de bună 
calitate.

Elicopterul prezidențial aterizează 
apoi în marginea fermei legumicole 
a C.A.P. PUTINEIU. Aici se 
constată o slabă organizare a mun
cii, acum, in plină campanie. Deși 
în cimp se află mari cantități de 
tomate nerecoltate, la acea oră nu se 
afla la cules nici un cooperator. S-a 
cerut să se ia./Urgent .măsuri hotărî- 
te pentru stririgfefeâ ^grabnică și fără' 
pierderi a întregii recolte. ■ •

Cel de-al doilea program special — 
cel de extindere și modernizare a 
culturii orezului —-a fost dezbătut 
la una din fermete;"-cultivatoare a 
a acestei plante aparținind | /\ 5, 
OLTENIȚA.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a fost 
salutat, la sosire, cu deosebită stimă 
și respect, de tovarășii Vasile Mar
tin, prim-secretar al Comitetului ju
dețean Călărași al P.C.R.. Angelo 
Miculescu, președintele Academiei 
de științe agricole și silvice, Victor 
Cojoacă, prim-secretar al Comitetu
lui orășenesc Oltenița al P.C.R., de 
numeroși specialiști.

întreprinderea agricolă de stat 
Oltenița cultivă peste 3 200 ha cu orez, 
fiind una dintre cele mal mari uni
tăți de profil din țară. Se orezintă 
pe larg evoluția producției la 
hectar obținute — circa 3 500 kg — 
soiurile ce se cultivă, tehnologiile de 
lucru aplicate.

Secretarul general al partidului a- 
preciază că, cu toate rezultatele bune 
obținute pinâ acum, producția reali

zată la hectar nu reflectă pe deplin 
condițiile tehnico-materiale de care 
dispune unitatea.

Se; analizează . apoi. împreună cu 
specialiștii, programul propus de 
extindere a acestei culturi, care pre
vede dublarea, in următorii doi ani, 
a suprafeței cultivate, precum și spo
rirea’simțitoare a producției la hec
tar.

. în acest scop, secretarul general al 
partidului a cerut ministerului de 
resort să ia măsuri ca, încă din aceas
tă toamnă, să fie identificate noi 
terenuri apte de a fi amenajate ca 
orezarii, să fie repuse, în circuitul 
productiv terenurile ocupate în tre
cut . cu această . plantă, creindu-se 
astfel condiții ca cel puțin la i—5 
ani să se poată asigura rotația cul
turilor. Pentru o mai bună și efi
cientă coordonare a activității uni
tăților cultivatoare de orez, s-a tra
sat sarcină Departamentului agricul
turii de Stat să asigure îndrumarea 
și controlul tuturor orezăriilor din 
țară. Ținînd seama de specificul ac
tivității. , unităților, cultivatoare de 
orez, s-a stabilit ca în termen scurt 
să fie revăzută întreaga sistemă de 
mașini ce se folosesc in acest sector, 
precum și normele de aplicare a 
tehnologiilor de cultură, in special 
cele referitoare la densitatea plante
lor la hectar.

S-a cerut, de asemenea, să se acor
de mai multă atenție pregătirii ca
drelor, iar remunerarea acestora să 
fie mai strîns legată de producțiile 
obținute. .

, Secretarul general al partidului a 
subliniat, în încheierea vizitei, marea 
răspundere, ce revine lucrătorilor a- 
gricoli' din acest sector, chemați să 
asigure cantități, tot. mai importante 
de orez, de ridicare a calității lui, 
ținînd seama de locul pe care il 
ocupă in1 hrana populației.

Cei prezenți la acest dialog de lu
cru l-au încredințat pe tovarășul 
Nicolae Ceaușescu că vor acționa cu 
toată răspunderea pentru respecta
rea ■ întocmai ■ a . sarcinilor rezultate 
din programul aprobat. La întreprinderea agricolă de stat Oltenița

Pretutindeni, prin mobilizarea tuturor forțelor de la sate

TA47% RECOLTA - ADUNATĂ Șl DEPOZITATĂ ÎN CEL MAI SCURT TIMP!
® Porumbul trebuie cules intr-un ritm 

mult mai intens în toate zonele și, 
cii deosebire, în județele din sudul 
și sud-vestul țării, astfel ca pînă la 
sfîrșitul acestei luni să fie strînsă 
cea mai mare parte din recoltă

• Sfecla de zahăr să fie recoltată po
trivit graficelor, pentru ca toate fa
bricile prelucrătoare să funcționeze 
la întreaga capacitate

• Cartofii trebuie strînși fără întîrziere 
și transportați mai operativ la locu
rile de depozitare

• Legumele, strugurii și fructele — 
adunate mai repede, pentru a nu se 
pierde nimic din roadele grădinilor, 
podgoriilor și livezilor

• Toate resursele de furaje — porumb 
siloz ori pentru pastă, coceni, colete 
și frunze de sfeclă ș.a. — integral 
strînse și puse la adăpost

• Concomitent cu accelerarea recol
tării, în fiecare județ să se livreze 
ritmic și integral cantitățile de pro
duse prevăzute la fondul de stat

Sintem intr-o perioadă de viif a mun
cilor agricole de toamnă : se string roa
dele din cimp, grădini, vii și livezi, se 
însămînțează cerealele de toamnă și plan
tele furajere. Dacă avem in vedere vo
lumul mare de lucrări ce trebuie execu
tat intr-un timp scurt pentru a se strîn- 
ge și pune la adăpost tot ce a rodit pă- 
mîntul in acest an, precum și cerința.im- 
pedoasă de a pune temelii puternice vii
toarei recolte, esie absolut necesar ca in 
fiecare unitate agricolă să se muncească 
in mod organizat, cu toată răspunderea.

Sarcina la zi cea mai urgentă este
GRĂBIREA RECOLTĂRII PORUMBULUI, 
intrucit in toată țara porumbul pentru 
boabe a ajuns la maturitate. Potrivit da
telor furnizate de Ministerul Agriculturii și 
Industriei Alimentare, pînă in seara zilei 
de 20 septembrie porumbul pentru boabe 
a fost strins de pe 461 000 hectare, ceea 
ce reprezintă 22 la sută din suprafața’ cul
tivată în unitățile agricole. Această lu
crare este avansctă în județele lași, Ba
cău, Botoșani, Olt, Mehedinți, Dolj, Brăi
la. Dacă avem in vedere numai unități
le agricole din zona intîi, unde porum
bul s-a copt mai repede, se poate afir

ma că strinsul acestei culturi se desfă
șoară în ritm nesatisfăcător, îndeosebi 
în județele Giurgiu, Constanța, . Tulcea, 
Timiș, Arad, care se situează sub 
media zonei. Tocmai de aceea este ne
cesar să se întreprindă toate măsurile, să 
se asigure o amplă mobilizare a forțelor 
de la sate pentru ca ritmul recoltării po
rumbului să fie mult mai intensificat, ast
fel ca cea mai mare parte a recoltei să 
fie strînsă și depozitată în mod corespun
zător, pină la sfîrșitul acestei luni.

SFECLA DE ZAHĂR a fost recoltată pină 
acum de pe 31 000 hectare, reprezentînd 
12 la sută din suprafața cultivată. Aceas
tă lucrare se desfășoară potrivit grafice
lor încheiate între unitățile agricole și fa
bricile de zahăr. întrucît timpul este înain
tat, iar vremea uscată favorizează proce
sul de deshidratare a rădăcinilor de 
sfeclă, se impune să fie grăbită recolta
rea acestei culturi, iar fabricile de zahăr 
să lucreze la întreaga capacitate. Nică
ieri, in nici o unitate agricolă nu trebuie 
admis ca sfedla de zahăr să fie lăsată 
în grămezi pe cî.mp, în bătaia vîntului și 
a soarelui, deoarece aceasta determină 
scăderea conținutului de zahăr din rădă

cini și îngreunează procesul de prelucra-*  
re. lată de, ce, concomitent cu intensifi
carea recoltării, trebuie organizat cît mai 
bine transportul, astfel incit fabricile de 

/zahăr să funcționeze din plin.
Tot atit de important este să fie gră

bită STRINGEREA CARTOFILOR. Recoltarea 
cartofilor s-a încheiat în județul Suceava 
și este avansată in județele Sibiu, Bis- 
trițo-Năsăud, In schimb, această lucrare 
se desfășoară în ritm necorespunzător in 
județele Gorj, Dolj, Călărași, Tulcea, Ti
miș, Arad și altele. In interesul bunei a- 
provizionări a populației este nevoie să 
fie depuse eforturi stăruitoare pentru 
stringerea cu grijă a cartofilor, pină ia 
ultimul tubercul, și transportarea lor mai 
operativă la locurile de depozitare.

Ne aflăm in sezonul în care grădinile 
oferă mari cantități de LEGUME DIN TOA
TE SORTIMENTELE. Cu toate că cerințe
le fabricilor de conserve și ale pieței pen
tru aceste produse sînt foarte mari, in 
unele județe - Giurgiu, Călărași, Olt, Bu-. 
zău, Tulcea - recoltarea și livrarea le
gumelor se desfășoară în ritm nesatisfă
cător. Este imperios necesar să se ac
ționeze cu toată hotărîrea pentru ca le

OAMENI AI MUNCII DIN AGRICULTURA, LOCUITORI AI SATELOR!

Participați cu toate forțele și mijloacele, cu toată puterea de muncă 
la stringerea, transportul și depozitarea grabnică, fără pierderi, a re
coltei de toamnă!

Asigurați livrarea în întregime a cantităților de produse prevăzute 
la fondul de stat, în interesul aprovizionării în bune condiții a populației, 
satisfacerii nevoilor generale ale economiei naționale!

gumele și, deopotrivă, strugurii și fruc
tele să fie adunate mai repede, astfel ca 
nimic din rodul grădinilor, podgoriilor și 
livezilor să nu se piardă.

Este, de asemenea, necesar ca in a- 
ceastă perioadă să se strîngă cu grijă și 
stăruință toate resursele de FURAJE, spre 
a se asigura hrana necesară animalelor 
pe timpul iernii.

Concomitent cu accelerarea recoltării, in 
fiecare județ trebuie să se livreze ritmic 
și integral cantitățile de produse prevă
zute la fondul de stat. In multe unități 
agricole și chiar județe s-a creat un de
calaj apreciabil intie cantitățile recoltate 
și cele livrate la fondul de stat. Este de 
datoria organelor și organizațiilor de 
partid, a comandamentelor locale pentru 
agricultură, a consiliilor populare să 
asigure buna organizare a transportu
lui și a preluării produselor la bazele 
de recepție, repartizîndu-se forțe sporite 
de muncă pentru descărcarea operativă 
a mijloacelor de transport. Totodată, din 
cimp pină la locurile de depozitare să 
se asigure o evidență și un control ri
guros al producției, spre a se păstra in
tegritatea recoltei.

în județul Botoșani s-a încheiat recoltarea Horii-soarelui și cartofilor
Oamenii muncii de pe ogoa

rele județului Botoșani au încheiat 
gecoltatul florii-soarelui. cartofilor și 
porumbului pentru siloz de pe în
treaga suprafață cultivată.

în telegrama adresată cu acest pri
lej C.C. al P.C.R., tovarășului Nicolae 
Ceaușescu de Comitetul județean 
Botoșani al P.C.R. se spune :

Permanent angajați în desfășurarea 
tuturor celorlalte lucrări de sezon, 
conștienți că perioada care urmează 
va impune o și mai amplă concen
trare de forțe, vă încredințăm, mult 
stimate și iubite tovarășe Nicolae 
Ceaușescu. în numele tuturor celor 
ce se află necontenit din zori și pînă 
noaptea pe ogoarele județului, că 
vom face tot ceea ce depinde de noi 
astfel încît cele două lucrări de bază 
care urmează — recoltarea porumbu
lui și însămînțarea griului — să nu 
depășească în nici un caz termenele 
pe care dumneavoastră ni le-ați indi
cat la recenta Consfătuire de lucru 
de la C.C. al P.C.R., livrind la fondul 
de stat ceea ce avem in plan și de- 
pozitînd. totodată, in cele mai bune 
condiții întreaga recoltă a anului 
agricol curent.
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PREZENT ȘI VIITOR- 
în trainică unitate și frăție

NAGY Ferdinand
prim-secretar al Comitetului județean Covasna al P.C.R.

Pe aceste frumoase meleaguri, cuibărite in îmbrățișarea Carpați- 
lor împăduriți, au trăit oameni care, secole de-a rîndul, au dus o viață 
aproape neschimbată. Politica Partidului Comunist Român, in mod 
deosebit de pregnant după Congresul al IX-lea, a constituit forța care 
a legat și acest colț de țară la arterele tot mai viguroase ale econo
miei naționale. Integrat organic in ampla operă de edificare a societății 
socialiste multilateral dezvoltate, prin grija permanentă pe care o poartă 
secretarul general al partidului dezvoltării armonioase, multilaterale a 
tuturor zonelor țării, județul Covasna - pămint pe care au trăit și tră
iesc și muncesc înfrățiți români și maghiari - se prezintă azi cu o in
dustrie in plină dezvoltare, cu o agricultură intr-un continuu proces de 
modernizare, cu o bogată viață spirituală, Aici, unde, înainte de 1965, 
industria era reprezentată slab și numai în ramurile tradiționale ale lo
cului - cea textilă și forestieră - astăzi s-au împămîntenit trainic în
treprinderi ale ramurilor moderne ale industriei. In condițiile moderni
zării continue a structurii industriei, Covasna s-a înscris printre jude
țele care beneficiază de cele mai inalte ritmuri medii anuale de creș
tere a producției globale industriale : 13,6 la sută între anii 1966-1981.

„Piatra de temelie" a industriei moderne a fost pusă în vara anu
lui 1967 de către secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, în orașul Tirgu Secuiesc, spmnindu-se cu acest prilej 
„actul de naștere" al primei platforme industriale a județului. In vreme 
ce începea să prindă contururi această platformă, devenită astăzi o 
adevărată citadelă muncitorească, se mai nășteau, rînd pe rînd, și 
platformele industriale din municipiul Sfîntu Gheorghe și Intorsura Bu
zăului, erau înălțate noi unități industriale la Baraolt,' Covasna, în 
comunele Brețcu și Ozun.

Fondurile investite în județul nostru între anii 1966—1981 însumează 
peste 15 miliarde lei, din care peSfe 8 miliarde numai în industrie. 
S-au creat mii și mii de locuri., de muncă în domenii moderne ale eco
nomiei, iar în fața oamenilor, .a apărut o nouă și deosebit de impor
tantă misiune : să asigure, prin muncă eroică, avîntată, competentă, 
bazele unei activități industriale dinamice și eficiente.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a spus cu ocazia vizitei din 1974 : 
„Dacă putem asigura realizarea investițiilor, dotarea lor cu mașini și 
crearea tuturor condițiilor necesare producției acestora, pentru buna 
lor funcționare este nevoie de oameni cu pregătire corespunzătoare. 
Cunosc bine oamenii muncii din Covasna și sint convins că ei vor 
trece la muncă hotărită și își vor îndeplini' în bune condiții sarcinile 
atît în ce privește pregătirea cadrelor, productivitatea muncii, cit și 
ridicarea calității produselor". Iar oamenii muncii din această parte de 
țară nu și-au negat faima : produsele lor sînt trimise în toate colțurile 
țării.

Această puternică dezvoltare economică a județului a avut înrîuriri 
favorabile și asupra calității vieții oamenilor acestor meleaguri. S-au 
construit, între anii 1966-1981, 26 691 locuințe, au apărut cartiere intregî 
in orașele județului, cartiere care sînt ele însele orășele in orașe. S-a 
dezvoltat rețeaua comercială, copiii au beneficiat de sute și sute de 
săli de clasă, creșe și grădinițe noi. Construcțiile social-culturale și 
eaiiilar-gospodărești au schimbat radiccl înfățișarea localităților. Ta
bloul cuprinzător, viu, al județului Covasna de astăzi, al oamenilor săi 
de astăzi constituie o dovadă deosebit de grăitoare, cu infinite sem
nificații, a justeței politicii generale a partidului nostru, de ridicare 
a întregii țări pe noi culmi de civilizație și progres, de asigurare a 
adevăratei egalități intre toți fiii patriei socialiste.

NOI ȘTIM
Noi știm :

Neterminatul de azi 
e începutul de mîine 
trăit prin munca 
ce ne unește pe fofi 
care dospim aceeași 

pîine,

doar împreună cu 
milioanele 

cu aceeași 
vrere.

de oameni

Noi știm :

Noi știm :
că puterea 
doar în comun

e putere.

e azică viitorul 
născînduse din noi

prin muncă, 
iar ce astăzi e piatră 
mîine fi-va stîncă.

Nacjy B. CSABA
muncitor

L.

„Ceea ce s-a realizat în județul Covasna, ca și în alte județe, în întreaga noastră țară, constituie o do
vadă a felului în care partidul nostru înfăptuiește neabătut politica națională niarxist-leninistă de deplină ega
litate în drepturi între toți oamenii muncii, fără deosebire de naționalitate. în fond, egalitatea națională și 
socială înseamnă condiții egale de muncă, de învățătură, posibilitatea ca fiecare om, indiferent cine i-au fost 
părinții, ce limbă vorbește, să poată lucra, învăța și activa în orice domeniu. Aceasta este adevărata egali
tate în drepturi pe care o înfăptuim neabătut în țara noastră!".

NICOLAE CEAUȘESCU

Generoasele indicații ale secretarului general al partidului — adevărat izvor ol dezvoltării acestor meleaguri : 1974 - in fața machetei de dezvoltare a întreprinderii textile „Oltul" (fotogra
fia din stînga). 1980 : Oamenii Covasnei il primesc pe conducătorul iubit cu piine și sare (fotografia din dreapta)

r

„Anii Ceaușescu a anii unei
"‘■t.s.'

• v>-

„S-AU CREAT CONDIȚIILE PENTRU ÎNFLORIREA ÎNTREGII 
NOASTRE NAȚIUNI, A PATRIEI NOASTRE SOCIALISTE, PATRIA 
TUTUROR OAMENILOR MUNCII. FArA DEOSEBIRE DE NAȚIONA
LITATE. FERICIREA. BUNĂSTAREA ÎNTREGULUI POPOR STAU IN 
UNITATEA SA. IN MUNCA COMUNA PENTRU ÎNFLORIREA ROMÂ
NIEI SOCIALISTE. SA FACEM TOTUL PENTRU A NE ADUCE CON
TRIBUȚIA LA DESĂVtRȘIREA CONSTRUCȚIEI SOCIALISTE. LA 
TRECEREA LA FĂURIREA COMUNISMULUI 1N PATRIA NOASTRA“.

Cuvintele reproduse mai sus au fost rostite in ziua de 15 iunie 1967. 
Este odată cu semnificații istorice, reamintită in fiecare monografie sau 
ivfștir.cvmai de setMfortețJeriloare la judelui. Covasna. Ziua primei vizite de 
lucru'.pe aceste melCiiijuri a tovarășului Nicolae Ceaușescu, in calitate de 
s.^ref.qj- general alLVarfidvlul, marchează atit de evident, cu rztita forță și 
in asemenea dimensiuni începutul. unui destin radical nou pentru locuitorii 
Covăsitei.—■ in suferea tinitară a locuitorilor țării — incit ea poate fi mu- 
initd'ziiademiurgîcă a. linei renașteri., pe multiple planuri. Asupra a trei 
dintre, direcțiile ape.stci renașteri, esențiale pentru existența umană, se 
dpreși'e pagina de față. Deci, cum au evoluat, in ce chip au renăscut 
MUNCA, VIAȚA, LIBERTATEA, adică ORIZONTUL PROFESIONAL, 
ORIZONTUL VIEȚII PERSONALE și ORIZONTUL SOCIAL AL OAME
NILOR DIN COVASNA.

MUNCA- 
izvorul demnității

Izvorul din care irumpe întregul 
progres, atit pe plan materia!, cit și 
spiritual, al județului Covasna con
stă în noul sens. în noile dimen
siuni, in noul cimp de afirmate pe 
care le-a primit munca. Dintot- 
deauna s-a muncit pe aceste me
leaguri, și s-a muncit chiar cu 
osebită hărnicie, cu o cfincenă 
încleștare cu vitregia naturii, dar 
cursul nou imprimat muncii după 
Congresul al IX-lea reprezintă sal
tul calitativ de la munca pentru a 
supraviețui la munca pentru a pro
gresa.

Intîmplarea (sau poate n-a fost 
o intimplare) face ca primul oraș 
cuprins în prima vizită de lucru a

Investiții realizate

secretarului general al partidului să 
fie Tirgu Secuiesc. In anul 1848 
acest oraș — vestită urbe a bresle
lor — avea tot atiția muncitori și, 
valoric, dădea tot atîta produc.ie 
cit avea și cit dădeau, in acel timp, 
uzinele Krupp. Dar peste exact o 
sută de ani. la 11 iunie 1948. la 
Tirgu Secuiesc nu se găsea ce să 
se naționalizeze. Trecuse un secol 
de .stagnare a întregului județ, 
secol recuperat și șuprarecupe- 
rat in anii ce au urmat chemării la 
renaștere lansată de partid. Pen
tru, aceasta, > aplicîndu-se atit de 
Cunoscutul principiu al dezvoltării 
cu prioritate a zonelor rămase mult 
in urmă, țara a făcut un uriaș 

. efort de investiții.

în județul Covasna
- in milioane lei -

Anul : 1965 1966-1970 1971-1975 1976-1980

Total sector
socialist: 130 1 781 3 393 8 335
în industrie : 54 950 1 815 4 305

Rezultatul lor productiv se mate- fi ilustrate grafic fără irosirea u- 
rializează în cifre care, păstrind , . ....
riguros proporțiile, nici n-ar putea nor suprafețe uriașe de hirtie.

Dinamica producției industriale
— în procente -

Anul : 1965 1980 1981
Total industrie 100,0 731 764
prelucrarea metalelor 
exploatarea și prelucrarea

100,0 184 ori 186 ori

lemnului î 100,0 230 252
industriei textilă 100,0 280 284
industriai confecțiilor 100,0 29 ori 32 ori
industriei alimentară 100,0 451 497

Astfel, in economia județului au 
apărut, in numai 16 ani, peste 40 
de mii de noi locuri de muncă, iar 
urmașii uitaților- breslași au de
prins meserii absolut noi, de a că
ror denumire nici nu se auzise pe 
aici : operator chimist, sondor, rec
tificator, ceramist, bobinator ș.a.m.d.

însăși atitudinea omului față de 
muncă, sentimentele pe care ea i 
le prilejuiește, s-au schimbat. Iată 
citeva noi trăsături ale raportului 
om-muncă desprinse din biografia 
și opiniile oamenilor muncii înșiși.

® INVENTIVITATEA. Kovâcs 
Lăszlo s-a născut cu darul ingenio
zității tehnice. Ce șanse ar fi avut 
fără crearea intreprinderii de izo
latori de joasă tensiune la care lu
crează? Teoretic, doar trei posibi
lități: să plece din orașul natal in 
căutarea unui loc de muncă potrivit 
aspirațiilor sale, să nu plece, dar 
să-și exercite talentul pe fușefeli 
de atelier casnic, ori, pur și simplu, 
să-și ignore vocația. Destinul lui 
Kovâcs Lăszlo, strins împletit cu 
destinul orașului natal, al județului 
său, strins împletit cu' destinul ță
rii, a devenit altul. Maistrul 
lăcătuș din atelierul de montaj a 
realizat, împreună cu alți colegi, pe 
lingă o mulțime de inovații și ra
ționalizări, o mașină de injectat

masă plastică intr-o anumită ma
triță. foarte complicată și o mașină 
de indoit și tăiat dificilă : fiecare 
invenție in parte a fost atit de im
portantă incit a reconsiderat rela
țiile intreprinderii cu alte unități. 
In favoarea eficienței, se înțelege.

® ÎNCREDEREA. „Mici nu 
știm, nici nu ne închipuim, in ce 
inalt stadiu de dezvoltare a ajuns 
industria constructoare de mașini 
din județul nostru. Practic, am pu
tea produce orice mașină sau insta
lație de care ar 1'i nevoie in între
prinderile județului" — ne încre
dința electricianul Nicolae Orac. de 
la întreprinderea de mașini-unelte 
și subansamble auto (I.M.A.S.A.) 
din Sfîntu Gheorghe. Părere auzită 
și in cu totul alt colț al județului, 
la mina Căpcni. de la inginerul 
mecanic șef Păli Kâroi, in timp ce 
depăna captivanta bătălie tehnică 
pentru punerea ' la punct, cu forțe 
proprii (prin comenzi ar fi durat 
cinci ani) a fabricii de brichetat 
lignit.

® MÎNDRiA. „întreprinderea 
noastră, una din cele mai noi din 
municipiu, cea mai mare construc
toare de mașini din județ, a devenit 
în toamna anului 1979 producătoare

de cutii de viteze. Se știe — con
tinuă Dories Gyilla de la I.M.A.S.A. 
— ce dificil e acest ansamblu. Cu 
Ocazia vizitei de lucru d’in primă
vara anului 1980, toyfțțășul Nicolae 
Ceaușescu ne-a îndemnat, printre 
alte sarcini, să asimilăm cutiile de 
viteze pentru toate tipurile de auto
vehicule, să echipăm, liniile de fa

bricație astfel incit să avem mobi
litate in producție, să fabricăm 
chiar pentru export. Am urmat aces
te îndemnuri și începem producția 
de mică serie a cutiilor de viteze 
sincronizate. Ascultați-mă pe mine : 
cutia de viteze sincronizată repre
zintă viitorul, cu acest tip vom pu
tea concura și pe piața mondială !“

■ ■ VIATA - 
bucuria 'împlinirilor

Viata cotidiană . a oamenilor Co
vasnei. cu năzuințele, bucuriile, 
preocupările fiecăruia înregistrează 
direct și marcant mutațiile de am
ploare datorate industrializării. 
Primul și principalul efect al ge
neroasei politici de investiții este 
creșterea considerabilă a locurilor 
de muncă.
• VENITURILE. In paralel cu 

creșterea numerică a locurilor de

muncă au avut loc, in contextul 
programului general de ridicare a 
nivelului de trai promovat de 
partid, creșterea retribuției nete, a 
retribuției reale, majorarea tuturor 
veniturilor bazate pe muncă. Co
merțul socialist, seismograf sensibil 
al standardului de viață, a înregis
trat cu promptitudine întărirea pu
terii de cumpărare a populației.

Dinamica folosirii veniturilor
- în procente —

Anul 1970
Desfaceri de mărfuri prin comerțul
socialist 100

Prestări de servicii 100

1980 1981

238
291

254
323

Este de remarcat faptul — firesc 
datorită ritmului mai rapid de dez
voltare economică a acestui județ 
(17,7 la sută ritm mediu anual de 
creștere a producției industriale in 
cincinalul trecut) — că dinamica 
vînzărilor de produse către popu
lație este superioară mediei pe 
țară, media vinzărilor de mărfuri 
către fiecare locuitor evoluînd de 
la 6 981 lei in 1975 la 10 571 lei in 
1981.

Dar acestea poate că sint cifre 
prea generale. Carnetul de reporter 
a consemnat, in acest an. impresiile 
de la inaugurarea „navei-amlral" a 
comerțului din Covasna, impunăto
rul magazin universal „Șugaș" din 
centrul municipiului de reședință. 
Era greu să te decizi ce să urmă
rești mai intii : bunul gust, elegan
ța. atractivitatea comercială, pre
zente la tot pasul, ori reflectarea 
acestor calități in expresia mulțu
mită a miilor de cumpărători. Nu
mărul lor n-a putut fi Înregistrat, 
dar cifra vînzărilor din acea primă 
zi de activitate — da : 2 630 800 lei!

9 TIMPUL. Se poate spune, 
fără teama de a greși prea mult, 
că. datorită dezvoltării economice 
intensive, locuitorii Covasnei „ciști- 
gâ" in flecare zi cile 82 000 ele ore 
sau, altfel spus, echivalentul a circa 
89 000 de zile in... fiecare lună. Este 
— conform unui calcul ipotetic — 
timpul liber care — datorită noi
lor locuri de muncă — nu se 
mai irosește cu deplasările zilnice, 
la distanțe mari, in special către 
..aspiratorul" industriei brașovene. 
Desigur, calculul, care a avut in 
vedere o medie a deplasării de 2 
ore. dus-intors, poate fi ajustat, in 
plus sau in minus. Cert este acest 
adevăr : dintotdeauna, locuitorii Co
vasnei, ținut cu condiții naturale 
aspre, improprii agriculturii inten

sive, au trebuit să plece în alte 
păi ți ca să caute locuri dc muncă. 
Acum au „venit" locurile de mun
că la ei.

Cuin e folosit timpul liber astfel 
recuperat ? întrebarea ar putea 
constitui inceputul unui intreg 
studiu. Noi dispunem de cite
va „repere". „Vechea" noastră cu
noștință, Kovâcs Lăszlo — inventa
torul de la întreprinderea dc izola
tori — lucrează la casă (o mărește, 
conform măririi numărului și exi
gențelor membrilor de familie) : de 
asemenea — se cunoaște că inven
tatorii nu prea au odihnă — tot în 
timpul liber meșterește ce-i mai 
trece prin minte : un captator de 
energie solară spre exemplu. Con
fratele său intru inventivitate, ing. 
Furii Arpnd, vara se ocupă de gră
dinărit, iarna merge la schi. Varga 
Istvăn, sculer în aceeași întreprin
dere, crește iepuri, se plimbă prin 
pădure, și dă curs unei pasiuni mai 
originale : culege ciuperci ; este și 
unul din abonații permanenți ai 
teatrului din Sfîntu Gheorghe. Alții 
fac sport. La ..Daciadă" au partici
pat 79 000 de tineri din județ.

Setea de cultură este principala 
beneficiară a acestui timp liber re
cuperat. Răsfoim citeva din cele 
21 000 de fișe ale bibliotecii din 
Tirgu Secuiesc : Viorel Copil, mun
citor — citește Călinescu, Buzura. 
Balzac, C. Giurescu : Bibo Barna 
Gaba, muncitor, citește literatură 
universală și cărți de șah : Krizbai 
Afidrâs, muncitor, studiază tratate 
de construcții de mașini si manuaip 
de radiotehnică : Livia Trifan. 
muncitoare, a ales autorii in ordi
ne alfabetică — a început, cu Adcr- 
ca și a ajuns la Turgheniev.

Sint preferințe și preocupări în
tre multe altele, devenite posibile și 
datorită timpului ciștigat prin con
dițiile de a munci „acasă".

DEMOCRAȚIA - 
temelia afirmării sociale

Un alt amănunt istoric proiectat 
peste timp : in anul 1847 locuitorii 
centrului minier Baraolt formulau 
autorităților de atunci propunerea 
ca așezarea lor să fie declarată 
oraș. Cererea a fost rezolvată favo
rabil in anul... 1968. Nu ne mai în
trebăm de ce au trebuit să treacă

• CETĂȚEANUL GOSPO
DAR. L-am întrebat pe tovarășul 
Szasz Gavrilă, președintele birou
lui executiv al consiliului popular 
orășenesc, care este durata medie 
de răspuns la propunerile cetățe
nilor. Ne-a replicat cu o Întrebare :

— De răspuns ori de rezolvare T 
Răspunsul, de cele mai multe ori, 
ii dăm pe loc. Rezolvarea — in 
cel mai sdurt timp. Nu am calculat 
o medie, in zile sau orc, dar pot 
să vă spun că, de la alegerile pre
cedente plnă la ineepUtul verii aces
tui an, aplicaserăm in practică 113 
propuneri formulată de cetățeni.

Am răsfoit evidența acestora. De 
la sugestia simplă a locuitorului 
J’ctricâ Borcăiaș de a so monta un 
bec -pe .strada Doja, pină la .propu
nere»'- unui grup de locuitori de a 
se indigui afluenții Oltului (deviz 
de peste două milioane iei), toate 
ideile,,și inițiativele, valoroase sint 
preluate și. aplicate .fâră . intlrziere.

Regăsim același-dinamism, aceeași 
solicitudine reciprocă Cetățean-in- 
stituție in date care privesc între
gul județ : 2 848 de propuneri for
mulate de la precedenta campanie 
electorală (martie ’80) pină în au
gust a.c., pe baza loi*  fiind reali- ; 
zate lucrări in valoare de peste j 
4 milioane și jumătate lei.

„Cheia" acestei emulații gospodă
rești este aceeași ca pretutindeni in 
țară : strinsa cănlticrare a primă
riilor cu cetățenii, înfăptuirea cu 
ajutorul lor a propunerilor.

© CETĂȚEANUL CREATOR. 
Pentru cine cunoaște dimensiunile 
județului Covasna — unul dintre ■ 
cele mai restrinse și ca suprafață 
și cft număr de locuitori — poate 
părea surprinzător calendarul des
tul dc bogat al evenimentelor cul- 
tural-artistice periodice care se des
fășoară aici : „Primăvara muzica- (! 
lă" și colocviul teatrelor in limbile 
naționalităților conlocuitoare. la 
Sfintu Gheorghe, „Festivalul de artă 
șl port popular" din Balvanyos, 
festivalul de muzică ușoară „Nufă
rul" la Reci, festivalul obiceiuri
lor laice de iarnă la Virghiș, tabăra 
de creație a artiștilor plastici ama
tori de la Arcuș, „Nedeia mocă
nească" la Voinești-Ardeal. Dacă se 
parcurg insă datele activității cultu
rale de masă, atunci se observă că 
manifestările periodice — de ama
tori sau profesioniste — sint doar 
ecoul unei ample chemări spre crea
ție artistică, spre elevație spiri
tuală.

Numărul participanților la Festi
valul național „Cintarea României": 
1976-1977 1977-1979 1979-1981

34 610 46 505 59 366
In actuala ediție a Festivalului 

„Cintarea României" numărul parti
cipanților va depăși un sfert din 
întreaga populație a județului.

© CETĂȚEANUL ÎNTRE CE
TĂȚENI. Revenim la discuția cu 
electricianul Nicolae Orac, de la 
I.M.A.S.A., cel care-și exterioriza 
încrederea în potențialul tehnic al 
județului. Opini'a să a fost formu
lată odată cu relatarea unui recent 
succes de prestigiu. împreună cu 
lăcătușii . mecanici Fuleki Șandor, 
Ghiță Macovei, Băn JozSef, loan 
Baiint și Erdclyi Mihăly și subingi- 
nerul Fănică Bortoș, se deplasase 
pe șanl ierul unei viitoare întreprin
deri. din alt județ, pentru a mon
ta și pune in funcțiune o sofisticată 
linie tehnologică. Era in joc însuși 
prestigiul intreprinderii, al capaci
tății tinerei industrii din Covasna. 
„Am lucrat in condiții . destul de 
grele, vreau să spun cu multe pro
bleme tehnice, dar, in scurt timp, 
s-a închegat intre noi un puternic 
spirit de echipă, ca in uzina noas- 
:ră, care a estompat toate dificul
tățile. Acum toți au rămas prieteni 
□uni" — conchide Fănică Bortoș. 
îl completează Fuleki Șandor : 
„S-a Închegat uh colectiv in care 
oamenii se simt bine și continuă 
să se regăsească împreună și in 
afara întreprinderii".

Asemenea mărturii sînt de mult 
subînțelese, firești, ca o a doua 
natură, prezente in viața cotidiană, 
pină la a se dizolva In ea.

121 de ani pină să se răspundă 
'' afirmativ doleanței -localnicilor.

Ne-am deplasat însă in orașul de 
astăzi, Baraolt, pentru a vedea cum 
se prezintă actualele autorități, res
pectiv consiliul popular, conside- 
rind relația instituție-cetătean ca 
un teren esențial de afirmare a 
democrației, a libertății politice și 
sociale.

Covasna - județ al unei adevărate renașteri imprimate prin dina
mismul istoriei noastre din ultimii 17 ani — se înscrie îh tabloul ge
neral al României socialiste și ca un ținut in care, pe cele mai fer
tile baze, ale muncii înfrățite, ale unității de țel șl de acțiune, se 
dezvoltă și virtutea populară a bunei înțelegeri, egalității și colabo
rării între toți fiii gliei comune.

Pagină realizată de PALJÂNOS Maria și Sergiu ANDON
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Domnului AMIN GEMAYEL
Președintele Republicii Liban

BEIRUT

Cu ocazia alegerii dumneavoastră in funcția de președinte al Republicii 
Liban, vă transmit calde felicitări și cele mai bune urări de sănătate și 
fericire personală, de pace și prosperitate poporului libanez prieten.

Poporul român, care a urmărit și urmărește cu multă atenție desfășurarea 
evenimentelor din Liban și, in mod deosebit, din Beirut, iși exprimă 
speranța că se va ajunge cit mai grabnic la restabilirea deplină a liniștii și 
păcii, la realizarea reconcilierii naționale in vederea consolidării unității, 
integrității teritoriale și independenței naționale a Libanului, așa incit poporul 
prieten libanez să-și poată consacra eforturile reconstrucției țării, dezvoltării 
sale independente pe calea bunăstării, a progresului economic și social.

Adresindu-vă cele mai bune urări in îndeplinirea mandatului încredințat, 
îmi exprim convingerea că relațiile de prietenie și colaborare dintre țările 
noastre vor continua să se dezvolte pe multiple planuri, spre binele 
popoarelor român și libanez, al cauzei păcii și înțelegerii in Orientul Mijlociu 
și in întreaga lume.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, * 

Președintele Republicii Socialiste România

In perioada vineri 17 — marți 21 
septembrie, Karolos Papoulias, se
cretar de stat la Ministerul Afacerilor 
Externe al Republicii Elene, a efec
tuat o vizită oficială în țara noastră, 
în cadrul convorbirilor pe care tova
rășul Aurel Duma, ministru secretar 
de stat la M.A.E., le-a avut cu oaspe
tele elen s-a constatat cu satisfacție 
evoluția ascendentă a raporturilor 
dintre România și Grecia potrivit În
țelegerilor convenite la nivel înalt 
între cele două țări. Totodată, au fost 
definite o serie de măsuri in vede
rea creșterii in continuare a schimbu
rilor și cooperării pe diverse planuri, 
în folosul celor două țări și popoare, 
al promovării cursului spre înțelege
re, pace și securitate în Balcani și in 

■ lume.
Oaspetele a vizitat obiective de in

teres istoric și cultural din București 
și din nordul Moldovei.

A luat, parte Michel Cottakis. am
basadorul Republicii Elene la Bucu
rești.

★
Marți dimineața, o navă-școală mi

litară sovietică a sosit intr-o vizită in 
portul Constanța. în aceeași zi, condu
cătorul marșului, căpitanul de rangul 
întîi N. M. Pitulainin, însoțit de un 
grup de ofițeri sovietici, a făcut vi
zite protocolare primarului munici
piului Constanță, comandantului ma
rinei militare și comandantului In
stitutului de marină „Mlrcea cel 
Bătrîn". Oaspeții au depus jerbe de 
flori la Monumentul Victoriei și Mo
numentul marinarilor sovietici din 
Constanța.

De Ia Ministerul Sănătății
în perioada 25—30 septembrie a.c. 

se va desfășura in întreaga tară ț pri
ma etapă din anul 1982 a acțiunii de 
imunizare antipoliomielitică a copii
lor.

La această etapă ide vaccinare sint 
invitați să se prezinte la dispensare
le medicale cu copiii născuți intre t 
septembrie 1981 și 31 iulie 1982 atlt 
localnicii, cît și familiile cu domiciliul 
flotant sau cei care în intervalul 
respectiv se află ocazional in alte lo
calități decît cea de domiciliu.

(Agerpres)

Programul 1 ,
20,00 Telejurnal
20,45 Dragu-mi-I plaiul atrăbun — mu

zică populară
»l,00 Teleeinemateca

Ciclul „Dosarele ecranului* 
„Podul* ,.
Premieră TV

42.20 Telejurnal

Programul 2
20,00 Telejurnal
20,45 Buletinul rutier al Capitalei
21,00 Melodii populare
21,25 Din țările socialiste

II.P. Ungară : Balaton
21,55 Jaz de pretutindeni
22.20 Telejurnal.

trecătoare in zona de munte și nordul 
țării.’ Temperaturile minime vor fi cu
prinse între 6 și 16 grade, izolat mal 
coborîte in depresiuni, iar temperatu
rile maxime vor orfeila între 17 și 27 
grade, local mai ridicate la începutul 
intervalului, tn București : Vremea va 
fi schimbătoare, cu cerul variabil favo
rabil aversei de ploaie după-amiaza. 
Vîntul va sufla moderat. Temperatura 
minimă va fi cuprinsă între 10 și 13 
grade, iar cea maximă între 24 și 27 
grade. Ceață slabă dimineața. (Marga
reta Struțu, meteorolog de serviciu).

Stimate tovarășe Ceaușescu,
Survolind teritoriu! Republicii Socialiste România frățești, în fruntea 

unei delegații de partid și de stat a Republicii Socialiste Cehoslovace, in 
drum spre Republica Populară Bulgaria, in care vom efectua o vizită oficială 
de prietenie, vâ transmit dumneavoastră, Comitetului Central al Partidului 
Comunist Român, guvernului și tuturor oamenilor muncii din România 
cordiale salutări tovărășești și urări de mari succese in construirea socie
tății socialiste în țara dumneavoastră.

GUSTAV HUSAK
Secretar general al Comitetului Central 
al Partidului Comunist din Cehoslovacia, 

Președintele Republicii Socialiste Cehoslovace

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

In numele guvernului, al poporului ecuadorian și al meu personal mul
țumesc Excelenței Voastre pentru amabilul mesaj de felicitare pe care l-am 
primit cu ocazia Zilei naționale a Ecuadorului.

Vă transmit urări pentru creșterea prosperității și bunăstării țării dum
neavoastră și pentru fericirea personală a Excelenței Voastre.

OSVALDO HURTADO LARREA
Președintele constituțional al Republicii Ecuador

PLANUL $/ ANGAJAMENTELE '
-Îndeplinite exemplar

Cronica
Mar/'-_la amiază, tovarășul Ion 

Comai membru al Comitetului Poli
tic Executiv, secretar al C.C. al 
P.C.R., a primit delegația militară 
algeriană condusă de colonel Moha
med Alleg, directorul Comisariatului 
politic central al Armatei naționale 
populare a Republicii Algeriene De
mocratice și Populare, aflată intr-o 
vizită in țara noastră.

La primire au luat parte ge- 
neral-locotenent Gheorghe Gomoiu, 
adjunct al ministrului apărării na
ționale și secretar al Consiliului poli
tic superior, precum și secretari ad- 
juncți ai Consiliului politic superior.

★
Marți dimineața au părăsit Capita

la tovarășii Yannis Bannias, secretarul 
Comitetului Central al Partidului Co
munist din Grecia (interior), și An- 
ghelos Diamandopoulos, membru al 
Biroului Executiv al C.C. al P.C. din 
Grecia (interior), care, la invitația 
Comitetului Central al Partidului Co
munist Român, au efectuat o vizită 
de prietenie în țara noastră.

La plecare, oaspeții au fost salutați 
de tovarășul Miu Dobrescu. membru 
supleant al Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R., de activiști 
de partid.

★
Tovarășul Ștefan Andrei, ministrul 

afacerilor externe, s-a intîlnit marți 
după-amiază cu delegația Camerei 
Deputaților din Congresul Republicii 
Venezuela, condusă de deputatul 
Omar Higueras, care, la invitația 
Marii Adunări Naționale, efectuează 
o vizită in țara noastră.

Cu acest prilej a fost evocat cursul 
ascendent al relațiilor dintre Repu
blica Socialistă România și Republica 
Venezuela, puternic stimulat de înțe
legerile stabilite cu ocazia întîlniri- 
lor.și convorbirilor la cel mai înalt 
nivel. S-au apreciat posibilitățile 

» existente pentru dinamizarea și di
versificarea relațiilor bilaterale, rolul 
pe care-1 pot avea în acest context 
grupurile parlamentare ale României 
și Venezuelei.

A fost efectuat un schimb de ve
deri în probleme ale vieții interna
ționale, care a evidențiat dorința ce
lor două țări de a depune toate efor
turile necesare asigurării unui climat 
de pace șl cooperare in lume.

tv
Programele 1 șl * *

.. 19,00 Muzică populară
în jurul orei 16,30 — transmi

siune directă din municipiul 
Vaslui : adunarea populată pri
lejuită de vizita de lucru a to
varășului Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, in 
județul Vaslui.

vremea
Timpul probabil pentru 22 septembrie 

Ora 21 — 25 septembrie ora 21. In (ară : 
Vremea va fl schimbătoare, cu cerul 
temporar noros. în crișana, Transilva
nia. Maramureș și nordul Moldovei vor 
cădea ploi locale, care vor avea și ca
racter de averse. în celelalte zone cerul 
va fi variabil, iar ploile vor fi Izolate. 
Vîntul va sufla moderat, cu Intensificări

z i le i

Continuăm să publicăm rezultatele obținute in întrecerea socialistă 
de alte colective fruntașe de oameni ai muncii din întreprinderi indus
triale, din construcții și transporturi, din unități agricole, precum și din 
domeniul circulației mărfurilor și prestărilor de servicii.

Potrivit punctajului general, stabilit pe baza realizărilor indicatorilor 
prevăzută in criteriile de organizare a întrecerii socialiste, la sfirșitul 
lunii august*)  pe primele locuri se situează :

IN DOMENIUL 
TRANSPORTULUI 
Șl DISTRIBUȚIEI 

ENERGIEI ELECTRICE
Locul I : întreprinderea de re

țele electrice Suceavă cu 456,5 
puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 6,7\la sută la pro
ducția netă și la productivitatea 
muncii din activitatea de con- 
strucții-montaj ; consumul propriu 
tehnologic a fost redus cu 1,7 la 
sută, iar cheltuielile bugetare pla
nificate cu 0,4 la sută ; unitatea 
s-a încadrat în repartițiile de 
energie electrică.

Locul II : întreprinderea de re
țele electrice Iași.

Locul III : întreprinderea de re
țele electrice Pitești.

ÎN DOMENIUL FORAJULUI 
SONDELOR DE ȚIȚEI ȘI GAZE

Locul I : Sonda de foraj Mediaș 
cu 422,3 puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : iu,3 la sută la 
sonde terminate din foraj, 0,3 ia 
sută lă producția fizică la forajul 
de exploatare și injecție, 6,9 la 
sută la volumul producției norma
te ce revine pe o. persoană ; con
sumurile normate de materii pri
me și materiale au fost reduse cu 
5.6 la sută și cele de combustibili 
și ehergie electrică cu 7,7 la sută.
ÎN INDUSTRIA PRODUSELOR 

REFRACTARE
Looul I : Întreprinderea de pro

duse refractare rleașa Ploiești, 
județul Prahova, cu 513,5 puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 8,4 la sută ia
producția fizică, 1,5 la sută la pro
ducția netă, 3,9 la sută la produc- 
ția-marfă vîndută și încasată ; de
pășiri de plan au mai fost obți
nute la productivitatea muncii și 
la beneficii ; consumurile normate 
de materii prime și materiale au 
fost reduse cu 2,6 la sută, iar cele 
de energie electrică și combustibili 
cu 11,8 la sută.

Locul II : întreprinderea de 
produse refractare Aleșd, județul 
Bihor.

Locul III : Întreprinderea „Răsă
ritul" — Brașov.
IN INDUSTRIA PRODUCĂTOARE 

DE MAȘINI-UNELTE,
MECANICA FINA ȘI SCULE, 

ECHIPAMENTE SPECIALE
Locul I : Fabrica de prelucrări 

mecanice și confecții metalice Ro
șiori de Vede, județul Teleorman, 
cu 920,7 puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 2,5 la sută la 
producția netă, 4,Ș. la sută la pro- 
ducția-marfă vindută’ și încasată, 
3.8 la sută la productivitatea mun
cii, 4,5 la sută la beneficii ; chel
tuielile totale planificate la 1 000 lei 
producție-marfă au fost reduse cu 
0,5 ia sută și cele materiale cu 0,1 
la sută.

Locul II : Întreprinderea de apa
rate și utilaje pentru cercetare 
București.

Locul III : întreprinderea meca
nică Cugir, județul Alba.

ÎN INDUSTRIA CHIMICA — 
SUBRAMURA PRELUCRAREA 

CAUCIUCULUI 
ȘI MASELOR PLASTICE

Locul I : întreprinderea de an
velope „Victoria" — Florești, jude
țul Prahova, cu 869.7 puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 4,7 la Sută la pro
ducția netă, 6,2 la sută la export, 
4 la sută la producția fizică, 7 la 
sută la producția-martă vîndută și 
încasată, 1,1 la sută la productivi-

*) Indicatorii privind producția 
netă, productivitatea muncii, 
costurile de producție și bene
ficiile sint calculați pe șapte 
luni.

cinema
■ Un saltimbanc la Polul Nord : PA
TRIA (1186 25) — 9; 11,15: 13,30;
15,45 ; 16 ; 20,15, GLORIA (47 46 75) —
9 : 11,15 ; 13,30 ; 15,45 : 18 : 20,15, MO
DERN (23 71 01) — 9 ; 11,15 : 13,30 ;
15,45 ; 18 ; 20.
■ Cine iubește ș! lasă : VICTORIA
(16 28 79) — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 15,45 ; 18 ; 
20,15, FLOREASCA (33 29 71) — 9 ; 11 ; 
13 ; 15.30 ; 17,45 ; 20, CULTURAL
(83 50 13) — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 15,45 ;
10 : 20,15.
0 Intîlnirea : DACIA (30 3 5 94) — 9 ;
11,15 ; 13.30 ; 15,45 ; 18 ; 20.
■ Așteptind un tren : LIRA (317171)
— 15,30 ; 17(45 ; 20, TOMIS (21 49 46) — 
8 ; 11,15 ; 13,30 ; 15,45 ; 18 ; 20.
■ Ultimul cartuș : CIULEȘTI (17 55 46)
— 9 ; 11,15 ; 13,30 : 15,45 ; 18 ; 20.
■ Zestrea domnitei Ralu : MIORIȚA 
(14 27 14) — 9 ; 11,15 ; 13.30 ; 15,45 ; 18 ; 
20.
fl Universiada ’81 : PROGRESUL 
(23 94 10) — 16 ; 18 ; 20.
B Trei oameni periculoși : SALA 
MICA A PALATULUI — 17.15 ; 20.
a Nu este vorba de dragoste : CEN
TRAL (14 12 24) — 9 ; 11,15 ; 13,30 ;
15,45 ; 18 ; 20.
B Popeye marinarul — 9 ; 16,30 ; 12 ; 

tatea'muncii ; depășiri de plan au 
mai fost obținute la beneficii și li
vrări de mărfuri la fondul pieței ; 
consumurile normate de materii 
prime și materiale au fost reduse 
cu 4,8 la sută, iar cele de combus
tibili și energie electrică cu 3,2 la 
șută.

Locul 11 : întreprinderea „Prod- 
complex" — Tg. Mureș.

Locul III : întreprinderea de 
anvelope „Danubiana" — Bucu
rești.

ÎN INDUSTRIA CELULOZEI
ȘI IIIRTIEI

Locul I : întreprinderea de hîr- 
tie cretată și earton ondulat Ghim- 
bav, județul Brașov, cu 954,6 
puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 8,9 la sută la pro
ducția netă, 3,5 la sută la produc
ția fizică, 7,7 la sută la producția- 
marfă vîndută șl încasată, 9 Ia 
sută la productivitatea muncii ; 
depășiri de plan au mai fost obți
nute la export și beneficii ; chel
tuielile totale planificate la 1000 
lei producție-marta au fost reduse

Fruntașii in întrecere 
pe opt luni ale anului 

cu 2,5 Ia sută și cele materiale cu
2.2 Ia sută.

Locul II : Combinatul de celu
loză și hirtie Suceava.

Locul III : întreprinderea de 
carton ondulat și ambalaj Bucu
rești.
IN INDUSTRIA TRICOTAJELOR

Locul I : întreprinderea de tri
cotaje și perdele Pașcani, județul 
Iași, cu 1045,9 puncte.

Principalii indicatori de pian au 
fost depășiți cu : 2,8 la sută la 
producția netă, 0,6 Ia sută la ex
port, 0,8 la sută la producția-marfă 
vîndută și încasată, 2,7 la sută la 
productivitatea muncii ; depășiri 
de plan au mai fost obținute și Ia 
producția fizică și beneficii ; chel
tuielile totale planificate la 1000 
Iei producție-marfă au fost reduse 
cu 2,2 la sută și cele materiale cu
1.2 la sută.

Locul II : întreprinderea „Tinăra 
Gardă" — București.

Locul III : întreprinderea de 
mănuși și ciorapi Agnita, județul 
Sibiu.

IN INDUSTRIA PIELĂRIEI, 
CAUCIUCULUI 

ȘI ÎNCĂLȚĂMINTEI
Locul I : întreprinderea de piele 

și încălțăminte „Pionierul" — 
București eu 978,6 puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 3,6 la sută la ex
port, 0,1 la sută la producția fizi
că și la beneficii ; depășiri de plan 
au mai fost obținute la producția 
netă, producția-marfă vîndută și 
încasată, productivitatea muncii și 
la livrări de mărfuri la fondul 
pieței ; cheltuielile totale planifi
cate la 1 000 lei producție-marfă 
au fost reduse cu 1,1 la sută și cele 
materiale cu 1,6 la sută.

Locul II : întreprinderea de pie
le și încălțăminte „Flacăra Roșie" 
— București.

Locul III : întreprinderea de 
piele, încălțăminte și marochină- 
rie „13 Decembrie" — Sibiu.

ÎN INDUSTRIA BERII. 
SPIRTULUI, AMIDONULUI, 

APELOR MINERALE 
ȘI TUTUNULUI

Locul I : întreprinderea de bere 
București cu 1 176,7 puncte.

Principalii indicatori de pian au 
fost depășiți cu : 8,6 la sută la 
producția-marfă vîndută și înca

13,30 ; Saltimbancii — 15,45 ; 18 ; 20 : 
TIMPURI NOI (15 6110).
H Pasărea albastră — 9 ; 11,15 ; Toată 
lumea cintă, ride și dansează —
13.30 ; 15,30 ; 17,30 ; 19.30 : DOINA
(16 33 38).
M AH Baba si cci 40 de hoți : GRI- 
VIȚA (17 00 58) — 9 ; 12 ; 16 : 19.
B Sub același cer : DRUMUL SĂRII 
(31 28 13) — 16 ; 18 ; 20.
a Teheran >43 : POPULAR (35 15 17)
— 16 ; 19.
B Pirații secolului XX : COSMOS 
(27 54 05) — 9,30 ; 11,30 ; 13,30 ; 15,30 ;
17.30 ; 19,30.
B Noi aventuri pe vasul Poseidon : 
SCALA (11 03 72) — 9; 11,15 ; 13,30;
15,45 ; 18 ; 20,15, FESTIVAL (15 63 84)
— 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 15,45 ; 18 ; 20,15,
FAVORIT (45 31 70) — 9 : 11,15 : 13,30 ;
15,45 : 18 ; 20,15.
B Coliba unchiului Tom : LUCEAFĂ
RUL (15 87 67) — 9 ; 11,30 ; 14,15 ; 17 ;
19,30.
S Țarcul : CAPITOL (16 29 17) — 9 ;
11,15 ; 13,30 : 15,45 ; 18 ; 20,15.
G I se spunea Buldozerul : BUCU
REȘTI (15 61 34) - 9 : 11,15 ; 13,30 ;
15,45; 18; 20,15, MELODIA (12 06 83)
— 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 15,45 ; 10 ; 20,15.
B Gozlan : FEROVIAR (30 51 40) — 9 ;
11,15 ; 13,30 ; 15.45 ; 18 ; 20,15, GRA
DINA LUCEAFĂRUL (15 87 67) - 20.
S Cursa infernală : EXCELSIOR 
(64 49 43) — 9 ; 11,13 ; 13,30 ; 15,45 ; 18 ; 
20,13, FLAMURA- (85 77 12) — 9 ; 11 ; 

sată, 8.9 la sută la export, 27.9 la 
sută la productivitatea muncii.
22,5 la sută la livrări la fondul 
pieței : depășiri de pian au mai 
fost obținute la producția netă și 
beneficii ; cheltuielile totale și 
materiale realizate la 1 000 lei 
producție-marfă au fost mai mici 
docit cele planificate.

Locul II : întreprinderea de 
spirt Ozun. județul Covasna.

Locul HI : întreprinderea pentru 
cultura și fermentarea tutunului 
Urziceni, județul Ialomița.

ÎN SECTORUL
DE CONSTRUCȚII-MONTAJ 

AL CONSILIILOR POPULARE 
JUDEȚENE

Locul I : Trustul Județean de 
construețli-montaj Bacău cu 736,8 
puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 8,8 la sută la 
producția netă, 6,8 la sută la nu
mărul de locuințe date în folosin
ță, 2,7 la sută la productivitatea 
muncii ; cheltuielile totale realiza
te la l 000 lei producție\ construc
ții-montaj au fost mai mici decit 
cele prevăzute cu 1,1 la sută,- iar 
cele materiale cu a la sută ; au 
fost, ele asemenea, realizate consu
muri mai mici decît cele normate 
ta ciment,' metal, combustibili și 
carburanți.

Locui II : întreprinderea jude
țeană de construcții-montaj Vilcea.

Locul III : Trustul județean de 
construcții-montaj Vrancea.

IN DOMENIUL 
TRANSPORTURILOR 

FEROVIARE — 
DEPOURI DE CALE FERATA
Locul I : Depoul Fetești cu 220,3 

puncte.
Principalii indicatori de plan au 

fost depășiți cu : 3,6 la sută la vo- 
: lumul de transport, 5,8 la sută la 
productivitatea muncii, 2,9 la sută 
la greutatea medie brută a trenu- 
lui-marfă ; consumul de combusti
bili și energie electrică a fost re
dus cu 0,3 la Sută ; de asemenea, 
au fost reduse cheltuielile totale, 
precum și costul la 1 000 t. br. km 
echivalente.

Locul II : Depoul Brașov.
Locul III : Depoul București- 

Triaj.

ÎN DOMENIUL TURISMULUI - 
OFICII JUDEȚENE

Locul I : Oficiul județean de tu
rism Sălaj eu 471,1 puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 9,4 la sută Ia în
casări valutare. 4 la sută la pres
tări servicii pentru populație, 1.9 
la sută la desfaceri de alimentație 
publică, 4,6 la suta la încasări 
medii pe un lucrător ; depășiri de 
plan au mai fost obținute la be
neficii și la numărul de turiști- 
zile ; cheltuielile de circulație 
realizate la 1 000 lei desfacere au 
fost reduse cu 7.5 la sută față de 
cele planificate.

Locul II : Oficiul județean de 
turism Gorj. ■

Locul III : Oficiul județean de 
turism-Bacău.
ÎN DOMENIUL GOSPODĂRIEI 

DE LOCUINȚE
ȘI PRESTĂRI ÎN CONSTRUCȚII
Locul I : întreprinderea de con

strucții, reparații, administrare io- 
cativă Giuiești, municipiul Bucu
rești, cu 833 puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 11,5 la sută la în
casări din activitatea de producție și 
prestări de servicii, 15,9 la sută la 
producția de construcții-montaj, 22 
la sută la volumul lucrărilor de în
treținere, reparații curente și pres
tări in construcții, 15 la sută la 
prestări servicii pentru- populație; 
depășiri de plan au mai fost obți
nute la beneficii și productivitatea 
muncii: cheltuielile totale realizate 
la 1 000 lei producție prestație au 
fost reduse cu 3 la sută fată de cele 
planificate, iar cele materiale cu
2,3 la sută.

Locul II : întreprinderea de con
strucții, reparații, administrare lo- 
cativă „Foișor" — București.

Locul III ; întreprinderea pentru 
administrarea clădirilor București.

13,15 ; 13,30 ; 17,45 : 20, GRADINA
FESTIVAL (15 63 84) - 20.
B Supcrpolițistul :-BUZEȘTI (30 43 58)
— 9 ; 11 ; 13 ; 15 ; 17 ; 19, la grădină
— 20.
B Marele premiu : UNION (13 49 04)
— 9,13 ; 12,30 ; 16 ; 19,15.
B Colosul <lin Rhodos : FERENTARI 
(80 49 83) — 15,30 ; 18,30.
B Contrabandiștii din Santa Lucia ; 
COTROCENI (49 48 48) — 15,30 ; 17,45 ; 
20, VIITORUL (11 48 03) — 14; 16; 
18 ; 20.
B Bunul meu vecin Sam : PACEA 
(60 30 85) — 11 ; 15,30 ; 18,30, GRA
DINA LIRA — 19,45.
B Provocarea dragonului : VOLGA 
(79 71 26) — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 15,45 ; 18 ; 
20,15, MUNCA (21 50 97) — 15 ; 17,15 ;
19,30.
ti O fată fericită : STUDIO (59 53 15) 
10 ; 12 ; 14 ; 16 ; 18 ; 20. AURORA 
(35 04 66) — 9 ; 11.15 ; 13,30 ; 15.45 : 18 ; 
20.
B Lanțul amintirilor : FLACARA 
(20 33 40) — 10,30 : 13,30 ; 16,30 ; 19.15. 
8 Safari Express : ARTA (21 31 86)
— 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 15,45 ; 18 ; 20, la
grădină — 19,15, PARC HOTEL
(17 08 58) — 20.15.
B Eroii de la Telemark ; GRADINA 
CAPITOL (16 29 17) - 10.45.
3 Acel blestemat tren blindat : 
GRADINA GLORIA (47 46 75) — 20. 
H Visul de argint al alergătorului ; 
GRADINA MODERN (23 71 01) — 19,45. 
B Polițist sau delincvent : GRADINA 
TOMIS (21 49 46) — 19.45.

SĂRBĂTOAREA NAȚIONALĂ A REPUBLICII MALI

Excelenței Sale General MOUSSA TRAORE
Secretar general al Uniunii Democrate a poporului malian, 

Președintele Republicii Mali
BAMAKO

Ziua națională a Republicii Mali îmi oferă plăcutul prilej de a vă adresa 
calde felicitări și urări de sănătate și fericire personală, de pace, progres 
și prosperitate poporului malian prieten.

Sint convins că raporturile prietenești de colaborare intre partidele șl 
țările noastre se vor extinde și adinei in viitor spre binele popoarelor român 
și malian, al cauzei păcii, colaborării și independenței naționale.

NICOLAE CEAUȘESCU
< Secretar general

al Partidului Comunist Român, 
Președintele

Republicii Socialiste. România

La 22 septembrie, poporul malian 
sărbătorește ziua sa națională. Se 
împlinesc 22 de ani de la procla
marea independenței țării, eveni
ment de însemnătate istorică, re
zultat al luptei îndelungate a po
porului malian împotriva domina
ției coloniale, pentru făurirea unei 
vieți do sine stătătoare.

Printre principalele obiective pe 
care și le-a trasat tinăra republică, 
un Ioc important l-au ocupat conso
lidarea independenței prin lichi
darea înapoierii economice moșteni
te și făurirea unei vieți prospere 
pentru poporul său. în acest scop 
s-a acordat o atenție deosebită va
lorificării resurselor naturale, dez
voltării și modernizării agriculturii, 
creării unei industrii în măsură să 
prelucreze complex materiile pri
me din agricultură și zootehnie, ca 
și bogățiile subsolului. Prin amena
jări hidrotehnice în bazinul supe
rior al fluviului Niger și în regiu
nea izvoarelor fluviului Senegal, in 
ultimii ani s-au extins suprafețele 
irigate.

Dată fiind marea nevoie de cadre 
calificate, statul malian depune 
eforturi pentru dezvoltarea învăță- 
mintului de toate gradele. Au fost 
întreprinse o seric de măsuri in ve
derea îmbunătățirii standardului de 
viață al populației.

• SPORT • sf»ORT • SPORT • SPORT

SPORTIVI ROMÂNI ÎN COMPETIȚII
INTERNAȚIONALE

FOTBAL:
Uzi,

România - R. D. Germana
(echipele olimpice și de tineret)
e La Rimnicu Vilcea se va disputa 

astăzi (incepind de la ora 16,30) în- 
tllnirea amicală de fotbal dintre se
lecționatele de tineret ale României 
și Republicii Democrate Germane. 
Pentru alcătuirea formației, antreno
rii Drăgușin și Pantea au convocat 
pe Gîrjoabă, Lovaș, Stancu, Pană, 
Eduard, Matei, Movilă. Balint, Uie 
Costel, Eftimie, Lasconi, Fișic, Ser- 
tov, Dorel Zamfir. O. Popescu ș.a.

Lotul olimpic de fotbal al țării 
noastre susține, la rindul lui, o in- 
tilnire amicală în compania selec
ționatei similare a R.D. Germane. An
trenorii Mircea Rădulescu și Gheor
ghe Staicu au la dispoziție pe ju
cătorii Cavai, Cristian, M. Marian, 
M. Zamfir. Munteanu II, Costel So
lomon, Zare, Grosu. Bărbulescu, 
Nemțeanu, Coraș, Petcu (Hunedoa
ra) ș.a. Partida se va disputa azi la 
Rostok.

HALTERE :
Gelu Radu - trei noi 

recorduri naționale
© Campionatele mondiale și eu

ropene de haltere au continuat la 
Liubliana cu întrecerile de la cate
goria 60 kg, în care victoria a re
venit lui Iurik Sarkisian (U.R.S.S.), 
cu un total de 302,500 kg. L-au ur
mat Andreas Behm (R.D. Germană) 
— 300 kg și Daniel Nunez (Cuba) — 
295 kg.

Clasat pe locul cinci (locul patru 
în ierarhia europeană), sportivul ro
mân Gelu Radu a stabilit trei noi 
recorduri naționale : 285 kg la tota
lul celor două stiluri ; 125 kg la
„smuls" și 160 kg la „aruncat". Ce
lălalt halterofil român la această ca
tegorie, Mircea Tuli, s-a situat pe lo
cul șase, cu 280 kg.

B Sandokan, tigrul Malayezlei : ARE
NELE ROMANE (75 77 20) — 20.

teatre
B Teatrul Național (14 7171, sala 
mică) : Comedie de modă veche —
19,30.
B Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra" (sala Schitu Măgureanu, 
14 75 46) : Amintiri — 19,30 ; (sala
Grădina Icoanei, 12 44 16) : Poezia 
muzicii tinere — 19,30.
B Teatrul Foarte Mic (14 09 05) ; Lec
ția de engleză — 20.
B Teatrul Giuiești (sala Majestic, 
14 72 34) : Anunț la mica publicitate —
19,30.
B Teatrul satiric-muzfcal „C. Tă- 
nâse“ (15 56 78, sala Savoy) : Func
ționarul de la Domenii — 19,30.
B Ansamblul „Rapsodia română". 
(13 13 00) : La izvor de dor și clntcc
— 18,30.
H Teatrul „Ion Vasilescu" (12 27 45) : 
Despărțire la marele zbor (premieră)
— 19,30.
B Circul București (11 01 20) : Zoo- 
circ — 19,30.
B Teatrul „Țăndărică" (15 23 77, la 
clubul I.C.T.B.) : Aventurile lui 
Plum-PIum — io.

Dezvoltînd raporturi largi de 
colaborare cu toate statele. Româ
nia acordă o atenție deosebită în
tăririi prieteniei și conlucrării cu 
țările africane, cu celelalte țări îh 
curs de dezvoltare și nealiniate, 
sprijinind abtiv popoarele care luptă 
pentru făurirea unei vieți noi. de 
sine stătătoare. în acest context se 
înscriu și relațiile de prietenie și 
colaborare româno-maliene, care 
au cunoscut o evoluție ascendentă. 
Nivelul economiei românești și 
eforturile poporului malian pe ca
lea propășirii economico-sociale 
creează premise favorabile pentru 
dezvoltarea in continuare, pe baze 
reciproc avantajoase, a schimburi
lor economice, a cooperării in pro
ducție, precum și a colaborării 
tehnico-științifice și in alte sec
toare de interes comun. Totodată, 
România și Mali conlucrează rodnic 
pe scena internațională — la 
O.N.U. și in alte organizații inter
naționale — pentru îmbunătățirea 
climatului politic mondial, pentru 
înfăptuirea dezarmării și făurirea 
unei noi ordini economice mon
diale. Amplificarea relațiilor de 
prietenie și colaborare româno-ma
liene este în deplină concordantă cu 
aspirațiile de progres ale celor două 
țări și popoare, ale cauzei păcii, 
cooperării și înțelegerii in lume.

AEROMODELE :
Campionatele mondiale 

la Slănic
• Astăzi, la Slănic, va avea 

Ioc festivitatea de deschidere a 
Campionatelor mondiale de aeromo- 
dele clasa F 1 D, competiție ce se 
va desfășura in galeria fostei saline 
din localitate și va reuni sportivi 
din 16 țări : Anglia, Austria, Cana
da, Cehoslovacia, Elveția, R. D. Ger
mană. Iugoslavia, Polonia. S.U.A., 
Ungaria, Franța, Japonia, Italia, 
Olanda, Finlanda și România.

.întrecerea propriu-zisă a micro- 
modelelor (care cintâresc sub 1 
gram) va începe miine, fiecare con
curent urmînd să efectueze cite 
șase lansări. Titlurile — individual 
și pe echipe — vor îi decernate sim- 
bătă, în cadrul ceremoniei de închi
dere a campionatelor.

Lotul țării noastre la această com
petiție este alcătuit din campionul 
național Nicolae Bezman, Aurel Mo
rar și Aurel Popa.

ȘAH :
Inierzonalul de Ia Moscova

• După consumarea a zece run
de, in turneul interzonal de șah de 
la Moscova conduce Guillermo Gar
cia (Cuba), cu 6,5 puncte (1), urmat 
de Tal (U.R.S.S.) — 6,5 puncte, An
derson (Suedia) și Kasparov (U.R.S.S.) 

— 6 puncte (1).
Florin Gheorghiu (România), care 

în partidele întrerupte a pierdut la 
Velimirovici și a remizat cu Quin
teros. ocupă locul opt, cu 4 puncte 
și o partidă întreruptă la Murey.

în runda a 10-a. Christiansen l-a 
învins pe Garcia, iar în partidele 
Tal — Sax și Gheller — Van der Wiel 
a fost consemnată remiza ; celelalte 
partide s-au întrerupt.

Interzonalul de Ia Tbilisi
• în turneul interzonal feminin 

de șah de la Tbilisi, după cinci run
de. in fruntea clasamentului se află 
Margareta Murcșan (România), cu
3,5 puncte și o partidă mai puțin 
jucată, urmată de Elena Ahmilov- 
skaia (U.R.S.S.) — 3,5 puncte, Levi
tina (U.R.S.S.) și R. Hadilkar (In
dia) — cite 3 puncte. în runda a 
cincea, Mureșan a ciștigat la Shi Lan 
(R. P. Chineză).

BASCHET :
Steaua învinge pe Honved

• în prima zi a Campionatului ar
matelor prietene la baschet, compe
tiție ce se desfășoară la Sofia, e- 
chipa Steaua București a învins cu 
scorul de 87—70 (48—33) formația
Honved Budapesta.

VOLEI :
Turneul masculin 

de la Rio de Janeiro
• Competiția internațională mas

culină de volei de la Rio de Janeiro 
a continuat cu trei meciuri din ca
drul grupei B. Iată rezultatele în
registrate : Cehoslovacia — R.P. Chi
neză 3—2 ; U.R.S.S. — România 3—0; 
Argentina — Canada 3—0. Reamin
tim că echipele se pregătesc, in a- 
cest turneu, pentru apropiatul cam
pionat mondial masculin de volei.

• ÎNTREBUINȚĂRI 
ALE DEȘEURILOR. ° s°- 
cietate britanică a pus la punct 
un procedeu care permite 
transformarea diferitelor de
șeuri — coji de fi'ucte, tulpini, 
tufe — intr-un fel de paie. 
Deșeurile sint măcinate și 
amestecate cu hirtie veche, 
apoi cu un produs fungi
cid. Produsul obținut este 
așezat în baloturi și expediat 
crescătorilor de păsări sau de 
animale. Continuindu-Se pro
cesul de reciclare, „paiele" sint 
transformate, printr-un adaos 
special, in brichete de combus
tibil inodor și cu ardere fără 
fum, utilizabile la încălzirea 
fermelor de păsări, a serelor 
sau la uscarea cerealelor. A- 
ceste brichete înlocuiesc cu suc

ces carburantul pentru sobele 
cu lemne, depunmd după arde
re o cenușă ce constituie un în- 
grășămint artificial concentrat.

• TRATAMENT INE
DIT AL FRACTURILOR. 
Aproximativ 200 000 de pacienți, 
suferind de fracturi sau mala
dii osoase, au fost tratați cu 
succes după o metodă elabora
tă de profesorul Gavril Ilika- 
rov. Specialistul sovietic a 
realizat in acest scop un aparat 
din inele, segmente de arcuri 
și ace. Inelele sint reglabile 
spre a fi potrivite și fixate pe 
oasele tratate prin introducerea 
de ace. Osul este astfel stabi
lizat, iar segmentele și acele 
sint reglate puțin cite puțin, 
ceeâ ce stimulează refacerea și

creșterea osului. Noua metodă 
permite O vindecare mai rapidă 
și mai sigură, bolnavul rămi- 
nind intr-o stare de relativă 
mobilitate. Prin noua metodă 
au fost vindecate felurite forme 
de fracturi și deformațiuni or
topedice. în funcție de. gravita
tea afecțiunii aparatul este re
glat pentru fiecare caz în parte, 
stabllindu-se cite segmente sau 
ace să fie întrebuințate, cît de 
des să fie acestea ajustate și 
cît timp să fie purtat aparatul 
de pacient. Printre beneficiarii 
acestei metode s-a numărat și 
sportivul Valeri Brumei, care a 
suferit o gravă fractură la pi
cior intr-un accident de moto
cicletă. După vindecare Bru
mei a putut sări din nou șta
cheta ridicată la peste 2 metri 
înălțime.

DE|
PRETUTINDENI

• MICROROBOT.
ma „Multisoft" a construit un 
microrobot care cintărește doar
6,5 kg și nu ocupă decit o su
prafață de 18X18 cm, cu o sar
cină limitată la 300 grame. Apa
ratul a fost conceput pentru a 
servi in instituțiile de invățâ- 
mint care pregătesc cadre pen
tru industria de roboți. Prin 
caracteristicile sale, microrobo- 
tul permite simularea oricăror 
aplicații, reproducind condiții
le reale de utilizare a unui ro
bot industrial. Mecanismele de 
prindere pot fi modificate după 
dorință : cu trei degete, cu dis

pozitive de sesizare a pieselor 
metalice sau cu o ventuză pen
tru foile de hirtie. Aparatul este 
util și pentru studierea oportu
nității introducerii de roboți in
dustriali intr-o întreprindere, 
oferind indicații prealabile pri
vind capacitatea, costul și ren
tabilitatea unei asemenea re
structurări.

® EXPOZIȚIE DE... 
CREATIVITATE. de 
anul acesta a Salonului inter
național al invențiilor șl tehni
cilor noi va fi găzduită la Ge

neva intre 25 noiembrie — 5 de
cembrie. Apreciat ca una din 
cele mai importante piețe mon
diale de invenții și produse noi, 
salonul a prezentat anul trecut 
o mie de inovații, trimise din 
28 de țări de pe 5 continente, 
cind au fost vîndute 400 de li
cențe. Principala originalitate a 
salonului este de a fi complet 
reînnoit în fiecare an, deoarece 
regulamentul de funcționare 
prevede că același produs sau 
aceeași tehnică nu poate fi ex
pusă aici mai mult decît o sin
gură dată. Anul acesta, pe lin
gă expoziția propriu-zisă, se or
ganizează și Salonul internațio
nal al tehnicilor speciale, unde 
vor fi prezentate mașini, pro
cedee și utilaje originale pentru 
rentabilizarea întreprinderilor, 
oferind soluții tehnice avanta

joase pentru economisirea fon
durilor destinate unor mari in
vestiții.

• HARTĂ A VEGETA
ȚIEI. Centrul ecologic al resur
selor regenerabile din Toulouse 
a realizat o hartă a vegetației, 
care include întregul teritoriu 
francez. Lucrarea prezintă in
teres pedagogic și științific, dar 
șl unu] practic. Ea furnizează 
informații utile privind produc
ția vegetală, aprecieri asupra 
biomasei vegetale, distribuirea 
diferitelor esențe lemnoase și 
suprafața ocupată de fiecare în 
parte, repartiția speciilor culti
vate și a plantelor cu valoare 
economică, zonele cu pășuni 
montane etc. Harta este con
cepută spre a Ii utilă și spe

cialiștilor care se ocupă de pro
blemele mediului înconjurător : 
amenajări de teritorii, valorifi
carea unor terenuri pentru a- 
gricultură sau economia fores
tieră, protejarea așezărilor 
umane,

© CLEI PENTRU... 
DRUMURI. în procesul de 
rafinare a uleiului din semințe 
de bumbac rezultă o substanță 
lipicioasă de culoare cafeniu în
chis. S-a dovedit că această ră
șină poate servi drept liant pen
tru fixarea pietrișului și nisipu
lui în construcția de șosele, pu
țind înlocui cu succes tradițio
nalul, dar deficitarul bitum. în 
Turkmenia și Tadjikistan au și 
fost construite șosele cu ajuto
rul noului material.



Un moment important in dezvoltarea prieteniei
si colaborării dintre România si Guineea
? 5

co
pe 
de
de

Trăsătură constantă, definitorie a 
politicii externe a partidului și sta
tului nostru, solidaritatea militantă, 
prietenia și colaborarea tu tinerele 
state care au pășit pe calea dezvol
tării de sine stătătoare, cu toate ță
rile în curs de dezvoltare — și-a gă
sit o nouă și semnificativă exoresie 
concretă prin ’vizita efectuată Ia în
ceputul acestei săptămini la Bucu
rești. la invitația tovarășului Nicolae 
Ceaușescu și a tovarășei Elena 
Ceaușescu, de secretarul general al 
Partidului Democrat din Guineea, 
președintele Republicii Populare Re
voluționare Guineea, Ahmed Sekou 
Toure, împreună cu tovarășa Andree 
Toure.

Așa cum este cunoscut, in decursul 
anilor intre România și Guineea 
s-au dezvoltat relații de trainică 
prietenie și colaborare. Poporul ro
mân a urmărit cu viu interes și pro
fundă satisfacție transformările în
noitoare care au avut loc in țara 
prietenă. Punind capăt îndelungatei 
perioade de dominație colonială, po
porul guineez, sub conducerea Parti
dului Democrat, a redobîndit con
trolul asupra principalelor sectoare 
ale economiei — minele, băncile, 
merțul exterior — angajîndu-se 
calea unei dezvoltări economice 
sine stătătoare.

Desfășurîndu-se în atmosfera
caldă prietenie, înțelegere și stimă 
recinrocă, care este caracteristică 
ansamblului relațiilor româno-guine
eze, noua întîlnire dintre președinții 
celor două țări s-a înscris ca un eve
niment deosebit de important in evo
luția rodnică a colaborării dintre 
partidele, țările și popoarele noastre. 
Cum este știut, un rol determinant 
in întărirea și dezvoltarea pe multi
ple planuri a raporturilor româno- 
guineeze l-au avut și îl au tocmai 
întîlnirile și convorbirile dintre cei 
doi șefi de state. Inaugurat în 1974 
la Conakry, dialogul la nivel înalt 
dintre președinții Nicolae Ceaușescu 
și Ahmed Sekou Toure a continuat 
Ia București, în iulie și octombrie 
1979. si în mai 1980. documentele 
semnate cu aceste prilejuri și în spe
cial Tratatul de prietenie și coope
rare între România și Guineea șl 
Declarația solemnă comună româno- 
guineeză dind un conținut și mai bo
gat relațiilor bilaterale. își păstrează 
întreaga valabilitate și actualitate 
ideile conținute în Declarația solem
nă comună, semnată de cei doi con
ducători de partid și de stat, faptul 
că părțile și-au exprimat hotărîrea 
comună de a se călăuzi în continua
re în relațiile dintre ele, ca și cu 
alte state, dună principiile deplinei 
egalități în drepturi, ale 
denței și suveranității 
neamestecului în treburile 
nerecurgerii la forță și la 
țarea cu forța, pe dreptul 
pooor la dezvoltare de sine 
toare.

Este o realitate pusă în evidență 
și in cursul actualelor convorbiri că, 
prin transpunerea în viață a docu
mentelor amintite, a celorlalte înțe
legeri stabilite cu ocazia precedente
lor întîlniri, legăturile de strînsă 
prietenie, solidaritate și colaborare 
pe multiple planuri dintre partidele 
și țările noastre au cunoscut o dez
voltare neîntreruptă și fructuoasă, 
în acest spirit, s-a apreciat că re
zultatele pozitive obținute pînă in 
prezent pe această cale, precum și 
potențialul economic, in continuă 
creștere, al României și Guineei 
creează condiții favorabile pentru 
amplificarea și aprofundarea în 
continuare a acestor relații. Ambele 
părți și-au manifestat în acest sens 
interesul pentru extinderea schimbu
rilor comerciale și a cooperării în 
producție, în domenii cum ar fi :

indenen- 
nationale, 

interne, 
amenin- 
fiecărui 

stătă-

mecanizarea agriculturii, minerit, 
realizarea de complexe agroindus
triale, construcții civile etc. Se are, 
de asemenea, in vedere extinderea 
colaborării bilaterale în domeniile 
învățămintului, științei, culturii, să
nătății, mijloacelor de informare în 
masă, noul program de aplicare a 
acordului cultural dintre cele două 
țări ne perioada 1982—1984. încheiat 
recent, prevăzînd o serie de măsuri 
concrete în această privință. în ca
drul convorbirilor a fost dealtfel 
reafirmată dorința comună de a se 
valorifica mai bine 
existente, în acest fel puțind să 
asigure o evoluție mereu 
tă conlucrării bilaterale.

Schimbul de păreri care 
între cei doi șefi de stat 
la aspectele principale ale vieții in
ternaționale a scos in evidență po
zițiile României și Guineei in pro
blemele fundamentale ale contempo
raneității, dorința lor de a conlucra 
tot mai strins pe plan internațional 
în scopul promovării cauzei libertă
ții și independenței popoarelor, al fău
ririi unei lumi mai bune și mai drep
te. Reliefînd că pe plan mondial s-a 
ajuns la o încordare gravă, cei doi 
președinți au subliniat că interesele 
majore ale popoarelor cer să se ac
ționeze cu toată hotărîrea și respon
sabilitatea pentru a se pune capăt 
tensiunii dintre state, pentru a se 
opri cursul vieții internaționale spre 
confruntare, și război, pentru relua
rea și continuarea politicii de destin
dere.

în mod firesc, o deosebită preocu
pare generează cursa nestăvilită a 
înarmărilor, care periclitează grav 
pacea și securitatea întregii omeniri. 
Oprirea și încetarea cursei înarmări
lor și trecerea la dezarmare, in 
primul rînd la dezarmare nucleară — 
s-a apreciat de comun acord în 
timpul convorbirilor — reprezintă 
problema centrală a vieții interna
ționale, de aceasta depinzind asigu
rarea dreptului suprem al fiecărei 
națiuni la viață, libertate și pace.

Noile convorbiri la nivel înalt 
româno-guineeze au prilejuit, tot
odată, reafirmarea unor puncte de 
vedere comune privind necesitatea 
lichidării subdezvoltării și a instau
rării unei noi ordini economice mon
diale. care să ducă la progresul mai 
rapid al tuturor statelor. îndeosebi al 
celor rămase in urmă. în acest cadru 
a fost reliefată însemnătatea convo
cării unei conferințe la cel mai înalt 
nivel a țărilor în curs de dezvolta
re — așa cum a propus România — 
conferință la care să se discute pro
blemele privind extinderea cooperă
rii dintre aceste state, ale întăririi 
Unității lor de acțiune, in vederea 
realizării unei strategii comune pen
tru viitoarele negocieri globale cu 
țările dezvoltate.

Și cu acest prilej. România și Gui
neea și-au manifestat atașamentul lor 
ferm față de principiul rezolvării 
exclusiv prin mijloace pașnice, prin 
negocieri politice a tuturor situații
lor conflictuale, din oricare parte a 
globului, pe baza dreptului popoare
lor de a-și hotărî în mod liber 
soarta, fără nici o ingerință de 
afară.
' Manifestîndu-și preocuparea față 
de 
tul 
au 
de
Iației civile 
încetarea oricăror acțiuni militare din 
partea Israelului și retragerea ur
gentă a tuturor trupelor israeliene 
din Liban, asigurarea liniștii, inde
pendenței și integrității Libanului, 
trecerea la soluționarea probleme
lor poporului palestinian pe baza

posibilitățile 
se 

ascenden-

a avut Ioc 
cu privire

situația existentă
Mijlociu, cei 

arătat că' ocuparea 
vest și masacrele contra 

palestiniene

în Orien- 
doi' președinți 

Beirutului 
popu- 
impun

Mesajul secretarului general al O.N.U 
cu prilejul „Zilei internaționale a păcii

Poziția $.11. A. privind situația din Orientul Mijlociu
Discursul președintelui Ronald Reagan

dreptului său la autodeterminare, la 
constituirea unui stat palestinian in
dependent. în scopul soluționării 
globale, juste și durabile a probleme
lor Orientului Mijlociu, cei doi șefi 
de stat s-au pronunțat pentru convo
carea unei conferințe internaționale, 
sub egida și cu participarea activă a 
O.N.U., la care să participe toate 
forțele interesate, inclusiv Organiza
ția pentru Eliberarea Palestinei.

O atenție deosebită a fost acordată, 
totodată, situației din Africa, subli- 
niindu-se importanța restabilirii și 
întăririi unității și solidarității țări
lor africane pentru consolidarea in
dependenței naționale, pentru accele
rarea progresului lor economic și so
cial, pentru eliberarea continentului 
de vestigiile colonialismului, rasis
mului și apartheidului. România și 
Guineea au evidențiat necesitatea 
imperioasă a asigurării accesului 
neintirziat la independență al Nami
biei, precum și a dreptului poporului 
namibian de a-și alege singur calea 
dezvoltării viitoare și și-au exprimat 
solidaritatea deplină cu lupta dreap
tă a poporului sud-african.

Similitudinea de păreri intre cei 
doi președinți s-a manifestat și in 
celelalte probleme abordate cum ar 
fi : edificarea securității și cooperă
rii in Europa și încheierea cu re
zultate cit mai bune a reuniunii de 
la Madrid, creșterea rolului țărilor 
mici și mijlocii, al țârilor in curs de 
dezvoltare, nealiniate la soluționarea 
problemelor complexe ce confruntă 
omenirea și altele.

Salutind cu satisfacție rezultatele 
fructuoase ale noului dialog la nivel 
înalt româno-guineez, opinia publică 
din țara noastră își exprimă convin
gerea că ele vor contribui la dezvol
tarea tot mai intensă a relațiilor de 
colaborare și solidaritate dintre 
România și Guineea, spre folosul și 
spre binele ambelor țări și popoare, 
al cauzei păcii, progresului și colabo
rării internaționale.

Radu BOGDAN

NAȚIUNILE UNITE 21 (Ager
pres). — Cu prilejul Zilei interna
ționale a păcii, marcată marți, in 
baza unei hotăriri adoptate in 1981 
de Adunarea Generală a Națiuni
lor Unite, secretarul general al 
O.N.U.. Javier Perez de Cuellar, a 
dat publicității un mesaj în care 
subliniază necesitatea intensificării 
eforturilor pentru apărarea păcii. 
..Trebuie să recunoaștem, se arată 
în mesaj, că această zi marchează 
mai degrabă un obiectiv decit o 
realizare. In multe regiuni ale lu
mii nu există pace. Ea nu este ni
căieri sigură și nici nu poate fi atît 
timp cit interesele comune tuturor 
popoarelor nu sint tratate cu prio
ritate".

Remarcând că „Ziua internațio
nală a păcii coincide în acest an și 
va coincide de acum înainte 
deschiderea sesiunilor ordinare 
Adunării Generale a O.N.U.". 
cretarul general a reamintit

cu 
ale 
se
că

„Națiunile Unite au ’fost înființa
te avind ca obiectiv principal apă
rarea păcii. Este, deci, urgent ne
cesar. a subliniat el. ca delegațiile 
la sesiune, reprezentînd guvernele 
din aproape toate țările lumii, să 
ia din nou in considerare modul in 
care poate fi realizat acest obiectiv 
și. concret, in ce fel poate fi folo
sită Organizația Națiunilor Unite 
ca un instrument pentru reglemen
tarea pașnică a diferendelor".

„Marcarea acestei prime Zile in
ternaționale a păcii reflectă nu nu
mai străvechiul vis al unei omeniri 
fără războaie, ci. chiar mai mult, 
un grad sporit de conștientizare 
actuală asupra pericolelor fără 
precedent în care trăim. De la a- 
cest grad de conștientizare trebuie 
să provină înțelepciunea și hotărî- 
rea de a aborda cu responsabilita
te sursele de conflict și de neîn
credere, in conformitate cu princi
piile Cartei" — se relevă în mesa
jul secretarului general al O.N.U.

WASHINGTON 21 (Agerpres). — 
Președintele S.U.A., Ronald Reagan, 
a declarat, intr-un discurs televizat, 
că „tragedia oribilă" a uciderii popu
lației din taberele palestiniene situa
te in sectorul vestic al Beirutului 
„reamintește imperativul absolut de 
a se realiza pacea în această tară și 
în această regiune frămintate". „Is
raelul trebuie să ințeleagă că nu 
există nici o cale ca el să-și impună 
propriile soluții — a spus Reagan. 
Iar noi, cu toții, trebuie să ne dedi
căm din nou eforturile cauzei păcii. 
Reafirm apelul de a se realiza pro
grese cit mai grabnice pentru a se 
rezolva problema palestiniană, pre

cum și propunerile Statelor Unite, 
care au devenit acum și mai ur
gente".

A sosit timpul să se acționeze — a 
declarat în continuare președintele 
S.U.A. ; să se acționeze în comun 
pentru restabilirea păcii la Beirut, să 
se contribuie la formarea unui gu
vern libanez stabil, capabil să re
aducă pacea și independența tuturor 
locuitorilor Libanului și să se ajungă 
la o rezolvare justă și durabilă a 
conflictului dintre Israel și vecinii 
săi arabi, de natură să satisfacă 
drepturile palestinienilor, care sint, 
cu toții, prea des victimele conflic
tului.

încheierea lucrărilor Consiliului Central al O.E.P.

DESCHIDEREA SESIUNII ADUNĂRII GENERALE A O.N.U
NAȚIUNILE UNITE 21 (Agerpres). — Marți au început, la sediul din 

New York al Organizației Națiunilor Unite, lucrările sesiunii ordinare a 
Adunării Generale, cea de-a 37-a de la înființarea organizației.

Asemenea sesiunilor precedente, 
ordinea de zi provizorie cuprinde 
peste 130 de puncte, înglobînd pro
blemele de bază — politice, juridice, 
economice, militare, sociale, cultura
le și umanitare — de care depind 
stabilitatea, pacea, securitatea și pro
gresul statelor. Subiectele sînt repar
tizate in grupuri de chestiuni esen
țiale pentru evoluția normală a rela
țiilor internaționale, cum ar .fi întă
rirea și .generalizarea principiilor de 
drept chemate să guverneze rapor
turile dintre state, reglementarea 
prin mijloace pașnice a conflictelor,, 
oprirea cursei înarmărilor 
rea unor măsuri practice 
mare, în primul rind de

nucleară, întărirea securității inter
naționale, lichidarea colonialismului, 
neocolonialismului și apartheidului, 
instaurarea unei noi ordini economi
ce internaționale, diversificarea coo
perării intre state.

Convorbiri 
iugoslavo-turce

și realiza- 
de dezar- 
dezarmare

AGENȚIILE DE PRESA
e scurt

DESCHIDEREA TÎRGULUÎ INTERNAȚIONAL „IKOFA ’82”. La Miin- 
chen s-a deschis Tîrgul internațional „IKOrA ’82", la care participă 1 500 
firme și întreprinderi din 23 de țări. Standul românesc 
ministrul economiei landului Bavaria, Anton Jaumann, de primarul ge
neral al orașului Munchen, Erich Kiesl, precum și de 
Ministerului federal al Economiei. Calitatea și modul de prezentare a 
produselor românești au fost apreciate de oaspeți și de vizitatori.

BELGRAD 21 (Agerpres). — în 
cursul convorbirilor dintre Petar 
Stambolici, președintele Prezidiului 
R.S.F. Iugoslavia, și Kenan Evren, 
președintele Republicii Turcia, aflat 
într-o vizită oficială în Iugoslavia — 
relevă agenția Taniug — au fost 
abordate o serie de probleme inter
naționale actuale, un loc deosebit re
venind problematicii europene și 
situației din Orientul Mijlociu. Păr
țile au subliniat dorința lor de a con
tribui la stabilitatea în Europa și la 
întărirea cooperării în Balcani, evi
dențiind necesitatea de a se depune 
în continuare eforturi pentru tradu
cerea in practică a prevederilor Ac
tului final de la Helsinki.

DAMASC 21 (Agerpres) — La 
Damasc s-au încheiat lucrările Con
siliului Central al Organizației pen
tru Eliberarea Palestinei, desfășurate 
sub președinția lui Khaled Al- 
Fahhoum, președintele Consiliului 
Național Palestinian (C.N.P.), și in 
prezența lui Yasser Arafat, președin
tele Comitetului Executiv al O.E.P.

După cum transmite agenția pales
tiniană de știri W.A.F.A., dezbaterile 
s-au concentrat asupra masacrelor 
comise împotriva populației palesti
niene civile din taberele de refugiați 
Sabra și Shatila, precum și a arestă
rii a mii de palestinieni și libanezi 
din Beirutul de vest.

Comunicatul dat publicității la în
cheierea lucrărilor subliniază că tru
pele israeliene invadatoare sînt res
ponsabile pentru masacrul săvîrșit. 
Consiliul Central al O.E.P. — se 
arată in document — și-a exprimat 
hotărîrea de a lua toate măsurile 
posibile pentru a asigura securitatea 
refugiaților palestinieni.

Totodată, Consiliul Central al 
O.E.P. a reafirmat unitatea luptei 
poporului palestinian din afara și din 
interiorul teritoriilor ocupate. A fost 
subliniată necesitatea intensificării 
luptei armate palestiniene împotriva

agresiunii israeliene în teritoriile 
ocupate.

Au fost, de asemenea, discutate 
hotărîrile Conferinței arabe la nivel 
înalt de la Fes (Maroc), apreciin- 
du-se aportul delegației palestiniene 
la succesul reuniunii.

Consiliul Central al O.E.P. a ex
primat mulțumiri statelor, mișcări
lor de eliberare națională și forțelor 
iubitoare de pace, antiimperialiste 
din intreaga lume, pentru sprijinul 
acordat revoluției palestiniene.

Consiliul Central a recomandat 
Comitetului Executiv al O.E.P. și Se
cretariatului Consiliului Național 
Palestinian să stabilească data și 
locul celei de-a XVI-a sesiuni a 
C.N.P., care să se desfășoare înainte 
de sfîrșitul lunii octombrie.

+
HAVANA 21 (Agerpres). — Pre

ședintele Comitetului Executiv al 
Organizației pentru Eliberarea Pa
lestinei, Yasser Arafat, a adresat 
președintelui in exercițiu al Mișcă
rii de nealiniere. Fidel Castro Ruz, 
un mesaj in care sint relatate eve
nimentele recente din Liban, crime
le comise în rindul populației civi
le din Beirut, pentru a fi făcute cu
noscute tuturor țărilor nealiniate — 
transmite agenția Prensa Latina.

Amin Gemayel - ales președinte al Libanului
BEIRUT 21 (Agerpres). — Aduna

rea Națională Libaneză l-a ales, 
marți, in primul tur de scrutin, pe 
Amin Gemayel ca președinte al țării, 
pentru un mandat de șase ani, in
formează agențiile internaționale de 
presă. în favoarea lui Amin_Gemayel 
au votat 77 din cei 80 de deputați 
prezenți. Majoritatea cerută pentru 
a fi ales era de 62 de voturi (din 
totalul de 92, cit numără membrii 
Adunării Naționale).

Amin Gemayel va depune joi ju- 
rămintul constituțional.

Mandatul președintelui )•'"d/xerci- 
țiu, Elias Sarkis, se încheie $la 23 
septembrie. j'

■fc
în virstă de 40 de ani, Amin Ge

mayel este al 8-lea președinte ales, 
de la proclamarea independentei 
Libanului, in 1943. El este fratele 
președintelui ales Bechir Gemayel, 
ucis intr-un atentat la 14 septem
brie. A studiat dreptul.

a fost vizitat de

reprezentanți ai

LA iîtîLtSRAD a avut loc, marți, 
o întrevedere intre președintele 
Prezidiului R. S. F. Iugoslavia, Pe
tar Stambolici, și președintele 
R. P. R. Guineea, Ahmed Sekou 
Toure, care, in drum spre patrie, 
s-a oprit în capitala iugoslavă, in
formează agenția Taniug. Schimbul 
de opinii ce a avut loc cu acest 
prilej s-a referit la dezvoltarea re
lațiilor dintre cele două țări, preci
zează sursa citată, adăugind că au 
fost abordate și unele probleme ma
jore ale vieții internaționale.

ACORD AL FORȚELOR DE O- 
POZIȚIE DIN R.F.G. Reunite in 
ședință comună la Bonn. Partidul 
Liber Democrat. Uniunea Creștin- 
Democrată și Uniunea Creștin-So- 
cială — forțele politice aflate în

opoziție în R.F.G. — au ajuns, după 
patru ore de negocieri, la un acord 
privind prezentarea, la 1 octombrie, 
a unei „moțiuni de neîncredere 
constructivă" față de actualul gu
vern condus de cancelarul Helmut 
Schmidt. Acordul îi permite, teo
retic, președintelui U.C.D., Helmut 
Kohl, candidatul democrației crești
ne la funcția de cancelar, să întru
nească majoritatea in Bundestag.

CONFERINȚA EUROPEANĂ 
ASUPRA TEHNICILOR ANTISE
ISMICE. La Atena au început lucră
rile celei de-a șaptea Conferințe eu
ropene asupra tehnicilor antiseismi
ce la care participă peste 320 de 
specialiști din țările europene, prin
tre care și România.

în pregătirea celui dc-al IV-lea 
Congres al FRELIMO

MAPUTO 21 (Agerpres). — La Ma
puto a fost dat publicității Proiectul 
de teze pentru cel de-al IV-lea Con
gres al Partidului Frontul de Eli
berare din Mozambic (FRELIMO), 
elaborat de Conferința națională de 
anul trecut a partidului.

Procesul de construire a socialis
mului — se arată în document — re
clamă extinderea legăturilor partidu
lui cu masele, consolidarea caracte
rului său de clasă, mobilizarea între
gului popor la soluționarea sarcinilor 
care stau în fața Mozambicului.

în domeniul politicii externe — se 
arată in proiect — FRELIMO consi
deră că principala sa sarcină constă 
in lupta pentru pace și colaborare 
internațională, în creșterea aportului 
său la consolidarea frontului antiim- 
perialist.

Constituirea unei noi forțe 
multinaționale

LA DESCHIDEREA SESIUNII ADUNĂRII GENERALE A O. N. U.

NAȚIUNILE UNITE 21 (Agerpres). 
— în cadrul unei conferințe de pre
să organizate la Sediul Națiunilor 
Unite, secretarul general al O.N.U., 
Javier Perez de Cuellar, a anunțat 
că guvernul libanez l-a informat o- 
ficial asupra acordului său cu re
venirea la Beirut a forței multina
ționale compuse din contingente de 
militari din S.U.A., Franța și Ita
lia. Perez de Cuellar a precizat că 
observatorul permanent al O.E.P. la 
O.N.U., Labib Zehdi Terzi, i-a co
municat că O.E.P. ar fi preferat tri
miterea unei forțe a Națiunilor Uni
te, dar că nu are obiecții în legă
tură cu revenirea la Beirut a for
ței multinaționale.

WASHINGTON 21 (Agerpres). — 
Președintele S.U.A.. Ronald Reagan, 
a făcut cunoscut că. în urma con
sultărilor dintre guvernele Statelor 
Unite, Franței și Italiei, s-a căzut de 
acord asupra formării unei noi forțe 
multinaționale, compusă din contin
gente de militari din cele trei țări, 
similară cu cea care a fost folosită 
luna trecută pentru dezangajarea 
militară in zona capitalei libaneze.

El a precizat că această forță, care 
va rămîne în Liban pe timp limitat, 
va avea misiunea „de a permite gu- 
vcrnului libanez Să-și reia suverani
tatea deplină asupra capitalei, ca o 
condiție prealabilă esențială pentru 
extinderea controlului său asupra în
tregii țări". bPentru ca forța multi
națională să reușească — a subliniat 
Ronald Reagan — este esențial ca 
Israelul să se retragă din Beirut’!.

PARIS 21 (Agerpres). — Pre
ședintele Francois Mitterrand a anun
țat, într-o alocuțiune televizată, că 
„la cererea guvernului libanez șl 
pentru a răspunde la o serie de ape
luri în special din lumea arabă", a 
hotărit ca Franța să participe la 
formarea unei noi forțe multinațio
nale in Liban, informează agenția 
France Presse.

ROMA 21 (Agerpres). — Italia a 
confirmat luni seara acordul său cu 
guvernele francez și american pen
tru trimiterea unei forțe multina
ționale de pace la Beirut, relevă un 
comunicat al Ministerului Afacerilor 
Externe dat publicității la Roma.
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Popoarele așteaptă măsuri concrete pehtru soluționarea 
marilor probleme ale lumii contemporane

Continuă protestele în legătură cu masacrele de la Beirut
Așa cum a intrat în tradiție, ieri, 

în cea de-a treia marți a lunii 
septembrie, la sediul din New York 
al Națiunilor Unite s-au deschis lu
crările sesiunii Adunării Generale a 
O.N.U. — cea de-a 37-a sesiune or
dinară — eveniment de prim rang 
în viața internațională. Ilustrînd țe
lul declarat al organizației, încă de 
la constituirea acesteia, ziua inaugu
rării lucrărilor este marcată ca zi 
internațională a păcii.

Dimensiunea actualei sesiuni este 
sporită datorită condițiilor interna
ționale deosebit de complexe în care 
ea are loc. într-adevâr, pe arena 
mondială se manifestă încă puternic 
politica de împărțire a sferelor de 
influență, de forță și dictat. în mul
te regiuni ale lumii continuă sau 
apar noi conflicte, ce produc mari 
distrugeri materiale și umane : cursa 
înarmărilor a luat proporții fără 
precedent, făcind să crească perico
lul unei confruntări Ia scară plane
tară. Situația este agravată de ac
centuarea crizei economice mondiale, 
care a cuprins, practic, toate sta
tele. deteriorind în special pozițiile 
țărilor in ,curs de dezvoltare. ,

Persistența și chiar agravarea 
acestor stări de lucruri, eșecurile re
petate in încercările de a fi rezol
vate intr-un cadru mai mult sau 
mai puțin restrîns evidențiază, 
o dată în plus, necesitatea participă
rii active, cu drepturi egale, a tutu
ror statelor, indiferent de mărimea 
lor, la soluționarea in interesul tu
turor popoarelor a problemelor ce 
confruntă lumea de astăzi. Or, 
O.N.U., prin vocația sa universală, 
cuprinzînd cvasitotalitatea țărilor lu
mii, oferă cadrul cel mai corespun
zător de participare la rezolvarea 
complexelor probleme ale omenirii, 
la asigurarea păcii și securității mon
diale.

Pornind tocmai de la aceste reali
tăți și cerințe, România socialistă, 
președintele ei au militat și mili- 
’ează statornic pentru creșterea ro
lului O.N.U. și a eficienței sale, ast
fel incit organizația să-și poată în
deplini misiunea încredințată de po
poare. Reafirmind. recent, poziția 
consecventă a țării noastre în aceas
tă privință, președintele NICOLAE 
CEAUȘESCU arăta : „Acordăm o 
mare însemnătate creșterii rolului 
Organizației Națiunilor Unite in 
viața internațională. Considerăm că 

este necesar să se acționeze în așa 
fel incit hotărîrile adoptate de Or
ganizația Națiunilor Unite, de orga
nismele sale să fie aplicate in*  viață. 
Să aducem asemenea îmbunătățiri 
activității acestui forum mondial, in
cit el să aducă o contribuție mai 
puternică la instaurarea păcii, la 
obligarea tuturor popoarelor, a tutu
ror statelor să respecte hotărîrile 
Națiunilor Unite consacrate păcii, 
independenței fiecărei națiuni".
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Această poziție, activitatea con
structivă dusă de România in cadrul 
O.N.U. și al organismelor sale, 
inițiativele președintelui Nicolae 
Ceaușescu se bucură de o largă re

Inițiative și propuneri românești pe ordinea de zi a forumului mondial

cunoaștere internațională. Sint sem
nificative in acest sens aprecierile 
secretarului general al O.N.U., Ja
vier Perez de Cuellar, care, cu pri
lejul vizitei sale la București, de
clara : „Am rămas cu puternica im
presie că președintele Nicolae 
Ceaușescu este un om care crede în 
Organizația Națiunilor Unite, care 
crede că O.N.U. este un instrument 
adecvat pentru soluționarea proble
melor internaționale, dar că. pe de 
altă parte, se simte nevoia unor mo
dificări in modul in care organizația 
mondială este folosită de țările mem
bre... Activitatea României a exerci
tat o deosebită influență asupra țări
lor membre ale O.N.U. Ea a obținut 
rezoluții de o importanță extraordi
nară pentru viața internațională, pen
tru comunitatea internațională".

Caracterul complex și contradicto
riu al cursului vieții internaționale, 
prioritățile impuse de evoluțiile pe 
plan politic, economic sau social, 
multitudinea și acuitatea probleme
lor ce preocupă popoarele lumii ,sint 
reflectate de agenda provizorie a 
actualei sesiuni a Adunării Gene
rale a O.N.U., mai încărcată decit 
oricînd, cuprinzînd 136 de puncte.

Problemă centrală a vieții interna
ționale. oprirea cursei înarmărilor 
și trecerea la dezarmare, in primul 
rind la dezarmare nucleară, se află 
pe primul plan al preocupărilor ac
tualei sesiuni. Caracterul său prio

ritar decurge atît din ritmul aberant 
al creșterii cheltuielilor militare — 
anul acesta vor atinge nivelul de 
600 de miliarde de dolari — cit și 
din pericolul potențial pe care-1 re
prezintă acumularea de noi arma
mente, îndeosebi nucleare. Uriașele 
arsenale militare existente, proiecte
le de fabricare a unor noi tipuri de 
arme nucleare, cu capacitate de dis
trugere sporită, fac ca, in cazul unui 
nou război mondial, să fie pusă in 
pericol insăși existența civilizației 
umane : să nu mai existe nici în
vinși, nici învingători, să fie distru
să’ intreaga omenire. Toate statele 
lumii, indiferent de zona geografică 

în care se află, sint interesate în cel 
mai inalt grad, au răspunderea in 
fața popoarelor lor să-și exprime 
voința politică, să facă totul pentru 
oprirea cursei înarmărilor. Aceas
ta cu atit mai mult cu cit re
centa sesiune specială pentru dezar
mare a O.N.U. nu a fost in măsură 
să adopte hotăriri concrete și să 
determine trecerea fermă, pe baza 
unui program global, la măsuri de 
dezarmare.

Acționînd cu fermitate în spriji
nul aspirațiilor vitale ale popoarelor 
de a trăi in pace și securitate, 
România readuce in atenția partici- 
panților la sesiune propunerea pri
vind oprirea de îndată a cursei înar
mărilor, înghețarea cheltuielilor mi
litare la nivelul acestui an și trece
rea treptată la reducerea lor cu cel 
puțin 10 la sută pină in 1985. De 
asemenea, țara noastră se pronunță 
pentru elaborarea principiilor care 
să călăuzească statele in acțiunea 
de reducere a cheltuielilor militare, 
toate acestea, urmînd să fie cristali
zate intr-o declarație a O.N.U.

Acțiunile agresive ale Israelului in 
Liban, situația din Orientul Mijlo
ciu, în ansamblu, războiul dintre 
Iran și Irak, numeroase alte focare 
de conflict existente pun cu preg
nanță in evidență actualitatea strin
gentă a propunerii românești pri
vind reglementarea pe cale pașnică 

a tuturor diferendelor dintre state, 
ca o condiție de bază a menținerii 
păcii și securității internaționale. 
Adoptarea de . către Adunarea Gene
rală a Proiectului de declarație asu
pra reglementării pe cale pașnică a 
tuturor diferendelor dintre state, 
proiect negociat timp de trei ani, ca 
și crearea unui organism special 
pentru bune oficii pentru a organiza 
tratativele in vederea soluționării 
problemelor dintre state, propusă de 
asemenea de țara noastră, ar contri
bui, fără îndoială, la creșterea ro
lului O.N.U. in viața internațională, 

înscrisă in aceeași sferă de pre
ocupări ale comunității internaționa

le se află și propunerea privind 
consolidarea bunei vecinătăți intre 
state, principiu de bază al vieții in
ternaționale, cu profunde implicații 
asupra procesului de destindere, 
propunere prezentată de asemenea 
de țara noastră și care figurează 
acum ca punct distinct pe agenda 
sesiunii.

între numeroasele puncte pe agen
da sesiunii referitoare la vasta pro
blematică economică a lumii con
temporane se reliefează problema 
lansării negocierilor globale asupra 
cooperării economice internaționale 
și dezvoltării. Dialogul „Nord-Sud“ 
între țările dezvoltate și cele în curs 
de dezvoltare — cum li se mai spu
ne negocierilor globale — ca parte 
integrantă a noii ordini economice 
internaționale, constituie o problemă 
fundamentală, care preocupă un 
foarte mare număr de state mem
bre ale organizației mondiale. Agra
varea crizei mondiale, consecință a 
dezechilibrelor de structură din eco
nomia contemporană, a sistemului de 
relații inechitabile existente în lu
mea de azi, urgentează soluționarea 
acestei probleme și revine Adunării 
Generale răspunderea să convină 
măsuri care să ducă la Reglementări 
corespunzătoare intereselor tuturor 
popoarelor, în spiritul cerinței reali
zării unei noi ordini economice in
ternaționale. România socialistă sus

ține cu hotărîre lansarea în cadrul 
O.N.U. a negocierilor globale asupra 
cooperării economice internaționale 
in vederea dezvoltării, evidențiind 
totodată necesitatea întăririi unită
ții de acțiune a țărilor în curs de 
dezvoltare, pentru a-și putea apăra 
și promova cu mai multă eficiență 
interesele în raporturile cu statele 
industrializate.

Ordinea de zi a sesiunii cuprinde 
numeroase puncte din domeniul so- 
Cial-umanitar, între care se disting 
cele ce privesc statutul activ, rolul 
și răspunderea tineretului in lumea 
contemporană.

Sub semnul pregătirilor pentru 
marcarea in 1985 a „Anului interna
țional al tineretului" (A.I.T.), procla
mat, după cum>. se știe, la inițiativa 
țării noastre, participanților la re
uniune le vor fi prezentate spre 
dezbatere propunerile privind pune
rea în aplicare a programului de 
măsuri și activități pentru A.I.T., 
asupra cărora s-a convenit cu prile
jul celei de-a Il-a sesiuni a Comi
tetului Consultativ al O.N.U. in 
această chestiune, comitet a cărui 
președinție este deținută de repre
zentantul României, tovarășul Nicu 
Ceaușescu, secretar al C.C. al U.T.C.

Agenda sesiunii Adunării Genera
le a p.N.U. cuprinde și alte proble
me importante, cu profunde impli
cații asupra mersului vieții interna
ționale. Ceea ce și explică interesul 
cu care vor fi urmărite lucrările se
siunii, pe cele mai diferite meridi
ane ale lumii, popoarele așteptînd 
nu doar cristalizarea în paginile 
unor rezoluții a aspirațiilor lor de 
pace și progres economic și social, 
ci și trecerea la măsuri concrete 
pentru punerea lor în viață. în spi
ritul acestui comandament funda
mental, România, alături de celelal
te state socialiste, de țările în curs 
de dezvoltare și nealiniate, de toate 
statele membre, consecventă poziții
lor sale de principiu, elaborate de 
președintele țării, va depune toate 
eforturile pentru buna desfășurare 
a actualei sesiuni, pentru obținerea 
unor rezultate pozitive, care să co
respundă așteptărilor popoarelor, 
dorinței lor de a trăi în securitate, 
într-o lume mai dreaptă și mai 
bună.

Valentin PĂUNESCU

SOFIA 21 (Agerpres). — Republi
ca Populară Bulgaria condamnă cu 
indignare masacrul sîngeros împotri
va populației palestiniene și libane
ze din Beirut, se pronunță cu fer
mitate pentru retragerea imediată și 
necondiționată a trupelor israeliene 
din Liban, in conformitate cu hotă- 
ririle Consiliului de Securitate al 
O.N.U. — se spune intr-o declarație 
difuzată de agenția B.T.A. A sosit 
trapul pentru o. reglementare adevă
rată a crizei din Orientul Mijlociu, 
care n.u poate fi concepută fără în
făptuirea drepturilor legitime ale 
poporului palestinian, inclusiv drep
tul de a avea un stat propriu, men
ționează declarația.

PHENIAN 21 (Agerpres). — Minis
terul Afacerilor Externe al R.P.D. 
Coreene a dat publicității o declara
ție relevind că atrocitățile săvîrșite 
în Beirutul de vest constituie un grav 
act criminal, ce ignoră dreptul și 
practicile internaționale. Guvernul și 
poporul R.P.D. Coreene — se spune 
în declarația difuzată de agenția 
A.C.T.C. — denunță cu indignare 
masacrarea populației palestiniene de 
către agresori.

VARȘOVIA 21 (Agerpres). — Gu
vernul Republicii Populare Polone 
condamnă cu toată fermitatea pe au
torii masacrului barbar în rindul re
fugiaților palestinieni din cele două 
tabere din vestul Beirutului și cere 
pedepsirea acestora, se spune într-o 
declarație difuzată de agenția P.A.P. 
De asemeriea, documentul cere înce
tarea agresiunii israeliene în Liban, 
retragerea imediată și necondiționa
tă a trupelor de ocupație de pe te
ritoriul libanez.

HANOI 21 (Agerpres). — Ministe
rul de Externe al Republicii Socia
liste Vietnam a dat publicității o de
clarație în care condamnă cu hotă
rîre acțiunile criminale ale agresori
lor israelieni în Liban, relatează a- 
genția V.N.A. Poporul și Guvernul 
R.S. Vietnam cer încetarea imediată 
a represiunilor împotriva popoarelor 
palestinian și libanez, retragerea ne- 
întîrziată a trupelor israeliene din 
Beirut și din alte zone ale teritoriului 
libanez, respectarea independenței și 
suveranității Libanului — se arată în 
declarație.

LUSAKA 21 (Agerpres). — Israelul 
poartă întreaga răspundere pentru 
masacrarea populației pașnice pales
tiniene și libaneze din Beirut, a de
clarat, in cadrul unei conferințe de 
presă, președintele Zambiei, David 
Kenneth Kaunda.

NAIROBI 21 (Agerpres). — Pre
ședintele Kenyei, Daniel Arap Moi, 
a dat publicității o declarație in care 
califică masacrul refugiaților din cele 
două tabere palestiniene drept o în
călcare gravă a celor mai elementare 
norme ale legilor și moralei interna
ționale.

BRUXELLES 21 (Agerpres). — 
Miniștrii de externe ai Pieței co
mune au dat publicității o declarație 
în care iși exprimă „consternarea și 
repulsia" în legătură cu „acțiunea 
criminală" de masacrare a refugia- 
țîlor palestinieni.

DELHI 21 (Agerpres). — Guvernul 
Indiei își exprimă profunda indig
nare față de masacrarea populației 
pașnice din vestul Beirutului, aceste 
acțiuni fiind o consecință a agresiu
nii Israelului în Liban, a ocupării 
sectorului de vest al capitalei liba
neze — se spune intr-o declarație 
oficială publicată la Delhi.

JAKARTA 21 (Agerpres). —. Pre
ședintele Suharto al Indoneziei a con
damnat cu tărie politica ostilă a Is
raelului împotriva statelor arabe și 
a arătat că o asemenea atitudine îm
piedică realizarea unei soluționări 
juste a problemei Orientului Mijlociu, 
relatează agenția QNA.

RIAD 21 (Agerpres). — Masacre
le comise împotriva taberelor de re- 
fugiați palestinieni din Liban au 
provocat un val de indignare in toa
te țările islamice și în întreaga lume, 
se arată intr-p declarație a Organi
zației Conferinței Islamice.

BONN 21 (Agerpres). — Internațio
nala Socialistă condamnă „masacra
rea a sute de bărbați, femei și copii 
în taberele de refugiați palestinieni 
din Liban" și cere organizarea ime
diată a unei anchete asupra „acestor 
acte îngrozitoare de barbarie", se 
arată intr-un comunicat publicat al 
acestei organizații.

TEL AVIV 21 (Agerpres). — Miș
cările greviste și manifestațiile de 
protest împotriva masacrelor comise 
în taberele de refugiați palestinieni 
din Beirutul de vest au continuat
marți, pentru a doua zi consecutiv, 
în principalele localități din Cisior
dania și Gaza, teritorii ocupate de 
Israel, relatează agenția France 
Presse. în partea de est, arabă, a 
Ierusalimului, la Bethleem și Hebron, 
greva comercianților era totală.


