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rSTRINGEREA RECOLTEI— 
acțiune de mare amploare, care cere bună organizare, 

participarea la muncă a tuturor locuitorilor satelor
® Culesul porumbului trebuie intensificat deoarece la începutul acestei săptămîni mai era de 

strîns de pe aproape 1,3 milioane de hectare.
® în cel mai scurt timp să se încheie recoltarea cartofilor de pe ultimele 25 000 de hectare, iar 

producția să fie transportată rapid și bine depozitată.
® Recoltarea sfeclei de zahăr se desfășoară potrivit graficelor, dar în unele județe se află pe 

cîmp, în grămezi, cantități apreciabile, care trebuie livrate imediat fabricilor prelucrătoare.
® Printr-o amplă concentrare de forțe, toate roadele grădinilor și livezilor să fie adunate într-un 

timp scurt, pentru ca nimic să nu se deprecieze.

GALAȚI

Noi tipuri 
de nave maritime

La Șantierul naval Galati a fost 
lansată o nouă navă, construită 
pentru flota noastră maritimă co
mercială. Ea este destinată trans
portului de mărfuri generale (in 
vrac și conteinere), de mașini și 
utilaje, echipamente, cherestea etc. 
Nava are un grad sporit de satu
rare, ceea ce va face ca timpul de 
staționare Ia cheiul de armare să 
fie scurtat cu 10 zile. De remarcat 
că de la începutul anului și pină în 
prezent Șantierul naval Galați a 
livrat un număr de 10 nave de di
ferite tipuri.

în prezent, navaliștii gălățeni rea
lizează operațiile premergătoare a- 
propiatei lansări a unei noi nave de 
55 000 tdw (in fotografie). Este a 
patra de această capacitate ce se 
construiește aici. Comparativ cu 
celelalte de același tip, această navă 
a avut cel mai scurt ciclu de mon
taj in doc, dovadă a hărniciei și 
priceperii colectivelor de construc
tori navali. Pe platformele de 
asamblare ale docului au prins 
contur primele secții ale unei noi 
nave de același tip, iar în apropie
re, secțiile din tablierul podului

• Borcea așteaptă și ele momentul 
finalizării pentru a fi expediate be
neficiarului. De curind au fost li
vrate către NAVROM Constanta și 
întreprinderii de pescuit oceanic 
Tulcea două noi nave maritime: pri
mul vas pentru transport de traile- 
re, autoturisme, și conteinere desti
nat flotei comerciale românești și, 
respectiv, o nouă navă din seria 
„Polar". (Dan Plăeșu, coresponden
tul „Scinteii").
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Am Intrat in ultima săptămînă a 
lunii septembrie, care marchează o 
perioadă de virf a lucrărilor agri
cole. Din cimp, din grădini și li
vezi trebuie strinse, transportate și 
depozitate mari cantități de pro
duse agricole. Pentru ca acestea 
să fie puse cit mai repede la adă
post și nimic din recoltă să nu se 
piardă, se impune ca în toate uni
tățile agricole să se asigure o te
meinică organizare a muncii, par
ticiparea la recoltare a tuturor lu
crătorilor de pe ogoare, a tuturor 
locuitorilor de la sate — tineri și 
virstnic^. șărbați și femei, angajați 
ai diferr, ,.:Or unități locale —, ca și a 
numeroși oameni ai muncii de la 
orașe, elevi și studenți. Recolta 
este o avuție a Întregului pbpor și, 
de aceea, stringerea ei neîntîrziată 
și fără pierderi este o problemă de 
interes național. Cu toții 
interesați să stringem în 
cel mai scurt toate roadele 
toamne spre a se asigura 
aprovizionare a oamenilor 
de la orașe și 
agroalimentare.

Cu prioritate 
intensificată la 
rea porumbului, 
ajuns la maturitate 
toate suprafețele. Pină in seara zi
lei de 26 septembrie porumbul a 
fost strins de pe 832 000 hectare, 
reprezentind 39 la sută din supra
fața cultivată. Lucrările sint mai 
avansate in , unitățile agricole de 
stat și cooperatiste din județele 
Iași, Botoșani, Bacău, Olt, Dolj, 
Mehedinți, precum și in Sectorul 
agricol Ilfov. în ritm mult mai in
tens trebuie însă să fie strins po
rumbul îndeosebi in unitățile agri
cole din județele Arad, Tulcea, 
Constanța și. Teleorman ; sint ju
dețe mari cultivatoare, unde po
rumbul este bine copt, dar unde 
rezultatele se situează, procentual, 
sub media atinsă in. zona intii. De 
bună seamă, și în alte județe este 
nevoie să se acționeze cu forțe 
sporite Ia stringerea acestei cul
turi. Timpul presează și nu se mai 
poate admite nici o tărăgănare ! 
Pretutindeni trebuie să fie mobili
zate cit mai multe forțe umane la 
culesul manual al porumbului, iar 
transportul să se facă și cu’ atela
jele, astfel, incit să se reducă con-

sate cu

sîntem 
timpul 
acestei 

i buna 
muncii 

produse

se impune 
maximum 

cultură 
pe

să fie 
recolta- 
care a 
aproape

sumul de combustibil și să se evite ■ 
orice pierderi.

Cartofii 
de pe 80 
cultivate, 
sau fiind 
rea acestei 
cu măsurile care trebuie întreprin
se in vederea grăbirii recoltării 
cartofilor, cu deosebire In județele 
Olt, Tulcea, Timiș, Arad, Gorj, 
pretutindeni este nevoie să se ac
ționeze pentru stringerea tuturor 
tuberculilor, astfel incit să nu se 
piardă nimic din producția acestui 
an. Nu trebuie admis — așa cum 
se semnalează din unele județe — 
ca tuberculii de cartofi să fie lă- 
sați in grămezi pe cîmp, deoarece 
aceasta duce la infestarea lor cu 
boli care cauzează pierderi In 
timpul păstrării și le degradează 
însușirile culinare. Tot ce se recol
tează intr-o zi, pină seara să se 
transporte la centrele de recepție 
și Ia locurile de depozitare. De 
asemenea, trebuie intensificate 
transportul pe calea ferată și lucră
rile de însilozare, astfel încit in 
timpul păstrării să nu se înregis
treze nici o pierdere.

Pină acum, în majoritatea jude
țelor sfecla de zahăr a fost recol
tată potrivit graficelor Întocmite. 
Ca urmare, zilnic s-au asigurat 

. fabricilor 66 000 tone sfeclă, aproa
pe cit este prevăzut. Recoltarea și 
livrarea, sfeclei de zahăr trebuie 
insă intensificate îndeosebi in ju
dețele Dolj și Teleorman,, care 
deocamdată, nu se Încadrează in 
prevederile din grafice. De aseme
nea, se semnalează unele gîtuiri în 
transportul sfeclei, spre centrele de 
recepție și fabrici. In județul Mu
reș se află depozitate in grămezi 
pe cîmp . 23 000 tone sfeclă de za
hăr, iar in județele Timiș — 14 000 . 
tone, Bihor — 11 000 tone și Arad 
— 8 000 tone. Iată de ce, concomi
tent cu măsurile care se iau în ve
derea recoltării sfeclei 
graficelor, este nevoie să 
sificat transportul, iar 
din cimp să fie protejate 
și alte resturi vegetale.

Mult este de lucru in aceste zile 
și în grădini, unde se află cantități 
mari de legume ce trebuie strinse 
și livrate la piață și fabricilor de 
conserve. Ne referim îndeosebi la

de toamnă au fost strinși 
la sută din suprafețele 
unele județe încheind 
pe terminate cu executa- 

lucrări. Concomitent

potrivit 
fie inten- 
grămezile 
cu frunze
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Stadiul recoltării porumbului, in procente, in seara zilei de 
2â septembrie (in județele notate cu o linie, pină la 
amintită nu a inceput culesul acestei culturi).

data

tomate, dare au ajuns la supracoa- 
cere și orice aminare a recoltării 
lor poate duce la pierderi irecupe
rabile. Dar cu aceeași grijă trebuie 
strinse și celelalte sortimente de 
legume. A inceput și se desfășoară 
ihtens- culesul fructelor și strugu
rilor ; e(i-lin efort, susținut din 
partea sătenilor, ca și din partea 
elevilor șl studenților ' veniți să 
sprijine această acțiune, este , abso
lut necesar ca roadele livezilor și 
podgoriilor să fie culese și puse 
neintirziaț la adăpost.

Stringerea, transportul și depozi
tarea in cel mai scurt timp a canti
tăților mari de produse ce se află 
in cimp, In grădini, livezi și vii, 
astfel incit să se evite orice pier
deri de recoltă, impune ca toți, ab
solut toți locuitorii satelor — coo
peratori, mecanizatori, angajați ai 
întreprinderilor, și instituțiilor ș. a. 
— să participe din zori și pină sea
ra la muncă. Acum, cind zorul lu
crărilor’ este atit de mare, nici o 
altă activitate nu trebuie să sus
tragă pe oamenii muncii din agri-

culfură, pe ceilalți locuitori 
telor de la îndatorirea lor 
pală : stringerea roadelor toamnei. 
Aceasta este, deopotrivă, o îndato
rire legală și de conștiință, pentru 
că .de recoltă răspunde întreaga 
qbște a satelor.

întreaga activitate dtil aceste 
zile pentru stringerea neintirziată 
a recoltei — acțiune de mare inte
res pentru economia națională — 
trebuie să se desfășoare sub con
ducerea directă și nemijlocită a or
ganelor județene de partid. Acti
viștii organelor de partid și de stat 
trimiși in comune, impreună cu 
comitetele comunale de partid au 
datoria să acționeze ferm, respon
sabil pentru buna desfășurare a 
lucrărilor, să dinamizeze puternic 
energiile oamenilor muncii din 
unitățile agricole, ale tuturor lo
cuitorilor de la sate, astfel ca pes
te tot roadele acestei toamne să 
fie recoltate și înmagazinate în
tr-un timp cit mai scurt și fără 
pierderi.

ai sa- 
princi-

7

fost respectat, inițial, nici amplasa
mentul stabilit de proiectant. Iar dacă 
asemenea deficiențe au fost sesizate 
la timp, faptul nu este îmbucurător 
decit pe jumătate. Deoarece reme
dierea lucrărilor a cerut un consum 
suplimentar de manoperă — reflec
tat prin gradul scăzut de îndeplinire 
a productivității muncii —■ precum și 
un consum exagerat de materiale.

Practica a demonstrat că principa
la cauză a unor asemenea abateri 
de la normele de calitate constă in 
atitudinea cu totul inadmisibilă ma
nifestată de unii conducători de 
locuri de muncă, de șantiere și chiar 
trusturi, care, interesați exclusiv de 
accelerarea ritmului de lucru, de 
executarea unui volum cit mai mare 
de lucrări, neglijează adesea proble
ma calității acestora. Motiv pentru 
care nu sint adoptate măsurile de 
organizare rațională a muncii oame
nilor din subordine, de exercitare a 
coptrolului pe faze și pe ansamblul 
lucrărilor, de recepție a materialelor 
și utilajelor sosite pe șantiere.

Se știe că organizarea judicioasă a 
întregii activități do construcții șl 
montaj reprezintă condiția principală 
pentru reușita eforturilor depuse în 
vederea realizării unor lucrări de ca
litate. în această direcție trebuie să 
acționeze continuu, fără răgaz, per-

Cristian ANTONESCU

înaltul lor nivel calitativ este o pro
blemă de răspundere muncitorească, 
de înaltă, conștiință patriotică. Pe 
aceste șantiere, ca și pe multe altele, 
calificativul foarte bine acordat majo
rității' lucrărilor ilustrează grăitor 
ambiția și hotărirea constructorilor și 
mentorilor de a realiza lucrări ce co
respund, pină în cele mai mici amă
nunte, exigențelor și cerințelor de 
ordin calitativ.'

După cum .este cunoscut, In lupta 
pentru calitate unitățile de construc- 
ții-montaj dispun de o puternică bază 
tehnică și materială, de mașini, uti
laje și dispozitive de execuțte moder
ne, menite să ușureze munca oame
nilor, de tehnologii de lucru și mate
riale cu caracteristici superioare, fo
losite pe scară largă la realizarea 
noilor obiective de investiții. Iată de 
ce sint imposibil de înțeles și de 
acceptat acele situații, ce-i drept 
rare, in care calitatea lucrărilor de 
pe șantierele de investiții ‘este ne
corespunzătoare. Fie că este vorba 
de marca betoanelor confecționate, 
de montarea și monolitizarea elemen
telor prefabricate sau de executarea 
unor lucrări de termo și hidroizola- 
ție. Exemple din această categorie, 
din păcate, există. Pe șantierul Com
binatului petrochimic din Teleajeri au 
fost consemnate, in cursul acestui an, 
destule remedieri Ia montarea prefa
bricatelor, la realizarea nodurilor șl 
turnările de betoane. La instalația de 
producere a pirodolului, de pildă, n-a

Cu stăruință, tn ultima vreme, 
cu prilejul vizitelor de lucru în di
ferite județe, secretarul general al 
partidului a situat in centrul activi
tății noastre economice, ca o sarcină 
fundamentală, ridicarea nivelului 
calitativ al producției. Sarcinile pe 
care le avem de înfăptuit sint, de
sigur, ample și complexe, dar s-ar 
putea spune că dintre toate ridicarea 
calității se ’detașează cu prioritate. 
Așa cum sublinia tovarășul Nicolae 
Ceaușescu la marea adunare popu
lară din municipiul Hunedoara, „in 
fiecare unitate avem muncitori de 
înaltă calificare, avem ingineri, teh
nicieni, oameni cu o înaltă compe
tență, în stare să soluționeze proble
mele ; avem, de asemenea, sectoare 
de cercetare, institute de cercetare. 
Toate trebuie să-și unească forțele 
pentru a soluționa in comnn proble
mele perfecționării și ridicării cali
tății produselor românești, valorifi
cării superioare, realizării unui sta
diu nou, superior al economici ro
mânești, care înseamnă t calitate șt 
eficiență mai bună in toate sectoa
rele !“.

Aceasta este o cerință de maximă 
actualitate și în domeniul, investiții
lor. Este, un adevăr de necontestat} 
am învățat, de-a. lungul anilor con
strucției socialiste, nu numai să in
vestim mult, ci și cu o efi
ciență economică în permanentă 
creștere, bazată pe o mai bună or
ganizare a producției și a muncii pe 
șantiere, pe o dotare tehnică tot 
mai ridicată, pe un înalt spirit gos
podăresc in folosirea mijloacelor și 
materialelor. Partidul ne cere insă 
ca și.in domeniul investițiilor, la fel 
ca in toate celelalte sectoare ale pro
ducției materiale, să asigurăm cu 
hotărire transformarea cantității in
tr-o nouă calitate, superioară, ceea 
ce presupune, odată cu punerea in 
funcțiune la timp și chiar mai de
vreme a tuturor obiectivelor și ca
pacităților planificate și reducerea 
stăruitoare a cheltuielilor materiale, 
executarea lucrărilor la un nivel ca
litativ ireproșabil sub multiplul 
aspect al durabilității, siguranței în 
exploatare și funcțîonalitățiior con
strucțiilor și utilajelor.

Pe cele mai multe șantiere, efi
ciența preocupărilor din acest dome
niu este pe de-a-ntregul confirmată 
în practică. Construcția noilor in
stalații din cadrul Combinatului pe
trochimic de la Midia-Năvodari și 
Brazi, a noilor capacități de la între
prinderea de construcții de mașini și 
utilaj greu din Giurgiu atestă că, 
dincolo de complexitatea tehnică a 
unor asemenea lucrări de investiții,

(Continuare în pag. a Il-a)
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a crescut sub- 
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graviteze 
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Primele 
Si

numărați i-ar tre- 
unui om luni și 
de zile... Lumea 
se invirtește pe 

de Bîrlad.

i“ și dulciuri...

Cu prilejul vizitei de lucru în județul Covasna a tovarășului 
general al Partidului ComunistNicolae Ceaușescu, secretarul

Român, președintele Republicii Socialiste România, astăzi, în mu 
nicipiul Sf. Gheorghe va avea loc o adunare populară, pe care postu 
rile de radio și televiziune o vor transmite direct, în jurul orei 12

Intre ei, tinerii
Nu era deloc greu să le vină această idee. Impor

tant e că au găsit înțelegerea cuvenită. Sint tineri, 
majoritatea muncitorilor de la sculărie, ca, dealtfel, 
din întreaga uzină — întreprinderea de construcții de 
mașini și utilaj greu Giurgiu ; sint foarte tineri — o 
tinerețe care iși spune cuvintul in toate și mai ales 
în dezinvoltura cu care sint atacate și depășite greu
tățile începutului (întreprinderea produce abia, de doi 
ani). Și pentru că iși petrec aici, in uzină, un timp 
de muncă fertil și sint-nu doar tovarăși de muncă, ci 
și prieteni, uteciștii organizațiilor nr. 10 și 11 au ce
rut organizației de partid și conducerii' întreprinderii 
îngăduința ca o sală (10 m X 5 m) de la etajul halei 
să fie amenajată pentru activități âistractiv-educa- 
tive. Vor face ei totul, doar să li se îngăduie.

Curind, curățată, gătită, mobilată cu „ce s-a găsit", 
sala aceea și-a primit, într-o seară, oaspeții. O seară

educativ-distractivă. O dezbatere pe o temă de com
portament față de muncă; apoi, de pe micul podium, 
citeva recitări, citeva cîntece... Atmosfera a fost, de la 
început, de tinerețe, de. comunicăre și destindere. Și, 
iată, cineva a apăsat. pe butonul casetofonului... „Și 
acum, la dans!" intr-un colț, pe o masă, un mic bu
fet, cu gustări, cu ,,ci-co'....................

Era joi seara... Au mai urmat și alte asemenea reu
niuni.

— M-au invitat și pe mine — spune tovarășul loan 
Pavel, secretarul comitetului de partid din întreprin
dere. Bineînțeles, m-am dus. Din ușă m-au înconju
rat, m-au... amețit cu veselia și exuberanța lor. Băieți 
și fete, îmbujorați de bucurie, uitaseră de mult obo
seala celor opt ore de muncă. Musai să dansez șl eu... 
„Măi, vedeți-vă de treabă, nu mă pricep eu la dan
surile voastre..." Erau cuceritori. Am zis că ideea e 
foarte bună, i-am ajutat să amenajeze, sala mat bine. 
Le-am făcut rost și de un televizor, de scaune și de 
tot. ce era nevoie și am oferit acel loc și altor organi
zații. U.T.C.. din uzină pentru asemenea seri. Și e fi
resc așa. E normal ca uzina care îi unește într-un 
proces de muncă și formare să le ofere și condițiile 
unor reuniuni de educație și destindere... De curind, 
un tinăr și o tinără. care acolo s-au cunoscut, s-au 
căsătorit. Și asta e firesc...

Am văzut și noi sala, am discutat cu tinerii orga
nizatori și ni s-a părut și nouă firesc, ba, chiar mai 
mult, ni s-a părut că ideea e frumoasă, că merită să 
mediteze și alții asupra ei...

în asimilarea sufle
tească 
Patrie asociem întot
deauna 
Țară, la cuvintul Româ
nia, casa, s.atul său 
orașul in caire trăim, 
în care muncim, in 
care visăm, . implinin- 
du-ne aspirațiile. Nu-i 
de ’ mirare, așadar, câ 
oamenii Birladului, cei 
tineri,’ ca și cei virst- 
nici, vorbesc despre 
orașul lor cu o min- 
drie care Ie aprindă 
lumirfi in priviri. „O- 
rașul nostru se numără 
printre cele mai vechi 
din țară — spun ei — 
prima ’ datare scrisă 
fiind făcută ihtr-o cro
nică străină la. 117.4, 
deci cu mai bine de 
800 de arii in urmă. 
Avem d.eci dreptul să 
presupunem că virsta 
așezării depășește mi
leniul. Fe cit de 'vie
rile,- pe atit de bogată 
este istoria sa".

Așezat la încrucișa
rea drumurilor comer
ciale care legau nord- 
vestul Europei cu O- 
rientul. Birladul a fost 
favorizat in dezvolta
rea și înflorirea sa., cu- 
noscind multe perioa
de de progres și avint 
economic. Dar această 
poziție l-a și defavo
rizat. Pentru că de ne
numărate ori el " avea 
să fie ținta jafurilor, a 
distrugerilor, a năvăli
rilor care l-au trans
format in ruine. De 
fiecare dată insă locui
torii săi l-au reclădit 
cu dragoste neslâbită, 
cu patriotism- șt incre- 
dere in viitor. Nici 
natura n-a fost nrea 
îngăduitoare cu orașul 
de pe riul cu același 
nume. Inundațiile din 
luna iunie 1933 au dis-

grav peste o mie de 
case;
1940 a pus la pămint, 
iii munți de ruine, alte 
mii de case. Cu senti
mentul adine înrădăci
nat că se află pe vatra 
strămoșească de mile
nii și că datoria lor 
este de a-i păzi stator
nicia și continuitatea, 
oamenii Birladului au 
luat-o din nou de la
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® Sport ® De pretutin

deni

o spectaculozitate a- 
parte tocmai pentru că 
la scara întregii țări 
sint obișnuite. Dar la o 
cercetare măi amă
nunțită........ S-a pornit
aproape de la zero, ne 
mărturisește lăcătușul 
Aurel Chiru, Erou al 
Muncii Socialiste, ora
șul fiind răvășit de 
război, apoi pustiit de 
seceta anilor 1946— 
1947, întreaga sa „eco

exclamat atunci, 
cînd începea construc
ția întreprinderii, un 
tinăr care se numără 
astăzi printre cetățenii 
de vază ai orașului, 
lăcătușul Aurel Zăvo- 
ianu ; el dădea glas 
entuziasmului genera
ției sale cu inima plină 
de romantismul revo
luționar al anilor de 
inceput. „Lumea nu se 
invirtește pe rulmenți

BÎRLAD: & OTUS ÎU
--------------------------------------------- J,

început. însuflețite de 
patriotismul fierbinte 
al descendenților din 
carpii liberi, uneltele 
muncii, ale reconstruc
ției s-au aflat perma
nent in mișcare. Orașul 
nu trebuia să piară, 
orașul trebuia să re
ziste, să prospere ne
contenit.

Dimensiunile con
temporane, ale acestor 
virtuți de' aleasă no
blețe, ale conștiinței 
civice și spiritului re
voluționar se regăsesc 
cu pregnanță in ela
nul, in hărnicia cu 
care locuitorii Birladu
lui lucrează pentru 
continua înflorire a o- 
rașului, in devotamen
tul cu care dau viață 
politjcii partidului. Is
toria nouă a orașului, 
istoria anilor de con
strucție socialistă cu
prinde fapte, realități 
lipsite in aparență de

nomie" fiind susținută 
de citeva mori și ate
liere meșteșugărești. 
Dar cucerirea puterii 
de către clasa munci
toare in frunte cu 
partidul său comunist 
avea să declanșeze un 
asemenea elan creator 
incit opera de refacere, 
care altădată ar fi du
rat decenii, s-a reali
zat doar in citiva ani".

Piatra de temelie a 
noului destin econo
mic, social și spiritual 
al orașului s-a pus in 
urmă cu trei decenii, 
odată cu intrarea in 
producție a întreprin
derii de rulmenți. Era 
primul pas spre deve
nirea sa industrială de 
azi. cind, prin produ
sele sale. întreprinde
rea a urcat cu succes 
treptele competitivită
ții. „Toată lumea se va 
invirti pe rulmenți de 
Bîrlad!", se zice că ar

de Birlad — ii dă re
plica peste timp un 
alt tinăr, inginerul e- 
lectronist Dan Timof- 
te — dar de la citeva 
mii de rulmenți citi se 
fabricau la noi in anii 
'50 s-a ajuns în 1982 
la o producție de peste 
40 de milioane de rul
menți". Numai pentru 
a t'i 
bui 
luni 
nu 
rulmenți
dar în numeroase țări 
de pe toate continen
tele se folosesc rul
menții fabricați aici in 
circa 6 000 de ti’podi- 
mensluni.

La propriu și la figu
rat. in iurul rulmenți
lor avea să 
dezvoltarea 
pe multiple 
Birladului. 
blocuri moderne 
confortabile luau locul

cocioabelor, caselor in
salubre. Tîrgușorul pe 
care îl găseau tinerii 
din satele Moldovei, 
Ardealului și Munte
niei sosiți aici pentru 
a învăța noile profesii 
de care tara avea ne
voie, cu .ulițe prăfuite 
și cartiere sărace, se 
schimba de pe o zi pe 
alta sub mistriile mii
lor de constructori.
„Vom face din Bîrlad 
un oraș model atit
în privința dezvoltării 
sale economice și so
ciale, cit și a aspectu
lui său urbanistic",
spunea secretarul ge
neral al partidului, 
tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, la prima sa 
vizită de lucru aici, in 
dialogul cu cadrele de 
conducere, cu locuitorii 
orașului. Cuvintele sale 
erau de fapt Un pro
gram. deveniseră repe
re istorice pentru în
făptuirile ulterioare. 
Cu prilejul recentei 
sale vizite de lucru la 
Birlad, conducătorul 
partidului și statului 
nostru avea să consta
te că acest program a 
fost înfăptuit și a a- 
dresat felicitări locui
torilor acestui oraș, 
înscris cu vigoare in 
circuitul industriei mo
derne. într-adevăr, in 
cei 17 ani de la Con
gresul al IX-lea al 
partidului, ritmurile de 
dezvoltare s-au inten
sificat, 
stanțial 
nic al producției și 
a sporit an de 
calitatea muncii : tot 
atitea mărturii. ale pa- 
•.riotismului și conștiin-

Am cunoscut in ci
teva etape succesive 

. evoluția Măgurei Bu
zăului, am urmărit de 
pe platoul transilvan 
orele solare și artis
tice ale Lăzarei, cău- 
tind să le surprind in 
scris inefabila meta
morfoză de profun
zime, am avut foarte 
de curind revelația 
Văii Doftanei, intrată 
din acest an intr-o zo
die estetică de excep
țional augur. Vocația 
artistică a Săliștei Si
biului și a comunei 
arădene cu nume pre
destinat de gazdă — 
Căsoaia — mi-a deve
nit familiară din scrisul 
altora, dar izvoarele 

’ subterane de frumu
sețe ale tuturor aces
tora imi sint, oricum, 
mult mai ușor de des
cifrat decit acelea ale 
unor reputate locuri 
de inspirație artistică 
precum Barbizonul.

Luate laolaltă, a- 
ceste „grădini suspen
date" ale florilor de 
piatră, de culoare și 
lemn, înseamnă însutit 
mai mult decit o sim
plă a.umulare de va
lori artistice, mai mult 

, decit o tezaurizare 
muzeală ; ele repre- 

’ zintă înscrierea unor 
noi trasee ale țării in 

turismului . cui- . 
— formă edu- 
esențială și de 
eficiență., Intîl- 

totodată, o am-

taberei de la Valea 
Doftanei, am avut re
velația acestui ceva 
foarte fin și prețios 
pe care pină atunci 
nu-1 putusem prinde 
în capcana gindurilor. 
îmi spune artistul : 
„Trebuie neapărat să 
trecem șl pe la între
prinderea de piese tur
nate din Cimpină. Mi-a 
trimis vorbă directo
rul că au proiectate 
niște forme de este
tică industrială, , dar 
că nu le toarnă fără 
avizul nostru". Aflu 
apoi că și la I.F.E.T. 

. și la ocolul silvic lo
cal — conducători, dar 
și simpli pădurari — 
au manifestat o ade
vărată revărsare de

Emilian Cojocărescu, el 
însuși fost muncitor 
forestier. Din cuvin
tele adine simțite pe 
care primarul le-a 
rostit la mica festivi- 

a 
fi
de 

ale gazdei 
ar- 
na-

ÎNSEMNĂRI
de Mircea HERIVAN

zona 
tural

' cativă 
Înaltă 
nim, 
bițioasă emulație intru 
spiritualitate a obști
lor de oameni simpli 
din diferite colțuri ale 
țării, o întrecere din 
care orgoliul pozitiv 
al creatorilor de fru
mos iese înălțat.

Acestea, toate, 
erau binecunoscute „pe 
viu", căci numai prin 
astfel de fenomene, 
iar nu prin categorii 
aparent savante, dar 
golite de seva vieții, 
noua calitate a culturii 
socialiste . iși dezvă
luie esențele. Și to
tuși,. aveam sentimen
tul că din rețeaua 
deasă de fapte și gin- 
duri care unea in
tr-un model unic de 
iradiere estetică aces
te plaiuri ale frumo
sului, oamenii lor și 
artiștii chemați in os- 
peție, finețea fluidă a 
unui element esențial 
imi scapă. Dintr-o da
tă . insă, in timpul 
unei discuții cu sculp
torul Nicolae Kruch. 
omul căre și-a inves
tit sufletul larg în 

^crearea și existența

imi

bunăvoință fn oferirea 
celor mai bune trun
chiuri de esențe no
bile — paltin, stejar, 
cireș — incerclnd să 
descopere „vocația ar
tistică" in fibra fie
cărui copac ; au oferit, 
pe Întrecute, și cele 
mai bune scule — fe- 
răstraie electrice, barzi 
și altele. Iar pe par
cursul 
berei, 
restieri 
petate escale, urmă
rind — mai intii cu 
nedumerire și ușoară 
neîncredere chiar, 
apoi cu sinceră admi
rație — atit miracu
loasa transformare a 
lemnului brut în opere 
de artă, cit și truda 
grea, dar plină de 
har și îndeminare a 
artiștilor.

S-a format, așadar, 
aici, un climat, un 
curent de opinie pozi
tivă și o largă deschi
dere de spirit în fa
voarea frumosului, a 
valorii artistice. Fapt 
adeverit din plin nu 
numai de solicitudi
nea, plină de delicate 
atenții față de artiști 
a profesoarei Gabriela 
Marinescu, in defini
tiv ca președintă a 
„Culturii" are tot in
teresul să-i atragă pe 
artiștii contemporani 
spre locurile care l-au 
inspirat la începutul 
veacului pe marele 

, Nicolae Grigorescu, ci 
de sincera revărsare 

■ de sentimente a prima
rului Văii Doftanei,

lucrărilor 
zeci de 
âu făcut

ta- 
fo- 
re-

tate de închidere 
taberei răzbăteau, 
rește, inflexiunile 
mîndrie 
unei manifestări 
tistice de interes 
țional ; „vrem să' con
curăm și chiar să de
pășim Măgura Buzău- 

, lui". Ele exprimau tot
odată — și acesta e 
cîștigul de substanță 
— dorința de a-i avea 
mereu aproape nu nu
mai pe artiștii parti- 
cipanți la prima edi
ție a „taberei", do
rință vădită în preo
cuparea de a asigura 
condiții mereu mai 
bune de lucru edițiilor 
viitoare, dar, mai ales, 
în planurile vaste de 
înființare a unei co
lecții sătești de artă 
plastică și de înălțare 
a unor lucrări monu
mentale, transfigurind 
prin artă vocația și 
aspirațiile de viață 
nouă ale oamenilor de 
f>e aceste străvechi me- 
eaguri românești.

Și, poate, in același 
climat al artei auten
tice, de pe noile case 
spațioase și luminoase 
ale Văii Doftanei vor 
dispărea cu 
acele „căznit 
se" (in fapt profund 
disgrațioase) ornamen
te din fier forjat care 
n-au nimic cu spiritul 
arhitecturii și esteti
cii românești. (Mă în
treb, cu același prilej, 
de ce alți oameni de 
chemare și, probabil, 
de gust, arhitecții alcă
tuitori ai proiectelor 
pentru aceste case, nu 
s-au inspirat in primul 
rind din nobila și 
străvechea formă a 
casei cu cerdac înalt, 
specifică acestei zone, 
una dintre cele mai 
fecunde prezente de 
arhitectură tradiționa
lă din istoria mile
nară a civilizației 
noastre ?).

Se conturează, in fi
nal, prin prisma aces
tor fapte esențiale de 
cultură nouă, dialec
tica profundă a unei 
relații de adincă sem
nificație. posibile doar 
in socialism ; artistul 
comunică permanent 
cu izvoarele veșnic 
vii aie inspirației sale; 
și, in același 
ocupă, 
loc de cinste in viața 
poporului.

timpul 
frumoa-

timp,
definitiv, un
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Noi construcții de locuințe la Botoșani
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CAMPANIA Pentru

DIVERS
Casa lui Anton
Pann... se muta

Exact In zona în care trebuiau 
construite o nouă arteră de cir
culație spre stațiunea Olănești 
și un nou ansamblu de locuințe, 
se afla una din cele mai vechi 
clădiri din Rm. Vilcea: Casa me- 
morială in care „finul Pepelei, 
cel isteț ca un proverb", și-a 
petrecut ani de liniște și de 
creație.

Ideea demolării și reconstrui
rii ei, fiind prea riscantă, a că
zut in... unanimitate. S-a optat 
pentru o soluție originală, in- 
drăzneață, propusă de un grup 
de specialiști de la Institutul 
„Proiect" București. Soluție care 
constă în— deplasarea casei.

Ridicată de pe temelii, clădi
rea, in greutate de 70 de tone, 
va fi sprijinită pe o grindă de 
beton montată sub planșeu. Da 
rindu-i, grinda va fi susținută 
de 7 cărucioare ce se vor depla
sa pe căi de rulare. Pentru tra
gerea construcției in plan încli
nat se vor folosi două trolii, 
care vor imprima o mișcare de 
circa 5 metri pe oră. $i astfel, 
monumentul va ajunge pe wul 
său loc.

Moș Martin 
de la vila „Ursu"

Am mai scris anul trecut In 
rubrica noastră despre un ursu
leț care se împrietenise atit de 
mult cu oamenii veniți la odihnă 

• si tratament in stațiunea Ttiș- 
nad, incit, in fiecare seară, ve
nea din pădure să-și „servească" 
masa cu tot felul de bucate a- 
duse de unul și de altul dintre 
admiratorii săi. Intre timp, ur
sulețul s-a făcut dolofan și a- 
cum — după cum ne scrie co
respondentul nostru voluntar 
Nicolae Brincuș — nu mai vine 
singur, ci împreună cu alți con
frați. De cum se lasă seara, ei 
iși fac apariția, pașnici și ghi
duși, intru deliciul celor mici — 
și nu numai al lor.

Și încă ceva : ursuleții nu 
umblă hai-hui și nu vin decit 
intr-un singur loc, și anume in 
spatele vilei „Ursu". Te pome
nești că au învățat să „citească".

Salt în apa, 
tara vo/e

în apropierea podului de ta 
„Piața Mare" din Sibiu se adu
nase joi, 23 septembrie, lume 
multă. „Ce e 7 Ce s-a intim- 
plat 7" — se întrebau ei. Toată 
lumea urmărea cu emoție cum 
o automacara, sosită de urgență 
la fața locului, se chinuia să 
scoată din albia riului Clbin au
toturismul 2—SB—4 769.

Era, de fapt, partea a doua a 
unui „spectacol" inedit. Despre 
prima parte avea să ne relateze 
ieri eroul intimplărit, Ion Com- 
șa, posesorul autoturismului : 
„Ieșisem in oraș să cumpăr li
chid de frină, pentru că se cam 
prelingea pe la o garnitură și, 
cirid să intru in parcarea de pe 
acest mal înalt al Cibinului, toc
mai atunci văd că frina nu mai 
ține deloc. Am închis ochii Și- 
după un salt de 7—8 metri m-am 
pomenit, bildibic, in apă. Ca 
prin minune, cum se zice, nu 
m-am ales decit cu o baie, ce-i 
drept, cam rece, și cu mașina 
spălată".

Totu-i bine cind—

La botul calului
Poate nu vă vine să credeți, 

dar vă poate confirma însuși 
Vaslle Cicio din orașul Negrești- 
Oaș. Căci el este cel care a in
trat deunăzi cu calul său pe te
rasa... restaurantului din com
plexul hotelier „Oșanul". Oame
nii au făcut ochii cit cepele, dar 
Vasilică a comandat două hal
be de bere. A luat o halbă in
tr-o mină și a ciocnit-o cu cea
laltă, pe care i-a intins-o calu
lui, zicindu-i : „Hai noroc, 
băiete !“. Calul n-a așteptat să-t 
zică de două ori și s-a confor
mat.

După ce au băut berea la— 
botul calului, Vasilică l-a luat 
pe acesta de căpăstru și s-a dus 
la bufetul aceluiași local, unde 
a cerut două țuici : una pentru 
el, una pentru cal, Intrucit a 
fost refuzat și consumatorii din 
jur l-au luat la rost, stăpinul 
calului a început să profereze 
injurii și a provocat scandal. 
Două luni de zile de acum în
colo... calul nu mai bea nici bere, 
nici țuică. Poate nici după aceea.

Nu e de vină
13...

Cițiva cititori din cartierul Ti- 
glina II din Galați ne sesizează 
faptul că două chioșcuri de di
fuzare a presei din această zonă 
(numărul 7 și numărul 12) zac 
închise cam de multișor și fără 
nici o explicație. La chioșcul 
nr. 7 un anunț avertizează agra
mat : „Ziarele și revistele se gă
sește (!) la debitu (!) de tutun".

Situația nu este singulară. O 
analiză evidențiază că in 
ziua de 21 septembrie, din 32 
chioșcuri de difuzare a presei 
din Galați, nu mai puțin de 13 
erau inchise. Să fie oare 13 nu
măr cu ghinion 7 Nu, isprava a- 
parține întreprinderii comerciale 
de stat pentru mărfuri indus
triale, iar ghinionul este al ci
titorilor.

Rubrică realizată de 
Petre POPA 
eu sprijinul corespondenților 
„Scînteii “
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INSAMINȚARILE

BRAȘOV: învățăminte de care acum HARGHITA

se ține mai

cu 
de

La Consfătuirea de lucru de Ia 
C.C. al P.C.R. din 19—20 august a 
fost ^criticat faptul că județul Brașov 
a obținut în acest an producții de 
grîu mult sub posibilități. Trăgînd 
învățăminte din criticile aduse, or
ganele județene de partid și agricole 
acordă acum o atenție sporită în- 
sămințării culturilor de toamnă și, 
in special, a griului. Au fost inițiate 
o serie de măsuri bune, cum ar fi 
amplasarea in zona Țării Bîrsel 
a celei mai mari suprafețe 
griu, s-au asigurat semințe
Înaltă calitate, terenurile ocupate 
cu culturi tirzii, care urmează să fie 
insămințate cu păioase, au fost eli
berate din vreme etc.

Toate acestea au creat condiții ca 
pină duminică seara in județul Bra
șov să fie insămințate cu grîu și se
cară aproape 4 500 hectare. în multe 
cooperative agricole — Berivoi, Dră- 
guș, Beclean, Lisa, Recea și altele — 
au fost insămințate între 200 și 263 
hectare cu griu și secară.

Dat fiind faptul că. ta această 
toamnă, in unitățile cooperatiste din 
Țara Bîrsei suprafețele ce urmează 
a fi cultivate cu griu sporesc de 
două și chiar de trei ori față de anul 
trecut, a fost făcută o mat bună 
amplasare a culturilor. Dar aceasta 
impune, totodată, să se acționeze 
energic în vederea pregătirii din 
vreme a terenului. La C.A.P. Stupini. 
unitate care va trebui să insămințeze 
cu griu 560 hectare, față de 160 anul

bine seama
trecut, se lucrează de zor Ia arat, 
discuit, fertilizat, ca și Ia însămințat. 
Munca este organizată in schimburi 
prelungite, arăturile efectuindu-se în 
bună măsură la lumina farurilor. 
„Am luat măsuri ca in această 
toamnă griul să fie semănat mai 
devreme și in condiții mult mai bune 
decit anul trecut — ne spunea 
Gheorghe Fâgărășan, inginerul șef al 
unității. Dealtfel, pină acum, mai 
bine de 130 hectare au fost semănate 
cu griu și circa 500 hectare sint pre
gătite". Cu aceeași răspundere se 
lucrează și în alte unități, ca Bod, 
Prejmer, Codlea și altele, unde 
au fost mobilizate importante forțe 
la executarea acestei lucrări.

în județul Brașov, ritmul insămin- 
țării griului ar putea fi mult inten
sificat. Spunem aceasta intrucit pină 
la 26 septembrie au fost efectuate 
arături pa 28136 hectare, din cele 
39 700 hectare prevăzute. Prin ur
mare, există suficient front de lucru 
Centru semănători. Bineînțeles, tre- 
uie să continue intens executarea 

arăturilor pe celelalte suprafețe ce 
trebuie insămințate. Or, dacă luăm 
în calcul viteza realizată in ultimele 
zile, ar fi nevoie de 12—13 zile pen
tru a încheia arăturile pe întreaga 
suprafață, ceea ca ar duce la de
pășirea perioadei optime de tasămih- 
țare.

Specialistul 
agricol — prezent 

în cimp, în mijlocul 
mecanizatorilor!

Nicolae MOCANU 
corespondentul „Scînteii

IALOMIȚA: Sămînța pusa în teren

bine pregătit
Concomitent cu stringerea recoltei, 

in unitățile agricole din județul Ia
lomița se lucrează intens la insămin- 
țarea orzului. Pină la inceputul aces
tei săptămini au primit sămînța 11800 
din cele 26 000 hectare destinate aces
tei culturi. De asemenea, au fost 
insămințate primele 2 600 hectare 
cu grlu. Există toate condițiile ca 
însămințărlle atit la orz, cit și la grlu 
să se încheie la termenele stabilite 
și, totodată, să se execute lucrări de 
cea mai bună calitate. Pe ce ne ba
zăm cind facem această afirmație ? 
Pe faptul că sint arate și discuite 
114 000 hectare din cele 117 000 ce vor 
fl insămințate în această toamnă, 
mult mai mult decit in oricare din 
anii precedenți. Se cuvine menționat 
Că unitățile agricole din consiliile 
agroindustriale Fetești, Țăndărei, 
Cocora, Fierbinți, Horia și Balaciu 
au încheiat arăturile pe toate supra
fețele ce vor fi insămințate cu ce
reale păioase. Iată cum s-a reușit 
să se obțină acest avans la pregă
tirea terenului, atit de necesar pen
tru ca solul să se așeze.

în unitățile agricole din consiliile 
agroindustriale amintite au fost or
ganizate schimburi prelungite, iar 
pentru jumătate dintre tractoarele 
repartizate la arat s-a asigurat 
schimbul II. în cooperativele agri
cole Grivița. Miloșești, Glrbovi. Bor- 
dușani, Gheorghe Lazăr și Țăndărei, 
alături de mecanizatori pot fi intîl- 
niți Ia arat președinții, inginerii șefi.

șefii de fermă, șoferii, mecanicii de 
atelier, precum și o bună parte din 
personalul TESÂ care și-au însușit 
conducerea tractorului. La C.A.P. 
Cegani, noaptea, în schimbul doi, 
poate fi găsit la arat președintele 
unității. Vaiere Dragu, secretarulunității; ____  _____ ______ _
comitetului de partid. I. Savu, și 
inginerul-șef, Dan Teodorescu. De ce 
această străduință ? „în ultimii ani, 
unitatea noastră a obținut producții 
de orz și grîu sub media județului — 
ne spune președintele cooperativei. 
La analizele care se efectuau tre
buia să stăm întotdeauna cu fruntea 
plecată, să găsim motive pentru a ne 
face autocritica. De data aceasta, 
prin măsurile organizatorice luate, 
prin mobilizarea tuturor forțelor la 
eliberarea de resturi 
suprafețelor destinate a 
orz și grîu, am reușit 
din vreme arăturile pa 
tare ce le avem de semănat Vrem să 
obținem producții buhe, la nivelul 
unităților fruntașe din județul Ialo
mița".

Arătam la început că în unitățile 
agricole din județul Ialomița au mai 
rămas de arat 3 000 hectare. Ce se 
face ca și aceste terenuri să fie arate 
cit mai repede ? Numeroase forțe 
umane și mecanice au fost concen
trate la 
be rar ea 
pective.

vegetale a 
se cultiva cu 
să executăm 
cele 950 hec-

culesul porumbului și la eli
de coceni a suprafețelor res-

Mihat V1ȘOIU 
corespondentul „Scînteii"
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BOTOȘANI: 
Apartamentul 25000
Cu noile locuințe date recent 

în folosință in ansamblurile 
„Grivița" și „Zona industrială" 
din municipiul Botoșani numărul 
apartamentelor construite in 
acest județ, în anii socialismului, 
a ajuns la 25 000. De asemenea, 
au mai fost puse la dispoziția 
populației peste 3 500 garsoniere 
și aproape 4 500 locuri în cămi
nele de nefamiliști. Pină la sfir- 
șitul anului, in orașele și satele 
botoșănene se vor construi încă 
1 700 apartamente și 200 de gar
soniere. Ritmul de lucru susținut 
ce se desfășoară pe șantierele de 
locuințe asigură îndeplinirea îna
inte de termen a prevederilor de 
plan pe acest an. (S. Ailenei).

AUTOAPROVIZIONAREA
cum sînt îndeplinite programele locale

Datorită condițiilor climatice loca
le — temperaturi mai scăzute — în 
județul Harghita trebuie să înceapă 
mai devreme semănatul cerealelor 
de toamnă. Pină in seara zilei de 
26 septembrie a fost însămînțată 31 
la sută din suprafața prevăzută a se 
cultiva cu grîu. Cele mai bune re
zultate au fost înregistrate în unită
țile agricole din consiliile agroindus
triale Odorheiu Secuiesc, Mugeni și 
Lupeni. „Intenționăm să realizăm în 
acest an cea mai scurtă campanie 
de insămințări — ne-a spus Fodor 
Ferenc, directorul adjunct al direc
ției agricole județene. Pentru aceas
ta nO-am pregătit minuțios și din 
timp. La ora actuală avem asigurată 
întreaga cantitate de sămință. Elibe
rarea terenurilor de culturile de 
toamnă se desfășoară rapid, astfel 
incit reușim să asigurăm zilnic cale 
liberă pentru 600 de tractoare, care, 
in schimburi prelungite, ară și pre
gătesc patul germinativ, insămin- 
țează griul și orzul. Vitezele de lu
cru sint in creștere de la o zl Ia alta. 
Însămințînd în fiecare zi între 
1 800—2 000 hectare, avem garanția 
că in cel mult o săptămînă vom pu
tea încheia semănatul cerealelor 
păioase".

Arii urmărit, timp de o zi, cum se 
acționează la semănat in unitățile 
agricole din cadrul consiliului agro
industrial Cirța. Potrivit planului, în 
cele cinci cooperative agricole — 
Cirța, Dănești, Mădăras, Tomești și 
Sîndominic — urmează să fie insă- 
mințate în această toamnă 1 380 hec
tare. Aici se muncește în flux con
tinuu, pe terenurile eliberate de car
tofi și de furaje cultivate. Dis-de- 
dimineață se aflau in brazdă 28 de 
tractoare. Ne-am oprit la citeva 
puncte de lucru. în hotarul coopera
tivei agricole din Cirța, pe o tarla 
de 12 hectare discutau două trac-; 
toare. în urma lor, mecanizatorul 
SziMs Ferenc trebuia șâ îrisămînțeze 
griul, dar n-a cutezat să pornească 
la semănat nici la ora prînzului de 
teamă să nu execute o lucrare de 
proastă calitate. De ce oare ? Tre
buia să fie aici, desigur, și inginerul 
agronom al cooperativei din Cirța, 
dar acesta, neglijindu-și îndatoririle, 
a umblat cine știe pe unde. Evident, 
specialiștii sosiți la fața locului au 
pus de indată semănătoarea in braz
dă. Dar s-a pierdut timp prețios, în 
care s-ar fi putut insămința citeva 
hectare.

Am insistat asupra acestui fapt cu 
totul nelalocul lui pentru a sublinia 
marea răspundere ce revine in aces
te zile fiecărui specialist în coordo
narea muncii mecanizatorilor și in 
exercitarea unui control riguros asu
pra calității însămînțărilor. Și pen
tru a-și îndeplini cum se cuvine 
aceste sarcini, specialistul din uni
tatea agricolă trebuia să se afle 
acum permanent în cimp, in mijlo
cul mecanizatorilor, acolo unde se 
pun bazele viitoarei recolte.

I. D. KISS
corespondentul „Scînteii

\ Dialog despre un „oarecare
Doi. Doj deodată s-au îndreptat 

Ispre mașina parcată in perimetrul 
pieței Dorobanți. Și după ce agen
ții de circulație (doi) au constatat, 
cu vădită părere de rău, că nu era 
vorba de o contravenție de la re
gula parcării, caută — și cind cauți 
sint șanse să găsești — altă nere- 

4 gulă. Și au găsit : de mai multă 
ț vreme, de prea multă, nu era tre- 
i cută pe carnetul de conducător auto 
l viza medicală. „Conform articdlu- 
? lui... Veți fi amendat cu suma...". 
J Corect !
ț în vreme ce agenții de circula- 
î ție (doi) se ocupau temeinic de con- 
• travenientul care nu încălcase re

gula staționării de care fusese acu
zat la început, ci pe aceea privind 
viza medicală, un biciclist oprește 
și le spune : „Cel care vine cu mo
tocicleta — și îl arată — a dat 
buzna pe trecerea de pietoni, plină 
cu copii care traversau spre liceul 
«Caragiale»". Cei doi îl văd pe mo- 
-tociclist, dar se uită lung la omul

\

j care le sesizează contravenția (de 
1 ce așa mirați, de ce așa de parcă 
i le-ar fi cerut să-i dea lui motoci- 
i cleta, iar motociclistului bicicleta 
> lui ?). Se uită șt se exprimă foarte 

clar și ferm... ridicind din umeri 
i și-și văd mai departe de „proble- 
’ ma lor". Cealaltă era „problema" 
1 biciclistului. Unul din ei invită 
1 contravenientul (cel care n-avea pe 
? carnet viza medicală) la... frizeria 
) aflată la 200 de metri. Acolo avea 
Îmapa (o fi grea !). Scrie procesul 

verbal in 15 minute și evenimentul 
care a avut loc vineri, 24 septem- 

i brie, dimineața intre orele 7,50 și 
/ 8.15 se încheie cu următorul dialog : 
1' — De ce nu l-ați oprit pe moto- 

ciclistul care a dat buzna pe tre
cerea de pietoni ?

i — Eram ocupat (foarte ocupat !).
— Erați doi.

— Da ?! $i ce să fac, să mă iau 
după ce zice unul sau altul care 
trece pe stradă, după spusele unui 
oarecare 7 Să-i iau carnetul moto- 
ciclistului dacă n-am constatat eu ?

— Nici n-ați încercat să consta
tați. Să nu-i fi luat carnetul ; să-l 
fi dojenit I Erați doi, puteați fluiera 
doar unul in fluierul pe care il a- 
veți la git, sau hai, fie, reduc „pre
tențiile" doar Ia atit i să-i fi spus 
omului care v-a sesizat, care a vrut 
să ajute măcar „mulțumesc I".

Dar omul cu autoritate în materie 
repetă acru și agasat că el nu se 
poate lua după spusele oricui de 
pe stradă etc. etc., etc.

E atit de neclintit in convingerea 
lui că acel „oarecare" de pe stradă 
nu are ce să se amestece în tre
burile Iui incit nici prin minte nu-i 
trece că acel „oarecare" s-ar putea 
să-și fi spus cind s-a urcat din nou 
pe bicicletă î „Ce-mi trebuia mie 
chestia asta ? Mi-am pierdut și 
citeva minute din drum ca să se 
uite ăia acru la mine, să rămînă 
muți de parcă le cerusem să-mi 
împrumute chipiile lor". Omului 
cu autoritate nu-i trecea prin minte 
că acel „Oarecare" s-ar putea ca 
altădată, cind un huligan bruschea
ză o femele, sau cind altul șterpe
lește portmoneul unui cetățean, sau 
Hnd nn las Ha la VwMil nm-

hunedoara: Producția sporită de legume 
și fructe demonstrează că se poate mai mult

Revenind asupra modului în care sint îndeplinite măsu
rile expuse în cursul convorbirilor cu prim-vicepreședinți 
ai comitetelor executive ale consiliilor populare județe-

ne, publicate în „Scinteia", cu privire la programele 
teritoriale de autoaprovizionare, azi ne referim la județul 
Hunedoara,

Iată-ne, deci, Ia o nouă întrevede
re cu tovarășul ALEXANDRU VOI- 
CULESCU, prim-vicepreședinte al 
comitetului executiv al consiliului 
popular județean.

LEGUMICULTURA
Spicuim, pentru început, din de- 

clarațiile-angajament publicate în 
„Scinteia" din 19 februarie 1982 : 
„Va trebui să... asigurăm în totalita
te necesarul de consum Ia cartofi de 
toamnă, vărzoase, rădăcinoase, faso
le verde, mazăre păstăi. De fapt, Ia 
total Ipgume, din cele 75 000 tone ne
cesare, se vor asigura în acest an, 
în cadrul județului, 50 000 tone".

Constatări pe teren:
„Premiere" în piața centrală 

municipiului Deva : 1) Cartofii tim
purii — și de vară — au existat in 
cantități îndestulătoare. Mai mult, 
sintem informați că. datorită produc
ției proprii, s-a renunțat la aducerea 
unor cantități din alte județe ; 2) 
este primul an cind piața a fost per
manent bine aprovizionată cu salată 
verde, varză și roșii ; 3) este primul 
an cind fasolea verde și castraveții 
din producție pfoprie nu numai că 
au îndestulat piața, dar au și fost 
semiindustriâlizați in cantități apre
ciabile.

Aceleași „premiere" și în orașul 
Brad, de la poalele Munților Meta
liferi : 1) Pentru prima dată s-au 
pus in vinzare vinete din producția 
proprie ; 2) tot pentru prima dată 
producătorii individuali de ardei 
gras și conopidă care-și desfac măr
furi Ia piața din Brad au trebuit 
să-și „ajusteze" preturile in funcție 
de cele practicate la unitățile I.L.F. 
într-un cuvint, județul oțelului și a! 
cărbunelui 
proprie, și 
de legume.

a

dă „Ia zi“, în premieră 
alt gen de „șarje" : cele

Opinia 
interlocutorului

Este o situație intr-adevăr nouă în 
domeniul aprovizionării cu unele 
produse agroalimentare, considerate 
pină in anii trecuți totalmente de
ficitare. La cartofi, dacă în 1975 ne 
acopeream numai 32 Ia sută din ne
cesar. anul acesta, potrivit progno
zelor, se asigură în bună măsură ne
cesarul din producție proprie. Cu toa
tă „criza" de pămint arabil am mărit 
suprafețele cultivate cu această plan
tă de la 5 801 hectare la 8100. Iar în

CIBINIUM ’82“
Duminică au debutat la Sibiu, ca 

și in toate celelalte localități ale ju
dețului — Ia Mediaș, Agnita, Cis- 
nădie, Copșa Mică, Dumbrăveni. 
Ocna Sibiului, Avrig, Tălmaciu, 
Rășinari, Săliște și altele — am
plele manifestări ale festivalului 
„Cibinium". Cea de-a 15-a ediție a 
Cibiniumului este dedicată anul 
acesta literaturii. Pe lingă mani
festările așteptate cu deosebit in
teres la 
acestea 
concurs 
meșteri 
teatrale 
mană, spectacole muzical-coregra- 
fice eu participarea unor formații 
laureate ale Festivalului ..___
României" din 15 județe care iși 
vor disputa întiietatea 
unui festival folcloric 
„Cintecele munților" - 
ediție a Cibiniumului programează 
aproape 100 de acțiuni dedicate 
exclusiv literaturii, relațiilor aces
teia cu diversele genuri ale artei.

fiecare ediție — printre 
„TirguJ olarilor", un tirg- 
al celor mai cunoscuți 

Olari din țară, premiere 
in limbile română și ger-

(Urmare din pag. X)

„Cintarea

in cadrul 
intitulat 

■ actuala

Vor fi prezenți scriitori, critici li
terari, cercetători din numeroase 
centre culturale ale țării. Din ca- 
ietul-program al „Cibiniumului 
’82“ desprindem, între altele : se
siuni de comunicări pe teme ca 
„Tendințe și orientări în studierea 
literaturii populare", „George Coș- 
buc pe meleaguri sibiene", „Co
locviile de critică" ale revistei 
„Transilvania" („Modalități de lec
tură a. romanului contemporan"), 
dezbaterea cu tema „De la litera
tura dramatică la spectacol", mese 
rotunde, simpozioane („Peisajul 
sibian în creația literară a scriito
rilor de naționalitate germană din 
România"). lansări și prezentări 
de cărți, intîlniri cu scriitori și 
membri ai cenaclurilor literare din 
județ, expoziții de carte, seri de 
poezie și muzică etc.

Festivalul cultural-artistic „Ci
binium" se desfășoară în perioada 
26 septembrie — 3 octombrie. 
(Nicolae Brujan, corespondentul 
„Scînteii").

acest spor, ponderea principală a re
venit marilor ............
urilor și 
hectare 
vrem să 
pentru 
cultivată 
zat și in gospodăriile 
este menit să micșoreze (și a micșo
rat vizibil) numărul... sacoșelor Ia 
unitățile I.L.F. și la piață. De ase
menea. apreciem că vom renunța la 
„importul" de rădăcinoase și varză 
de toamnă din alte județe, iar la fa
solea Verde și mazărea păstăi am și 
renunțat Ia aceste „importuri". Deși 
in ce privește legumele suprafața . 
cultivată a rămas aceeași — 4 700
hectare din care 2100 in sectorul 
necooperativizat și în gospodăriile 
populației — totuși, ceva s-a schim
bat : in C.A.P. și I.A.S, au spo
rit suprafețele cultivate cu acele 
sortimente ce __ __ _
dițiilor noastre pedoclimatice : var
ză, rădăcinoase, fasole și 
traveți. Restul suprafețelor, ___
„fărîmițate", au fost cultivate cu le
gume mai „gingașe" — roșii, vinete 
etc., care, îngrijite mai atent, s-au 
împămîntenit destul de bine la noi 
in județ. Și chiar dacă nu putem 
vorbi de livrări Ia fondul de stat din 
aceste produse, un lucru este evi
dent : deși cantitățile aduse din alte 
județe au scăzut și vor continua să 
scadă, roșiile, salata verde, spanacul 
etc. au existat în cantități suficiente 
pe piață și in unitățile I.L.F. Expli
cația e simplă : oamenii le-au pro
dus în grădinile proprii, in supra
fețele intravilane devenite grădini.

— Este totuși vorba de mica 
tură...

— Da, insă, cu roade bune. Dar, 
cum arătam, în primul rînd se “_
voltă marea cultură de legume a Hu
nedoarei. Aici avem de învins, pe 
de o parte, puținătatea pămîntului 
și, pe de altă parte, a forței de mun
că. Rezolvarea problemei s-a dove
dit însă posibilă prin atragerea în le- 
gumicultură a înșiși beneficiarilor 
acesteia. Așa a apărut experiența 
din orașul Brad : cooperativa agri
colă de producție de aici avea unele 
suprafețe considerate necultivabile 
din cauza inundațiilor provocate a- 
nual de Crișul Alb. „Calculele hir- 
tiei" arătau cifre de investiții pentru 
îndiguiri mult peste puterile coope
rativei. S-a apelat atunci la colecti
vele muncitorești de la întreprin
derea minieră Barza, de Ia mina Țe- 
bea și de la Uzina de utilai minier. 
Acum cooperativa dispune de o gră
dină de legume de 30 hectare și 5 000 
mp de solarii.

în ce privește forța de muncă — 
la fel : întreprinderile și școlile din 
Brad iși au parcele de „patronaj" și 
primesc în schimb, la preț de achizi
ție, legumele de care au nevoie can
tinele. Iar cooperativa livrează la 
fondul de stat cantități însemnate de 
asemenea foste „rarități" in Brad, 
cum sînt roșiile, vinetele, ardeii. A- 
ceastă formă de cooperare s-a ex
tins și în alte părți. De exemplu, mai 
bine de 
cultivate 
deț sint lucrate in acord global 
elevi.

cultivatori — I.A.S.- 
C.A.P.-urilor : de la 1 602 

la 3 800. în felul acesta, 
asigurăm grosul producției 
piață. Sporul de suprafață 
în sectorul necooperativi- 

individuale

mercurial atestă o bună producție. 
La Deva au intrat parțial pe rod ci- 
teva zeci de hectare de livadă in
tensivă, urmind ca de anul acesta să 
devină productive, treptat, 600 hec
tare de livadă la Sintandrei, Orăștie, 
Hațeg și Geoagiu.

Opinia 
interlocutorului

se pretează con-

cas-
cele

cul-

dcz-

jumătate din suprafețele 
cu căpșuni in întregul

POMICULTURA

ju
de

a-Angajament : „La fructe, din 
proape 24 000 tone prevăzute în acest 
an pentru desfacere, doar 6 450 tone 
se vor primi din afara județului".

Constatări pe
Lăzile cu mere aurii, 

ne din piețele centrale 
Hunedoarei, prețurile

teren :
pere și pru- 
ale Devei și 
uneori sub

Este foarte posibil ca - cifra de 6 450 
tone de fructe, prevăa. A, la capito
lul „import", să fie sitoâtanțial re
dusă anul acesta, datorită 
bune. Vom rămine totuși 
la unele sorturi de fructe, 
piersicile. în ce privește 
scontăm ca în acest cincinal să înce
pem să furnizăm fondului de stat 
cantități substanțiale. Numai in pri
măvara acestui an, „livada" județu
lui a sporit cu 60 000 puieți 
dispoziția cetățenilor, iar 
toamnă avem pregătiți alți

recoltelor 
deficitari 
cum sint 

merele.

puși la 
pentru 
150 000.

ZOOTEHNIA
Angajament : „Ținînd seama de 

deficiențele care s-au manifestat in 
anii trecuți, cind nu au fost puse in 
valoare toate suprafețele de pășuni, 
în anul 1982, direcția agricolă jude
țeană a luat măsuri ferme pentru 
creșterea producției de furaje de pe 
aceste suprafețe".

Din convorbirea avută la direcția 
agricolă județeană : cantitatea de 
lapte livrată fondului de stat in 
primele 7 luni a crescut cu 11 000 hl. 
față de cea a anului trecut Toate 
vacile cu lapte ale unităților socia
liste au fost duse în tabere montane 
și submontane la păscut în regim 
prelungit, nemaifiind nevoie de»fu
rajare Ia iesle. Cantitățile de fura
je depozitate pină Ia inceputul lunii 
septembrie se încadrau în plan : 
33 627 tone fin, 29 430 tone paie, 55 119 
tone siloz. In ce privește lucrările de 
amenajare și întreținere a pajiștilor, 
din suprafața de 241 480 ha, pe care 
trebuiau efectuate aceste lucrări, 
35 987 hectare au rămas... neatinse.

Opinia
interlocutorului

Creșterea livrărilor de lapte T 
fondul de stat față de anul trecut 
este o realizare explicabilă prin în
săși măsura amintită, respectiv adu
cerea vitelor în taberele montane. De 
aci și posibilitatea economisirii nu
trețurilor pentru iarnă. în ce pri
vește amenajarea pajiștilor, s-ar pu
tea invoca unele neconcordanțe in a- 
provizionarea cu îngrășăminte — dar 
exista gunoiul de grajd ! S-ar putea 
vorbi și de lipsa forței de muncă — 
dar nici asta nu explică situația,' 
deoarece, se știe, in vreme de iarnă 
și chiar în prima parte a primăverii, 
lucrările agricole nu prea ne aglo
merează. Experiența a dovedit că 
pentru lucrările pe pajiști pot fi or
ganizate acțiuni de masă, îndeosebi 
cu participarea organizațiilor de ti
neret de la orașe și sate. Din păoa- 
te însă nu s-a insistat suficient în 
această direcție. Este și asta o lec
ție de Care va trebui să 
ma de acum înainte.

Oricum, anul acesta a 
că folosirea mai intensă
tăților de care dispune județul nos
tru a dat roade bune. Dar, in ace
lași timp, și faptul că dispunem de 
mari posibilități încă nevalorificate, 
care se cer fructificate prin acțiunea 
de autoaprovizionare. In interesul 
fiecăruia și-al tuturor.

Laurențlu DUȚĂ 
Sabin CERBU

ținem sea-

demonstrat 
a posibili-

cind un laș fuge de la locul acci
dentului, să-și aducă aminte de 
„tratamentul" pe care i l-a aplicat 
un om de ordine Intr-o dimineață 
de septembrie... Și s-ăr putea să-și 
spună : „Ce să mă bag eu in ches
tii din astea ; să se descurce cei 
care au misiunea astă, care sînt 
plătiți șl învestiți cu autoritate".

S-ar putea și altfel • să socoteas
că atitudinea celor doi o excepție 
nedorită. Ar fi bine, dar poți să 
știi ?

A. PARASCHIV

sonalul tehnic de pe șantier — șefi 
de echipă, maiștri, tehnicieni și in
gineri. Un alt domeniu în care tre
buie acționat mult mai stăruitor și 
energic decit pină acum il constituie 
preocuparea pentru calificarea mun
citorilor, perfecționarea pregătirii lor 
tehnico-profesionale. Calitatea lucră
rilor depinde, in primul rînd, de oa
meni. Din această perspectivă tre
buie privită îndeplinirea programe
lor de calificare și policalificare, nu 
numai sub .aspect cantitativ, ci mai 
ales sub acela al îmbogățirii necon
tenite a cunoștințelor profesionale și 
aplicării lor riguroase. In sfirșit, re
considerarea tocului șl importanței 
acordate compartimentelor de con
trol tehnic dc calitate de pe șantiere 
este una din condițiile cele mai im
portante pentru garantarea unei ca
lități corespunzătoare a lucrărilor 
executate. .Insistăm asupra acestui 
aspect deoarece acest compartiment 
se mai află, in nu puține cazuri, in 
poziția de verigă secundară, redusă 
ca activitate și slăbită ca autoritate.

De bună seamă, eforturile con
structorilor și montorilor pentru 
realizarea de lucrări de calitate tre-

buie sprijinite permanent de toți 
furnizorii de materiale, fără excep
ție. Este necesar să se înțeleagă cu 
toată răspunderea că șantierele au 
nevoie stringentă de materialele so
licitate, la parametrii calitativi pre- 
văzuți, că fără ele un șir de lucrări 
se găsesc în situația de a nu fi ter-

tehnologice sint corespunzătoare din 
punct de vedere calitativ.

Și în domeniul proiectării noilor 
investiții există un larg cimp de 
acțiune. Practica a validat o cerință 
expresă : necesitatea ca, din simpli 
excoutanți ai unor lucrări, construc
torii să-și asume cu notărire și răs-

Pe șantierele de investiții
minate la timp, și predate beneficia
rilor. Tot atit de importantă este 
recepționarea cu exigență a mate
rialelor și utilajelor sosite pe șantie
re — obligație 
constructor și 
nu are dreptul 
să se renunțe
festată, pe alocuri, față de calitatea 
necorespunzătoare a prefabricatelor, 
construcțiilor metalice, a altor ele
mente de construcție. Nici o lucrare 
de construcție sau de montaj nu 
trebuie începută pină cind nu există 
garanția că materialele sau utilajele

de Ia care nici un 
nici un montor 

să se abată. Trebuie 
la ingăduința mani-

pundere rolul de participant activ Ia 
elaborarea 
superioare, 
contribuie 
aplicarea 
Este cazul
Trustului de lucrări speciale din Ca
pitală sau ai Trustului de construc
ții industriale din Craiova, care au 
îmbunătățit radical soluțiile elabora
te pentru o serie de investiții impor
tante, cum sint cele de la întreprin
derea de tractoare și mașini agricole 
din Craiova sau de la fabricile de 
anvelope din Drobeta Turnu-Severin

unor soluții constructive 
moderne și rapide, să 

alături de proiectanți la 
lor grabnică în practică, 
concret al constructorilor

și Caracal. Numai prin 
soluțiilor constructive la 
de cinci obiective mai 
trustul craiovean a obținut o 
nomie de manoperă de 50 000 ore- 
om, de 335 tone ciment, 
metal ș.a., fără 
al lucrărilor să 
suferit.

Pornind de la
bil potrivit căruia calitatea lucrări
lor de construcțil-montaj depinde in 
cel mai inalt grad de calitatea mun
cii oamenilor, organele și organiza
țiile de partid de pe șantiere sînt 
chemate să desfășoare o intensă 
muncă politico-educativă, să sădeas
că in conștiința constructorilor răs
punderea și mindria muncitorească 
față de calitatea superioară, trăinicia 
și durabilitatea lucrărilor executate. 
Numai în măsura in care fiecare 
muncitor și specialist demonstrează 
acest lucru prin fapte se poate spu
ne că organizațiile de partid și-au 
făcut pe deplin datoria, iar economia 
națională are garanția că va dispu
ne la timp de obiective și capacități 
noi. care să funcționeze ireproșabil, 
să atingă cit mai repede parametrii 
proiectați.

schimbarea 
un număr 

importante, 
eco-

63 tone 
ca nivelul calitativ 
aibă cu ceva de

adevărul indiscuta-
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Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România

în momentul In care poporul român sărbătorește cu entuziasm a 38-a 
aniversare a Zilei naționale a frumoasei dumneavoastră țări, imi este deosebit 
de plăcut să vă adresez în numele poporului congolez, al guvernului său și 
al meu personal cele mai vii felicitări.

Folosesc această ocazie pentru a vă reînnoi urările mele sincere de 
sănătate și fericire personală, de prosperitate poporului român prieten.

Fie ca legăturile tradiționale de prietenie și colaborare fructuoasă care 
unesc atit de fericit cele două țâri să se întărească și să se consolideze in 
continuare, în interesul popoarelor noastre.

Cu înaltă și frățească considerație,

Colonel DENIS SASSOU NGUESSO
Președintele Comitetului Central 

al Partidului Congolez al Muncii, 
Președintele Republicii, 

Șeful statului, 
Președintele Consiliului de Miniștri

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român

Stimate tovarășe,
îmi este deosebit de plăcut de a vă exprima în numele Partidului 

Socialist Revoluționar salutul nostru frățesc de felicitare pentru a 38-a 
aniversare a victoriei sociale și naționale, antifasciste și antiimperialiste, 
aniversare care găsește poporul român în plin proces de dezvoltare și 
afirmare socialistă.

Sîntem alături de idealul de a afirma socialismul ca sistem care cu 
adevărat se bazează pe eliberarea tuturor oamenilor și tuturor popoarelor. 
Pentru aceasta avem pentru poporul român un sentiment deosebit de 
apreciere și admirație. Efortul pentru progres și învingere a dificultăților 
survenite din război și agresiunea imperialistă a făcut din România un 
model care servește de exemplu și inspirație tuturor popoarelor care luptă 
pentru construcția socialismului și pentru triumful egalității și solidarității 
internaționale.

Primiți, tovarășe secretar general, salutul nostru frățesc și urările de 
bunăstare, pace și fericire pentru întreg poporul român.

Cu salutări revoluționare,
LEONIDAS RODRIGUEZ F.

Președintele
Partidului Socialist Revoluționar 

din Peru

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România

Mulțumim poporului român, ilustrului Guvern al Republicii Socialiste 
România și Excelenței Voastre pentru călduroasele felicitări trimise cu ocazia 
sărbătoririi recente a zilei naționale a tării noastre, precum și pentru urările 
pe care le-ați adresat pentru progresul și prosperitatea poporului nicaraguan.

Cu Înaltă considerație,
; DANIEL ORTEGA SAAVEDRA

SERGIO RAMIREZ MERCADO 
RAFAEL CORDOVA RIVAS

Membri ai Juntei Guvernului 
de Reconstrucție Națională 

a Republicii Nicaragua

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România

Cu deosebită plăcere am primit telegrama dumneavoastră de felicitări 
adresate cu ocazia celei de-a XX-a aniversări a revoluției noastre de la 
26 septembrie. Exprim Excelenței Voastre șl poporului român prieten senti
mente sincere de sănătate deplină, de noi succese, de bunăstare și progres. 
Doresc ca relațiile dintre cele două țări-să se dezvolte in interesul lor 
reciproc.

Colonel ALI ABDULLAH SALEH
■ ' \ Președintele Republicii Arabe Yemen,

Comandant suprem al forțelor armate, 
Secretarul general al Congresului Național 

; ;-->x » General '

t V
PROGRAMELE 1 Și 2

11,00 Telex
11,05 Film în serial : „O nouă primă

vară" — Episodul 2
11,45 Muzică populară

In jurul orei 12,00 — Transmi
siune directă : Adunarea populară 
din municipiul Sf. Gheorghe, cu 
prilejul vizitei de lucru in județul 
Covasna a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu
PROGRAMUL 1

16/ Telex

cinema
B Femela din Ursa Mare : SCALA 
(11 03 72) — 9 ; 11,15 : 13,30 ; 15.45 ; 18 ;
20.15, MELODIA (12 06 88) — 9 : 11,15 ;
13.30 ; 15,45 ; 18 ; 20,15, FLAMURA
(85 77 12) — 9 ; 11 ; 13,15 ; 15,30 ; 17,45 ; 
20.
H Pescărușul speranței (gala filmului 
din R.P. Chineză) : STUDIO (59 53 15)
— 19.
B Un saltimbanc la Polul Nord : VIC
TORIA (16 28 79) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 
18; 20,15, EXCELSIOR (65 49 45) — 9;
11,15; 13,30; 15.45; 18; 20,15, FAVORIT 
(45 31 70) — 8; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20.15.
@ Sub patru steaguri : PATRIA 
(11 86 25) — 9; 11,15 r 13,30; 16,45; 18;
20,15.
E Cine Iubește șl Iasă : GRIVIȚA 
(17 08 58) — 9; 11,15; 13,30; 16,45; 18; 20, 
ARTA (21 31 86) — 9; 11,15; 1340; 15,45; 
19; 20.
B Aștepttnd un tren : VOLGA 
(79 71 26) — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 15,45 ; 18 ;
20,15.
E Bunul meu vecin Sam : SALA 
MICA A PALATULUI — 17 ; 20, 
PARC-HOTEL (17 08 58) — 19,45.
E Ultimul cartuș : MUNCA (21 50 97)
— 15 ; 17,15 ; 19,30.
B Intllnirea : COSMOS (27 54 95) —
9.30 ; 11,30 ; 13,30 ; 15,30 ; 17,30 ; 19,30. 
g Valentina : CENTRAL (14 12 24) — 
9 ; 11,15 ; 13,30 ; 13,45 ; 18 ; 20.
B Teheran ’43 : TIMPURI NOI
(15 61 10) — 9 ; 12,15 ; 16 ; 19.
B Pirații secolului XX : BUZEȘTI 
(50 43 58) — 9 ; 11 ; 13 : 15 ; 17 ; 19, la 
grădină — 19, FLACARA (20 33 40) —
15.30 ; 17,30 ; 19,30.
B Rapidul 34 : DACIA (50 33 94) — 9 î
11,15 ; 13,30 ; 15,45 ; 18 ; 20.
B Nu este vorba de dragoste : CO- 
TROCENI (49 48 48) — 15,30 : 17,45 ; 20. 
Q Răzbunarea : MIORIȚA (14 27 14) — 
9 ; 11,15 ; 13,30 ; 15,45 ; 18 ; 20.

16,05 Profesiunile cincinalului
16,25 Clubul tineretului
17,10 Tineri lnterprețl Iaureațl al Festi

valului folcloric interjudețean de 
la. Orșova — ediția VH-a

17,20 File de istorie
17,50 1001 de seri
18.00 închiderea programului
20,00 Telejurnal
20,45 Civica
21,05 Teatru TV : „Marele vis" de RadV 

Teodoru.
21,55 Muzică ușoară instrumentală
22,15 Telejurnal

PROGRAMUL 2

20,00 Telejurnal
20/45 Salonul TV a! artelor plastice
21,30 Mic dicționar de operă șl balet
22,15 Telejurnal

B Cinci pentru Infern — 15.30 ; 17,30 j 
Un om trăind ta viitor — 19,30 : VII
TORUL (11 48 03).
E Escadronul husarilor zburători î 
LUCEAFĂRUL (15 87 67) — 9 ; 12 ;
16 ; 19.
EJ Expresul colonelului Von Ryan : 
CAPITOL (16 29 17) — 8,30 ; 10,45 ;
13.15 ; 15,45 ; 18 ; 20,30, la grădină — 
19.
H I se spunea Buldozerul : ȘUCU- 
REȘTI (15 61 54) — 9 ; 11,15 ; 13.30 ;
15.45 ; 16 ; 20,15, MODERN (23 71 01) —
9 ; 11,15 ; 13,30 ; 15,45 ; 18 ; 20,15, la
grădină — 19,45.
B Noi aventuri pe vasul Poseidon : 
FESTIVAL (15 63 84) — 9 : 11,15 ;
13.30 ; 15,45 ; 18 ; * 20,15, GLORIA
(47 46 75) — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 15,45 18 ;
20.15.
0 Fabllo magicianul — 9; 19,45 ;
12.30 ; Clinele electronic — 14,15 ;
16.15; 18,15; 20 : DOINA (16 35 38).
gj Cursa infernală : FEROVIAR
(50 51 40) — 9 ; 11,15 ; 13.30 ; 15,45 ; 18 ;
20.15, FLOREASCA (33 29 71) - 9 ;
11 ; 13 ; 15,30 ; 17,45 ; 20, GRADINA
GLORIA (47 46 75) — 19,
E Sphinx : UNION (13 49 04) — 9,30 ;
11.30 ; 13,30 : 15.45 ; 18 ; 20.
0 Safari Express : LIRA (31 7171) — 
15,30; 17.45; 20, Ia grădină — 19,
sa Colosul din Rhodos : DRUMUL SĂ
RII (31 28 13) — 15,30 ; 18,30.
H Provocarea dragonului : FEREN
TARI (80 40 85) — 15,30 ; 17,30 ; 19.30, 
PACEA (60 30 85) — 11 ; 15.30 ; 17,30 ;
19,30.
El Acel blestemat tren blindat : GIU- 
LESTI (17 55 46) — 9 ; 11,15 : 13,30 ;
15.45 ; 18 ; 20. GRADINA FESTIVAL 
(15 63 84) — 19.
0 Gozlan : AURORA (35 04 66) — 9 ;
11.15 ; 13,30 ; 15,45 ; 18 ; 20,15, TOMIS
(21 49 46) — 9 ; 11.15 ; 13.30 ; 15,45 ;
18,15; 20,30; Ia grădină — 19.
B Tess : CULTURAL (83 50 13) — 9 J
12 ; 16 ; 19.
3 O fată fericită : POPULAR
(35 15 17) — 15 ; 17,15 ; 19,30.

Sosirea secretarului general 
al Partidului Comunist din Guadelupa

Luni dimineața a sosit in Capitală 
tovarășul Guy Daninthe, secretar 
general al Partidului Comunist din 
Guadelupa, care, la invitația Comi
tetului Central al Partidului Comu
nist Român, efectuează o vizită de 
prietenie în țara noastră.

Plecarea secretarului generai 
al Mișcării pentru Socialism din Venezuela
Luni dimineața a părăsit Capitala 

Pompeyo Marquez, secretar general 
al Mișcării pentru Socialism (MAS) 
din Venezuela, care, la invitația Co
mitetului Central al Partidului Co
munist Român, a făcut o vizită de 
prietenie în țara noastră.

Convorbiri economice româno-congoleze
Tovarășul Nicolae Constantin, mi

nistrul comerțului exterior și coo
perării economice internaționale, a 
avut luni dimineața o întrevedere 
cu Joseph Elenga Ngamporo, minis
trul comerțului al R. P. Congo, aflat 
intr-o vizită in țara noastră.

Cu acest prilej au fost relevate 
bunele relații de prietenie și cola
borare statornicite intre țările și po
poarele noastre, subliniindu-se că 
ele se dezvoltă in spiritul hotăririlor 
convenite în cadrul intilnirilor la cel 
mai înalt nivel de la București și 
Brazzaville. De asemenea, expri- 
mindu-se dorința comună de a acțio
na și în viitor pentru extinderea și 
diverșificarea acestor raporturi, au

Manifestări cu prilejul centenarului nașterii
Locuitorii județului Bacău, pe me

leagurile căruia a văzut lumina zilei 
Vasile Pârvan, cinstesc memoria ma
relui istoric prin adunări omagiale, 
simpozioane, colocvii, sesiuni de refe
rate și comunicări, expoziții etc. La 
Teatrul dramatic din Bacău a fost 
organizat simpozionul „Personalitatea 
lui Vasile Pârvan, omul și opera", cu 
participarea unor specialiști și cadre 
universitare din Iași, a unor muzeo
grafi și istorici băcăuani Tot aici, în 
cadrul conferințelor Teatrului dra
matic „Bacovia" și ale revistei

Un nou an de învățămint Ia
Prima parte a lunii octombrie va 

marca începutul unui nou an de in- 
vătămint cultural-științific pentru in
stituțiile de profil de la orașe. în a- 
ceastă perioadă se fac înscrieri pen
tru cele 245 de universități cultural- 
științifice ce funcționează in mediul 
urban și care oferă aproape 22 500 de 
cursuri cu tematică diversă. în noua 
programă a universităților o ponde
re insemnată ocupă cursurile de cul
tură generală, tehnico-știlnțifice și de 
perfecționare profesională, o parte 
dintre acestea fiind organizate direct 
la locul de muncă, in întreprinderi 
și instituții, pe mari platforme in
dustriale. De o atenție deosebită din 
partea, cursanțjlor se bucură, apre
ciind după numărul mare-. al. celor 
de.ia înscriși, cursurile pe - probleme 

1 de istorie, cultură și civilizație. ■ ro
manească. de actualitate politică in
ternă și internațională, de economie, 
filozofie, sociologie, legislație, etică, 
științe ale naturii. Nu vor lipsi, de 
asemenea, cursurile și ciclurile tema
tice privind știința conducerii, noul 
mecanism economico-financiar, teh
nologii modeme in economia româ
nească și mondială, conservarea e- 
nergiei. a materiilor prime și com
bustibililor. în Structurarea noii pro
grame de învătămînt cuJtural-științi- 
fic universitățile s-au ghidat după 
problemele dezbătute și sarcinile ce 
decurg din documentele Plenarei lăr
gite a C.C. al P.C.R. din 1—2 iunie 
a.c.. ale celui de-al doilea Congres 
al educației politice și culturii so
cialiste, ca și din cele mai recente cu- 

vintări ale secretarului general al parti
dului. tovarășul Nicolae Ceaușescu.

0 Contrabandiștii din Santa Lucia t 
PROGRESUL (23 94 10) - 16 : 18 ; 20, 
GRĂDINA LUCEAFĂRUL (15 87 67) - 
19.
B Apași! : GRADINA ARTA (21 31 B6) 
— 19.

teatre
E5 Teatrul Național (14 7171, sala 
mică) : Cavoul de familie — 19,30.
■ Teatrul ,,Lucia Sturdza Bulandra" 
(sala Schitu Măgureanu, 14 75 46) : 
Menajeria de sticlă — 19,30 ; (sala
Grădina Icoanei, 12 44 16): Barbul Vă- 
cărescul și Occislo Cregorii — 19,30..
E Filarmonica „George Enescu* 
(16 00 60, sala Studio) : „Panoramic 
XX“, Concert de muzică românească 
al ansamblului „Hyperion". Conduce
rea muzicală : Iancu Dumitrescu —
18,30.
B Teatrul Foarte Mic (14 09 05) : Ba
ladă cotidiană — 20.
B Teatrul Mic (14 70 81) : Evul mediu 
intîftiplător — 19,30.
E Teatrul de operetă (13 98 48) ; Prin
țesa circului — 19,30.
B Teatrul de comedie (14 64 60) : 
Concurs de frumusețe — 19.30.
B Teatrul „Nottara" (59 31 03, sala 
Studio) : Sentimente și naftalină — 
19.
S3 Teatrul Giuleștl (14 72 34, sala Ma
jestic) : Cum s-a făcut de-a rămas 
Catinca fată bătrină — 19,30.
B Ansamblul „Rapsodia română" 
(13 13 00) : La i2vor do dor și cîntec 
— 18.30.
B Teatrul „Ion Vasilescu" (12 27 45): 
Relaxați-vă Ia revistă — 19.30.
33 Circul București (11 01 20) : Zoo- 
circ -» 19,30.
B Teatrul „Țăndărică- (15 23 77) : 
Aventurile Iui Plum-Plum — 10 ; Ti- 
grișorul Petre — 17.

La sosire, pe aeroportul Otopeni, 
oaspetele a fost salutat de tovarășul 
Miu Dobrescu, membru supleant al 
Comitetului Politic Executiv al C.C. 
al P.C.R., de activiști de partid.

(Agerpres)

La plecare, pe aeroportul Otopeni, 
oaspetele a fost salutat de tovarășul 
Miu Dobrescu, membru supleant al 
Comitetului Politic Executiv al C.C. 
al P.C.R., de activiști de partid.

(Agerpres)

fost analizate posibilitățile amplifi
cării cooperării româno-congoleze pe 
multiple planuri, creșterii schimbu
rilor comerciale, in interesul ambe
lor țări și popoare.

Au luat parte Ion Borcan, însăr
cinatul cu afaceri ad-interim al ță
rii noastre la Brazzaville, și Laurent 
Mann, ambasadorul Republicii Popu
lare Congo la București.

★
în aceeași zi, oaspetele congolez 

a avut întrevederi cu tovarășii Ion 
Florea, ministrul industrializării lem
nului și materialelor de construcții, 
și Ion Teșu, ministrul agriculturii și 
industriei alimentare.

(Agerpres)

lui Vasile Pârvan
„Ateneu" a fost organizat un colocviu 
la care au luat parte scriitori, actori, 
oameni de știință și artă. S-a citit din 
opera istoricului Pârvan. La galeri
ile Muzeului de istorie și artă a fost 
deschisă o expoziție documentară ce 
reconstituie viața și activitatea Iui 
Vasile Pârvan. Expoziția este între
gită de ultimele descoperiri geto- 
dacice din bazinul Șiretului Mijlociu, 
scoase la iveală de cercetătorii băcă
uani. Revista de cultură „Ateneu" 
dedică și ea ultimul număr centena
rului Pârvan. (Gh. Baltă, corespon
dentul „Scinteii").

universitățile cullural-științifice
Activitatea universităților va fi com
pletată și'in acest an de învățămint 
cu o serie de manifestări publice — 
simpozioane, dezbateri, concursuri, 
seri literare. Cea mai mare univer
sitate cultural-științifică din țară, or
ganizată de mai bine de două dece
nii în Capitală, iși va deschide cursu
rile la 13 octombrie. (Agerpres)
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Cu fermitate, pentru întronarea disciplinei 
și eticii sportive pe terenurile de fotbal!

Duminică seara am fost martorul 
unei scene care spune multe despre 
o anume stare la care s-a ajuns în 
fotbalul nostru. Un cunoscut arbitru, 
care aflase că va fi delegat să con
ducă un derbi de campionat, îi co
munica președintelui F.R.F. refuzul 
său asupra acestei delegări. „Mai 
bine imi pun piciorul în ghips și mă 
dau indisponibil — spunea arbitrul — 
decit să conduc acest meci in atmos
fera din ultima vreme, cind arbitrul 
este socotit acarul Păun al tuturor 
relelor : jucătorii ii ripostează la 
orice decizie, ba unii mai și pun 
mina pe el, antrenorii il scot vinovat 
de infringerea echipei lor, cluburile 
își pun în funcțiune toată forța de 
a-1 influența, și cind nu reușesc in
tervin pentru a fi sancționat, iar unii 
spectatori ii strigă mereu că e hoț". 
Rețineți, deci, că arbitrul nostru, care 
nu s-a temut de meciuri internațio
nale, se teme acum de un meci din 
camoionatul intern. Considerăm că 
motivele invocate in refuzul său sint 
concludente pentru Situația in care se 
găsește astăzi un arbitru în fotbalul 
nostru.

Este adevărat că au existat arbitri 
corupți, dar aceștia au fost excluși 
din sport și deferiți justiției, cei ră
mași bucurîndu-se măcar de creditul 
cinstei și corectitudinii. Și tot atit de 
adevărat este că unii dintre ei ma
nifestă o inexplicabilă și criticabilă 
nesiguranță in luarea deciziilor (cum 
s-a întimplat sîmbătă seara in meciul 
Dinamo — F.C. Argeș) sau comit 
greșeli evidente (cum s-a intîmplat 
recent in partidele Jiul — Steaua, 
Petrolul — Sportul studențesc. Di
namo — Politehnica Iași. Sportul 
studențesc — Steaua sau Corvinul — 
Dinamo). Desigur, in astfel de 
situații, organul federal are obli
gația să analizeze cu răspundere 
și exigentă fiecare caz în par
te. să intervină cu fermitate și in
transigență. Să întreprindă anchete 
temeinice și să sancționeze cu aspri
me pe arbitrii vinovați. Dar nicide
cum nu trebuie permis ca jucătorul 
să intervină el pe teren și să împar
tă fiecare dreptatea lui, cu gura sau 
chiar... cu pumnul. Prin organizarea 
și desfășurarea sa. sportul impune 
o disciplină exemplară, o disciplină 
realmente militară ; de aceea decizia 
arbitrului trebuie executată fără nici 
un murmur, ca un ordin, de toți ju
cătorii și respectată de antrenori și 
conducători de echipă. La întărirea 
continuă a acestui principiu, care să 
capete autoritate in orice meci de 
fotbal, este chemată să acționeze in 
primul rind federația de specia
litate.

Cronica zilei
La Muzeul literaturii române din 

Capitală a fost deschisă, luni la 
amiază, expoziția fotodocumentară 
„Poezia franceză contemporană", or
ganizată. sub egida Consiliului Cul
turii și Educației Socialiste, de L’A- 
ssociation pour la Diffusion de la 
Pensee Franțaise de pe lingă Mi
nisterul Relațiilor Externe din Fran
ța. Expoziția reunește fotografii, 
cărți cu dedicație, scrisori originale, 
culegeri de traduceri in limba româ
nă ale unor reprezentativi poeți 
francezi — de la Baudelaire la Mi
chel Butor. înregistrări ale vocilor 
unor poeți și videocasete întregesc 
imaginea conturată de expoziție asu
pra poeziei franceze din anii 1920 
pînă în zilele noastre.

Locul poeziei franceze contempo
rane in contextul literaturii univer
sale. ecouri ale acesteia în creația 
românească în versuri au fost sub
liniate la vernisaj de Alexandru 
Oprea, directorul Muzeului literatu
rii române, Alexandru Bălăci, vice
președinte al Uniunii scriitorilor, și 
Pierre de Cours. însărcinat cu afaceri 
ad-interim al Franței la București.

La festivitatea de deschidere a ex
poziției au participat Ion Găleteanu, 
secretar de stat la Consiliul Cultu
rii și Educației Socialiste, reprezen
tanți ai Ministerului Afacerilor Ex
terne. oameni de cultură și artă, un 
numeros public.

Au luat parte, de asemenea, mem
bri ai corpului diplomatic.

★
Luni s-a deschis în Capitală expo

ziția „Presa și filatelia", organizată 
de cercul de filatelie al ziariștilor în 
colaborare cu Comitetul sindicatului 
presă București. Expoziția reunește 
colecții tematice ale lucrătorilor din 
presă, radio și televiziune, care mar
chează momente importante din is
toria șl activitatea actuală a presei 
din țara noastră, precum și alte co
lecții tematice. Expoziția rămîne 
deschisă pînă la 2 octombrie, în sala 
din strada 13 Decembrie, nr. 19.

(Agerpres)

vremea
Timpul probabil pentru intervalul 28 

septembrie, ora 21 — 1 octombrie, ora 
21. în tară : Vremea va fi in general 
caldă, cu cer variabil, tnnorări mal ac
centuate se vor produce in vestul și 
nordul tării, unde vor cădea ploi lo
cale. care vor avea șl caracter de a- 
verse însoțite de descărcări electrice, 
tn celelalte regiuni ploile vor fi 
izolate. Vintul va sufla slab pină 
la moderat,- prezentind Intensificări 
locale de scurtă durată. Tempe
raturile minime vor ti cuprinse intre 6 
și 16 grade, iar cele maxime intre 16 șl 
26 de grade, izolat mai ridicate. Dimi
neața. local, se va semnala ceață. In 
București : Vreme tn general caldă, cu 
cerul variabil, favorabil ploii de scurtă 
durată. Vintul va sufla slab pină la 
moderat. Temperaturile minime vor ti 
cuprinse intre 8 șl 11 grade, iar maxi
mele Intre 23 și 26 de grade. Dimineața 
ceață slabă. (Ileana Mibăilă, meteoro
log de serviciu).

în același timp, in fotbalul nostru 
trebuie curmate, tăiate din rădăci
nă și alte manifestări care întinea
ză curatul spirit al sportivității : 
faulturi grosolane și intenționate 
(care nu o dată scot din activitate 
jucători valoroși ce urmează să 
susțină meciuri internaționale), bus
culade. chiar Încăierări in toată re
gula intre jucători — Ia care se in- 
timplă să se implice și antrenori, ac
tiviști sportivi ori chiar oameni de 
ordine. în legătură cu ieșirile huli
ganice ale unor jucători de fotbal, 
trebuie spus că unele măsuri între
prinse in ultima vreme de federa
ție nu sint de natură să întărească 
necondiționat ordinea și disciplina 
în fotbal. Este de meditat, spre 
exemplu, dacă renunțarea la elimi
narea automată după primirea a 
două cartonașe galbene e în favoa
rea întăririi ordinii și disciplinei ori, 
dimpotrivă, favorizează dezordinea 
pe teren. Realitatea arată că F.R.F. 
trebuie să aibă in vedere toate con
secințele practice ale acestei măsuri 
care. iată, dă roade nedorite ; trebuie 
văzut ce se intîmplă actualmente și 
dincolo de teren, dacă sancțiunea pri
mirii de cartonașe se răsfringe in- 
tr-adevăr și asupra jucătorului sau 
numai asupra bugetului clubului, 
cum se pare că se intîmplă. întru- 
cît, cel puțin pînă acum, s-a dovedit 
că asupra jucătorului nostru cele 
mai eficace sint măsurile de corec
ție. ar trebui să acționeze asupra 
celor tnrăiți și recidiviști atit sanc
țiunea morală (suspendarea), cit și 
cea materială (amenda).

Conducerile cluburilor au. eu si
guranță, o mare parte de vină pen
tru faptul că pe terenurile noastre 
de fotbal se încalcă grosolan spiritul 
sportiv ai întrecerii. Se știe prea 
bine că, preocupate numai de rezul
tatul de pe tabela de marcaj și de 
locui în clasament, multe conduceri 
de club nu numai că neglijează 
munca educativă pe care sint datoa
re s-o desfășoare sistematic cu fot
baliștii. dar și iau apărarea acestora, 
intervenind pentru trecerea cu vede
rea a actelor huliganice, punind în 
funcțiune toată puterea de influentă 
de care dispun pentru a-i scăna de 
sancțiuni (pe care. Ia drept vorbind, 
ar trebui să le decidă tn primul rind 
ele insele). Există fapte care în
dreptățesc — sau nu îndreptățesc, 
dar alimentează — părerea că sint 
conduceri de cluburi care exercită 
intr-un fel sau altul, presiuni asu
pra arbitrilor și a altor factori, cu 
scopul de a obține avantaje tn în
trecerea de pe teren. Opinăm, in

TELEGRAMĂ
Primul ministru al Guvernului 

Republicii Socialiste România, 
Constantin Dăscălescu, a primit o te
legramă din partea primului minis- 

Comunicatul Comisiei Electorale Centrale privind alegerea 
a doi deputați in Marea Adunare Națională

în ziua de 26 septembrie 1982, In 
circumscripțiile electorale nr. 5 
Chișineu-Criș, județul Arad, și nr. 5 
Tășnad, județul Satu Mare, au avut 
loc alegeri parțiale pentru alegerea a 
doi deputați in Marea Adunare Na
țională.

Comisia Electorală Centrală a ve
rificat lucrările comisiilor electorale 
ale circumscripțiilor și ale secțiilor de 
votare și a constatat că alegerile s-au 
desfășurat în conformitate cu preve
derile Legii Electorale a Republicii 
Socialiste România.

în circumscripția electorală nr. 5 
Chișineu-Criș, pe buletinele de vot 
a fost Înscris un singur candidat al 
Frontului Democrației și Unității So
cialiste. Din totalul de 42 749 alegători 
înscriși în listele electorale, s-au 
prezentat la vot 42 747 alegători, 
reprezentind 99,99 la sută. Pentru 
candidatul Frontului Democrației și 
Unității Socialiste au votat 42 286 ale
gători, adică 98,91 la sută, iar 461 
alegători, adică 1,09 Ia sută, au votat 
Împotrivă.

A fost ales deputat in Marea Adu
nare Națională tovarășul Cioruga 
Aurel, director general al Grupului 
de întreprinderi pentru producția de

Un oraș in
(Urmare din pag. I)
ței revoluționare cu 
care muncitorii și spe
cialiștii bîrlădeni, ală
turi de Întregul popor, 
știu să răspundă la 
chemarea partidului, la 
îndemnurile secretaru
lui său general.

Și aici perioada des
chisă de Congresul al 
IX-Iea și-a arătat din 
plin roadele: în 1972 
intra in producție în
treprinderea de ele
mente pneumatice și a- 
parate de măsură. în 
1977 Începea să pro
ducă întreprinderea 
„Vigonia", în 1981 plat
forma industrială se 
completa cu întreprin
derea de pietre de po
lizor și abrazive. Iar 
acum. în 1982, își des
chide porțile pentru o 
nouă generație de 
muncitori, proaspăt 
pregătită in rețeaua 

bogată a liceelor in
dustriale și a șco
lilor profesionale. în
treprinderea de repa
rații utilaj greu. E- 
xemplele ar, trebui 
continuate cu unități 
mai mici dar de im
portantă deosebită: în
treprinderea de pre
lucrare a laptelui, de 
nutrețuri combinate, ds 
ulei, de colectare și 
fermentare a tutunu
lui. Vechiul atelier de 
confecții a devenit în
treprindere de primă 
mărime, distinsă anul 
acesta cu Ordinul Mun
cii clasa a III-a pentru 
ocuparea locului trei 
pe tară in întrecerea 
socialistă pe 1981. „De 
la cîteva milioane lei 
cit reprezenta valoarea 
producției globale in
dustriale a Bîrladulul 
in anul 1950. s-a aiuns 
în prezent la aproape 
6 miliarde Iei — ne

acest sens, că nu trebuie subestima
te urmările lăsate de practicile 
necinstite ale unor reprezentanți de 
cluburi ; cazurile descoperite (între 
altele, fie zis, insuficient dezbătute 
public și încă nepedepsite efectiv) 
nu au fost, probabil, și singurele — 
drept pentru care ar trebui continua
te investigațiile și ar trebui să creas
că vigilența față de ce se intîmplă 
încă în fotbal.

C.N.E.F.S. și F.R.F. se fac răspun
zătoare direct de atmosfera din fot
bal. Iubitorii fotbalului așteaptă ca 
aceste foruri să nu rămină pasive, 
să acționeze cu mai multă operati
vitate, cu hotărire și intransi
gență pentru a întrona in fotbal dis
ciplina șl corectitudinea. Este de su
bliniat. în această direcție, că nu-i 
suficient să dai ordine și dispoziții 
pentru ca acestea să se și îndepli
nească. Ordinele și dispozițiile nn-șl 
ating scopul decit dacă sint Însoțite 
și de măsuri drastice — drepte, fără 
părtinire — față de orice încălcare 
a lor. ajungîndu-se pînă la exclude
rea din viata sportivă a celor care 
se dovedesc incurabili. Sancțiunea 
aspră poate duce la eradicarea mi
crobului de indisciplină, pe cită vre
me îngăduința, toleranța duc inevita
bil la proliferarea lui. Dar. pentru a 
fi in măsură să poată acționa astfel, 
tovarășii din conducerea C.N.E.F.S. și 
F.R.F. trebuie să-și mute ei înșiși 
locul de muncă din birouri în colec
tivele de sportivi, pe terenurile de 
antrenament, pe stadioanele unde se 
dispută întrecerile sportive. Fiindcă 
numai astfel vor putea cunoaște bine 
și direct ceea ce se intimplă (pentru 
a lua deciziile cele mai drepte și con
structive) și vor putea contribui ne
mijlocit la munca de educație stăru
itoare și pilduitoare. Ia respectarea 
riguroasă a eticii sportive atit de des 
degradate in ultima vreme.

Este necesar, este obligatoriu să se 
acționeze concertat și eficient pentru 
stoparea degradării spectacolului 
sportiv, pentru extirparea oricăror 
manifestări huliganice care compro
mit întrecerea loială șl instaurarea 
spiritului de „fair-play". a eticii și 
moralei noastre noi pretutindeni unde 
apar tinerii sportivi. Milioanele da 
spectatori, indignați de ceea ce au 
văzut de cltva timp pe terenurile 
noastre de fotbal, pretind ca spec
tacolul sportiv ce li se oferă să fie 
cit mai urgent și definitiv repus in 
drepturile sale morale și etice. Gin- 
desc sănătos spectatorii, și in acest 
sens așteptăm măsurile ce se impun...

Gheorghe MITROI 

tru al Danemarcei, Poul Schlueter, 
prin care îi adresează mulțumiri cor
diale pentru felicitările transmise cu 
prilejul numirii sale in această 
funcție.

vagoane Arad, care a întrunit 42 286 
voturi „pentru" din totalul voturilor 
exprimate de alegători.

în circumscripția electorală nr. 5 
Tășnad. pe buletinele de vot au fost 
Înscriși doi candidați ai Frontului 
Democrației și Unității Socialiste : 
Varga Iosif, președinte ai C.A.P. Pir, 
și Villanyi Ștefan, președinte al C.A.P. 
Petrești, județul Satu Mare.

Din totalul de 37 012 alegători în
scriși în listele electorale, s-au pre
zentat la vot 37 005 alegători, repre
zentind 99,98 la sută.

Pentru candidațli Frontului Demo
crației și Unității Socialiste au votat 
35 783 alegători, adică 96.69 la sută, 
iar 1 222 alegători, adică 3,31 la sută, 
au votat împotrivă.

A fost ales deputat in Marea Adu
nare Națională tovarășul Varga Iosif, 
președinte al C.A.P. Pir, județul Satu 
Mare, care a întrunit 28 786 voturi 
„pentru" din totalul voturilor expri
mate de alegători.

Lucrările referitoare la alegerile 
parțiale au fost înaintate Biroului 
Marii Adunări Naționale pentru a fi 
trimise Comisiei de validare a Marii 
Adunări Naționala.

circuitul industriei moderne
spune tovarășul Vicol 
Panaite, prim-secretar 
al comitetului munici
pal de partid. De la 
32 mii de locuitori în 
1956, s-a ajuns la peste 
65 de mii".

în aceste două date 
statistice este sinteti
zată o istorie scurtă 
dar extrem de densă 
în împliniri. Cea mai 
mare parte din popu
lația Birladului lo
cuiește în case noi. Au 
apărut frumoasele car
tiere „Cring” și „Țugu
iata". „Emil Gîrleanu". 
„Cetinei". „Parc". „Și
ret", „Avram Iancu", cu 
mii de apartamente, s-a 
sistematizat centrul ci
vic. în ciuda vîrstei 
sale seculare, orașului 
nu i se lasă răgazul să 
îmbătrînească. rămi- 
nînd precum întreaga 
tară cu aripile perma
nent deschise spre ti
nerețea eternă.

în cîteva rînduri
• Zilele acestea, la Federația ro

mână de > fotbal a sosit o telegramă 
prin care se anunță că, recent, Co
mitetul Executiv al U.E.F.A. a nu
mit pe Andrei Rădulescu membru 
intr-una din cele mai importante 
comisii ale acestui for : comisia de 
organizare a competițiilor europene 
intercluburi. Telegrama menționează 
că această numire s-a făcut in virtu
tea deosebitelor merite ale fostului 
jucător și arbitru internațional ro
mân, în prezent președinte al F.R.F.

O La Pazardjik (Bulgaria), în ca
drul Dinamoviadei de lupte greco- 
romane, in limitele categoriei 74 kg, 
pe primul loc s-a clasat multiplul 
nostru campion Ștefan Rusu, urmat 
de V. Zaporocenko (U.R.S.S.) și B. 
Velicikov (Bulgaria). Petre Dicu s-a 
situat pe locul 2 la categoria 90 kg, 
Cornel Chiriță (48 kg). Ion Tecucea- 
nu (68 kg). Marian Ștefan (52 kg), 
Ion Grigoraș (100 kg) s-au clasat pe 
locul trei. In concursul de lupte li
bere, dintre sportivii români cel mai 
bine s-a comportat Traian Mari
nescu, învingător la categoria 62 kg, 
Constantin Damaschin (74 kg), Aurel 
Panalt (100 kg). Andrei Ianko (peste 
100 kg) s-au clasat pe locul trei la 
categoriile respective.

© La Banska-Bistrica (Cehoslova
cia) s-a desfășurat un concurs inter
național masculin de gimnastică, la 
care au participat și sportivi din țara 
noastră. în ultima zi a competiției, in 
cadrul concursului special pe aparate, 
sportivul român Alexandru Nistor a 
avut o comportare remarcabilă, ciș- 
tigind la cal cu minere, cu un total 
de 18,950 puncte. Pe locul doi la a- 
cest aparat s-au clasat Romulus 
Bucuroiu (România) și sovieticul 
Skakodub — cu cite 18,725 puncte. 
Romulps Bucuroiu s-a situat pe locul
3 Ia inele, cu 18,800 puncte.

© Turneul internațional feminin de 
baschet de la Viena. dotat cu „Tro
feul Dunării", a fost cîștigat de e- 
chipa „Vofnța" București, care a în
vins în finală. echipa vest-germană 
S.G. Milnchen cu scorul de 84—63.

în cadrul turneului. Voința Bucu
rești a mai Întrecut cu 87—50 echi
pa Post S.V. din Viena, după ce în
vinsese, la același scor, formația or
ganizatoare. S.V. Donau.

O în turneul interzonal feminin de 
șah de Ia Tbilisi, după 9 runde. în 
fruntea clasamentului se află Irina 
Levitina (U.R.S.S.). Zorica Nikolin 
(Iugoslavia) și Liu Shilan (R.P. Chi
neză) cu 5 puncte fiecare. Margareta 
Mureșan (România) se află pe locul
4 cu 4.5 puncte și două partide în
trerupte.

în runda a 9-a Pihailici a cîștigat 
la Fischdick, in timp ce partidele 
Levitina — Garcia. Nikolin — Mino- 
ghlna și Ahmllovskaia — Kadilkar 
s-a încheiat remiză. Liu Shilan a ob
ținut victoria in partida cu Gugens- 
berger.

©PROSPECȚIUNI 
PETROLIERE IN ARC
TICA Zona Oceanului înghe
țat de Nord atrage tot mai mult 
atenția ca un viitor mare bazin 
petrolier. Dar companiile nipone 
și americane care fac prospec
țiuni petroliere în Arctica, in 
special firma „Japan Arctic Oii 
Corporation", susțin că rezerve
le de petrol din această parte a 
globului nu sint mai mari decit 
cele din Orientul Apropiat. în 
Marea Beaufort, extracția petro
lieră va ajunge în anii ’90 la 
500 000 barili zilnic, iar în viitor 
s-ar putea ajunge la 10 milioane 
barili.

® SOBĂ SOLARA.
La Delhi au fost puse în vinzare 

sobe de gătit avînd drept sursă 
de energie căldura solară. Pe a- 
ceste sobe se poate pregăti un 
prinz in decurs de 2—3 ore. 
Temperatura elementului caloric 
atinge 110 grade Celsius. Pro
ducția de serie a sobelor a fost 
lansată de Corporația națională 
pentru dezvoltare industrială. 
Peste 40 de institute din India 
desfășoară cercetări in vederea 
folosirii energiei solare. în țară 
sint folosite cu succes instalații 
solare pentru uscarea cerealelor, 
pasteurizarea laptelui, încălzirea 
și purificarea apei.

@ ELECTROVIOARĂ.
Așa arată vioara electronică 
realizată de un grup de specia
liști de la Universitatea din San- 
Diego (S.U.A.). în ceea ce pri

vește sonoritatea, ea nu rămîne 
în urma celei mai bune viori tra
diționale, scrie revista vest- 
germană „Stern".

® TENDINȚE URBA
NISTICE. Statistici publicate 
de Biroul recensămîntului din 

S.U.A. relevă că aproape trei 
sferturi din americani (74,8 la 
sută) trăiesc in marile metropo
le urbane, a căror populație s-a 
dublat in ultimii 30 de ani, spo
rind de la B5 milioane la peste 
170 de milioane. Cele mai mari 
sporuri de populație le-au înre
gistrat orașele din sudul și ves
tul țării, cum sint Miami, Hous
ton și Los Angeles, iar ceie mai 
mici — centrele urbane tradi
ționale din nord-est și vestul 
mijlociu, cum sint New York, 
Philadelphia, Detroit și St. 
Louis.

@ IPOTEZA DISPA
RIȚIEI DINOZAURILOR 
la sfirșltul cretacicului și Începu
tul terțiarului, ca urmare a 
ciocnirii planetei noastre cu un 
corp ceresc de mari dimensiuni, 
este confirmată de noi fapte. La 
argumentul adus înainte referi
tor la existenta in rocile acelei 
perioade a- unei mari cantități 
de iridiiT metalic. în timp ce in 
general acest element se găsește 
pe Pămînt in cantități foarte 
mici, savanți elvețieni au adău
gat, recurgînd la cele mal mo
derne metode de investigare. 

faptul că In probele luate de pe 
fundul oceanului în largul coas
tei vestice a Africii de Sud 
există cantități anormale nu 
numai de iridiu. ci și de carbo
nat de calciu (cretă). Explica
ția : la hotarul dintre cele două 
ere geologice plantele acvatice 
care constituiau hrana dinozau
rilor s-au împuținat brusc pen
tru că praful care s-a ridicat in 
momentul căderii corpului ce
resc a împiedicat razele soare
lui să ajungă pe Pămint.

@ PRIMUL MANUAL 
DE ISTORIE. tn cadrul ac
țiunii de dezvoltare a învățămîn- 
tului și de eradicare a analfabe
tismului, in Zimbabwe a văzut 
lumina tiparului primul volum 

ai manualului de Istorie a țării, 
destinat școlilor primare. Este 
primul manual de Istorie a tînă- 
rului stat african, care și-a do- 
bîndit independența in 1980. El 
cuprinde principalele momente 
din istoria Zimbabwe, lupta po
porului din această țară împo
triva dominației coloniale, fapte 
ale eroilor naționali, prezentarea 
activității unor oameni de seamă 
ai mișcării de eliberare de pe 
continentul african.

® DESCOPERIRE 
ARHEOLOGICĂ. Pe una 
din colinele capitalei iordaniene 
— Jebel Jofa — un grup de ar
heologi a descoperit un mor- 
mint din perioada Imperiului 
bizantin. Potrivit specialiștilor, 
acesta este singurul mormînt bi

zantin descoperit pe teritoriul 
Iordaniei. în cursul săpăturilor 
au fost date la iveală fresce și 
un mozaic foarte bine con
servate.

® TRANDAFIRUL 
„CURCUBEU" este una 
dintre cele mai noi varietăți ale 
acestei flori, care poate fi fo
losită pentru obținerea esenței 
de trandafiri. Ea a fost obți
nută de Centrala din Crimeea 
pentru plante aromatice și esen
țe. Această varietate se înmul
țește rapid și se dezvoltă repe
de. Are un mare număr de flori, 
cu greutate sporită. Selecțione
rii vor să amelioreze trandafirul 
„curcubeu” astfel incit să cores
pundă tuturor celor 12 para
metri după care se apreciază 
plantele aromatice.
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ACȚIUNI SI LUĂRI DE POZIȚIE 
ÎN FAVOAREA DEZARMĂRII NUCLEARE a primit delegația parlamentară română

„Nu - amplasării de noi rachete nucleare în Europa I"
BONN. — La Koln a avut Ioc o conferință cu tema ..Să organizăm o 

rezistență activă față de rachetele nucleare și pericolul de război". Parti- 
cipanții Ia reuniune, care a fost organizată de Comitetul vest-german pen
tru pace, colaborare și dezarmare, au examinat căile de acțiune în etapa 
actuală pentru preintimpinarea instalării în Europa a unor noi rachete nu
cleare și retragerea celor existente, pentru oprirea cursei înarmărilor și 
prevenirea unui război nuclear. In dezbaterile din comisiile de lucru și 
din plenara reuniunii s-a exprimat îngrijorarea in legătură cu escala- 

o

Seniorul Kennedy 
se pronunță împotriva 
politicii înarmărilor 

atomice

davea cursei înarmărilor, relevindu-se că singura alternativă rațională 
constituie trecerea la dezarmarea nucleară.

Cheltuielile mili
tare se ridică la 
600 miliarde dolari, 
deci circa 1 milion 
de dolari pe minut. 
Concomitent., 600 de 
milioane de oameni 
trăiesc în stare de 
subalimentație croni
că. De la sfîrșitul 
celui de-al doilea 
război mondial s-au 
irosit pentru arme 
circa 8 000 miliarde 
de dolari, sumă echi
valentă cu valoarea 
tuturor bunurilor 
produse într-un an 
în întreaga lume. Si
tuație absurdă, 
potriva căreia 
poarele se pronunță 

mai multă 
fermitate. Desenul 
alăturat, reprodus din 
ziarul „International 
Herald Tribune", su
gerează im ensa risipă 
pe care o reprezintă 

^cursa înarmărilor.

cu tot

CLEPSIDRA ABSURDULUI

WASHINGTON 27 (Agerpres}. 
„încetarea cursei înarmărilor este 
cea mai importantă problemă a vre
murilor noastre", a declarat senato
rul american Edward Kennedy, la 
o întrunire care a avut loc la San 
Francisco. Senatorul a spus că cele 
două mari puteri nucleare au sufi
ciente arme pentru a se distruge de 
cîteva ori una pe alta. El s-a pro
nunțat pentru înghețarea reciprocă 
a experimentării, producerii și am
plasării de noi tipuri de arme nu
cleare. „Am dori ca guvernul nos
tru să acorde o mai mare impor
tanță problemei preintîmpinării ți
nui război nuclear, in loc să se pre
gătească pentru el" — a spus se
natorul american.

Avertismentul medicilor 
din țările nord-eurepene

STOCKHOLM. — „Armele nu
cleare reprezintă cel mai mare pe
ricol pentru întreaga omenire" — 
aceasta este concluzia principală a 
conferinței medicilor din țările din 
nordul Europei, desfășurată în ca
pitala Suediei. La această reuniune, 
organizată din inițiativa organiza
ției suedeze „Medicii împotriva ar
melor nucleare", au fost prezenți 
reprezentanți din Danemarca, Fin
landa, Norvegia și Suedia. In cursul 
dezbaterilor, participants au rele
vat necesitatea informării opiniei 
publice asupra pericolului ce-1 re
prezintă o catastrofă nucleară pen
tru întreaga viață de pe planetă, 
precum și importanța mobilizării 
forțelor iubitoare de pace in lupta 
împotriva armelor nucleare. y

EVOLUȚIA SITUAȚIEI DIN LIBAN
Președintele Amin Gemayel cere forței multinaționale să asigure urgent protecția taberelor 

de refugiați palestinieni
BEIRUT 27 (Agerpres). — Pre

ședintele Libanului. Amin Gemayel, 
a cerut comandamentului efectivelor 
franceze și italiene din cadrul forței 
multinaționale din Liban să asigure 
cit mai curind posibil protecția tabe
relor de refugiati palestinieni, infor
mează agenția France Presse.

Șeful statului libanez a insistat ca 
militarii francezi și italieni să se 
desfășoare fără a mai aștepta 
rea contingentului american, 
este prevăzută pentru mărfi 
miercuri, menționează agenția.

sosi- 
care 
sau

WASHINGTON 27 (Agerpres). — 
Pușcașii marini americani din forța 
multinațională vor debarca la Beirut 
după retragerea trupelor israeliene 
din capitala libaneză — a declarat 
rețelei americane de televiziune 
„A.B.C." ministrul apărării al S.U.A., 
Caspar Weinberger. Menționind că 
guvernul american dorește ca tru
pele israeliene să se retragă „din în
treg Beirutul", el a subliniat că tre-

buie considerată exclusă „o prezență 
militară israeliană" pe aeroportul ca
pitalei libaneze.

Tot intr-o declarație făcută rețelei 
„A.B.C.", Nicholas Veliotes, secre
tar de stat adjunct pentru probleme
le Orientului Mijlociu, a spus că 
partea israeliană s-a angajat față de 
S.U.A. să părăsească Beirutul pină 
miercuri — relatează agenția France 
Presse.

Ultimul detașament al contingen
tului italian, din forța multinațională 
din Liban a debarcat luni dimineață 
in portul Beirut. Cu, aceasta, con
tingentele francez și italian din forța 
multinațională sint complete, avind 
un efectiv de 2 130 de oameni (1130 
francezi și 1 000 italieni). Debarcarea 
ultimelor detașamente, ca și a 
precedente, s-a desfășurat in 
zența unei unități israeliene ce 
tinuă să staționeze in port.

celor 
pre- 
con-

Intensă activitate
RIAD 27 (Agerpres). — Yasser 

Arafat, președintele Comitetului Exe
cutiv al O.E.P., s-a intilnit duminică 
la Riad cu Hossain Muhammad 
firshad, administrator-șef al Legii 
Marțiale din R.P. Bangladesh, anunță 
agenția M.E.N. Cei doi lideri politici, 
afiați într-o vizită in Arabia Saudi- 
tă, au discutat probleme privind si
tuația din, Orientul Apropiat și ches
tiuni de interes comun din lumea 
arabă. . , ,

politico-diplomatică
niană a arătat că cel puțin 500 de 
doctori, surori și alți angajați ai spi
talelor palestiniene din sectorul ves
tic al capitalei libaneze- au -fost etăți 
dispăruți in cursul masacrelor care 
au avut Ioc In taberele de refugiați 
Sabra și Shatila, relatează agenția 
J.A.N.A.

Ultimul contingent francez 
forța multinațională in Liban, 
mat din 460 de parașutiști. a debar
cat luni dimineață în portul Beirut. 
Sosirea acestui ultim detașament ri
dică la 1 130 numărul total al sol
dat ilor francezi prezenți in capitala 
libaneză. Parașutiștii francezi sosiți 
vinerea trecută au luat poziții în 
portul Beirut.

din 
for-

AMMAN 27 (Agerpres). — Regele 
Hussein al Iordaniei l-a primit du
minică pe trimisul special al pre
ședintelui S.U.A. in Orientul Mijlo
ciu, Philip Habib, anunță agenția 
M.E.N. tn cursul întrevederii, la care 
au asistat prințul moștenitor Hassan 
și ambasadorul Statelor Unite Ia 
Amman, au fost discutate probleme 
din zonă care interesează cele două 
părți.

într-o declarație dată publicității 
Ia Beirut, Semiluna Roșie Pâlesti-

DAMASC 27 (Agerpres). — Postul 
de radio Damasc a relevat că „Siria 
nu a ridicat niciodată obstacole, și 
nu o va face. în calea eforturilor Li
banului in vederea realizării Înțele
gerii naționale, unificării libanezilor 
împotriva trupelor invadatoare israe- 
liene, eliberării țării și extinderii su
veranității și autorității legale asu
pra întregului teritoriu libanez. Si
ria este și ea interesată ca Libanul 
să fie eliberat de invadatorii israe- 
lieni. să fie unificat, puternic și cu 
granite bine apărate" — a subliniat 
postul de radio Damasc, citat de 
agenția France Presse.

MENIREA TREBUIE SĂ FACĂ TOTUL PENTRU
DE IA HIROSHIMA ȘI NAGASAKI SA NU SE
Recenta comemorare a 

evenimentelor dramatice 
din august 1945 de la Hi
roshima și Nagasaki — 
orașele japoneze care au suferit 
cumplitele ravagii ale primelor 
bombardamente nucleare din is
torie — a Îmbrăcat anul acesta 
o semnificație specială, ea ,fă- 
cind nemijlocit parte din uriașa 
campanie ce s-a desfășurat și se des
fășoară pe toate meridianele împo
triva pericolelor generate de Intensi
ficarea continuă a cursei înarmărilor, 
in primul rind nucleare. Militantă 
neobosită pentru pace și dezarmare, 
participantă activă la mișcarea mon
dială împotriva politicii de înarmări. 
România avertizează permanent, prin 
cel mai autorizat glas, acela, al pre
ședintelui tării, asupra gravității 
fără precedent a primejdiei nucleare, 
cheamă neobosit la unirea și acțiunea 
popoarelor pentru a determina tre
cerea la dezarmarea nucleară. După 
cum a .subliniat, recent, tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU, „realitățile 
ne dau iot temeiul să afirmăm că 
problema centrală a lumii de azi este 
oprirea cursei înarmărilor și trecerea 
la dezarmarea nucleară. Este in peri
col însăși existența vieții pe Pămint, 
a civilizației clădite cu alitea eforturi 
pe planeta noastră, in decursul mile
niilor".

ALE BOMBARDAMENTELOR ATO
MICE" (Editura japoneză Iwanami 
Shoten). Ambele lucrări — subliniază 
ziarul: „Le Monde" intr-o amplă re
cenzie din care redăm mai jos extra
se și date mai semnificative — 
„evocă tragedia din dorința de a 
trezi vigilența oamenilor vii de astăzi 
și de milne, avertizind asupra 
pericolului care Si amenință".

Lucrare cojectivă, tradusă din lim
ba japoneză, prima carte, „Nicioda
tă...", cuprinde o culegere de rela
tări asupra coșmarului atomic, scrise 
de. supraviețuitori din cele două 
orașe martire. Se precizează că este

Să menționăm doar cî- 
leva date și cifre :

incidența bombei ato- 
in cele trei luni care

® sub 
mice sau 
au urmat au pierit la Hiroshima 
13'0 C00 - ■ -locuitori ; iar la Na
gasaki - 70 000 de locuitori ;

® moartea o continuat 
secere și după aceea -astfel 
în 1950 numărul morților se 
dicase la 200 000 și, respectiv, 
140 000 - iar efectele s-au ma-

sâ 
câ 
ri-

Noi daie privind gravele consecințe 
ale bombardamentelor atomice 

împotriva celor două orașe nipone

Informarea temeinică 
asupra acuității primejdiei nucleare 
constituie un factor esențial pentru 
ca opinia publică, popoarele să ac
ționeze, in cunoștință de cauză, in 
vederea înlăturării- ei. De aci semni
ficația politică deosebită a documen
telor, studiilor. ■ cărților consacrate 
problematicii nucleare.. In acest sens, 
prezintă un real interes un șir de lu
crări apărute in străinătate cu pri
lejul comemorării evenimentelor de 
la Hiroshima și Nagasaki, iurte care 
una intitu'ată „NICIODATĂ SA NU 
SE MAI REPETE. LUPTA PENTRU 
PACE A SUPRAVIEȚUITORILOR 
DE LA HIROSHIMA" (Ed;tura fran
ceză Flammar'onl si alta „HIROSHI
MA ȘI 
FIZICE,

■ vorba de oameni simpli, care nu știu 
„să facă literatură". Cu toate aces
tea, mărturiile lor nu sint mai puțin 
zguduitoare. „O minge de foc, cu dia
metrul de 150, metri a învăluit cen
trul orașului — povestește unul din 
supraviețuitori — împrăștiind in jur 
raze arzătoare. Pe urmă ciuperca a- 
tomică s-a ridicat la cifiva kilometri 
deasupra a ceea ce nu mai era decit 
un pustiu". Asemenea mărturii sint 
motivate nu dintr-o pornire tardivă 
de a înduioșa cititorul, ci își propun 
să mobilizeze toți oamenii contra 
războiului.

Cea de-a '-doua lucrare reprezintă 
un voluminos studiu, metodic și ști
ințific, care face pentru prima oară 
o sinteză a tuturor informațiilor acu
mulate de. experți și, in special, de 
medici, asupra efectelor produse de 
cele două bombardamente din august 
1945. Textul, însoțit de statistici, 
tabele, diagrame, permite cititorului 
să’ constate nu numai urmările ime
diate ale holocaustului din Japonia 
anului 1945, dar și faptul că bombele 
căzute atunci continuă să ucidă pină 
în zilele noastre, că ele au produs 
de-a lungul anilor ca s-au scurs de 
atunci consecințe sociale inimaginabile 
pentru indivizi și comunitățile uma
ne respective.

nifestat și după această pe
rioadă ;

© numărul supraviețuitorilor 
înregistrați, victime ale celor 
mai diverse maladii, s-a ridicat 
la 350 000; cei mai mulți. din
tre ' aceștia trăiesc cu angoasa 
a ceea ce ei numesc „râul ato
mic" ; bomba continuă să omoa
re pe unii dintre ei, prin efectul 
radiațiilor, al arsurilor, al șocu
lui inițial, al rănilor șl infirmi
tăților suferite ;

O in rindurile supraviețuitori
lor, cazurile de leucemie, intre 
1965—1971, au fost de șapte ori 
mai frecvente decît în mod o- 

cazurilor 
alte for
mare 
de 1

de-
1/2

de

bișnuit ; iar numărul 
de cancer de diverse 
me - de patru ori mai 
cît obișnuit, pe o rază 
kilometri de punctul zero ;

• mizeria, imposibilitatea 
a se căsători, lipsa familiei (ru
dele apropiate fiind moarte), 
sănătatea șubredă, stagii înde
lungate in spital, procent ridi
cat de sinucideri - iată ce ca-

NAGASAKI - EFECTE 
MEDICALE SI SOCIALE

REDACȚIA ȘI ADMINISTRAȚIA

LUXEMBURG 27 (Agerpres). — 
Delegația parlamentară română, con
dusă de Nicolae Giosan. președintele 
Marii Adunări Naționale, 
o vizită oficială 
Marele Ducat al Luxemburgului, la 
invitația Camerei Deputaților. a fost 
primită de Pierre Werner, președin
tele guvernului luxemburghez.

Cu acest prilej, din partea tovară
șului Nicolae Ceaușescu. președintele 
Republicii “ ....... ~
tovarășei 
transmise 
mai calde 
cire 
Luxemburgului 
Josephine Charlotte, iar pentru po
porul luxemburghez prieten urări de 
prosperitate. De asemenea, s-a trans
mis ' un salut cordial președintelui 
guvernului. Pierre Werner, si. urări 
de succes guvernului luxemburghez.

Mulțumind pentru urări, Pierre 
Werner a asigurat că va transmite 
cu multă plăcere mesajul adresat 
Altețelor Lor regale și. in același 
timp, â rugat să se transmită pre
ședintelui României un respectuos 
salut din partea sa și urări de noi 
succese din partea guvernului luxem
burghez.

Pierre Werner și-a- reamintit cu e- 
moție și deosebită plăcere de intil- 
nirea fructuoasă din 1972 dintre șefii 
celor .două state, la care a particioat 
în calitate de președinte al guver
nului. întilnire care a deschis noi o- 
rizonturi in dezvoltarea relațiilor bi
laterale.

In cadrul discuțiilor s-a evocat e- 
voluția ascendentă a relațiilor, ro- 
mâno-luxem'ourgheze și s-au scos în 
evidență realizările, obținute in dez-

care face
de prietenie in

Socialiste România, si a 
Elena Ceaușescu 
un cordial salut 

urări de sănătate 
pentru Marele Duce 

și Marea

au fost 
și cele 

și feri- 
Jean a!
Ducesă

voltarea schimburilor comerciale, 
culturale și pe alte planuri, s-a ex
primat dorința fermă de dezvoltare 
a schimburilor comerciale și a coo
perării. Totodată, s-a făcut un schimb 
de vederi și asupra unor probleme 
de actualitate ale vieții internaționa
le, sublinilndu-se necesitatea crește
rii contribuției țărilor mici și mij
locii la soluționarea acestora.

Președintele Marii Adunări Na
ționale a avut o Întrevedere cu pre
ședintele Camerei Deputaților, Leon 
Bollendorff, și convorbiri la Biroul 
Camerei Deputaților. Cu acest prilej 
a avut loc . un schimb de experiență 
asupra modului de lucru al celor 
două _ parlamente și s-a exprimat 
hotărirea lor de a acționa in con
tinuare pentru dezvoltarea relațiilor 
pe multiple planuri, dintre parla
mentele și țările noastre, pentru pro
movarea raporturilor de prietenie ro- 
mâno-luxemburgheze. S-a afirmat, de 
asemenea, dorința celor două părți 
de a intensifica eforturile pentru am
plificarea colaborării lor in cadrul 
Uniunii interparlamentare în vederea 
promovării păcii și cooperării in Eu
ropa și în întreaga lume.

în cadrul vizitei la Ministerul A- 
facerilor Externe, Comerțului Exte
rior și Cooperării, în centrul aten
ției au stat principalele probleme ale 
relațiilor româno-luxemburgheze, s-a 
subliniat dorința reciprocă de dezvol
tare continuă a acestor relații și s-a 
făcut un schimb de vederi asupra 
principalelor probleme ale vieții in
ternaționale.

Delegația a. avut întrevederi cu 
autoritățile locale din orașele Luxem
burg, Etelbruck, . Vianden, Wolmer- 
dange și Mersch și a vizitat unități 
economice și de cercetare.Deschiderea Tirgului internațional de la Plovdiv

Pavilionul României a fost vizitat de tovarășul Todor Jivkov
SOFIA 27 (Agerpres). — La 27 sep

tembrie s-a deschis in orașul Plovdiv 
cea de-a 38-a ediție a Tirgului in
ternațional.

Țara noastră participă la ediția din 
acest an cu un pavilion propriu, in 
care expune o gamă largă de produse 
ale industriei constructoare de ma
șini. Pavilionul României a fost vizi
tat de secretarul general al C.C. al 
P.C. Bulgar, președintele Consiliului 
de Stat al R.P. Bulgaria, tovarășul 
Todor Jivkov, precum și de alți

membri din conducerea de partid și 
de stat bulgară.

Cu acest prilej, tovarășul Todor 
Jivkov a avut cuvinte de apreciere 
cu privire la calitatea exponatelor, in 
special a mașinilor-unelte pentru 
prelucrarea metalelor, industrializa
rea lemnului, industria textilă și, în 
general, la adresa industriei construc
toare de mașini a României.

La intrarea în pavilion, tovarășul 
Todor Jivkov a fost intimpinat și 
salutat de Petre Duminică, ambasa
dorul țării noastre la Sofia.

R. F. GERMANIA

Rezultatele alegerilor din landul Hessen
Comentariile presei relevă implicațiile scrutinului 

asupra situației politice create in țară
BONN 27 (Agerpres). — In ca

drul alegerilor desfășurate duminică 
in landul vest-german Hessen pentru 
desemnarea componenței parlamen
tului local. Uniunea Creștin-Demo
crată (U.C.D.) a obținut. 45,6. la suță 
din voturile exprimate și 52 de man
date, urmată iddeaproape de Partidul 
Social-Democrat (P.S.D.) cu 42,8 la 
sută diir* voturi și 49 de mandate. 
Partidul ecologiștilor a ’ insumat 8 la 
sută din sufragii și nouă locuri in 
parlamentul local. Partidul Liber- 
Democrat nu a întrunit decit 3.1 la 
sută din voturile exprimate, un nu
măr insuficient față de limita de 5 
la sută care i-ar fi permis să fie re
prezentat in parlamentul local.

Agențiile internaționale de presă 
relevă că rezultatele testului electoral 
din landul Hessen nu au răspuns aș
teptărilor U.C.D., care contase pe o 
victorie absolută. Pe de altă parte, 
el a însemnat o înfringere pentru 
Partidul Liber-Democrat. care Ia 17 
septembrie a.c. a anunțat ieșirea sa 
din coaliția pe care o alcătuise timp 
de 12 ani cu Partidul Social-Demo-

crat, precum și intenția de a se ală
tura unei coaliții cu U.C.D. și cu U- 
niunea Creștin-Socială (U.C.S.).
... Xn urma alegerilor .din landul 
Hesfeen,"purtătorul de cUvint ăl Parti
dului’’ Sp’Ciăl-Democrat ă arătat’ că 
aceSt tSSt electoral „și greaua iiiffiri* 
gere suferită de Iiber-democrati" 
confirmă necesitatea unor noi ale
geri generale in R.F.G. Acest punct 
de vedere a fost împărtășit și de li
derii Partidului ecologist.

La rindul său, liderul partidului 
Uniunea Creștin-Democrată, Helmut 
Kohl, a declarat că. in pofida rezul
tatelor înregistrate in landul Hessen, 
conducerea partidului său il sprijină 
în acțiunea de introducere a unei 
moțiuni de neîncredere constructivă 
in guvernul condus de cancelarul 
Helmut Schmidt.

Agențiile internaționale de presă 
relevă că in cursul zilei de luni con
ducerile mai multor partide politice 
vest-germane au avut Întruniri con
sacrate evaluării rezultatelor acestui 
test și definitivării poziției lor pen
tru etapa următoare.
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CA TRAGEDIA
MAI REPETE!

unui mare
de „atomizați".

racterizează soarta 
număr

Probleme 
legătură cu 
gravide in 
telor. SO la sută dintre aceștia n-au 
ajuns la termen, iar procentul mal
formațiilor celor care s-au născut a 
fost cel puțin dublu decît media 
obișnuită.

complicate se pun in 
copiii femeilor care erau 
momentul bombardamen-

Documentele conținute
cele două lucrări amintite» caîn

și dosarele fotografice și filmele 
întocmite pe baza lor oferă, de
sigur, o imagine edificatoare asu
pra grozăviilor de apocalips și con
secințelor in timp ale celor două 
bombardamente din 1945 de la 
Hiroshima și Nagasaki. Dar . nu 
poate fi ignorat nici un moment câ 
in cele aproape patru decenii care 
s-au scurs de atunci tehnologia mo
dernă a produs arme nucleare a 
căror capacitate de exterminare și 
distrugere și ale, căror efecte biolo
gice ar depăși la proporții de neîn
chipuit tot ceea ce s-a produs la 
Hiroshima. Astfel :

de tipul celei de la Hiroshima, 
în cazul unui conflict nuclear, 
in cursul căruia ar fi, detonate 
încărcăturile atomice existente in 
lume, in 24 de ore ar putea fi 
uciși 750 milioane de oameni 
din emisfera nordică.

• Dacă prima bombă atomi
că a distrus, circa două 
din clădirile Hiroshimei, 
o mică parte 
clear existent 
gerea totală 
echivalent- cu

O Radiația 
neutroni este 
ternică decît o 
atomice de aceeași mărime.

• La Hiroshima și Nagasaki 
s-a: produs,’ totuși, un dezastru 
limitat.. O parte din populație 
a putut fi salvată, cu timpul 
orașele au fost reconstruite ; în 
cazul- unul conflict nuclear pe 
scară largă, purtat cu actuala 
tehnică deJuptă, distrugerile ar 
fi incalculabile, însăși viața pe 
Pămint ar fi sub 
bării.

treimi 
numai 

din arsenalul nu- 
ar duce la dlstru- 
a unui continent 
suprafața Europei, 

unei bombe cu 
de 10 ori mal pu- 

unei bombe

semnul între-

de distrugere a 
atomice, actuale

• Puterea 
unei bombe 
întrece in medie de cel puțin 
70 de ori puterea bombei lan
sate asupra Hlroshimei, dar 
există și bombe avind fiecare o 
forță distructivă de 1 000 de ori 
superioară.

® Dacă bomba lansată asu
pra Hiroshimei a ucis dintr-dda- 
tă circa 
singură 
lansată 
două milioane de locuitori, poa
te provoca moartea Instantanee 
a cel puțin 250 000 de oameni 
și rănirea gravă a altor 500 000.

• Lucrările citate se referă la 
efectele doar a două bombe 
atomice. Azi, numărul focoase
lor nucleare din arsenale se ri
dică la circa 50 000. Capacita
tea lor distructivă echivalează 
cu peste un milion de bombe

100 000 de oameni, o 
bombă

asupra
„strategică",

unui oraș cu

Omenirea nu se poate 
însă împăca cu 
spectivă a războiului nuclear și 
a urmărilor sale catastrofale. Con
știința omenirii reclamă insistent 
asigurarea primului și celui mai 
elementar drept al omenirii — 
dreptul la viață, la existentă liberă. 
Nu numai' că „HIROSHIMA NU 
TREBUIE SA SE MAI REPETE" — 
așa cum răsună lozincile demon
stranților din Japonia și de pretutin
deni — dar însuși coșmarul războiu
lui nuclear trebuie lichidat pentru 
totdeauna. Și aceasta presupune, ca 
imperativ suprem al contemporanei
tății. trecerea, cit nu este prea tir.ziu. 
cit bombele n-au început să cadă, la 
ÎNFĂPTUIREA DEZARMĂRII, in 
primul rind a DEZARMĂRII NU
CLEARE. Este o aspirație majoră a 
popoarelor ! Este obiectivul pentru 
care România a militat asiduu și 
pentru care — așa cum a arătat din 
nou in aceste zile tovarășul Nicolae 
Ceaușescu — ea este hotărită să mi
liteze cu consecventă și de aci 
Înainte, sporindu-și necontenit con
tribuția la înfăptuirea dezideratului 
vital al omenirii de a trăi intr-o lume 
fără arme și fără războaie.

sinistra per-

Ion FÎNTÎNARU

ale vieții internaționale t
MOSCOVA (Agerpres). — într-o 

cuvintare rostită la Baku, cu oca
zia unei adunări festive tn care 
R.S.S. Azerbaidjene i-a fost decer
nat ordinul „Lenin" pentru realiză
rile obținute în cincinalul 1976—1980, 
L.I. Brejnev, secretar general al 
C.C. al P.C.U.S., președintele Prezi
diului Sovietului Suprem al U.R.S.S., 
s-a referit la unele probleme ale 
vieții internaționale actuale, subli
niind. între altele, importanța pro
movării politicii de destindere. Pen
tru noi — a declarat L.I. Brejnev — 
destinderea, este un concept foarte 
larg. Ea reprezintă înainte de toate 
dispoziția generală a statelor și a 
conducătorilor lor nu în direcția 
pregătirilor de război și a dușmăniei 
fată de alte state, ci spre colaborare 
pașnică. Destinderea înseamnă co
municare normală între țări, intre 
popoare, resoectarea cu bună credin
ță a normelor dreptului internațio
nal. respectul față de suveranitatea 
fiecărei țări și neamestecul în tre
burile interne ale altora. în sfîrșit, 
destinderea înseamnă strădania per
manentă de a contribui prin acțiuni 
practice la stăvilirea cursei înarmă
rilor care a cuprins lumea, de a in-

B

țări securitatea pe baza adinciril 
treptate a încrederii reciproce.

L.I. Brejnev s-a referit, în conti
nuare, la eforturile U.R.S.S. de îm
bunătățire a relațiilor cu S.U.A., de 
ajungere la „acorduri echitabile, re
ciproc acceptabile, în problemele li
mitării și reducerii armelor nuclea
re. atît strategice, cît și cu rază me
die de acțiune".

In cadrul cuvintării, L.I. Brejnev a 
declarat : „Noi considerăm un lucru 
foarte important normalizarea, însă
nătoșirea graduală a relațiilor dintre 
U.R.S.S. și Republica Populară Chi
neză, pe baza, aș spune, a rațiunii, 
respectului reciproc și avantajului 
mutual. Alături de relațiile de prie
tenie și colaborare care există deja 
între noi și o serie de alte state asia-, 
tice, aceasta ar fi un aport pozitiv la 
întărirea bazelor păcii și stabilității 
in Asia și_in întreaga lume".

Leonid 
portanta 
întărirea 
succes a 
a relevat, legat de aceasta.

Brejnev a evidențiat im- 
pe care ar avea-o pentru 
destinderii încheierea cu 
reuniunii de la Madrid. El 

' , „rolul 
constructiv șl atașamentul față de 
cauza păcii de care dau dovadă la 
Madrid țările neutre ’ și nealiniate 
din Europa".

belgrad: Plenara C.C. al U.C.I
BELGRAD 27 (Agerpres). — . La 

Belgrad a avut loc plenara C.C. al 
Uniunii Comuniștilor din Iugoslavia, 
care a analizat — după cum transmi
te agenția Taniug — situația econo
mică și socială a tării. In raoorțul 
prezentat la plenară. Mitia Ribicici, 
președintele Prezidiului C.C. al U.C.I., 
referindu-se la actualele probleme 
economice, 'a menționat, printre Sar
cinile prioritare, asigurarea expor
turilor, pe baza creșterii producției.

rambursarea Ia timp a datoriilor ex
terne. reducerea tuturor formelor de 
consum la limitele stabilite.

Plenara a adoptat concluziile cu 
privire la sarcinile concrete ale co
muniștilor. ale. organizațiilor și con
ducerii Uniunii Comuniștilor in di
recția soluționării problemelor- so- 
cial-economice și a înfăptuirii politi
cii de stabilizare economică. Acest 
document, urmează să fie dat publi
cității.. •

VARȘOVIA ATENA

Zilele ziarului 
„Trybuna Ludu“

In perioada. 24—26 septembrie, 
la Varșovia s-au desfășurat zi
lele ziarului „Trybuna Ludu", 
Organ al C.C. al Partidului Mun
citoresc Unit Polonez — mani
festare tradițională, consacrată 
popularizării tradițiilor revo
luționare ale clasei muncitoare, 
realizărilor po-orului polonez în 
făurirea socialismului. Manifes
tările organizate cu acest prilej 
au cuprins numeroase ■ intilniri . 
ale membrilor redacției cu co
lective de oameni ai muncii și 
activiști de partid din întreprin
deri și instituții, în cadrul că
rora. s-au făcut propuneri și su
gestii privind perfectionarea ac
tivității ziarului, accentuarea ro
lului său in promovarea politicii 
partidului,

în calitate de oaspeți ai zia
rului „Trybuna Ludu" au fost 
prezenți reprezentanți ai organe
lor centrale. de presă ale .parti- . 
delbr comuniste și muncitorești 
din unele țări socialiste, intre 
care și „Scinteia", precum și 
din alte țări.. Participanta au 
fost primiți de Jan Glowczyk, 
membru supleant al Biroului 
Politic, secretar al C.C. al 
P.M.U.P., care a înfățișat pre
ocupările partidului pentru so
luționarea problemelor complexe 
ce confruntă țara, pentru înlă
turarea greutăților. înviorarea 
activității economice și înfăp
tuirea obiectivelor stabilite de 
Congresul al IX-lea, in vederea 
dezvoltării in continuare a Po
loniei pe calea socialismului. 
(Al. Câmpeanu);

Festivalul ziarului 
„Avghi 

în parcul „Nea Smimi" din 
Atena s-au desfășurat manifes
tările prilejuite de cel de-al 
Vî-lea festival ăl ziarului 
„Avghi", organul Partidului Co
munist. din Grecia (interior). Au 
avut loc dezbateri, cu participa
rea unor invitați din alte țări, 
privind 'probleme actuale ale 
vieții internaționale, precum, și 
aspecte ale activității practice a 
organizațiilor de masă și orga
nelor puterii locale aparținind 
partidelor comuniste și munci
torești din unele țări europene. 
Au fost prezente, cu standuri și 
expoziții proprii, organe de 
presă comuniste. Expoziția zia
rului „Scinteia" a înfățișat as
pecte ale vieții sociale și poli
tice din țara noastră, ale luptei 
pentru, pace, ale colaborării cu 
alte popoare. în cadrul expozi
ției a fost organizat un stand 
de cărți in care, la loc de frun
te, au. fost expuse opere ale to
varășului Nicolae Ceaușescu. S-a 
organizat., totodată, tin stand 
cu produse reprezentative ale 
artei populare românești.

Festivalul t-a. bucurat de o 
largă participare, încheierea lui 
fiind marcată de o mare adu
nare populară, la care a luat 
cuvintul. Iannis Bannlas, secre
tar al C.C. al Partidului Comu
nist din Grecia (interior). (N. Po
pescu-Bogdăneș ti). .

Convorbiri chino-japoneze
BEIJING 27 (Agerpres) — In cursul 

primei. runde., de convorbiri desfășu
rate intre Zhao Zlyang, premierul 
Consiliului de Stat al R.P. Chineze, 
și Zenko Suzuki, primul ministru al 
Japoniei, aflat la Beijing într-o vizită 
oficială, părțile au trecut in revistă 
evoluția relațiilor bilaterale in ultimii 
10 ani. examinjnd. tptodată. perspec
tivele intensificării lor în viitor — 
relatează: agenția China Nouă. In le
gătură cu aceasta, premierul chinez a

ft

subliniat că extinderea legăturilor de 
bună vecinătate dintre cele două țări 
corespunde intereselor fundamentale 
ale popoarelor, chinez, și japonez, ale 
păcii și stabilității in Asia, in . zona 
Pacificului și in întreaga lume. . La 
rindul său. premier-ul nipon a arătat 
că majoritatea covirșitoare a poporu
lui japonez se pronunță împotriva 
militarismului, considerind lupta pen
tru pace drept linia călăuzitoare a 
politicii naționale a țării.

Conferința anuală a Partidului Laburist din Anglia
9

LONDRA 27 (Agerpres). — . La 
Blackpool au început, ieri lucrările 
celei de-a 81-a Conferințe anuale a 
Partidului Laburist din Marea Bri- 
tanie. în dezbaterea participanților se 
află o serie de proiecte de rezoluție 
asupra politicii interne și externe a 
țării, cuprinzind. alternativa laburistă 
la actuala politică a cabinetului 
Thatcher. Documentele vizează acti-

vizarea vieții economice a Marii Bri
tanii, reducerea șomajului,, naționali
zarea marilor compapii industriale și 
financiare, adoptarea de programe 
concrete in domeniul social. Pe plan 
extern se evidențiază importanța po
liticii de dezarmare nucleară, precum 
și neadmiterga amplasării pe terito
riul țârii de rachete nucleare cu rază 
medie de acțiune.

r
AGENȚIILE DE PRESA | 

pe scurt
COMITETUL NAȚIONAL AL 

CONSILIULUI CONSULTATIV 
POLITIC POPULAR AL R. P. CHI
NEZE se va întruni in cea de-a 
V-a sesiune • plenară, in luna no
iembrie — se. arată in decizia Co
mitetului Permanent al Comitetului 
National al C.C.P.P., reunit in șe
dință la Beijing. Principalele puncte 
ale. agendei apropiatei sesiuni , vor 
fi examinarea proiectului statutului 
revizuit al Consiliului Consultativ 
Politic . Popular și participarea la 
sesiunea Adunării Naționale a Re
prezentanților populari (parlamen
tul țării).

SEARA . CULTURALĂ ROMA
NEASCA. „Corcoran Gallery of Art" 
a organizat, împreună cu ambasa
da țării noastre' din Washington, o 
seară culturală românească, la 
„Frances and Armand Hammer Au
ditorium", în cadrul căreia au evo
luat violonista Mihaela Martin, ciș- 
tigătoarea recentului concurs de 
vioară de la Indianapolis, și baleri
na Raluca lanegic.

L
PRECIZĂRI PRIVIND PROBLE

MA NAMIBIEI. Ministrul de exter-

, ne angolez, Paulo Jorge, a declarat 
'că anumite cercuri occidentale vor 
. să acrediteze, prin presă, ideea că 
s-a realizat un .progres in cadrul 
negocierilor dintre S.W.A.P.O., sta
tele africane din „prima: linie", și 
reprezentanții țărilor din așa-numi- 
tul „grup de contact" în legătură cu 
problema namibiană. In realitate, 
este vorba de. o denaturare, intru- 
cit pină acum nu a fost stabilit nici 
sistemul alegerilor ce trebuie să fie 
organizate în Namibia, nici compo
nența forțelor O.N.U. ce urmează a 
fi trimise în acest teritoriu.

OPERAȚIUNE ANTITERORISTĂ | 
IN SPANIA. Poliția spaniolă a a- 
nunțat că, în cursul unei operațiuni 
desfășurate in orașul San Sebastian, i 
a fost ucis șeful unui comando 
al organizației separatiste basce 
E.T.A.-militară (E.T.A.-M). iar alți i 
trei membri ai grupului . au fost I 
arestați. S-a precizat că șeful co
mandoului a fost împușcat după ce t 
a deschis focul asupra agenților 
veniți să-l aresteze in locuința unde 
se ascundea.
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