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în întâmpinarea zilei de 23 August — 

marea noastră sărbătoare națională 

Planul și angajamentele 
asumate în întrecere 

-exemplar îndeplinite!

TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU
a primit pe primul ministru al Republicii Arabe Egipt, 

dr. Fouad Mohieddin
|
4

TELEORMAN : Producție fizică 
peste plan

Desfășurînd larg întrecerea socia
listă in cinstea zilei de 23 August, 
oamenii muncii din industria ju
dețului Teleorman înscriu noi și 
importante succese in activitatea 
productivă. Astfel, de la începutul 
anului și pînă in prezent au fost 
realizate suplimentar 31 milioane 
metri cubi de gaze asociate utiliza
bile. 54 000 megawați-oră energie 
electrică, 580 tone țevi sudate din 
otel, mijloace de automatizare elec
trotehnice în valoare de 35 milioa
ne lei, 1 780 metri cubi prefabricate 
din beton, mașini și utilaje agrico
le în valoare de 11 milioane lei, 91 
tone piese turnate din oțel, piese de 
schimb pentru material rulant în 
valoare de 10 milioane lei, 154 tone 
lacuri și vopsele, cherestea, con
fecții, încălțăminte și alte produse 
necesare economiei naționale. Prin
tre colectivele de muncă fruntașe se 
numără cele de la întreprinderea de 
utilaj chimic Turnu Măgurele, în
treprinderea de panouri și tablouri 
electrice șl întreprinderea mecani
că „Islaz" din Alexandria, între
prinderea metalurgică Zimnicea, în
treprinderea mecanică pentru agri
cultură și industrie alimentară șl 
întreprinderea mecanică de ma
terial rulant din Roșiori de 
Vede. (Stan Ștefan, corespondentul 
„Scînteii").

MUREȘ : Suplimentar — 
85 milioane kWh 
energie electrică

Colectivele de energeticieni de pe 
cele trei mari platforme ale între
prinderii „Electrocentrale" ■— Mu
reș — Iernut, Fîntînele și Tîrnă- 
veni — raportează că în perioada 
de la începutul anului și pînă in 
prezent au livrat sistemului ener
getic național, in plus față de sar

cinile de plan, 85 milioane kWh e- 
nergie electrică. Este de remarcat 
că acest succes, dobîndit în princi
pal pe seama exploatării judicioase 
a utilajelor și agregatelor, a fost 
obtinut în condițiile economisirii a 
350 tone combustibil convențional 
și reducerii consumului propriu cu 
3,5 milioane kWh energie electrică. 
(Gh. Giurgiu, corespondentul „Scîn
teii").

BUZĂU : Utilaje tehnologice 
livrate în devans

Pe fluxul tehnologic de la în
treprinderea de utilaj tehnologic 
Buzău se află in execuție utilaje 
de înaltă complexitate tehnică, des
tinate diferitelor ramuri ale eco
nomiei naționale. Printr-o temeini
că organizare a activității produc
tive, constructorii de mașini de 
aici au realizat in devans 88 tone 
utilaje tehnologice pentru meta
lurgie și 234 tone de utilaje pen
tru chimie, prelucrarea țițeiului, 
celulozei și hîrtiei. (Stelian Chiper, 
corespondentul „Scînteii").

SATU MARE : Apartamente 
peste prevederi

Aplicînd și generalizînd pe șan
tierele de locuințe noi metode a- 
vansate, de înaltă productivitate, 
lucrătorii întreprinderii județene 
de construcții Satu Mare au reu
șit ca de la începutul anului și 
pină în prezent să predea la cheie 
beneficiarilor 150 de apartamente 
peste prevederile planului. Intensi- 
ficindu-și eforturile .in întâmpi
narea măreței zile de 23 August, 
constructorii sătmăreni vor mai da 
in folosință in aceste zile încă 200 
apartamente, intre care unele în 
noul cartier de locuințe „Unio", 
ansamblu modern, care se înalță in 
ritm alert, în partea sudică a mu
nicipiului Satu Mare. (Octav Gru- 
meza, corespondentul „Scînteii").

Cind ingjnerul Ion 
Călinescu a fost numit 
șeful brigăzii nr. 9 Ur
ziceni, din cadrul 
schelei Boldești-Scă- 
eni a Trustului petro
lier Ploiești, a ținut 
să spună citeva cuvin
te celor prezenți.

— Voi face tot ce 
depinde de mine pen
tru a aduce brigada la 
nivelul producției de 
țiței care să o situeze 
printre fruntașe.

Dar replica ce i-a 
fost dată să o audă 
atunci in mijlocul lui 
aprilie n-o s-o uite 
inginerul Călinescu 
niciodată. Ea era nu 
numai lipsită de opti
mismul de care el 
avea nevoie, dar il a- 
șeza ca pe o piesă de 
șah într-o pătrățică. 
Iată ce i s-a spus : 
„Știm că oriunde 
te-am trimite poți da 
producție in plus. Dar 
la Urziceni, nu. Nu ai 
de unde. Ține măcar 
la același nivel pro
ducția ce se obține 
acum. Sondele sint o- 
bosite, terminate".

în luna aprilie, pro
ducția’ de țiței obținu
tă de brigada nr. 9 Ur
ziceni a fost de 138 
tone pe zi și in cele 
30 de zile ale lunii 
formația s-a înregis
trat cu un minus in 
producție de 298 tone. 
Nerealizările se atri
buiau zăcămintelor, 
care erau considerate

la urziceni: in trei limi, producția 
de țiței a crescut cu 40 la sută

in scădere, și nimeni 
nu reproșa nimic pe
troliștilor. în această 
situație, ing. Ion Căli
nescu a lăsat deo
parte „sfaturile" date 
și a început să pros
pecteze oamenii și 
sondele, să facă cu
noștință cu fiecare in 
parte de la suflet la 
suflet.

Dacă sufletul omu
lui se poate citi și as
culta avînd posibilita
tea să ți-1 apropii, pe 
cel al... sondei cu greu 
îl găsești. Trebuie să 
cobori la el in a- 
dincuri. S-a început 
cu începutul și in 
două săptămîni bri
gada era o adevărată 
brigadă. Fiecare știa 
ce are de făcut și de 
ce răspunde. Rezulta
tul : s-a înregistrat o 
producție de 102 tone 
țiței peste plan in lu
na mai. Conducerea 
schelei este mulțumi
tă și imediat mărește 
planul de la 142 tone 
pe zi la 163 tone pen
tru luna iunie. Petro
liștii din Urziceni, care 
pînă nu de mult erau 
■rugați să nu coboare 
sub sarcinile planifi
cate. 'acum sînt supra
solicitați. Suprasoli
citarea însă ii îndîr- 
jește. Continuă să 
pună în aplicare noi
le soluții gindite îm
preună cu ing. Ion 
Călinescu și la sfir-

șitul lunii iunie ra
portează o producție 
suplimentară de 223 
tone, Încheind tri
mestrul II cu un plus 
de 96 tone. Un salt 
în care puțini credeau. 
Pentru luna iulie, pla
nul este de 190 tone 
Ia zi, existînd toate 
condițiile să fie depă
șit.

— Acum, ne spune 
ing. Ion Călinescu, 
sîntem brigadă frun
tașă pe schelă, pe 
trust și .pe țară. Dar 
mulțumiți nu sîntem. 
Mai avem multe de 
făcut. Am sporit pro
ducția de țiței cu 
aproape 40 la sută 
in mai puțin de trei 
luni, dar resursele de 
care dispunem nu sint 
epuizate.

Notați, în încheiere, 
și numele cîtorva pe
troliști destoinici din 
brigada noastră : ingi
nera Sandina Voicu, 
ajutorul de maistru 
Gheorghe Tamaș, șeful 
de echipă Sandu Con
stantin, operatorii Fio- 
rea Nica și Vasile Vi» * 
șan.

întregul colectiv care 
a demonstrat și dove
dește o mare forță de 
autodepășire.

Mihai VIȘOIU 
corespondentul

Președintele Republicii Socialiste 
România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a primit vineri după- 
amiază, in stațiunea Neptun, pe dr. 
Fouad Mohieddin, primul ministru 
al Republicii Arabe Egipt, care face 
o vizită oficială in țara noastră.

La primire a participat tovarășul 
Constantin Dăscălescu, prim-minis- 
tru al Guvernului Republicii Socia
liste România.

Premierul egiptean. a transmis 
președintelui Nicolae Ceaușescu un 
cald mesaj de prietenie din partea 
președintelui Republicii Arabe 'Egipt, 
Mohamed Hosni Mubarak, precum și 
urări de progres și bunăstare po
porului român.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
mulțumit pentru mesajul transmis și 
a adresat președintelui Mohamed 
Hosni Mubarak un cald salut priete
nesc, iar poporului egiptean urări de 
pace și prosperitate.

Șeful statului român a subliniat că 
vizita primului ministru egiptean în 
România constituie o nouă și semni
ficativă expresie a relațiilor strînse, 
prietenești, statornicite intre țările și 
popoarele noastre, a dorinței comu
ne de a le întări continuu în intere
sul reciproc.

Evocîndu-se tradiționalele rapor
turi româno-egiptene, s-a relevat cu 
satisfacție că ele s-au extins și îm
bogățit permanent, in spiritul orien
tărilor și înțelegerilor convenite la 
nivel înalt, care au deschis perspecti
ve largi conlucrării dintre cele două 
țări. în același timp, s-a apreciat că 
rezultatele obținute in dezvoltarea 
relațiilor bilaterale, potențialul eco
nomic în creștere al României și 
Egiptului creează condiții favorabile

TOVARĂȘUL NICOLAE
a primit pa ambasadorul Republicii

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, a primit vineri în stațiunea 
Neptun pe ambasadorul Republicii 

pentru intensificarea și diversifi
carea, în viitor, a colaborării pe plan 
politic, economic, tehnico-științific, 
cultural și in alte sfere de activitate. 
A fost exprimată hotărîrea ambelor 
părți de a se valorifica cît mai bine 
posibilitățile existente, în vederea 
inițierii unor noi acțiuni de coope
rare economică, a sporirii volumului 
schimburilor comerciale. S-a subli
niat că amplificarea și aprofundarea 
conlucrării româno-egiptene cores
pund pe deplin aspirațiilor de pace 
și progres ale țărilor și popoarelor 
noastre, cauzei înțelegerii și colabo
rării între națiuni.

Au fost abordate de asemenea, as
pecte majore ale actualității politice 
mondiale. Reliefindu-se faptul că în 
lume s-a -ajuns la o situație deosebit 
de gravă, a fost relevat că, în aceste 
condiții, este necesar să se acționeze 
cu toată fermitatea și răspunderea 
pentru reluarea și continuarea poli
ticii de pace, destindere și colaborare 
internațională, pentru reglementarea 
prin mijloace politice a tuturor dife
rendelor dintre state, pentru elimi
narea forței și amenințării cu forța 
din relațiile internaționale, pentru 
respectarea dreptului fiecărei națiuni 
de a se dezvolta liber, de sine stă
tător, fără nici un amestec din afară.

S-a apreciat că problema funda
mentală a epocii noastre o constituie 
asigurarea păcii, relevindu-se că tre
buie făcut totul pentru oprirea cursu
lui periculos spre confruntare și 
război, pentru stoparea înarmărilor, 
pentru oprirea amplasării de noi ra
chete cu rază medie de acțiune în 
Europa, pentru retragerea și distru
gerea celor existente, pentru înfăp

Populare Polone la București, 'Bo- 
leslaw Koperski, în vizită de. rămas 
bun, cu ocazia încheierii misiunii 
sale în țara noastră. 

tuirea dezarmării, în primul rind a 
celei nucleare. Totodată, a fost evi
dențiat faptul că lupta pentru dezar
mare este strîns legată de lupta pen
tru lichidarea subdezvoltării și edi
ficarea unei noi ordini economice 
internaționale.

In timpul convorbirii, o atenție 
deosebită a fost acordată ultimelor 
evoluții ale situației din Orientul 
Mijlociu. A fost evidențiată impor
tanța intensificării acțiunilor politice 
și diplomatice pentru realizarea unei 
reglementări globale, juste și dura
bile a problemelor din zonă, pentru 
instaurarea unei păci trainice bazate 
pe retragerea Israelului din terito
riile arabe ocupate in urma războiu
lui din anul 1967, pe recunoașterea 
drepturilor inalienabile ale poporului 
palestinian, inclusiv a dreptului său 
la autodeterminare și la crearea unui 
stat propriu, independent, pe garan
tarea independenței, suveranității și 
integrității teritoriale a tuturor sta
telor din regiune. S-a apreciat că, in 
scopul reglementării problemelor 
complexe din Orientul Mijlociu, se 
impune organizarea unei conferințe 
internaționale, cu participarea tuturor 
celor interesați, inclusiv a Organi
zației pentru Eliberarea Palestinei, 
ca reprezentant unic și legitim al 
poporului palestinian.

în acest cadru s-a menționat ne
cesitatea retragerii urgente,, 'necon
diționate, a Israelului din Liban și, 
totodată,, a respectării integrității și 
suveranității Libanului, ceea ce ar 
avea o influență pozitivă asupra an
samblului situației din Orientul 
Mijlociu.

întrevederea a decurs într-o at
mosferă cordială, prietenească.

CEAUȘESCU
Populare Polone

Cu acest prilej a avut loc jo con
vorbire care s-a desfășurat într-o 
atmosferă tovărășească.

În județul Constanța, în următorii doi ani

AMENAJĂRI PENTRU IRIGAȚII 
PE ÎNCĂ 100000 DE HECTARE

Pe baza indicațiilor și orientărilor date de secretarul 
general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, cu 
prilejul recenței vizite de lucru în unități agricole din 
județul Constanța, organele agricole de specialitate, 
sub Îndrumarea directă a comitetului județean de 
partid, au elaborat un program care vizează termi
narea, pină la sfirșitul anului 1985, a tuturor lucrărilor 
hidroameliorative pe teritoriul județului Constanța. Din
tre obiectivele cuprinse în acest program se detașează, 
prin amploarea și complexitatea lor, lucrările de ame
najare pentru irigații în anii 1984—1985 a celor aproape 
100 000 hectare, lucrări cu care se va încheia de fapt 
amenajarea intregii suprafețe irigabile din județul 
Constanța. Noile sisteme sint concepute a se realiza

în complex cu lucrările de combatere a eroziunii solului, 
care vor cuprinde peste 23 000 hectare, precum și cu 
cele de desecare, prevăzute a se efectua mai ales în 
fostele zone inundabile.

Este vorba de un volum de lucrări pe cît de mare, 
pe atit de complex și costisitor. Și aceasta deoarece, 
spre deosebire de amenajările care s-au executat mai 
ales pe suprafețele unde lucrările au necesitat cheltu
ieli mici, terenurile prevăzute a fi amenajate pentru 
irigații în următorii doi ani sint, în mare măsură, situate 
în pantă și erodate, ele neintrînd pină acum în calculul 
specialiștilor atit din cauza investiției specifice ridicate, 
cit și a dificultăților de ordin constructiv.

Recoltele sporite obținute 
— cel mai convingător 

argument
Care sînt rațiunile tehnice și e- 

conomice care fac necesară extinde
rea irigațiilor pe întreaga suprafață 
agricolă posibil de amenajat în ju
dețul Constanța ? Dacă ar fi să le 
enumerăm în ordinea importanței, de 
bună seamă ar trebui să începem cu 
regimul pluviometric natural foarte 
sărac. în Dobrogea, cantitățile de 
precipitații ce cad în mod normal 
anual nu depășesc 350—400 litri pe 
metru pătrat, ceea ce înseamnă mai 
puțin de jumătate față de cît este 
necesar în condițiile unei agriculturi 
intensive, cum este aceea care se 
practică aici. Ceea ce determină, 
pină la urmă, randamentul produc
țiilor la hectar rămine totuși ferti
litatea naturală a terenurilor. Or, 
din acest punct de vedere, solurile 
din județul Constanța, din Dobro
gea în general, se situează imediat 
după cele din Bărăgan și din Cîm- 
pia de Vest. Pentru argumentare 
vom arăta doar că in 1983, in con
diții de secetă excesivă, unitățile de 
vîrf din agricultura județului Con
stanta au obținut, în medie la hec
tar, între 5 500—6 200 kg orz și 4 500— 
5 000 kg grîu. Este vorba, desigur, de 
unități agricole care au întreaga su
prafață irigată.

Creșterea fertilității solului, îmbi
nată cu extinderea suprafețelor iri
gate au influențat în mod hotărîtor 
nivelul recoltelor. Dar înainte de a 
intra în fondul problemei, este con
cludent să arătăm cum au evoluat, 

pe ansamblul județului, producțiile 
medii la hectar, la principalele cul
turi, în perioada 1958—1982.

kg/ha
Cultura 1958 1965 1982

griu 1 010 3 110 3 729
orz 1 145 2 720 4 571
porumb 1 197 2 855 5 251
legume 5 870 8 373 18 115

Rezultă deci că de pe fiecare hec
tar cultivat astăzi în județul Con
stanța se obține o producție de ce
reale de aproape patru ori mai mare 
decît cu două decenii și jumătate in 
urmă, cind agricultura Dobrogei pă
șea pe calea dezvoltării socialiste. Și 
aceasta in condițiile in care în pre
zent doar 65 la sută din suprafața 
agricolă a județului este amenajată 
pentru irigat. Mai este oare nevoie 
de alte argumente pentru a dovedi 
că este într-adevăr necesar ca între
gul teritoriu agricol al județului 
Constanța să fie amenajat pentru 
irigații ? Nicidecum. Credem că a- 
ceste date comparative sînt destul de 
convingătoare. De aceasta se poate 
convinge oricine la fața locului, vă- 
zînd cum se prezintă lanurile de 
porumb, sfeclă de zahăr, floarea-soa- 
relui sau soia într-un an în care în 
Dobrogea, pînă cu cîteva săptămîni în 
urmă, a plouat doar atît cît plan
tele să nu se ofilească complet. Ame
najarea în următorii doi ani a în
tregii suprafețe agricole irigabile din 
județul Constanța, ca șl a celei din 

județul Tulcea, va transforma Do
brogea într-o imensă cîmpie mănoa
să. in care culturile vor rodi îmbel
șugat atit in anii ploioși, cit și în 
cei secetoși. Aceasta este dealtfel ra
țiunea majoră a extinderii irigații
lor in județul Constanța pe întrea
ga suprafață agricolă posibil și ne
cesar a fi amenajată.

Lucrări prevăzute 
pînă la sfîrșitul 

cincinalului
Potrivit programului județean de 

extindere a irigațiilor, în anul 1984 
vor fi amenajate peste 53 000 hectare, 
iar în 1985 aproape 46 000 hectare. 
Este un efort de investiții — material 
și financiar — care, pe lingă multă 
muncă fizică, presupune inteligență 
și inventivitate. Facem această sub
liniere întrucît ceea pe urmează să 
se amenajeze în județ, în acest răs
timp scurt, va fi atit pentru proiec- 
tanți, cit și pentru constructori o 
noutate tehnică absolută. Pentru că 
una este să construiești sisteme de 
irigații la cimpie, pe terenuri pla
ne și alta e să urci apa sus, la deal, 
și să irigi culturi amplasate pe te
renuri cu pantă de pînă la 18 gra
de. Iată cîteva din perimetrele pre
văzute a fi amenajate pentru iriga-

Florea CEAUȘESCU 
Iosii POP

_________George MIHAESCU
(Continuare în pag. a III-a)

Cea mai de preț bogăție 
a țării este pămîntul — 
spune secretarul general al 
partidului, reamintindu-ne 
de fapt o străveche con
vingere și înțelepciune a 
poporului, un adevăr pe 
care țăranii români l-au 
rostit dintotdeauna cu dra
goste, cu patimă, cu min- 
drie. Din el ne extragem 
de mii de ani seva exis
tenței, vigorii și statorni
ciei, aici lingă Carpați, lin
gă Dunăre și Mare, cu gus
tul roadelor lui ne legiti
măm în lume, pentru apă
rarea Iui s-au vărsat riuri 
de singe. Toate celelalte 
bogății sînt perisabile și 
limitate în timp, numai 
brazda sub care germinea
ză bobul de grîu, ' numai 
bulgărele de țărînă din 
care răzbește spre soare fi
rul de iarbă își regenerea
ză permanent vigoarea. In 
strategia înfăptuirii noii 
revoluții agrare, partidul 
consideră responsabilita
tea pe care trebuie s-o ma
nifestăm față de gospodă
rirea fiecărei palme de pă- 
mînt drept o îndatorire pa
triotică de cea mai nobilă 
extracție, o îndatorire ce 
ne revine tuturor, indife
rent de sectorul în care ne 
desfășurăm activitatea.

Ajungînd de curînd în 
Munții Metaliferi, m-am 
convins că aceste exigențe 
au fost recepționate nu nu
mai la cele mai înalte cote

bilității cetățenești, ci și la 
cotele geografice cele mai 
înalte. Pentru că agricul
tura dealurilor și munților 
noștri nu e cu nimic mai 
prejos decît agricultura 
cimpiei ; in aria noii re
voluții agrare, zonele de 
deal și de munte sînt an
trenate prin uriașul lor

potențial în transformări și 
înnoiri fără precedent, me
nite să le sporească neîn
cetat contribuția la fondul 
de aur al pîinii.

La Almașu Mare> din ju
dețul Alba, ajungi, de la 
Zlatna, după aproape un 
ceas de mers cu mașina, 
pe un drum în serpentine 
amețitoare ținut tot tim
pul în umbra adîncă a pă
durilor de fagi. Pe culmile 
ce se înalță pînă aproape 
la o mie de metri se răs
firă, cind mai răzlețe, cind 
mai grupate, gospodăriile 
țărănești, dezvăluind de la 
prima vedere semnul dis-ale conștiinței și responsa-
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tinct al bunăstării. Aici, ca 
și in celelalte așezări din 
această parte a Carpaților, 
se părea altădată că sără
cia este un destin impla
cabil. Temelia caselor atin
gea filoanele de aur, dar 
moții coborau cu căruțele 
lor abia ghicite sub covil
tirele ieftine din pînză de 

Vrednicii mineri-țărani 
din Munții Apuseni 

-------------------- însemnări din Almașu Mare de Romulus LAL -------------------

cînepă, pînă în Dobrogea 
și in luncile Dunării pen
tru a-și procura cîțiva saci 
cu griu sau mălai. Aceste 
așezări par astăzi, prin ca
sele lor — autentice vile — 
pitorești stațiuni de odih
nă, în care de fapt se mun
cește cu sîrguință și dra
goste, nu după ceas și nu 
după soare, ci după impla
cabilul ritm biologic al 
cîmpului.

Noaptea pe răcoare și 
rouă, luna își străfulgeră 
lumina in lama coaselor 
care șuieră prin Ierburile 
înalte — cel mai bine se 
cosește noaptea — iar ziua 

vin femeile șl copiii cu 
furcile și usucă finul. A- 
proape toți au moștenit și 
perpetuează aici dubla 
stare profesională de țărani 
și mineri. De la coasă sau 
de la plug, ei merg direct 
la șut, la 'mina „Haneș", și 
deseori din șut intră fără 
pauză in „schimbul doi",

la munca în gospodărie. 
Gheorghe Bora este meca
nic miner, intre fruntașii 
întreprinderii, însă nici în 
munca gospodărească nu-1 
întrec prea mulți. Grajdu
rile lui sînt pline de vite, 
din care două-trei vinde în 
fiecare an statului prin 
contract, „livrînd animale 
de cea mai bună calitate", 
după aprecierea secreta
rului consiliului popular 
comunal, tovarășul Sabin 
Olea.

— La noi lucrurile stau 
cam așa, își dezvăluie 
Gheorghe Bora convinge
rile : dacă ai casa plină de 
copii — noi avem cinci —

și ograda înțesată de ani
male, se cheamă că ești în 
rind cu oamenii, că îți cu
noști rostul pe lume și nu 
duci grija zilei de mîine. 
Copiii dau trăinicie fami
liei, iar vitele temei gos
podăriei.

Așa gîndesc toți aici și 
nu greșesc pentru că este 
vorba de o străveche filo
zofie moștenită din tată in 
fiu. Creșterea animalelor 
s-a dovedit a fi sursa cea 
mai sigură de venituri 
mari. Din cele șapte bovi
ne, doi cai, numeroase oi, 
porci și păsări pe care le 
crește, Cornel Medrea con
tractează cu statul, an de 
an, 3—4 viței, un porc, oi 
și miei, alegîndu-se cu cîș- 
tiguri suplimentare de 30— 
40 mii lei. La rîndul său, 
loan Ursa își completează 
pensia pe care o primește 
după anii mulți de muncă 
în mină cu peste 40 de mii 
anual, contractînd cu sta
tul cite 3—4 bovine și di
ferite produse agricole.

— După munca în subte
ran, mărturisește mecani
cul miner Eronim Popa, 
activitatea la cîmp și la 
staulul animalelor este 
pentru mine o adevărată 
recreare — și știe el ce 
spune de vreme ce în fie
care an este în măsură să 
vindă statului, prin con
tracte avantajoase, cel pu
țin trei viței, un porc, 
mai mulți miei și însem-

(Continuare în pag. a III-a)
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I 4 5 3 Pe o zăpușeală de peste treizeci de grade, 
zeci de mii de tineri, absolvenți ai școlilorSîntem angajați în formarea omului99cu o înaltă

Ing. Ștefan Manea, . directorul 
Combinatului chimic Giurgiu. Au
tor a 31 de invenții brevetate. „In
giner chimist din pasiune". A con
tribuit la punerea în funcțiune a 
numeroase instalații chimice, a re
zolvat, prin soluții ingenioase, mul
te probleme de mare importantă și 
urgentă ce păreau de nerezolvat...

Reporterul : Aveți aici, lingă ca
binetul dv. de director, un labora
tor în care lucrați personal...

Ștefan Manea : E un laborator 
mic. o cameră... Acolo intru după 
orele mele de program și rămîn 
uneori pînă la 11—12 noaptea, de 
citeva ori m-a apucat și dimineața.

Rep. : Ce caută directorul îritr-o 
asemenea muncă ?

Manea : Păi nu. directorul, ci in
ginerul se duce acolo, adică cel ce 
nu poate dezbrăca halatul de labo
rator pentru că a îmbră
cat costumul de director... 
De fapt există și alt mo
tiv : ' azi, ca să poți con
duce activități tehnice și 
tehnologice și să iei de
cizii, este de neconceput 
să nu cunoști tot ce 
este mai nou pe plan 
mondial îri domeniul tău 
și fără a te afla tu în
suți în avanposturile cău
tărilor pentru nou, pen
tru progres tehnic și ști
ințific. Cind semnezi in
giner, trebuie să fii ingi
ner.

Rep. : Se Întâmplă așa 
au toți ?

Manea : Din păcate nu. 
Unii își pierd pe drum 
pasiunea și interesul 
pentru profesie, dacă 
le-au avut vreodată. 
După ce termină faculta
tea mulți nu mai citesc 
nimic. Din vina cui ? Să 
vorbim mai întîi despre 
ceea ce nu este vina lor. 
Este oare stimulator ca 
un inginer să poată fi 
promovat într-o funcție 
de răspundere tehnică — 
secție, să zicem — numai după opt 
ani de la absolvire ? Cînd ești tânăr 
și plin de visuri, opt ani e mult, 
este enorm, este descurajant. Trei 
ani de stagiatură în care adesea nu 
ți se dă să faci mare lucru. încă 
cinci ani ca să primești o răspun
dere... Esențială, desigur, este pro
pria lor atitudine față de profesia 

i. și viitorul lor. Dar pot ei să fie. din
' acest punct de! vedere, niște tineri 
.excelenți, oțt dorința de a realiza și 
de a se realiza, dacă nu-sînt puși,- 
de Ia început. în situația de a lu
cra din plin, la întreaga capacitate, 
elanul li se diminuează. Avem aici 
tineri ingineri care după numai doi 
ani de producție efectivă sint apti 
să preia și să conducă excelent, cu 
vervă, cu competență, cu ingenio
zitate. un proces tehnic. Acum, 
dacă le acorzi încredere, încep să 
sc cunoască pe sine, văd că sînt ca
pabili să realizeze ceva important 
și prind aripi. Dacă nu i-ai așezat 
acum pe făgașul lor. se învață apoi 
cu comoditatea, se afundă in ea. se 
plafonează și ai pierdut 
tot ce era mai 1—.. L. 
ăsta e normativul... Cam 
de viață.

Rep. : E o vină a lor ?
Manea : Nu știu cîtă e 

; cită e. totuși, a altora, a .
.lor, în unele cazuri. Eu am un obi
cei pentru care multi îmi spun 
că-mi pierd vremea : cînd ne vin 
loturi de absolvenți nu le dau voie 
să intre în combinat pină ce n-am 
stat de vorbă, personal, cu fiecare 
și pe îndelete. Să știu ce si cum 

\ gîndește. ce ar vrea să facă, are

sau nu ambiție, măcar o scînteie... 
Că dacă n-o are, trebuie să le-o 
aprindem. Sîntem cu toții angajați 
în formarea omului cu o înaltă 
conștiință morală, profesională, re
voluționară. Mă interesează și sta
rea materială a părinților. Pentru 
că este o legătură 
între ce are acasă 
vrea să facă el la

Rep. : 1 .
Manea : Strict adevărat. Unul 

care în studenție a avut acasă toa
te minunile și i s-au făcut toate 
chefurile, foarte greu va încălța 
aici cizmele de cauciuc ca să intre 
printre muncitori, să facă o muncă 
adevărată. Vine aici cu o infirmi
tate de ordin moral. Majoritatea 
acestor tineri și-au dorit in facul
tate nota 5 sau 6. ca să treacă, au 
zăcut in mediocritate cu gindul că.

nemaipomenită 
tînărul și ce 
uzină.

Interesant.
: Strict adevărat.

controlabilă. Ea poate fi obținută 
prin stimul. Greșim foarte rpult cind 
socotim că numai savanții și numai 
cei din cercetare pot veni cu nou
tăți in tehnică și tehnologie. Sint 
muncitori și maiștri care au apti
tudini. idei și realizează uneori lu
cruri de mare noutate și de o ex
traordinară valoare practică. Dar 
trebuie determinată punerea în va
loare a acestei capacități nu numai 
prin apelul la conștiință, ci și prin 
recompensarea corespunzătoare a 
unui efort suplimentar, depus în 
afara obligațiilor de serviciu și. de 
cele mai multe ori. în afara orelor 
de program. Ideal ar fi ca oamenii 
să-și bată capul cu idei tehnice noi 
și in orele de acasă, dar iată că 
asta o fac numai unii, foarte pu
tini. iar 
obliga.

șef de

definitiv
bun in ei... Dar... 

depășit

a lor și 
părinți-

La timpul potrivit, va avea grijă 
tăticu’...

Rep. : E de vină starea mate
rială ?

Manea : E de vină tăticu’. Acel 
tătic incapabil să-și crească odrasla 
în ideea că banul se cere muncit, 
pentru că altfel devii un fel de in
firm. iar pentru o astfel de infir
mitate societatea nu acordă asis
tență socială. Dimpotrivă. Acum să 
nu credeți că toți sint așa. Vine, de 
exemplu, cite o fată, firavă dar pli
nă de viață și încredere." care îți 
spune răspicat: „Mie să-mi dati 
să muncesc, nu.mi-e frică de greu
tăți, vreau să trăiesc pe picioarele 
mele !“. Și. într-adevăr, așa va 
fiice I Va fi .ca argintul viu. numai 
voință și strădanie.

Kep. : Și va realiza ceea ce este 
atit de necesar : gîndire tehnică. 
Dar pentru că a venit vorba, cum 
este valorificată gindirea tehnică ?

Manea : O să ziceți că am ceva 
cu normativele. Dar n-am. Numai 
cu cele depășite. Valorificarea gin- 
dirii tehnice suferă din cauza aban
donării noțiunii de „raționalizare" 
și trecerea ei ca sarcină de servi
ciu. Marile valori în progresul teh
nic. în economicitate și eficiență, 
la nivelul unităților de producție, 
nu se obțin numai și. aș spune, nu 
în primul rînd prin invenții spec
taculoase. ci și prin contribuții 
„mărunte", dar multe, din agonisea
la consumului de materie cenușie 
la proporții de masă. Dar interesul 
direct al omului a slăbit odată cu 
introducerea in sarcina de serviciu 
a cerinței de a... inova. Căci a ino
va nu este o sarcină de serviciu

I
!

Marin Vetreneanu era 
«ofer la autobaza nr. 6 
„Transcom" — București. 
Declară sus-numitul, cu 
seninătate, sub semnătură : 
„Suma de 177 000 lei ce mi 
se impută este cam exage
rată... Eu cred că am pri- 

n. a.) 
bere 
pen- 
pen- 
spe-

mit (drept Pilită — 
cam 150 000 lei 1 La 
blondă primeam 1 leu 
tru o navetă și 2 lei 
iru o navetă cu bere 
cială. Iarna puneam pentru 
toată berea 1 leu pentru o 
navetă. Mi-a spus 
Ion că, dacă sint 
bun», o să-mi 
curse zilnice...".

O mită de „numai"... 
150 000 lei 1 Nu-i cazul să 
fie întrebat Vetreneanu 
dacă știe cit muncește un 
om în mină sau la gura 
cuptoarelor, în arșița lanu
lui ori la planșetă pentru 
suma asta și necuvenită, și 
nemuncită. Inși de felul lui 
au alte „măsuri" după care 
judecă pe cei din jur. Inși 
de felul lui sint atrași ușor 
de magnetul tentației pre
cum efemeridele de lumina 
lămpii, devenind „băieți 
buni" j" 
primită M.V. rupe 
zeci de mii de lei... 
pentru Dobre Ion), 
cum o mărturisește : 
tr-o săptămînă efectuam 
cam 5—6 curse. Deci o 
cursă pe zi. Primeam, cu 
aproximație, cam 1 000 lei 
de cursă. Banii pe care 
i-am pretins și primit... 
i-am cheltuit prin restau
rante și mi-am cumpărat 
și autoturismul... Fac pre
cizarea că am să mai re
flectez asupra faptelor să- 
virșite..."

Unde va ajunge mituitul 
— și mituitorul ! — după 
suplimentul de reflecție pe 
care singur și-l acordă 
acum, la ceasul adevăru-

lui, asta- chiar că nu mai 
are prea mare

e
la 
al 
epilogul unor 

asemenea fapte a fost și va 
rămine pentru totdeauna 
de competența justiției.

Să ne întoarcem însă la 
cel care îi recomandase 
lui Vetreneanu să fie „bă
iat bun.". Adică, la Ion

Importantă 
instanței de 
sectorului 4 
Pentru că

importantă, 
deliberarea 
Judecătoria 

Capitalei.

\

Dobre 
«băiat 

asigure

. devenind
(din mita pretinsă și 

niște 
mită 
Așa 
„în-

pe ceilalți nu-i putem 
I-am putea însă cointere

sa... Nu puteam realiza 
suporții pentru niște bo
bine complicate. Iar im
portul era exclus. Mi-a 
zis un strungar : „Tova
rășe director, mă lăsați 
să le fac eu Noi nu ne 
gîndeam că s-ar putea 
face la strung... „De ce 
să nu te las ? Dacă le 
faci te și premiez". Și-a 
făcut un cuțit special, 
gîndit de el și... Nu mai 
avem probleme. Eram în 
mare dificultate cu niște 
compensatori din teflon 
la o instalație din im
port foarte pretențioasă... 
Deci import, compen
satori, teflon... De unde? 
Vine tot așa un strun
gar : „Tovarășe director, 
fac eu compensatorul dacă 
îmi aduceți bară de te
flon". Teflon avem în 
tară. I-am adus. Și-a 
făcut el, pe strung, com
pensatorul. Era asta sar
cină de serviciu ? Nu 
putea fi. Merita omul o 
recompensă ? Trebuia sti
mulată o asemenea ini- 

Trebuia... Dar n-ar trebuițiativă ?
să așteptăm asemenea inițiative și 
idei, ci să creăm un sistem care să 
le provoace. Ceea ce spun eu n-o 
luați ca pe o pledoarie pentru mer
cantilism. că nu este. Este vorba 
despre o necesitate practică ce s-ar 
dovedi extrem de folositoare acum, 
cind avem nevoie, pentru moderni
zarea economiei, de un mare con
sum de gîndire tehnică.

Rep. : Dumneavoastră personal 
ați realizat, în laborator, un impor
tant produs chimic ce Se aduce, 
altminteri, din import, pe bani 
grei : uleiul siliconic. Folosind ca 
materie primă deșeurile chimice 
ale combinatului. Pe cind producția 
industrială ?

Manea : Dacă ar fi să pot ocoli 
capcana formalităților, aș face aici, 
cu oamenii mei, instalația, din vase 
scoase din uz. din resurse locale, 
după un proiect propriu, și în trei 
luni am scoate prima șarjă de ule
iuri siliconice. Așa. tot ce-am putut 
să fac deocamdată a fost să măresc 
capacitatea instalației de laborator 
și să produc doar ceea ce este 
necesar pentru alte cercetări...

Kep. : Șl dacă i-ați pune in fața, 
faptului împlinit 1

Manea : Ați veni dumneavoastră 
să mă apărați de numeroasele în
trebări ce s-ar declanșa ? Ar exista 
însă uleiul siliconic, ați zice. Da, 
uneori, din păcate, canonul birocra
tic devine mai important decit rea
lizarea pe care ți-o dorești de atita 
timp...

Rep, Vă urăm. totuși, succes !

Mihai CARANFIL
Petre CR1STEA

ci și de ceva foloase în 
plus ! Și astfel ajunge 
I. D. de la obligația fireas
că de a onora repartiții, de 
a organiza corect trans
portul sticlelor cu bere la 
condiționarea îndatoririlor 
de serviciu. O spune, de
altfel, fără să clipească : 
„De la șoferul Măgureanu 
Mircea, căruia i-am repar
tizat cite două curse pe zi 
și la beneficiari din siste-

medii, s-au avîntat într-o mare competi
ție : admiterea in facultăți și institutele de în- 
vățămint superior. Chiar și numai in calitate de 
observator, n-am reușit să rămîn impasibil, cu- 
muiînd și eu emoții - de la candidați, de la 
părinți, chiar și de la profesorii examinatori ; am 
și încurajat pe cite unii ; insă, după vreo cîteva 
zile m-am pomenit spunind : o admitere pierdută 
nu e nici o nenorocire, intr-o viață de om mai 
sînt atîtea examene grele, nu neapărat la facul
tăți - care se cer trecute cu succes... Prin selec
ție riguroasă, vor pătrunde în facultăți, în insti
tute atiția tineri cite 
locuri au fost rezerva
te. Ceilalți ? Din ferici
re, in România socia
listă pentru fiecare se 
găsește un loc de mun
că. In mai toate sec
toarele noastre de acti
vitate e nevoie de for
ță de muncă și se poa
te alege meseria. Prio
rități ar fi, totuși, la sat, 
in sectoarele producției de energie și pe marile 
șantiere. Dorința unora de a fi o țară de funcțio
nari (cu sau fără mînecuțe), de titrați-supraveghe- 
tori, este contrazisă firesc de cursul înaintării 
noastre, accentul punîndu-se pe efortul direct 
productiv, pe realizarea și depășirea unui plan ■ 
de producție, pe calitate. Nu există nici o altă 
cale de atingere a obiectivului propus - intra
rea în rîndul țărilor cu a 
decit acest efort colectiv.

Competiția admiterii din 
o tendință îmbucurătoare, 
că foarte mulți tineri, 
silitori, cu șanse de reușită, țin în rezervă o a 
doua soluție - angajarea în industrie, in agri
cultură. Un început de luciditate, ce merită a fi 
salutată - este de remarcat și la tineri, și la 

.părinți. Ideal ar fi să luăm toate examenele - 
însă mai există și competițiile, care înseamnă 
selecție, în funcție de necesitățile unei etape de 
dezvoltare. Nereușita la o admitere nu dă sen
tințe definitive, nu situează pe cel respins, pe 
toată viața, într-un plan doi. Cîtă vreme există 
posibilitatea de a te realiza într-o meserie, de 
a trăi demn, prin muncă cinstită, nici o 'șansă 
de împlinire nu este pierdută. Pe de altă parte, 

^^cîștigul poate fi (și nădăjduim că va fi) imens -

pentru mersul nostru înainte, echilibrat, cu ac
cent pe inițiative și calitate.

De la un an la altul (nemaifllnd locuri pe la 
ghișee, prin sectoare călduțe și „rentabile" - 
deși aranjamente se mai fac, se pare - contra 
unor sume frumușele, ceea ce trebuie să ne 
pună în alertă...) - așadar, de la un an la altul 
fabricile, ogoarele, șantierele primesc tot mai 
mulți absolvenți de școli medii, cu o bună in
struire teoretică, dar și una practică - accep
tabilă, deprinsă în anii de practică școlară. Ast
fel, nivelul profesional se anunță în creștere. De
altfel, nu sint tocmai puține uzinele care in ulti
mii ani n-au mai angajat muncitori fără studii

Energii tinerești la
examenul calității muncii

dezvoltare medie

acest an a dezvăluit 
cred eu : am înțeles 

chiar și dintre cei mai

medii ori școală profesională. Această severitate 
este impusă de rigoarea proceselor tehnologice 
moderne : iată cum se deschide drum spre o 
nouă calitate a muncii și a vieții. De curînd, 
vizitînd orașul Calafat, cu cele două tinere plat
forme industriale, am putut observa încă o dată 
saltul ce se produce în viața de fiecare zi a 
omului - pe care încă îl mai numim „de rînd" - 
în gîndire, in preocupări, in aspirații, prin in
dustrializare (am în vedere și începutul de in
dustrializare a zonei agrare, căci tindem spre 
satul-oraș-agroindustrial). Am întîlnit aici și ab
solvenți de școli medii ce lînceziseră o vreme 
pe lingă părinți ori se lăsaseră ademeniți de 
vreun ghișeu — și care, în condițiile prefacerilor 
de structură ce se desăvîrșesc pe meleagurile lor 
- și-au găsit îndată locul și rostul, ambiționînd 
înalte calificări. Tot în zilele acestei veri am cu
noscut cîțiva tineri — „veterani" ai Canalului Du
năre - Marea Neagră. Ei au să rămînă la da
torie pînă la terminarea lucrărilor — cu preci
zarea că se interesează mereu de alte „puncte 
de lucru", șantiere de interes național, unde să 
se transfere la momentul potrivit. Au prins gustul 
realizărilor monumentale, de durată, pe care și 
le doresc înscrise pe cartea lor de vizită. Sînt 
tineri cu diplomă de școală medie - unii au 
obținut-o chiar în anii de muncă pe șantier -

convinși de necesitatea unei continue instruiri, 
nu neapărat în scopul de a trece un examen de 
admitere la facultate - deși unii sînt îndemnați 
s-o facă, spre a-și desăvîrși 'instruirea (avind și 
aptitudini deosebite pentru anumite meserii).
- Mulți tineri cu școală medie rămîn la sat ori 
se îndreaptă spre sat. Este timpul să învingem 
prejudecata (încă în vigqare) că la sat, la mun
ca pămîntului își au locul doar cei inapți pen
tru studiu. Un tehnician agricol de prin părțile 
Banatului îmi spunea că după absolvirea școlii 
medii a fost privit o vreme cu neîncredere, toc
mai pentru că nu se avîntase spre facultate. Lui 
îi plăcea cîmpul, îl pasionau recoltele bogate.

S-a amestecat in multe 
sectoare, a fost om de 
acțiune și de inițiativă, 
în cele din urmă a reu
șit : concetățenii îl pre
țuiesc și îl 
„Dacă asta mi-am 
să fac, dacă aici 
vrut să mă realizez, 
să mă oprească ? 
ținut să fac și o 
monstrație că se poate 
mai zicea omul. Am mul- 
mă urmează...". Satul de

respectă, 
dorit' 

am 
cine 
Am 
de

mai mult și mai bine — 
țumirea că mulți de-aici 
azi, satul noii revoluții agrare are acută nevoie 
de cadre cu pregătire corespunzătoare, căci și 
aici tehnipa începe să se impună — și tocmai ea 
are să schimbe fața satelor. Pe ogoarele țării, 
știința și tehnica au un vast teren de desfășurare 
- iar acest an agricol, in ciuda unor condiții cli
matice nefavorabile, confirmă că s-a muncit cu 
pricepere și răspundere, spre o mai chibzuită și 
mai productivă cultivare a pămîntului.

Așadar, să prețuim și să valorificăm pregăti
rea și strădaniile fiecăruia, după cum se cuvine, 
la locul său de muncă, ce îi este asigurat, în 
funcție de posibilități și necesități - la sat on 
la oraș, indiferent unde, căci peste tot prefa
cerile in bine se fac simțite - și toate locurile 
își merită ieșirea la un liman, strălucirea. In
struirea nu se face în zadar — iar ciștigul tre
buie să fie al fiecăruia în parte și al tuturor. 
Toți la un loc, tineri și mai puțin tineri, cu înalta 
pregătire și răspundere, cu entuziasm trebuie să 
învingem într-o competițje grea - aceea a cali
tății muncii, singura in ,stare să ridice calitatea 
vieții la nivelul rîvnit. Este examenul nostru de 
admitere pe calea propășirii patriei.

Nicolae TIC
/

FIȘIER SOCIAL

Climatul autodepășirii Valoarea minutului
Uneori, viața — 

adică omul — potri
vește lucrurile cu ochi 
de pictor. Răbdător, 
meticulos, să nu sca
pe nici cel mai neîn
semnat detaliu. Așa 
cum am văzut la in
trarea în sculăria 
Șantierului naval din 
Galați. Iiolul e populat 
cu două feluri de vi
trine. Unele expun 
produse ale inteligen
tei acestui 
colectiv. De 
număr redus 
„Panoplia"

destoinic 
fapt, un 
de piese, 
potenția

lului creator de aici 
este mult mai bogată 
in realitate. Lipsesc, 
de pildă, complicatele 
și eficientele mașini 
cu care s-au realizat 
sutele de mii de gă
uri, de-o verticalitate 
perfectă, la tablierul 
podului de peste Boc
cea.

Dan nu-1 lucrul cel 
mai la indemînă să 
întreprinzi un inven
tar complet al tuturor 
ideilor care se pun în 
operă în acest colec
tiv unde se învață de 

^zor: liceu la seral,

subingineri la seral, 
'școala de maiștri... 

Alături de aceste 
vitrine ale muncii de 
calitate — altele, . 
cu trofeele cîștiga- 
te.în întrecerile spor
tive.
care protagoniști 
fost, și sînt, oamenii 
sculăriei. Cupe, diplo
me, medalii... Atesta
te ale performanței 
intr-o disciplină spor
tivă sau alta. Ale dîr- 
zeniei, tenacității că
lite acolo, sub cerul 
de azur al întrecerii. 

Trofeele din aceas
tă vitrină se înrudesc 
firesc cu cele ale 
muncii și creației, de 
alături. Le premerg 
sau, poate, le urmea
ză. Oricum, 
comun. Și 
altele sînt 
unei strînse 
ții umane.

Și mai este o a treia 
„vitrină" : cea din 
secție. Cind am pășit 
in hală, împreună cu 
inginerul Sergiu Bă
lan, am avut senti
mentul că ne aflăm 
într-o seră. Dealtfel,

In treceri la
au

au un ax 
unele și 
rezultatul 
competi-

o boare 
de ver

ne-a și izbit 
cu miresme 
deață.

Flori 
Plante 
tajate, rivnind pe, lin
gă geamuri după lu
mina solară. Flori 
aduse de acasă, îngri
jite și aici, 
șînt ocrotite

Iată cum 
trecere prin 
de muncă ■ 
firească in angrenajul 
complex de făurire a 
cargourilor, a platfor
melor românești de 
foraj marin etc — îți 
oferă incontestabile 
argumente pentru di
mensionarea morală 
a omului muncii de ' 
azi. Cu performanțele 
Iui productive. Cu 
recordurile lui pe te
renul de sport. Cu 
pragurile înalte atinse 
pe teritoriul frumosu
lui din natura încon
jurătoare. Pe scurt -- 
ne aflăm pe teritoriul 
unor valoroase per
formanțe umane, îna
inte de toate.

peste tot. 
agățătoare, e-

așa cum 
și acasă, 
o simplă 
acest loc 
- rotiță

I. TUDOR

in deontologia medicală
Minutele, ca și clipele, se mă- 

. soară, de...obicei, la Spitalul jude
țean din Rimnicu Vîlcea în vieți 
salvate, în erpoții premergătoare 
unor operații dificile, în bucuria 
reușitei, in satisfacția datoriei îm
plinite cu devotament și pasiune. 
Cadrele medicale de aici, ca din în
treaga țară, pun înaintea oricăror 
preocupări grija pentru viața și 
sănătatea oamenilor. Cu atit mai de 
neînțeles apar anumite aspecte le
gate de asistența medicală, de mo
dul cum unii înțeleg să-și facă 
datoria.

Supunem atenției două cazuri :

252. întrebăm de medic, întrebăm 
de asistenta de serviciu. Nici un 
răspuns edificator. Așteptăm o oră. 
Ca să treacă timpul, luăm registrul 
de internări, ii răsfoim, îi intro
ducem in geantă. Scotocim I prin 
sertare. Găsim, printre altele, rețete 
ștampilate in alb. cu regim de gra
tuități. Luăm una, de probii. Am 
fi putut lua și trusa de prim aju
tor, și medicamentele aflate la în- 
demină, totul. Nu ne-a deranjat 
nimeni. Am predat la ofițerul de 
serviciu registrul de internări con
tra semnătură de primire.

Citeva zile

geamăn" cu mituitorul. in
divid la fel de rapace. 
Iată, spre argumentare,' o 
declarație a lui Marin 
Vetreneanu: „Recunosc că 
am primit de la gestionari 
suma de 176 000 
care 
Dobre 
acesta 
transport bere, peste 
partiții, la gestionarii care 
știam că-mi dau bani"...

lei.
i-am dat 

pentru
10 000

Ion...
să-mi aprobe

din 
lui 
ca 
să 

re-

an. de La fabrica de bere 
,.Rahova“. între 460 000 și 
951 000 șticle de bere peste 
cantitatea contractată. In
tre primii care beneficiază 
de această suplimentare 
traficată este gestionarul 
D. Zaharia din satul 
Gruiu. Suplimentare trafi
cată. deoarece favorul 11 
costă 4 000 lei bani peșin 
și o carpetă plușată... Cind 
află Ion Oiță, gestionar la

Epilogul previzibil al unor existențe clădite pe mită și căpătuială

Dobre. Cine era persona
jul căruia îi plăcea — pînă 
in august 1982, cind s-a 
pus capăt activității sale 
infracționale — să lucreze 
numai cu „băieți buni" ? 
Dobre era economist in 
Centrala berei, spirtului, 
amidonului și apelor mine
rale din București. Atribu
țiile sale de serviciu : 
desfacerea, transportul și 
organizarea distribuției be
rei către beneficiari. Pen
tru aceste obligații fusese 
încadrat pe post. Pentru 
asta primea retribuție. Lo
gic, nu ?

Ion Dobre s-a condus 
Insă după o „logică" per
sonală. . Știindu-i pe atiția 
oameni la „mina lui" — și 
la Centrală, și la 
de bere .,Rahova" 
ce-și zice : ia să 
postul încredințat 
mai aducător de retribuție,

de piroduc-
desfacerea

fabrica 
etc. — 
facem 

nu nu-

mul cooperației 
ție, achiziții și 
mărfurilor, peste cantitatea 
contractată... am primit 
40 000 lei. Precizez că 34 000 
let au fost in numerar, iar 
6 000 lei reprezintă contra
valoarea reparației auto
turismului meu...".

Lista „băieților buni" 
este lungă. Și a „băieților 
buni" cu „băieții buni", 
cum vom vedea în conti
nuare. Justiția, cu fireasca 
ei meticulozitate de a 
scoate la lumină întregul 
adevăr, a consemnat toate 
amănuntele acestei afaceri, 
unele mai revoltătoare de
cit altele. Aceste amănunte 
au darul de a alcătui 
autentic poirtret-robot 
mituitului. Cufundat
hăul de Imoralitate, gene
rată de totala lipsă de res
pect față de munca cinsti
tă. față de lege. Și „frate

un 
al 
în

Iată, așadar, lanțul in
fracțiunii, alcătuit din mi- 
tuiți și mituitori. Cel care 
dă mită urmărește să obți
nă fie ceva la 
dreptul, fie 
rînd. Firește, 
ția de a-și 
pitalul investit". Deci pre
tinde mită de la alții, 
se transformă în mituit. 
Iată cum s-a format, in 
acest caz, lanțul fărăde
legii: Dobre pretindea mită 
de la șoferi ; șoferii, la 
rindul lor, de la gestio
nari. Iar gestionarii nu 
mai trebuiau învățați pe ce 
căi să-și scoată „cheltu
ielile", ba încă mult 
deasupra I

Una din dovezile din 
sarul acestei afaceri 
roase arată limpede că 
mai bufetele din satele 
munei Budești. 
Călărași, primeau

care nu are 
ceva

cu
spori

peste
inten-

„ca-

pe

do- 
ve- 
nu- 
co- 

județul 
într-un

bufetul din satul 
aceeași comună, 
descurcă colegul 
Gruiu. plesnește 
și merge direct 
să „rezolve 
Oiță : „I-am oferit la În
ceput ceva bani, dar m-a 
refuzat, purtîndu-mă zile 
întregi pe la uși. In cele 
din urmă...". In cele din 
urmă. Oiță ridică prețul 
mitei la 6 000 de lei și „pro
blema se rezolvă". Adică 
intră și bufetul său în „cir
cuitul incorectitudinii".

Pecinginea cuprinde spa
tii mai largi. N. Pătrașcu, 
gestionar in satul Aprozi, 
aparținător tot de Budești, 
nu vrea nici el să rămînă 
de căruță. El nici măcar de 
cantitățile 
nu avea parte, 
cind ordinea 
înlocuită de 
generat de

Sohotin, 
cum se 

său di n 
de invidie 
la Dobre, 

problema".

legale de bere 
Normal : 

repartiției e 
favoritismul 

mită, cineva

iese, automat. în pierdere. 
Zice N. Pătrașcu : „Am 
mers direct la fabrica de 
bere .,Rahova" cu repartiz 
ții de la IJCOOP pentru 
a-mi ridica marfa. Aici 
l-am cunoscut pe Ion Do
bre. care, de la bun în
ceput. mi-a făcut greutăți 
in livrarea berei. L-am în
trebat atunci ce pretenții 
are pentru a nu 
persecuta. Mi-a 
vreo 300 de lei 
cursă. Am fost 
accept și/ intr-adevăr, 
fiecare dată cind mergeam 
la fabrică îi dădeam cite 
300 de lei și luam un 
transport de bere...".

Care este totuși eroarea 
fundamentală a acestei 
adunături de mituiți 
mituitori ? Credința 
șartă că tranzacțiile 
săvîrșite de regulă 
obscuritate, la umbra gan
gurilor, vor rămine în ano
nimat. Că ulciorul necin
stei lor va merge, necon
tenit. la izvorul chilipiru
lui, fără să se spargă. Din 
calculele lor meschine și 
mercantile, ei exclud mo
mentul adevărului. Mo
ment care, intr-o societate 
a muncii cinstite, ca a 
noastră, este implacabil. 
Necinstea, azi, la noi, nu 
are decit șansa unei vieți 
foarte scurte. Si atunci ? 
Schelăria căpătuielii se 
prăbușește. Existențele 
clădite pe astfel de putre
de temeiuri eșuează. în
cepe etapa regretelor tar
dive consemnate de cite 
un grefier harnic în in
stanța de judecată. Este 
timpul cind și cel mai abil 
combinator înțelege că nu 
merita să-și dea cinstea pe 
rușine. Dar mult, mult 
prea tirziu 1

mă mai 
spus că 

de fiecare 
nevoit sa 

de

și 
de- 
lor, 

in

*
Iile TANĂSACHE

1. In ziua de 20 mai a.c., ora 15,10, 
la cabinetul de obstetrică-gineco- 
logie, de serviciu dr. Ion Buharu. 
De serviciu, căci, practic, în ca
binet, cel puțin între orele 15 și 
16,45 nu găsim pe nimeni. La par
ter, la internări — urgențe, obste
trică-ginecologie, iarăși, nimeni. 
Dăm telefon in secție. Răspunde o 
bolnavă... Cu patru zile în urmă, 
pe 16 mai, „aventura" noastră a 
fost trăită, cu tot dramatismul pe 
care vi-1 puteți imagina! de o bol
navă : Ioana B., in vîrstă de 27 de 
ani, mamă a trei copii, ultimul — 
născut prin cezariană. Deci, în 
ziua de 16 mai, orele 18, s-a pre
zentat la serviciul chirurgie II : 
însărcinată in luna a IV-a, cu he
moragie. Medicul chirurg o trimi
te la ginecologie cu diagnosticul 
„avort în curs". Aici — nimeni. 
Merge la cabinetul de gravide — 
problemă. Aici, de serviciu dr. Do
rina Vidrașcu. De două ori bol
nava a solicitat examinare și de 
două ori a fost respinsă, cu reco
mandarea de a se prezenta la cir
cumscripția medicală care o are in 
evidență. Disperată, pacienta se 
înapoiază la chirurgie : medicul de 
aici ia direct legătura cu șeful sec
ției obstetrică-ginecologie și bolnava 
este internată de urgență. Exami
nată de șeful secției, dr. Traian 
Luca, diagnosticul se confirmă. A 
fost operată în aceeași noapte.

2. Sîmbătă, 14 mai, Rada Larisa, 
în virstă de 11 luni, din comuna 
Pietrari, este adusă de părinți la 
consult. Avea traumatism cranian. 
Este trimisă la pediatrie, la chi
rurgie infantilă. Dar aici nu era 
nimeni de serviciu. -Din această 
cauză, a fost trimisă la urgențe chi
rurgie, unde, intre orele 16—17 este 
refuzată de asistenta de serviciu, 
Maria Pirvu, pe motiv că ambii 
medici de gardă sint in operație. 
Am verificat veridicitatea motivu
lui invocat. în după-amiaza respec
tivă nu s-a efectuat nici o opera
ție : medicii respectivi erau la o- 
dihnă, in camera de gardă. De la 
cabinetul de chirurgie din policli
nică, acest copil este trimis la ra
diografie cu diagnosticul „fractu
ră". La examenul radiologie (ra
diografia nr. 1 451) efectuată de dr. 
Maria Grecu, rezultatul : „nu sînt 
leziuni osoase". Numai că regiunea 
craniană care prezenta leziune.nu 
era prinsă pe radiografie. Din 
acest motiv medicul chirurg cere 
repetarea examenului radiologie. 
Noua radiografie (nr. 1 453) con
firmă diagnosticul „fractură parie
tal sting" și copilul este internat de 
urgență. Toată tevatura durase mai 
bine de 4 ore I

Sint două cazuri de excepție care 
au unul și același numitor : indis
ciplina unor cadre în exercitarea 
atribuțiilor de serviciu. Situația din 
20 mai pare să se repete și 
de 26 mai, cind revenim, 
cienți, la internări-urgențe 
trie. Aici — un bilețel : in

y urgențe, sunați la 252. Sunăm la

în ziua 
ca pa- 
pedia- 
caz de

mai tirziu au 
fost convocați la direcția sanitară 
a județului Vîlcea directorul spi
talului județean, tovarășul Titi 
Ceapă, medicul-șef al policlinicii 
județene, tovarășul Nicolae Văca- 
ru, tovarășa Elena Țuglul, inspector 
cu probleme privind ocrotirea ma
mei, copilului și tineretului. Gazda 
noastră, tovarășa Ecaterina Guță, 
director al Direcției sanitare, este, 
pe drept cuvînt, indignată del situa
țiile pe care i le semnalăm.'

— Aceste cazuri vor fi discutate 
în consiliul medicilor și vom lua 
măsuri severe de reintronare a or
dinii și disciplinei, atit in policlini
că și in spital, cît și in celelalte 
unități sanitare din județ. Este 
inadmisibil, este de necrezut ca un 
medic, un cadru medical de ser
viciu să nu fie la datorie clipă de 
clipă. Uneori, în medicină, de o 
clipă depinde viața pacientului.

Revenim la cazul pe care I-am 
supus atenției cititorului în prima 
parte a anchetei noastre. Așadar, 
unde se afla medicul Ion Buharu, 
de serviciu in policlinică, la cabi
netul obstetrică-ginecologie, in
după-amiaza zilei de 20 mai, di-
vreme ce nu era de găsit în cabi
net ? Ei bine, medicul Buharu era 
de gardă, la spital. Se afla, teore
tic, în două locuri. Practic, era 
de negăsit. A fost nevoie de multă 
perseverență pină cind am reușit 
să „identificăm" programul medi
cului Buharu. Efortul n-a fost insă 
zadarnic : se pare că in activitatea 
acestuia a devenit, in ultimul timp, 
o practică „coincidența" orelor 
gardă în spital cu activitatea 
policlinică.

Este limpede că respectivele 
bateri de la disciplină pornesc 
la justificarea că „nu in 
clipă se intîmplă catastrofe". Că 
urgențele grave sînt excepții. Fi
rește, multe lucruri ne-au nedu
merit în timpul acestei documen
tări. Ceea ce se pune în discu
ție este, pe scurt, modul in care 
unele cadre medicale încalcă, și 
nu o dată, elementare reguli ale 
deontologiei medicale, la care au 
subscris în clipa în care au optat 
pentru această nobilă profesie.

Cîteva precizări se mai impun, 
desigur, în final : că spitalul jude
țean Vilcea, precum și policlinica 
județeană au medici suficienți in 
speci alitatea obstetrică-ginecologie, 
astfel incit pot fi, și se recomandă 
să fie, evitate situațiile neplăcute, 
suprapunerile programului de po
liclinică cu orele de gardă ș.a.

Revenind pe urmele cazurilor 
semnalate, sîntem informați de to
varășul Titi Ceapă, directorul spi
talului județean, că aceste abateri 
au fost puse în discuția colective
lor de muncă, iar cei in cauză — 
sancționați. Totodată, a fost întoc
mit un program de măsuri com
plex, vizînd întărirea ordinii și dis
ciplinei în rîndul personalului me
dical, îmbunătățirea întregii activi
tăți.

de 
de

a- 
de 

orice

Anîca F1ORESCU
Ion STANCIU
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în întreaga economie, acțiuni ferme, munca bine organizata
pentru înfăptuirea neabătută a hotârîrilor plenarei C.C. ol P.C.R.!

Măsuri eficiente pentru stimularea spiritului 
gospodăresc în utilizarea resurselor materiale

buna Întreținere a culturilor duble
-hotărîtoare pentru o recoltă sporită

în cadrul acțiunilor inițiate de conducerea partidului pentru redu
cerea consumurilor materiale și valorificarea mai eficientă a resurse
lor de materii prime se inscriu și măsurile aprobate in ședința din 
30 mai a.c. a Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R. și regle
mentate prin decret al Consiliului de Stat, privind stabilirea prețuri
lor de producție și dc livrare pe metrul liniar, metrul pătrat sau pe 
bucată. In legătură cu importanța economică a acestor prevederi am 
avut o convorbire cu tovarășul NTCOLAE IIOANCA, director adjunct 
in Comitetul de Stat pentru Prețuri.

— Care este rațiunea economică- a 
stabilirii prețurilor ele producție și 
de livrare in funcție de noile unități 
de măsură 1

— Măsurile aprobate de conducerea 
partidului au în vedere creșterea 
rolului preturilor în stimularea pre
ocupării unităților economice pentru 
folosirea mai eficientă a materiilor 
prime și materialelor. Concret, pînă 
in prezent, la o serie de produse pre
țurile erau stabilite pe unități de 
măsură care nu concordau cu unită
țile de folosință. De exemplu, bene
ficiarii de tablă sint Interesați să 
primească o anumită suprafață de 
tablă in metri pătrați, din care pot 
croi anumite repere. Dar prețul la 
tablă a fost stabilit avind la bază 
greutatea materialului, in tone. Con- 

• secința : pentru furnizor era mai 
avantajos să fabrice și să livreze o 
tablă mai groasă, deci cu o greutate 
pe metru pătrat mai mare. Ca ata
re. în nu puține cazuri, deși co
manda în tone era onorată, tabla li
vrată avea o suprafață mai mică 
decit ii era necesar beneficiarului. 
Pentru a-și satisface necesitățile, 
beneficiarul era astfel obligat să 
cumpere și deci să plătească in plus 
o cantitate de metal.

— Vă propun să recurgem la un 
exemplu practic.

— Să presupunem că o comandă 
cuprinde 10 tone de tablă OL 37, care, 
conform standardului, fabricată fără 
abateri de grosime, ar trebui să aibă 
suprafața totală de 12-1,3 mp. Dar 
dacă este livrată la toleranțe medii 
pozitive în cadrul standardului — de 
0.4 mm, cele 10 tone de tablă nu au 
decit o suprafață de 122 mp. Deci, 
beneficiarul pierde 2,3 mp, deși plă
tește prețul integral pentru cele 10 
tone de tablă. Suma achitată în plus- 
de beneficiar pentru a cumpăra încă 
2,3 mp de tablă sg ridica la 770 de 
lei.'-'în același timp, tabla fiind mâi 
groasă, practic se irosea o cantitate 
de 200 kg de metal care era încor
porat atit în reperele fabricate, in- 
greunind inutil produsul final, cît și 
în deșeurile tehnologice. Prin urmare, 
sistemul vechi dc calcul al prețului 
tablei avantaja furnizorul atît din 
punct de vedere al îndeplinirii obli
gațiilor contractuale, cît și financiar, 
in dauna intereselor beneficiarului, 
și, de fapt, ale economiei naționale, 
intrucît se irosea o mare cantitate de 
metal.

— Prin prisma celor arătate, care 
sint avantajele noului mod de calcul 
al prețului ?

— Dacă pînă acum, așa cum ară
tam, producătorii erau interesați să

Amenajări pentru irigații pe încă 100000 de hectare
(Urmare din pag. I)

ții în acest an și în continuare, pină 
la sfîrșitul anului 1985 :

• în următoarele trei-patru .luni 
urmează să fie date in exploatare 
24 000 hectare amenajate in sisteme
le de irigații Terasa Seimeni și Gir- 
liciu-Dăieni. Odată cu terminarea 
acestor două noi investiții, suprafa
ța irigată a județului va crește la 
peste 380 000 hectare.

© Dintre noile amenajări pentru 
irigații ce vor fi finalizate în ur
mătorii doi ani se disting :

— sistemul Oltina Est-Urluia, care 
se întinde pe 33 400 hectare, aceas
ta fiind de fapt cea mai importan
tă investiție in domeniul hidroame- 
llorațiilor in județ ;

— sistemul Hîrșova-Ciobanu-Gîrlî- 
«îu, care va ocupa 8 500 hectare, 
prevăzut să aibă o funcționalitate 
dublă, instalațiile și rețeaua de con
ducte și canale servind, deopotrivă, 
la irigarea culturilor și la înlătura
rea excesului de umiditate în anii 
cu precipitații mari ;

— sistemele clin zonele Buceag- 
Ostrov și Irvinezu, care vor asigura 
apa pe 11 000 hectare ;

— sistemul hidroameliorativ Valea 
Carasu va fi extins pe încă 21 000 
hectare, prin executarea unor ame
najări pe acele suprafețe socotite 
pină acum ca ineficiente pentru a 
fi irigate. .

Dealtminteri, lucrări de extindere 
se vor executa și în sistemul Sinoe 
pe alte 4 300 hectare. Totodată, la 
actuala suprafață amenajată in sis
teme locale se vor adăuga încă 5 000 
hectare, urmind ca acestea să asi
gure cu deosebire irigarea terenu
rilor aflate în folosința gospodării
lor populației.

De la proiectare — 
soluții cît mai eficiente !

Desigur, realizarea unui volum de 
lucrări atit de mare presupune re- 
zol/varea de urgență a unor proble
me legate de proiectare și execuție, 
pentru a avea deplina garanție a fi
nalizării lor la termenul stabilit. Să 
vedem mai întîi ce probleme se ri
dică sub aspectul proiectării.

Un prim studiu privind posibili
tățile de amenajare pentru irigații 
a perimetrelor și zonelor amintite 
s-a făcut, în cursul lunii iunie, de 
un colectiv de proiectanți condus și 
îndrumat îndeaproape de specialiști 
din cadrul I.S.P.I.F.-București. A- 
cest studiu se află acum spre ana
liză și aprobare la organele cen
trale. Este cît se poate de evident 

livreze produse la greutăți cit mai 
mari — sau, cum se spune, in limita 
toleranțelor pozitive admise de stan
darde — în condițiile noilor regle
mentări această tendință va dispărea, 
intrucît orice greutate suplimentară 
a produsului pe unitatea de măsură 
ar însemna pentru producător un 
consum inutil de resurse materiale, 
a cărui contravaloare nu o mai poate 
recupera prin preț de la beneficiar. 
Mai mult decit atit. interesul produ
cătorului este acum să fabrice pro
dusele la dimensiuni cit mai apro-

Pe marginea unui recent 
decret al Consiliului de Stat
piate dc limitele minime stabilite în 
standarde, adică la toleranțe nega
tive, firește cu respectarea condițiilor 
de calitate prevăzute. Altfel spus, 
aceasta înseamnă că dacă realizează 
un produs de o anumită dimensiune 
cu consumuri materiale mai reduse, 
deci cu costuri mai mici, producăto
rul încasează în întregime prețul sta
bilit. Astfel, pornind tot de la exem
plul de mai sus, furnizorul, fabricînd 
cantitatea respectivă de tablă la to
leranțe medii negative. in cadrul 
prevederilor standardului — de 0,8 
mm, pune la dispoziția beneficiaru
lui suprafața solicitată — de 124,3 mp. 
care cîntărește cu 400 kg de metal 
mai puțin. Deci furnizorul, pe lingă 
faptul că economisește materii pri
me. și în cele din urmă metal, cîș- 
tigă in plus, la aceeași cantitate de 
metal, 1 640 de lei.

— Ce categorii de prețuri fac 
obiectul noilor reglementări?

— Recentele măsuri privesc stabi
lirea prețurilor de producție și de li
vrare pe metrul liniar, metrul pătrat 
sau pe bucată, deci numai prețurile 
practicate în relațiile dintre unitățile 
socialiste. De asemenea, așa cum pre
vede Decretul Consiliului de Stat, 
prin aplicarea acestui sistem de cal
cul, nivelul general al prețurilor ră- 
mîne același. Producătorii sint însă 
stimulați să fabrice materiale cu di
mensiuni și toleranțe care să con
ducă la realizarea de produse cu 
efect util sporit din aceeași canti
tate de materiale. Totodată, benefi
ciarii sint cointeresați să utilizeze 
materiale la dimensiuni și toleranțe 
care permit executarea de produse 
finite in cadrul standardelor, deci 

că sint multe probleme care trebuie 
lămurite și rezolvate pentru a se pu
tea da o aprobare în acest sens. Orl- 
cită grabă ar fi, proiectarea intr-un 
timp scurt a noilor amenajări pen
tru irigații nu trebuie să se facă in 
detrimentul fundamentării unor stu
dii serioase prin care să se aprofun
deze metodele de udare, soluțiile 
constructive care. în condițiile de sol 
foarte variate și grele, dau cele mai 
bune rezultate. Cu atit mai mult, în 
aceste condiții, organele centrale au 
datoria să dea dovadă de operativi
tate in aprobarea acestui prim stu
diu general, pentru ca proiectanții să 
treacă la stabilirea definitivă a de
taliilor. perimetrelor care intră in 
amenajare.

Subliniem această cerință întrucît 
pînă la sfîrșitul lunii septembrie, 
constructorul trebuie să intre în po
sesia primelor părți din proiectul de 
execuție, pentru a putea incepe ac
tivitatea încă din această toamnă. 
Constructorul susține, pe bună drep
tate, că demararea lucrărilor in 
cursul acestui an pe noile șantiere 
de irigații constituie o condiție e- 
sențială pentru finalizarea la ter
men a celor 53 200 hectare prevă
zute a fi amenajate pină la sfirși- 
tul anului 1984.

Deosebit de importante sint însă 
soluțiile constructive care se adoptă 
încă de la proiectare. înainte de toa
te, ele trebuie să prevină orice for
mă de degradare a pămîntului. Strîns 
legat de aceasta este absolut nece
sară o schimbare radicală în ce 
privește dotarea cu echipamente de 
udare, mai ales pe terenurile din zo
nele cu pantă, unde aceste echipa
mente trebuie să rămînă pe poziții 
fixe. Tot proiectantul, cu sprijinul 
direct al cercetării, trebuie să emi
tă de pe acum regulamente de ex
ploatare a sistemelor de irigații pen
tru zonele cu teren frămîntat, in 
care să precizeze in mod diferen
țiat regimul de irigare pentru fie
care solă in parte. Esențial este ca 
prin soluțiile constructive pe care le 
elaborează, ca și prin tehnologiile de 
exploatare pe care le propune, pro
iectantul să țină seama că aceste sis
teme pe care le gîndește acum tre
buie să corespundă, din punctul de 
vedere al funcționalității și eficien
tei economice, și peste 20—30 de 
ani.

Solicitări întemeiate 
ale constructorului

Dincolo de problemele pe care tre
buie să le rezolve neintirziat pro
iectarea, începerea in această toam
nă a execuției propriu-zise a noi
lor amenajări pentru irigații este 
condiționată de asigurarea bazei ma

cu aceiași parametri tehnico-func- 
ționali, sau chiar superiori, dintr-o 
cantitate mai mică de materiale și 
cu costuri mai reduse.

— La ce produse se va aplica noul 
sistem de prețuri de producție și de 
livrare ?

— Gama produselor este întinsă. 
Așa cum a hotărit Comitetul Politic 
Executiv al C.C. al P.C.R., intr-o pri
mă etapă au fost stabilite prețuri pe 
metrul liniar la diverse profile de 
metal și țevi ; pe metrul pătrat la ta
ble, folii de masă plastică, hîrtii, car
toane, placaje din lemn și PFL și pe 
bucată la saci din material plastic și 
la pungi din hîrtie. Urmează ca, in
tr-o a doua etapă, pină la 30 septem
brie a.c., Comitetul de Stat pentru 
Prețuri, Comitetul de Stat al Planifi
cării și Ministerul Finanțelor, împre
ună cu ministerele producătoare, să 
analizeze rezultatele aplicării prețu
rilor in noile unități de măsură și să 
facă propuneri pentru extinderea 
acestui sistem de calcul al prețurilor 
și la alte produse.

— Pentru aplicarea in bune condi
ții, cu efectele scontate, a noului 
sistem de ealcul al prețurilor, ce în
datoriri revin producătorilor?

— Desigur, noul sistem de aplicare 
a preturilor implică pentru producă
tori o serie de sarcini privind adop
tarea unor măsuri tehnice și orga
nizatorice pentru realizarea produse
lor la toleranțele negative prevăzute 
de standarde, pentru fabricarea tutu
ror sortimentelor la care s-au apro
bat prețuri pe noile unități de mă
sură, astfel incit să se satisfacă toate 
cerințele beneficiarilor, precum și 
pentru gestionarea materialelor și 
produselor in condițiile noilor regle
mentări. Bunăoară, în metalurgie, 
vor fi necesare un control mai atent 
asupra reglării laminoarelor. precum 
și introducerea unor dispozitive de 
măsurare a lungimii și suprafețelor 
laminatelor ; in industria celulozei 
și hîrtiei se impun măsuri pentru 
realizarea unor sisteme adecvate de 
măsurare a suprafețelor sau de 
calculare a numărului de bucăți. De
altfel, in multe întreprinderi, la o 
serie de produse se aplică cu bune 
rezultate acest sistem de calcul al 
prețurilor, iar problemele tehnice 
respective au fost rezolvate în mod 
corespunzător. Este cazul industriei 

;pșoare, care utilizează la .tălpile din 
cauciuc matrițate din PVC și poliure- 
tan prețuri in lei pe pereche, la tăl
pile de cauciuc în plăci — prețuri in 
lei pe metru pătrat și la geamuri — 
prețuri în lei pe metru pătrat, in 
funcție de grosime. în esență, deci, 
calcularea prețurilor de- producție și 
de livrare in noile unități de mă
sură prezintă avantaje economice 
incontestabile, care se vor reflecta, 
cu siguranță, în reducerea consumu
rilor materiale pe produs. în bene
ficiile peste plan ale producătorilor 
și beneficiarilor.

Convorbire realizată de
Comeliu CARLAN

teriale, adică de procurarea urgen
tă a materialelor de bază și a uti
lajelor. Și între acestea sint anumi
te materiale și utilaje care nu sint 
cuprinse in planul de fabricație al 
unităților furnizoare și nici in pla
nul de aprovizionare al constructo
rului. După aprecierea constructoru
lui, o. situație în legătură cu nece
sarul de asemenea materiale se va 
putea întocmi cel mai devreme la 
sfîrșitul lunii septembrie. Dar între
prinderile furnizoare trebuie să ia 
încă de pe acum măsuri pentru ex
tinderea rapidă a capacității de fa
bricație și trecerea efectivă la pro
ducerea acestor materiale și utilaje. 
Dacă se va aștepta pină în toamnă, 
cind se vor putea emite primele co
menzi pe baza cărora să înceapă 
pregătirile pentru fabricație, atunci 
va fi prea tirziu. Tot acum trebuie 
rezolvată și problema creșterii ca
pacității de execuție a unității con
structoare, prin dotarea acesteia cu 
utilaje la nivelul volumului de lu
crări prevăzut. Din analiza poten
țialului actual de producție rezultă 
că întreprinderea de construcții din 
Constanța nu poate amenaja mai 
mult de 22 000—25 000 hectare pe an. 
Or, chiar din anul viitor, in județ 
trebuie amenajate pentru irigații 
53 200 hectare, adică mai mult de
cit dublu cit s-a realizat pînă a- 
cum. Există mai multe posibilități 
pentru creșterea capacității de con
strucție. Fie să se facă o redistri
buire a mijloacelor mecanice intre 
unitățile de profil, fie ca unitatea 
constructoare din județ să fie dota
tă suplimentar. Important este ca 
problema să fie soluționată cit mai 
repede.

Anumite probleme se ridică și în 
legătură cu modernizarea vechilor 
sisteme de irigații. Concret, este 
vorba de înlocuirea motopompelor cu 
stații electrice de pompare. Argu
mente tehnice și economice în fa
voarea acestei idei sint destule. Este 
suficient să precizăm că pe aceas
tă cale s-ar economisi circa 30 000 
tone de motorină pe an. Apoi, în 
locul celor 3 500 de motopompiști, ar 
lucra cel mult 600 de electricieni. Ca 
să nu mai vorbim de calitatea mai 
bună a udărilor care se realizează 
prin stațiile de pompare. Se pare 
însă că aceste argumente, ca dealt
fel și altele, nu au convins deocam
dată organele centrale de resort să 
ia o decizie în acest sens. Desigur, 
este vorba de o investiție suplimen
tară, care presupune alte cheltuieli. 
Mărimea acestor cheltuieli trebuie 
însă judecată comparind nivelul di
ferit de eficiență într-un caz sau al
tul. Iar in acest calcul trebuie să se 
țină seama, în primul rînd, de spo-

MEHEDINȚI

Mii de cooperatori 
in cîmp, la prășitul 

porumbului

După recoltarea cerealelor păioa- 
se, in județul Mehedinți s-au insă- 
mînțat 31 000 hectare cu porumb 
pentru boabe. în urma ploilor căzu
te in această zonă, plantele au ră
sărit uniform, se dezvoltă viguros și 
sint condiții să, se obțină producții 
bune. în mod firesc, acum, pe pri
mul plan al preocupărilor se află 
lucrările de întreținere a acestor 
culturi. La direcția județeană pen
tru agricultură am fost informați că, 
pînă in seara zilei de 26 iulie, prima 
prașilă mecanică a fost executată pe 
34 la sută din suprafețe, iar cea ma
nuală — în proporție de 25 la sută.

Pot fi intensificate aceste lucrări ? 
Indiscutabil că da. Dovadă sint re
zultatele dintr-un șir de unități. în 
consiliul agroindustrial Șimian au 
fost insămințate l 500 hectare cu po
rumb pentru boabe în cultură dublă. 
Pe directorul S.M.A. Șimian, ingine
rul Valeriu Cean. l-am intîlnit pe 
una din solele cooperativei agricole 
din Hinova. unde mecanizatorii lu
crau din plin la prășit. „Pină astăzi 
— ne spune directorul — am efec
tuat prima prașilă mecanică pe 800 
hectare, unde porumbul din soiuri 
timpurii se află într-un stadiu avan
sat de creștere". La C.A.P. Șimian, 
pe două sole de 300 hectare porum
bul este dezvoltat, fără buruieni, și 
promite o recoltă bună. La numai 10 
zile după prima prașilă mecanică — 
precizează Ioana Cîrciu, președintele 
unității — s-a trecut la efectuarea 
prașilei manuale. în ziua respectivă, 
peste 240 de cooperatori se aflau la 
prășit. Specialiștii urmăreau calita
tea lucrărilor efectuate și. cu deose
bire, asigurarea densității optime a 
plantelor.

Cooperatorii din Salcia au obținut 
în ultimii ani rezultate bune la cul
turile duble. Anul trecut, bunăoară, 
de pe cele 300 hectare cultivate cu 
porumb după orz au realizat, in me
die, 4 860 kg boabe la hectar. Pentru 
acest an, tot la a doua cultură, ei 

, și-au propus să ajungă la 5 200 kg 
boabe la hectar. Și, pentru a se rea
liza o asemenea producție, se exe
cută cu răspundere lucrările de în
treținere. Pe intreaga suprafață cul
tivată porumbul în cultură dublă a 
depășit înălțimea de 75 cm, iar den-

in procente
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rurile de producție ce se pot reali
za prin modernizările preconizate. 
Pentru că, în cazul oricărei amena
jări pentru irigații — veche sau nouă 
— ceea ce interesează mai presus de 
orice este producția agricolă supli
mentară ce se realizează de pe urma 
investițiilor făcute. Acest lucru se 
cere studiat și analizat cu toată răs
punderea în cazul vechilor amena
jări din județul Constanța propuse 
spre modernizare.

CREȘTEREA SUPRAFEȚELOR
IRIGATE [—în hectare ^1

CREȘTEREA PRODUCȚIEI 
GLOBALE AGRICOLE
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Muncă bine organizată la plantarea

sitatea este de 64 000 plante la hec
tar. „Dispunind de suficientă forță 
de muncă, pină la această dată noi 
am aplicat două prașile manuale pe 
intreaga suprafață — a ținut să ne 
spună Octavian Pleniceanu, ingine
rul șef al unității. Atit ziua, cit și 
noaptea, in două schimburi, irigăm 
fără întrerupere cultura dublă de 
porumb pentru că avem toate posi
bilitățile ca să realizăm o producție 
cit mai mare".

în ziua raidului, în unitățile din 
consiliile agroindustriale Recea, 
Obirșia de Cîmp și Gruia, la prăși
tul porumbului lucrau peste 15 000 
de cooperatori. Oamenii harnici știu 
să prețuiască timpul și au ințeles că 
de munca lor spornică din aceste 
zile depinde mult ca la toamnă să 
obțină recolte bune la culturile 
duble.

Evidențiind aceste exemple, nu 
putem spune insă că pretutindeni se 
acționează CU răspundere. într-o 
astfel de zi, cind se putea lucra din 
plin în cîmp, intr-un șir de unități 
s-a muncit foarte puțin la prășit. în 
consiliile agroindustriale Gogoșu, 
Devesel. Bălăcița și Vînju Mare, pe 
mari suprafețe, porumbul abia se 
mai zărește din buruieni și totuși nu 
se văd cooperatori la muncă. Și in 
respectivele unități s-a prevăzut să 
se obțină' la această cultură produc
ții ridicate. Se ridică insă întreba
rea cum vor fi realizate aceste pro
ducții, dacă, in aceste zile hotări- 
toare pentru rejcoltă, conducerile 
unităților agricole și comitetele co-

într-un articol viitor ne propunem 
să urmărim modul de conlucrare în
tre furnizorii de utilaje și materia
le, constructor și beneficiar. Pînă a- 
tunci ne rezumăm a semnala doar 
situația de la stația de bază a sis
temului de irigații Terasa Seimeni, 
care nu poate fi pusă în funcțiune 
din cauza unor defecțiuni de fabri
cație apărute la agregatele de pom
pare livrate de Combinatul de utilaj 
greu din Iași.

verzei de toamnă in cultură succesivă, 
nești, județul Călărași

munale de partid nu acționează 
energic pentru a mobiliza pe coope
ratori, pe aiți locuitori ai satelor la 
executarea lucrărilor de întreținere ? 
Experiența fruntașilor le stă la în- 
demînă și o pot prelua cît mai re
pede, cu rezultate la fel de bune.

Virqillu TATARU
corespondentul „Scînteii”

VASLUI

Peste tot 
să se lucreze ca 

în unitățile fruntașe

în această vară, avindu-se în ve
dere condițiile climatice favorabile, 
cit și necesitatea recuperării pierde
rilor de recoltă pricinuite de seceta 
din prima parte a anului, în unită
țile agricole de stat și cooperatiste 
din județul Vaslui au fost însămin- 
țate cu diferite culturi succesive su
prafețe cu 20 la sută mai mari față 
de plan. „Acum, principalele forțe 
mecanice și manuale sint concentra
te la întreținerea culturilor duble, 
care se dezvoltă bine — ne spunea 
ing. Mihai Popescu, director la di
recția agricolă. Urmărim ca peste tot 
să fie respectate normele tehnice, să 
se asigure densitatea optimă". Da
tele centralizate la județ confirmă 
temeinicia acestor afirmații. Astfel, 
pînă joi, la porumbul pentru boabe 
in cultura a doua, prima prașilă me
canică s-a făcut pe 9 500 din cele 
aproape 12 000 hectare cultivate, Iar 
cea manuală — în proporție de 50 
la sută.

Dacă pe ansamblu situația este co
respunzătoare, constatările făcute pe 
teren au pus in evidență unele nea
junsuri in ce privește executarea 
lucrărilor de întreținere. Astfel, în 
timp ce în unitățile agricole de stat 

Vrednicii mineri-țărani 
din Munții Apuseni

(Urmare din pag. I)

nate cantități de lapte, lînă, ouă și 
altele.

Ortacul său de abataj, Viorel Pe- 
truș, se „recreează" și el după șut, 
cfescînd cite șase vite și alte ani
male ; loan Pașcău are cinci bovi
ne și 40 de oi ; Simion Nistor, șase 
bovine ; Aron Cristea, șapte bovine, 
cinci porci, zeci de oi și a fost dat 
ca exemplu țării, primind anul tre
cut Ordinul „Meritul Agricol", pen
tru contractarea și livrarea la stat 
a unor mari cantități de carne și 
alte produse din gospodăria proprie. 
Exemplele ar putea continua, înși- 
rînd numele fiecărui gospodar de 
pe raza comunei, pentru că tradi
ția creșterii animalelor este susținu
tă aici de toți. E mai grea munca 
de miner sau cea de țăran ? La o 
astfel de întrebare, Viorel Petruș stă 
in cumpănă :

— Nu e nici una ușoară, dar dacă 
le faci cu dragoste și înțelepciune, 
nici grele nu sint, spune el în cele 
din urmă.

Cu dragoste și înțelepciune. Cum 
ar putea fi definite mai corect de
cit așa resorturile sufletești care 
i-au adus pe locuitorii din Almașu 
Mare la renumele de care se bucu
ră astăzi în Munții Apuseni ? Dra
gostea și înțelepciunea cu care știu 
să scoată aurul nu numai din adin- 
cul abatajelor, dar și din fiecare 
palmă de pămint pe care o mun
cesc — iată ceea ce îi definește atit 
ca țărani, cit și ca mineri.

Efectivele lor de animale au spo
rit an de an și vor spori și mai mult 
de aici înainte, datorită hotăririlor 
adoptate de conducerea partidului 
privind stimularea și mai puternică 
a țărănimii în dezvoltarea șeptelului. 
în prezent, cele 636 de familii de pe 
raza comunei dețin peste 1 900 de

; ■

I

Aspect de pe terenurile C.A.P. Ciocă-
Foto : E. Dichiseanu

și în aproape toate cooperativele 
agricole din consiliile agroindustriale 
Birlad, Fălciu, Huși, Banca, Murgeni 
și Crasna prima prașilă mecanică și 
manuală s-a încheiat sau este pe 
terminate, in cele din consiliile agro
industriale Puiești, Negrești, Dimi- 
trie Cantemir și Vaslui această lu
crare a întîrziat. Mai mult, chiar în 
consilii agroindustriale cu realizări 
aproape de media județului se înre
gistrează mari diferențe intre unități.

Cel mai concludent exemplu in 
acest sens îl oferă consiliul agroin
dustrial Ștefan cel Mare. în coope
rativele agricole Zăpodeni și Telej- 
na, care au semănat cu porumb su
prafețe mai mari decit cele prevă
zute, datorită mobilizării la muncă a 
tuturor cooperatorilor, au fost pră
șite aproape integral cele 130 și, res
pectiv, 80 hectare cu porumb. La 
Zăpodeni, 90 de cooperatori, consti- 
tuiți în echipe, prășeau pe |o tarla 
unde porumbul era foarte frumos. 
Primarul comunei, Ion Baron, ne 
spune că toți cooperatorii participă 
la muncă. Numai că aici trebuie să 
se treacă mai repede la executarea 
prașilei a doua mecanice, întrucît, 
în unele locuri, în curind nu vor mai 
putea pătrunde mașinile. Cu totul 
altfel se prezintă situația în coope
rativele agricole Bălteni și Ștefan 
cel Mare, unde lucrările de întreți
nere au întîrziat. Și aici au fost în- 
sămînțate cu porumb 82 și, respectiv, 
120 hectare, dar nu s-a executat pră
șitul manual pe nici un hectar. în 
aceste zile, cind toată suflarea sate
lor ar trebui să fie la cîmp, oamenii 
stau pe lingă case, ca în zi de săr
bătoare, ori pleacă la oraș.

în concluzie, spre aceste unități și 
spre altele, cum sînt Iana, De- 
lești, Dănești, Gherghești, Zorleni, 
Solești, Epureni și Codăești | trebuie 
să-și îndrepte acum cu prioritate 
atenția organele județene de partid 
și agricole. Totodată, consiliile popu
lare au datoria să sprijine conduce
rile unităților agricole în mobiliza
rea oamenilor la prășitul porumbu
lui, astfel incit această lucrare să se 
execute în cel mai scurt timp pe 
toate suprafețele.

Petru NECULA
corespondentul „Scînteii"

bovine și aproape 10 mii de oi, reve
nind cite 3 bovine, 16 oi și 3 porci pe 
gospodărie. S-au contractat cu sta
tul, pentru 1983, peste 300 de bovine, 
din care s-au predat deja 150, 1 500 
oi, 300 porci, 2 500 hl de lapte de 
vacă și 260 hl lapte de oaie etc.

Cîștigurile într-o creștere dinami
că au determinat schimbări radicale 
in calitatea vieții oamenilor.

— în cei 18 ani care au trecut de 
la Congresul al IX-lea al partidului 
— ne spune tovarășul Paștiu Crișan, 
secretar adjunct al comitetului de 
partid — veniturile locuitorilor co
munei noastre au crescut de cel pu
țin 5—6 ori și acest fapt se reflectă 
atît în aspectul edilitar al comunei, 
cit și în traiul de fiecare zi al oame
nilor.

într-adevăr, în această perioadă, 
95 la sută din case au fost recon
struite și modernizate și toate gos
podăriile electrificate. Aproape 70 
de cetățeni, țărani-mineri, și-au 
cumpărat autoturisme, iar peste 320 
au televizoare. Noua civilizație so
cialistă a pătruns în fiecare casă, în 
viața fiecărui om. Un număr de 40 
de tineri au absolvit diferite facul
tăți, alți 10 fiind în curs de absolvi
re. înainte de 23 August 1944, știu
torii de carte puteau fi numărați pe 
degete. Astăzi, cultura a devenit una 
din dimensiunile inseparabile ale 
condiției umane și aici, in Munții 
Apuseni.

La o anumită scară topografică, 
comuna Almașu Mare nu ocupă pe 
harta țării o suprafață mai mare de 
o palmă. Dar această palmă de pă- 
mînt, modelată în chip de dealuri, 
de munți și de văi, este acoperită cu 
aur prin dragostea și înțelepciunea, 
cu care este muncită, cu hărnicia și 
priceperea ce o fac mereu mai rodi
toare.
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Din presa județeană
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Tare ca fierul
Fostului președinte al unei 

cooperative meșteșugărești, Ște
fan Stabler, nu prea i-a „priit" 
ieșirea la pensie. „Cum aș putea 
să mai fiu eu de folosință ?“ — 
s-a întrebat el șl a găsit și răs
punsul : întoarcerea la prima lui 
meserie, aceea de fierar. Și-a 
oferit serviciile cooperativei a- 
gricole din Bujorenl, județul 
Vilcea, și cooperatorii l-au pri
mit cu bucurie in mijlocul lor. 
De atunci și pină acum — aflăm 
din gazeta „Orizont" — Ștefan 
Stabler a lucrat in fierăria coo
perativei, minuind cu pricepere 
foalele și barosul. Și acum, aflat 
in cel de-al nouălea deceniu de 
viață, lucrează de zor șl nu se 
dă bătut, bucurindu-se de toată 
admirația semenilor săi.

Și a noastră !
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Ce contează 
cum mă cheamă ?

I

I

I
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Deodată, din balconul aparta
mentului său din cartierul Tine
retului din Giurgiu un om a vă
zut un copil căzînd, ca secerat, 
la pământ. In joaca lui, copilul 
atinsese o siguranță de la panoul 
general al blocului și fusese 
electrocutat. Omul s-a repezit 
afară și a început să-i facă res-. 
pirație artificială, să-i maseze 
regiunea inimii, după care l-a 
dus la spital.

Și astfel, datorită prezenței de 
spirit a acestui om, o altă viață 
de om a fost salvată. Întrebat 
cum îl cheamă, a răspuns : „Ce 
contează cum mă cheamă ? Im
portant e că micuțul trăiește".

Am aflat din gazeta „Steagul 
roșu" că este inginer și că a 
doua zi, cind copilul a fost scos 
în afara pericolului, salvatorul 
i-a dus o jucărie.

O mică mare bucurie !
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Frînă cu...
O intimplare pe cit de năstruș- 1 

nică, pe at.it de periculoasă re- . 
latează gazeta „Viața Buzăului", 
stăruind asupra pățaniei lui Va- I 
sile Nănău, conducătorul auto
camionului 31—BZ—1391, pro- I 
prietatea-C.A.P. Cănești. Pe dru- | 
mul șerpuitor de pe dealurile 
Ciutei, autocamionul n-a putut , 
să fie frinat și s-a răsturnat cu 
opt pasageri pe care-i transpor- I 
ta. Din fericire, nici unul n-a 
pățit nimic.

In urma cercetărilor întreprin- ' 
se,'s-a descoperit că șoferul Nă-

..............................a |
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nău, in loc de lichid de frină, 
folosit... țuică.

Te apucă amețeala, nu alta 1
I

I
I
I
I
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Zicea 
câ-i păcăleală

După ce mai fusese condamnat 
pentru escrocherii, vinzind unor 
amatori de chilipir pielea ursu
lui din pădure, B. Nicu a făcut 
o vizită la trei stine din Insula 
Mare a Brăilei. După ce i-a 
cinstit pe ciobani cu rachiu, i-a 
rugat să-l ajute să-i facă o păcă
leală unui prieten al său. Cum ? 
Foarte simplu : cind va veni cu 
prietenul in vizită la stină, și 
cind el, B.N., va întreba : „Ale 
cui sint oile ei să spună doar 
atit : „Ale matale, stăpine !“.

După citeva zile, aflăm din 
gazeta „Înainte", B.N. a găsit 
un chilipirgiu cu chimirul plin 
de bani, dornic să cumpere o 
turmă întreagă de oi. L-a dus 
pe la cei trei ciobani care, po
trivit înțelegerii, au confirmat 
că-s oile lui, ale „stăpinului" 
B.N. Chilipirgiul a dat banii, iar 
B.N. s-a făcut nevăzut. A fost 
însă repede prins și dus înapoi 
la inchisoare, de unde abia 
ieșise.
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„Arfă" 
în ghilimele

Am mai scris in rubrica noas
tră despre așa-numitul „feno
men Kitsch". Afacere rentabilă 
cu obiecte de prost gust. Tarabe 
improvizate etalează „lucrări de 
artă" care n-au nimic comun cu 
arta. De la buzdugane la urși 
costelivi, de la păsări de gips 
pină la măști hidoase — un a- 
malgam de surogate care aten
tează la bunul simț.

Mai grav este faptul că ast
fel de obiecte de cel mai îndo
ielnic gust își fac apariția și 
prin unele magazine de artiza
nat — așa cum aflăm din ziarul 
„Tribuna Sibiului". Magazine in 
care abundă ursuleți galbeni, 
iepurași albaștri și cățeluși roșii 
ca focul...

Și toate acestea, in văzul lu
mii. Numai cei care înlesnesc 
autorizarea unui astfel de co
merț poluant nu văd. Cine le 
deschide ochii ?

I
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în 4 rînduri I
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Catren publicat de Ion Pilan in 
ziarul „Flacăra roșie" din Arad, 
dedicat unui paznic in postură 
de spectator la cinematograf :

I
I

I
— De ce sforăi frate-așa. 

Doar sintem la cinema ?
— Aoleu, că bine zici,

Eu credeam că-s la... servici !

I
I

Un catren din ziarul „Flacăra 
Iașiului" este dedicat unuia că
ruia nu-i place munca și trăiește 
pe spinarea tatălui:

I
I

I
Rubrică realizată
Petre POPA

„Cind patru anișori avea 
Pîn-la genunchi ii ajungea ; 
Azi a crescut cit un stejar : 
l-ajunge pin-la... buzunar"

în interesul obștii
.*

O relație semnificativă

In sfera activităților sociale, a vieții obștești, din 
localitățile patriei, alături de alte forme și metode 
de afirmare a democrației socialiste, se înscriu, cu un 
specific tot mai bine conturat și cu eficiență tot mai 
pregnant manifestată, adunările publice organizate de 
consiliile Frontului Democrației și Unității Socialiste 
sub denumirea, de acum bine cunoscută, de „Tribuna 
democrației". Organizate din inițiativa tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretarul general al partidului, 
președintele republicii, președintele Frontului Demo
crației și Unității Socialiste, aceste dialoguri directe 
intre cetățeni și instituțiile locale reprezintă, tot mai

mult, o formă de antrenare a energiei creatoare și ini
țiativei gospodărești a oamenilor muncii, o modalitate 
de rezolvare a dezideratelor obștești. „Tribuna demo
crației" a cunoscut, in răstimpul relativ scurt de Ia ini
țierea ei, mutații semnificative in conținutul proble
maticii abordate, ca și in modul do valorificare a 
multiplelor probleme rezultate din dialogul fructuos 
ai reprezentanților instituțiilor locale cu cetățenii.

Această evoluție este deplin evidențiată și de ex
periența municipiului Satu Mare. O prezentăm, repro
duced convorbirea purtată cu tovarășul PETRE TOM- 
ȘA, secretar al Consiliului municipal al F.D.U.S.

Creator - atitudine
însemnări pe marginea expoziției 
de pictură și sculptură deschisă 

în cadrul etapei municipale

civică înaintată

— Presupunind că am putea con
frunta niște ipotetice înregistrări, 
realizate în timp, la locul de desfă
șurare a „Tribunelor democrației" 
din municipiul Satu Mare, ce con
cluzie credeți că s-ar putea desprin
de din compararea lor ?

— Prin comparație, ar rezulta, 
fără îndoială, o concluzie edifica
toare. La început, „Tribuna demo
crației" era înțeleasă de o parte din 
cetățeni mai mult ca o audiență pu
blică la factorii cu răspunderi lo
cale, ca un loc în care să ridice mai 
mult probleme de interes strict per
sonal. Desigur, și problemele perso
nale își au însemnătatea lor și ele 
au fost reținute pentru soluționare, 
în măsura posibilităților, de la caz 
la caz (unii voiau o butelie, alții 
să li se desființeze stația de auto
buz de sub fereastră ș.a.m.d.). Dez
voltarea impetuoasă a activității 
economico-sociale a' municipiului, 
puternic marcată și de vizitele rod
nice de lucru efectuate de secreta
rul general al partidului pe aceste 
•meleaguri, și-a imprimat însă, trep
tat, amprenta și asupra conținutului 
„Tribunei democrației". Acum a de
venit o obișnuință ca oamenii mun
cii să abordeze probleme de interes 
tot mai larg, esențiale pentru mereu 
mai buna și mai eficienta gospodă
rire a localității. în strînsă legătură 
cu acestea, însăși atitudinea partici- 
panților la „Tribuna democrației" 
față de soluționarea acestor proble
me ale orașului este mai implicată, 
mai angajată.

— Ați putea ilustra afirmația cu 
exemple ?

— Cu multe. Noile cartiere apăru
te, ca și cerința ridicării celor mai 
vechi la noi cote de civilizație ur
banistică, au impus mereu noi și noi 
exigențe edilitare de conviețuire, de 
perfecționare a cadrului ambiant, a 
calității vieții oamenilor. ■ A fost cît 
se poate de firesc ca cetățenii să ri
dice, tot mai frecvent, în cadrul 
„Tribunei democrației", probleme 
cum sînt : amenajarea de parcuri și 
zone verzi, de înfrumusețare și mo
dernizare a ambianței stradale, de 
modernizare a unor drumuri, de In
troducere cît mai repede posibil a 
unor dotări edilitare a căror lipsă se 
resimțea in unele zone ale orașului.

— Spuneați, anterior, că a evoluat 
nu numai conținutul întrebărilor Și 
sugestiilor formulate, raza lor de in
teres, 'ci și gradul de implicare a 
participanților in găsirea soluțiilor 
și aplicarea lor. Ce a urmat deci 
stadiului de „ridicare a probleme
lor" ?

— Este momentul să fac o remar
că asupra unui fapt îmbucurător și 
anume că cetățenii, în marea majo
ritate a cazurilor, privesc proble
mele ridicate de ei nu ca pe niște 
sarcini realizabile de către alții, 
„pasate" forurilor locale, care să se 
descurce cum pot. O astfel de opti
că a fost depășită într-o manieră 
care face cinste locuitorilor mu

nicipiului, ei cerînd, de regulă, pe 
loc, atunci cînd formulează pro
punerile de interes obștesc, să parti
cipe la înfăptuirea lor. cu strădania 
brațelor și priceperea. Efortul or
ganizatoric de realizare a unor 
obiective de interes obștesc propuse 
la „Tribuna democrației" este, evi
dent, mult ușurat prin această ge
neroasă dorință participativă a oa
menilor muncii sătmăreni.

Odată cuprinse aceste propuneri în 
programe de măsuri și acțiuni, pe 
zone ale orașului, ele devin sarcini 
de largă implicare atit pentru orga
nizațiile și organismele F.D.U.S., cît 
și pentru verigile de legătură cu ce
tățenii ale consiliului popular. Merită 
menționată, in această ordine de

Experiențe 
din municipiul 

Satu Mare

idei, activitatea organizațiilor De
mocrației și Unității Socialiste din 
cartiere, care inițiază largi acțiuni 
de muncă patriotică, a comitetelor 
de cetățeni, a asociațiilor de loca
tari, a deputaților. Altfel spus, se 
trece cu toate forțele la acțiune, fi
rește sub directa conducere a comi
tetului municipal de partid și. sub 
apropiata îndrumare a comitetului 
executiv al consiliului popular și a 
compartimentelor sale de speciali
tate.

Aș vrea să remarc, între altele, 
contribuția notabilă, generoasă a 
unor colective de oameni ai muncii, 
cum ar fi cele de la întreprinderea 
de piese de schimb și utilaje pentru 
industria chimică, întreprinderea 
„23 August", „Unio", Exploatarea de 
gospodărie locativă, cooperativa 
„Constructorul", Centrul județean 
de proiectări, la realizarea prin 
muncă patriotică a unor frumoase și 
utile dotări urbanistice : copertine 
în stațiile de autobuze, jardiniere și 
mobilier stradal etc. Aș menționa și 
participarea entuziastă a tinerilor 
uteciști din unele unități, instituții, 
licee, la amenajarea lacului de agre
ment din parcul pionierilor (prin 
lucrări de asanare și căptușire cu 
dale), la curățirea albiei rîului So
meș, la înfrumusețarea malurilor 
lacului din cartierul „Solidarității". 
Fără a epuiza exemplele, aș încheia 
menționînd aportul cetățenilor de pe 
unele străzi, cum sînt cei de. pe-stra
da Textiliștilor — care au primit o 
mină ele ajutor de la muncitorii în
treprinderii „Ardeleana" — la repa
rarea și modernizarea arterelor de 
circulație, a cetățenilor din micro- 
raionul numărul 16 la executarea lu
crărilor de sistematizare și de ame
najare a unor terenuri denivelate.

Prin toate aceste acțiuni, valoarea 
muncii patriotice prestate de cetățe
nii municipiului a totalizat, numai

în primele 6 luni ale anului în curs, 
96 milioane lei, revenind 800 lei pe 
locuitor, valori superioare celor rea
lizate în anii precedenți, cînd moda
litățile de captare . a propunerilor 
gospodărești și de stimulare a inte
resului civic pentru realizarea lor nu 
cuprindeau și dialogul eficient pri
lejuit de „Tribuna democrației".

— In ultima sa ședință, de săptă- 
mina aceasta, Comitetul Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R. a subliniat 
importanța permanentă a activității 
politico-ideologice și cultural-educa
tive, desfășurate in rîndurile tuturor 
oamenilor muncii de la orașe și sate. 
In ce măsură „Tribuna democrației" 
se afirmă și ca o tribună a conști
inței civice înaintate, cu puternic rol 
educativ și formativ a cetățeanului 
de tip nou

— O parte din răspuns este cuprins 
în înseși acțiunile practice la care 
rn-am referit, in activitatea creatoa
re a oamenilor. Este vorba de o 
transformare nu numai a înfățișării 
orașului, ci și a conștiinței oameni
lor implicați în aceste activități 
obștești făcute în interesul obștii. 
Dar în cadrul „Tribunei democrației" 
se afirmă, cu tot mai multă putere, 
și glasul ferm al opiniei publice față 
de manifestări antisociale negative, 
cum ar fi traiul parazitar, tendința 
de a trăi fără muncă, sfidarea regu
lilor de bună conviețuire socială etc. 
în acest context, „Tribuna democra
ției" reprezintă un cadru bun de 
popularizare a legilor țării. în ultima 
vreme, spre exemplu, au fost pe larg 
explicate și însușite prevederile Legii 
10 din 1982, care vizează creșterea 
rolului nemijlocit al cetățenilor la 
autoconducerea localităților, la buna 
lor gospodărire, dar au fost inițiate 
la propunerea participanților și unele 
măsuri pentru prevenirea actelor 
antisociale comise pe străzi, în loca
luri publice etc. Menționez, în acest 
context, prezența periodică a unor 
echipe obștești, care fac operă de 
educație civică promptă, la obiect, 
care se adresează direct celor certați 
cu regulile bunei cuviințe, cu igiena 
străzii, arătîndu-le că au greșit, iar, 
după caz, trecînd chiar și la sesiza
rea organelor competente să aplice 
sancțiuni.

Firește, sîntem întru totul con- 
știenți că activitatea în cadrul „Tri
bunei democrației" poate cunoaște 
încă multe perfecționări. Drumul pe 
care l-am străbătut pină acum pe 
calea acestui proces ne dă însă cer-, 
titudinea unor noi și frumoase reali
zări atit pe planul gospodăririi ora
șului, cît și al ridicării gradului de 
conștiință socialistă al cetățenilor, 
proces la care „Tribuna democra
ției", prin propunerile pe care le sti
mulează și prin spiritul civic pe care 
îl dezvoltă, își va aduce, neîndoielnic, 
o tot mai substanțială contribuție.

Convorbire realizată do 
Octav GRUMEZA 
corespondentul „Scînteii"

în sălile Muzeului Co
lecțiilor o amplă selecție 
din lucrările prezentate 
in ultimii doi ani în ma
rile expoziții colective 
bucureștene a marcat e- 
tapa municipală a Festi
valului național „Cinta- 
rea României". Valorifi- 
catoare, această expoziție 
care a prezentat lucrări 
de pictură și sculptură ce 
s-au impus prin calitatea 
lor artistică s-a dovedit 
în aceiași timp capabilă 
să Ie însumeze contextu
lui in care au fost pro
duse : să atragă atenția 
asupra valorii, dar în a- 
celași timp să le subli
nieze capacitatea de a se 
înscrie in amplul proces 
constructiv pe care-1 cu
noaște azi întreaga țară ; 
să reflecte actuala etapă 
a dezvoltării picturii și 
sculpturii bucureștene a- 
testînd în același timp 
capacitatea lot de a se 
implica în ampla compe
tiție care antrenează in 
aceste zile forțele artisti
ce ale întregii țări.

Inevitabil fragmentară, 
imaginea pe care expozi
ția a oferit-o a schițat 
traiectorii extrem de va
riate, a conturat familii 
stilistice capabile să ex
prime bogăția preocupă
rilor, răspunsul solidar al 
artiștilor la' idealurile 
etice și de frumos ale 
societății "S' cărei parte 
vitală sînt. Ca și in obiș
nuitele expoziții munici
pale, care la sfîrșitul fie
cărui an au exprimat o 
nuanțată și stimulatoare 
întîlnire între variate 
ipostaze ale Sensibilității 
artistice, pictura prezen
tată in sălile Muzeului 
Colecțiilor a readus în a- 
tenția generală aceeași 
gamă largă a preocupări
lor înregistrate de la ge
nuri devenite aproape 
tradiționale (cum ar fi 
natura statică și peisajul) 
pină la compoziții cu ca

racter simbolic in care 
esteticul este subordonat 
unor orizonturi de larg 
interes uman și social.

Umanismul conceput 
ca atitudine deopotrivă 
generoasă și militantă 
este prezent dincolo de 
variatele aspecte ale vie
ții sociale contemporane 
investigate de artiști, fie 
tă sînt evocate imagini 
cu valoare simbolică din 
viața tineretului sau ale 
luptei pentru pace, aspec
te semnificative ale 
muncii desfășurate în in
dustrie sau pe vaste te
renuri agricole. Am enu
merat astfel, sumar, teme 
care au oferit obiect con
cret gîndului artistic, 
l-au adincit, l-au trans
format in cadențele am
ple ale unor' compoziții 
cum sint acelea semnate 
de Brăduț Covaliu, Con
stantin Nițescu, Ion Să- 
lișteanu, Vasile Celmare, 
Vladimir Șetran, Ion Bi- 
țan, Mihai Rusu, Octav 
Grigorescu, Lia Szasz, 
Aurelia Heinrich, Ion 
Ștendl, Angliei I. Gheor
ghe, Nicolae Blei, Con
stantin Andronic, Sanda 
Șaramăț, Th. Bogoi, Gh. 
Pătrașcu ș.a. Un energic 
efort constructiv s-a pu
tut observa și în acele 
compoziții în care fante
zia era subordonată unui 
gen de reprezentare spe
cific lumii simbolurilor 
integrat de obicei ten
dinței suprarealiste (Sem- 
proniu Iclozan, Sever 
Frențiu, Albin Stănescu, 
Carolina Iacob). Expresi
vitatea chipului în multe 
clin compozițiile prezen
tate sau in citeva portre
te (Rodica Lazăr, Ion 
Grigore, Marius Cilievici, 
Silvia Grosu Jelescu, 
Ludmila Ionescu-Grăjda- 
ru ș.a.) ne-au apărut 
deopotrivă ca tentative 
de a căuta sensuri con
temporane în cadrul unor

GABRIELA MANOLE-ADOC Tinerii

teatre
® Teatrul Mic (14 70 81, rotonda scrii
torilor din Cișmigiu) : „Patrie — pă
mint străbun" (spectacol de sunet și 
lumină) — 21.
@ Teatrul Foarte Mic (14 09 05) : 
Baladă cotidiană — 20.
© Teatrul „Nottara" (59 31 03, la Tea
trul de vară Herăstrău) : Cinci roma
ne de amor — 20.
• Teatrul satiric-muzical „C. TănaseM 
(15 56 78, grădina Boema) ; Fotbal la 
Boema — 19,30; (grădina Batiștei) : 
Vacanță la... București — 19,30.
• Ansamblul „Rapsodia română** 
(13 13 00) : La izvor de dor și cintec 
— 18,30.
© Teatrul evreiesc de stat (20 39 70) : 
Cîntărețul tristeții sale — 18,30.

cinema
• Melodii la Costineștl : VICTORIA 
(16 28 79) — 9,30; 11,30; 13,30; 16; 18; 20, 
CULTURAL (83 50 13) — 9; 11,15; 13,30; 
15,45; 18; 20,15, MIORIȚA (14 27 14) — 
9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.
• Haiducii lui Șaptecai : FESTIVAL 
(15 63 84) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 16;

20, VOLGA (79 71 26) — 9; 11,15; 13,30; 
15,45; 18; 20,15.
© Răzbunarea haiducilor ; GRIVIȚA 
(17 08 58) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 
20,. MUNCA (21 50 97) — 15; 17,15; 19,30. 
© Cuibul salamandrelor: FERENTARI 
(80 49 85) — 15,30; 17,30; 19,30.
• Buletin de București : POPULAR 
(35 15 17) — 15; 17,15; 19,30.
• Revanșa — 11,30; 13,30; 15,30; 17,30;
19,30; Program de vacanță — 9,30 :
COSMOS (27 54 95).
• Viitoarea tinereții : CENTRAL
(14 12 24) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20. 
© Program de desene animate — 9; 
10,30; Degețica — 12; 13,30; Raidul
vărgat — 15: 17; 19 : DOINA (16 35 38).
• Dublu delict : SALA MICA A PA
LATULUI — 14,30; 17,15; 20.
© Mitul Fedorei : STUDIO (59 53 15) — 
10; 12; 14; 16; 18; 20.
• Madona păgînă —• 11; 13,15; 15,30; 
17,45; 20; Program de vacanță — 9 : 
TIMPURI NOI (15 6110).
© Micul lord — 9,30; 11,30; Hotel
Palace — 15,30; 17,30; 19,30 : BUZEȘTI 
(50 43 56).
© Incredibilele aventuri ale unor ita
lieni în Rusia — 11,30; 13,30; 15,45; 18; 
20 ; Program de vacanță —- 9 : UNION 
(13 49 04).
© Șatra: LIRA (317171) — 15,30; 18; 
20,30, la grădină — 20,45, FLACĂRA 
(20 33 40) — 15,30; 17,30; 19,30, PARC 
HOTEL (17 08 58) — 21.
• Fii cu ochii-n patru : DRUMUL 
SĂRII (31 28 13) — 15,30.; 17,30; 19,30.
© Fata care vinde flori : CIULEȘTI 
(17 55 46) — 9; 11.15; 13,30; 15,45; 18; 
20,15.

• Pierdut printre ceî vil : COTRO- 
CENI (49 48 48) — 15; 17,15; 19,30.
• Vraciul : PACEA (60 30 85) —
15,30; 19.
© Copiii Leningradului : VIITORUL 
(11 48 03) — 15,30; 17,30; 10,30.
© Dosarul „Lina de aur" : PRO
GRESUL (23 94 10) — 16; 18; 20.
© Cascadorul Hooper ; PATRIA 
(11 86 25) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20.15, FAVORIT (45 31 70) — 9; 11.15; 
13,30; 15,45; 18; 20,15, GLORIA (47 46 75)
— 9; 11,15; 13,30; 15,45 ;U8; 20,15, BUCU
REȘTI (15 61 54) — 9: 11,15; 13,30; 15,45; 
18; 20,15.
© Principiul dominoului î SCALA 
(11 03 72) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20.15.
• La est de Java ; LUCEAFĂRUL 
(15 87 67) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20.15.
• Febra aurului : CAPITOL (16 29 17)
— 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15, la 
grădină —■ 21. •_
© Camionul de cursă lungă î FERO
VIAR (50 51 40) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 
ÎS; 20, la grădină — 21, MELODIA 
(12 06 88) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20.15, MODERN (23 71 01) — 9; 11,15; 
13,30; 15,45; 18; 20,15, la grădină — 21.
• Yeti, omul zăpezilor : AURORA 
(35 04 66) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 
20, TOMIS (21 49 46) — 9; 11,15; 13,30; 
15,45; 18; 20, la grădină — 21, FLA
MURA (85 77 12) — 9; 11; 13,15; 15,30; 
17,45; 20.
• Vulcanul : GRĂDINA FESTIVAL 
(15 63 84) — 20,45.
© Iubire fără soare : GRĂDINA LU
CEAI’ARUL (15 87 67) — 21.

VIOREL MĂRGINEAN Cununile toamnei

r i

genuri intrate în tradiția 
picturii noastre.

Funcția epică a evocării 
a devenit în aceste condi
ții etică, astfel incit in 
cadrul multor compoziții 
detaliul concret a căpătat 
înțelesuri fundamentale și 
durabile. Chiar și pei
sajul, dealtfel predomi
nant în actuala manifes
tare, a fost mai mult 
parcă decit altădată des
prins din ceea ce am pu
tea numi efemerul limi
tativ al imaginii concrete, 
în multe din lucrările ex
poziției peisajul căpăta 
un sens al permanențelor. 
Nu aspectul inedit pare a 
fi fost preocuparea de 
căpetenie a multor pic
tori, ci această esențiali- 
zare prin identificarea 
unor motive dealtfel cu
noscute. Criteriile realită
ții observate au fost fără 
îndoială cele ale comuni
cării, demonstrindu-ne o 
dată mai mult că peisajul, 
imagini ale satului ro
mânesc. constituie o lume 
mereu redescoperită cu 
intreaga-i incărcătură dc 
frumusețe. O lume pe 
care o recunoaștem in 
expoziție odată cu lucrări 
cum ar fi acelea semnate 
de Florin Niculiu, Sorin 
Ilfoveanu, Mihai Bandac, 
Aurel Nedel, Iacob Lazăr, 
Petru Popovicl, Dan Cris
tian, A. M. Agripa, Lucian 
Mașek, Vasile Melica, 
Neagu Virgil, Mihaela 
Mica, Virgil Mancaș, Li
dia Nacuiski. Augustin 
Costfnescu, Viorel Grl- 
malsclii, Daniela Văleanu 
Codiță — tot atitea arti
culări ale unor reale sen
sibilități artistice. Ca și 
florile sau naturile statice 
(de asemenea predilect 
abordate), aceste peisaje 
au adus o expresie pe 
care am numi-o poetică a 
sentimentului naturii. în 
această ordine de idei 
artiști precum Viorel 
Mărginean, Traian Bră- 
dean, Ion Pacea, Spiru 
Chintilă, Octavian Vișan, 
Virgil Almășan, Vasile 
Grigore, Gheorghe Spiri
don, Pavel Codiță, Alin 
Gheorghiu, Grigoraș Di- 
mitrie, Al. Cumpătă, An
gela Popa Brădean, Io- 
nescu Răzvan, Viorel Lă-

zărescu ș.a. au știut să 
capteze în lucrările lor 
sensuri ale echilibrului și 
armoniei, să transmită 
adevărate bucurii croma
tice.

în domeniul sculpturii 
ar trebui poate, de la 
început, remarcată absen
ta din sălile expoziției a 
lucrărilor unor artiști de 
real prestigiu în ansam
blul artei bucureștene, ca 
și o mai bogată (și îm
bucurătoare) participare a 
unor artiști tineri, unii 
aflați in pragul afirmării. 
Aspirația spre sinteză, 
spre exprimarea modernă, 
concisă a dus in acest 
sector la prezența unor 
lucrări în care forma 
abreviată aducea o no
blețe a stilizării și uneori 
un plus de expresivitate 
unor sculpturi cum ar fi 
acelea semnate de Ion 
Iancuț, Nicolae Golici, 
lulia Oniță, Valentina 
Boștină, Dinu Valentina, 
Rodica Stanca Pamfil, 
Cristian Bedivan, Victor 
Postelnicu, loan Bolbo- 
rea, Elod Kocsis, Tiron 
Napoleon și alții. Ca și 
altădată portretul, așa 
cum ne-au demonstrat-o 
lucrările realizate de Ga
briela Manole Adoc, 
Veturia Ilica, Corneliu 
Camaroschi, Nicolae Pas- 
cu, Panait Daniel, Mi
hai Coșan, Deacu Ale
xandru Iațomițeanu, Do
rio Lazăr, Alecu Sima 
Mihai, Constantin Foame
te și alții nu numai că au 
realizat definirea unor 
tipologii caracteristice, dar 
au vădit o atentă preocu
pare pentru meșteșug, 
pentru acuratețea teh
nică a exprimării.

Oferind viitoarei selec
ții ce se va realiza pen
tru etapa republicană un 
bogat și semnificativ ma
terial de lucru, această 
etapă, municipală, a Fes
tivalului național „Cin- 
tarea României", a ac
centuat în chip semnifi
cativ asupra relației crea
tor — atitudine de conști
ință, relație ce marchează 
un moment de real inte
res în contextul dezvoltă
rii noastre culturale.

Marina PREUTU

„Festivalul filmului românesc 
de la Costinesti“

Unități turistice în județul Tulcea
în județul Tulcea, ca peste tot 

în țara noastră, au fost date in fo
losință, in ultimii ani, unități turis
tice și de alimentație publică îm
bietoare, care oferă posibilități de 
cazare și masă celor atrași de fru
musețile Deltei,

La Mahmudia, pe brațul drept al 
Dunării, Hotelul „Plaur", de cate
goria I, are 36 locuri de cazare, un 
restaurant cu 240 de locuri, o bra
serie și tin bar de zi. Oaspeții au 
posibilitatea să pescuiască, să facă 
plimbări cu barca pe Dunăre și să 
viziteze ruinele cetății romano-bi- 
zantine din apropiere, precum .-.i 
alte puncte turistice din Deltă. La 
Măcin, Hotelul „Turist" dispune de 
24 locuri in camere confortabile, 
restaurant, braserie și terasă.

Un agreabil loc de popas pentru 
turiști este și Hotelul „Albatros" 
din localitatea Jurilovca. El dis
pune de un restaurant cu terasă, o 
cofetărie cu laborator propriu și ci
teva camere cu cite două paturi. De 
asemenea, în localitatea Smirdan, 
lingă debarcader, a fost dat In fo
losință Hotelul „Dobrogea", de ca
tegoria I, avînd 37 locuri de ca
zare, restaurant, teren pentru am
plasarea de corturi.

Popasurile Portița — Jurilovca 
(la confluența lacului Razelm cu 
Marea Neagră), Pelicanul — Muri- 
ghiol (pe brațul Sf. Gheorghe), Doi

iepurași (la circa 3 km de Baba- 
dag), Cerbul lopătar (la 4 km de 
localitatea Topologu spre Hirșova), 
Căprioara (lingă localitatea Ho- 
ria, pe drumul național Măcin- 
Tulcea km 43), precum șl Hotelul 
Razelm (pe șoseaua Tulcea —

Constanța km 70) sînt, de aseme
nea, la dispoziția turiștilor care 
doresc să-și petreacă vacanța pe 
meleagurile județului Tulcea.

în imagine : Hotelul „Plaur" din 
Mahmudia.

A patra zi a „Festivalului filmu
lui românesc de la Costineștl" a 
început cu gala filmelor de debut. 
Trei la număr, ele au fost toate 
debuturi regizorale. Ovidiu Drâgă- 
nescu pe un scenariu de Nicolae Țic, 
„înfruntarea", a propus un film de 
atmosferă, străbătut de o proble
matică morală, prea puțin preciza
tă. Un tinăr, fost fruntaș in produc
ție, hoinărește fără țintă de pe un 
șantier pe altul. Imaginea, căutată, 
e frumoasă. Cei doi actori, Vasile 
Muraru și Victor Rebengiuc, credi
bili, dar întregul film are un aer 
insuficient, ceea ce il apropie mai 
mult de un exercițiu profesional 
decit de un film independent și ro
tund din toate punctele de vedere, 
cum se cuvine să fie pelicula unui 
regizor care vrea să dovedească că 
știe și poate să facă un film. Cel 
de-al doilea film de debut la care 
ne oprim este „întîrzierea", regizat 
de Dan Stoica, după un scenariu de 
Al. Papilian. Problematica este 
accentuat morală, in centrul filmu
lui aflindu-se un copil care, pro
venit dintr-o altă căsătorie a ma
mei, este crescut acum de noul său 
tată. Regizorul este preocupat mai 
mult de sinusoida morală a scena
riului decit de mijloacele specifice 
filmului. Filmul capătă, de aceea, 
un caracter excesiv de moralizator, 
care-i răpește .capacitatea de a 
atrage și incita. Interesant în in
tenția de a pune probleme și a sub
linia delicatețea unei chestiuni de 
ordin psihologic, regizorul nu con
vinge suficient și in alte direcții. 
Mult mai matur, atit in alegerea 
unei teme și a mînuirii unor mij
loace cinematografice diverse, este 
Dumitru Dinulescu în „lntilnirea 
din pămînturi". Sceijariul, care 
poartă titlul unei nuvele de Marin 
Preda, nu se oprește însă numai la 
ea, ci împrumută, din necesități 
dramaturgice, și citeva episoade 
din „Marele singuratic". Dificila 
misiune de a trece pe peliculă me
dievala bătălie din „pămînturi" a 
lui Dugu cu Achim este trecută cu 
brio de Dumitru Dinulescu care ne 
înfățișează o lume rurală autentică, 
fără contrafacerile obișnuite. Fil

mul dovedește multă sensibilitate, 
lirism și puține idei livrești, deși 
regizorul e un prozator cunoscut. 
Felul în care face din episodul bo
lii și morții Siminei din „Marele 
singuratic" cadrul acestei bătălii 
cavalerești, fragede și autentice este 
ingenios. între ecranizările după 
Marin Preda, cca realizată de Du
mitru Dinulescu este sigur una din 
cele mai bune.

Tot un debut, deși in afara galei 
debutului, este „Salt mortal" de 
Constantin Șerbescu, desenator și 
regizor al propriului său film. Au
torul știe să fie succint și superior 
în desenul și istorioarele sale fără 
legendă. Doar titlul este cel care 
leagă și dezleagă sensul filmelor 
lui scurte cit o zicală de concen
trată ințelepciune. Simplu, sugestiv, 
inspirat, Constantin Șerbescu se 
află la inceputul unui drum foarte 
promițător. Publicul a aplaudat cu 
spontaneitate filmul lui Mirel Ilie- 
șu, „Mireasa". Acesta e un docu
mentar cu o temă bine aleasă și 
mai ales bine tratată. O piesă gi
gantică, produsă de una din marile 
uzine ale țării, trebuie transporta
tă la destinație. Operația e neobiș
nuit de grea, necesită o platformă 
specială, mecanici specializați, re
petiții și o răspundere enormă. Re
gizorul a surprins neobișnuitul 
acestei munci și grandoarea ei fără 
efecte de patetism, propunîndu-ne 
un film despre oameni și nu des
pre agregate. Ideea și tratarea din 
„Mireasa" sint la înălțimea unui 
festival al filmului românesc : o 
creație de mare prospețime și căl
dură, inspirată din realitatea socia
listă românească, din marele efort 
constructiv al oamenilor ei.

Lungul-metraj artistic prezentat 
în ziua a treia „La capătul liniei" 
(regizor : Dinu Tănase, scenariul : 
Radu F. Alexandru) este o dovadă 
de pricepere profesională, în pri
mul rînd. Scenariul reia fără ascun
ziș situații și roluri di.n „Sperie
toarea", localizîndu-le in societatea 
românească cu un gust accentuat 
pentru sordid, pentru mizerie. Se 
pare că principala ambiție a reali

zatorilor a fost de a face un film 
asemănător modelului englezesc ci
tat. Contribuțiile actoricești sînt re
marcabile în frunte cu aceea a lui 
Mircea Albttlescu care, intr-un rol 
de muncitor hotărît și interiorizat, 
își dovedește din nou marea clasă 
actoricească. îi urmează Ioana Cră- 
ciunescu, intr-un rol foarte credibil 
de ospătăriță singuratică, și Dan 
Condurache, in postura atit de plină 
de efecte comice a unui băiat tinăr, 
instabil, care ia de sus totul și nu 
se poate opri nicăieri. Din păcate, 
filmul se termină confuz, printr-o 
lovitură de teatru, ca și cind scena
ristul n-ar mai fi știut ce să facă 
cu eroii săi.

Dar festivalul filmului e încă la 
început.

M. COSTEA
P.S. Continuă să se desfășoare 

dezbaterile cu publicul ; interesan
te, exacte, pline de observații de bun 
simț. Ieri, tinerii spectatori au dis
cutat cu realizatorii filmelor Nă
pasta (regia : Alexa Visarion) și 
La capătul liniei (regia : Dinu Tă
nase). Apreciind calitățile acestor 
pelicule, jocul actoricesc, spectatorii 
au semnalat, pe bună dreptate, o a- 
numită îndepărtare a Ibr de speci
ficul realității, al tipologiei umane 
abordate. Astfel, dacă „La capătul 
liniei" amintește îndeaproape „Spe
rietoarea". universul uman al „Nă
pastei" este relativ greu identifica
bil cu lumea satului românesc din 
drama lui Caragiale. Au fost bine 
sesizate elementele expresioniste, 
naturaliste, amprentele dosto- 
ievskiene ale conflictului și naturi
lor umane, caracterul „Shakes
pearean" al nopții în care se petre
ce drama Ăncăi, a lui Dragomir și 
Gheorghe, filmul răminînd, cu toa
te acestea., destul de departe de ca
podopera lui Caragiale. într-un 
cuvint, dezbaterile ce au loc aici 
pun în cauză specificitatea filmului 
românesc, capacitatea lui de a-și 
asimila organic modelele proprii, 
indiferent că este vorba despre e- 
cranizări sau filme de actualitate, 
cum este „La capătul liniei".
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Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Mesajul pe care Excelența Voastră a binevoit să mi-1 trimită cu ocazia 
Zilei naționale a Italiei m-a impresionat în mod deosebit de plăcut. Adresez, 
la rîndul meu, cele mai calde urări de prosperitate poporului român, pre
cum și de fericire dumneavoastră personal.

5ANDRO PERTINI
Președintele 

Republicii Italiene

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Domnule președinte și stimate prieten,
Am primit cu deosebită gratitudine amabila dumneavoastră telegramă de 

felicitare transmisă cu ocazia zilei naționale a țării mele, în care exprimați 
nobilele dumneavoastră sentimente și adresați sincere urări mie și poporului 
egiptean, care, la rîndul său. nutrește toată cordialitatea și aprecierea față 
de poporul român prieten.

Sînt pe deplin convins că dțalogul permanent și consultările care există 
între țările noastre vor continua și în viitor, în folosul popoarelor noastre, al 
conlucrării constructive dintre ele in diferite domenii de interes comun, in 
interesul cauzei păcii și securității internaționale.

Vă rog să primiți, Excelență, cele mai sincere urări de sănătate și feri
cire personală, de continuu progres și bunăstare pentru poporul prieten ro
mân, sub conducerea dumneavoastră înțeleaptă.

Cu cea mai înaltă considerație și apreciere,

MOHAMED HOSNI MUBARAK
Președintele

Republicii Arabe Egipt

Vizita oficială in țara noastră a primului ministru al 
Republicii Arabe Egipt, rlr. Fouad IWieddiu

Primul ministru al Republicii A- 
rabe Egipt, Fouad Mohieddin, și ce
lelalte persoane oficiale egiptene au 
sosit vineri într-o vizită în județul 
Constanța.

Oaspeții sînt însoțiți de Gheorglie 
Petrescu, viceprim-ministru al gu
vernului, Ion losefide, ambasadorul 
României la Cairo, precum și de 
Mohamed Wafik Hosny, ambasadorul 
R.A. Egipt la București.

La' sosire, pe aeroportul Mihail 
ICogălnioeanu, premierul egiptean și 
persoanele oficiale care îl însoțesc 
au fost salutați de Ion Popa, prim- 
vicepreședinte al Comitetului Exe
cutiv al Consiliului popular jude
țean, Gheorghe Popa, primarul mu
nicipiului Constanta, de alți repre
zentanți ai organelor'locale de stat.

In cursul dimineții a fost vizitat 
Șantierul naval Constanta, importan
tă unitate a industriei românești de 
construcții și reparații nave mariti
me. Oaspeților le-au fost înfățișate 
etapele de extindere și moderniza
re a șantierului, perspectivele saler 
subliniindu-se ritmul înalt de dez
voltare pe care l-a cunoscut. îndeo
sebi după anul 1970, ca urmare a 
hotărîrilor conducerii partidului și 
statului, a indicațiilor tovarășului

Nicolae Ceaușescu, privind creș
terea capacității flotei noastre co
merciale și maritime. In secțiile de 
producție, primul ministru egiptean 
a avut prilejul să cunoască preo
cupările pentru mecanizarea lucră
rilor grele, organizarea platformelor 
și halelor de lucru, dotarea cu scu
le de mare productivitate, aparate 
de debitat tablă cu celulă fotoelec- 
trică și comandă-program, aparate de 
sudură automată în flux con
tinuu. instalații de protejare an- 
ticorozivă a corpului navelor etc. 
Au fost prezentate, totodată, noile 
tehnologii aplicate pentru mărirea 
productivității muncii, prin montajul 
in hale al diferitelor componente ale 
corpului navelor, care apoi sînt 
transportate spre docurile uscate, 
unde are loc montajul final.

In seara aceleiași zile, primul mi
nistru al R.A. Egipt, Fouad Mohied
din, împreună cu primul ministru al 
Guvernului Republicii Socialiste 
România, Constantin Dăscălescu, au 
participat la o masă oferită de pre
ședintele Comitetului Executiv al 
Consiliului popular județean Con
stanța, Ion Stoian.

(Agerpres)

Cronica zilei
Cu prilejul celei de-a 56-a ani

versări a Armatei populare chineze 
de eliberare, ministrul apărării na
ționale al Republicii Socialiste Româ
nia, general-colonel Constantin 01- 
teanu, a adresat o telegramă de fe
licitare tovarășului Zhang Aiping, 
ministrul apărării naționale al Re
publicii Populare Chineze.

Vineri după-amiază. Ia Casa cen
trală a armatei a avut loc o adu
nare festivă consacrată celei de-a 
56-a aniversări a Armatei populare 
chineze de eliberare, la care au 
participat .generali, ofițeri, maiștri 
militari și subofițeri din garnizoana 
București.

Adunarea a fost deschisă de ge
neral-colonel Marin Nicolescu, ad
junct al ministrului apărării națio
nale. care a rostit o alocuțiune. Des
pre semnificația evenimentului ani
versat a vorbit Wang Zhenxi, ata
șatul militar, aero și naval al Re
publicii Populare Chineze la Bucu
rești.

Au fost prezenți Li Zewang, am
basadorul Republicii Populare Chi
neze la București, membri ai amba
sadei.

In încheiere, participanții au 
zionat fotoexpoziția „Aspecte 
viata și activitatea militarilor
matei populare chineze de elibera
re", precum și filme puse la dispo
ziție de Ambasada R.P. Chineze.

vi- 
din 
Ar-

80 de aru de /a Congreșuj a[ II-lea a[ Partidului 

Șocial-Democrat din Rusia
COMITETULUI CENTRAL AL PARTIDULUI COMUNIST AL UNIUNII SOVIETICE

Dragi tovarăși,
In numele comuniștilor, al întregului popor român, adresăm Comitetului 

Central al Partidului Comunist al Uniunii Sovietice, comuniștilor, tuturor 
oamenilor muncii din Uniunea Sovietică un salut tovărășesc și cele mai 
calde felicitări, cu ocazia aniversării a 80 de ani de la Congresul al II-lea 
al Partidului Muncitoresc Social-Democrat din Rusia — P.M.S.D.R.

Apariția, acum opt decenii, pe scena politică din Rusia a partidului clasei 
muncitoare, făurit pe baza principiilor formulate de Vladimir Ilici Lenin, a 
reprezentat un moment de cotitură in istoria mișcării revoluționare și pro
gresiste din Rusia, in lupta pentru răsturnarea autocrației țariste și înfăp
tuirea revoluției socialiste. Sub conducerea partidului bolșevic, masele mun
citoare din Rusia au înfăptuit Marea Revoluție Socialistă din Octombrie 1917, 
care a zdruncinat din temelii vechea orînduire, inaugurînd era revoluțiilor 
proletare, a trecerii omenirii la socialism.

In cele opt decenii de existență, Partidul Comunist al Uniunii Sovietice 
s-a afirmat ca detașament înaintat al clasei muncitoare, conducind cu succes 
popoarele sovietice pe calea construcției socialiste și comuniste. Un merit 
de seamă l-a avut partidul in organizarea rezistenței eroice opuse invaziei 
Germaniei hitleriste, in obținerea victoriei popoarelor sovietice asupra 
nazismului.

Rod ai hărniciei celor ce muncesc, Uniunea Sovietică se prezintă azi ca 
un puternic stat socialist, cu realizări de seamă in dezvoltarea industriei, 
agriculturii, științei și tehnicii, culturii, învățămintului, in ridicarea nivelului 
de trai material și spiritual al maselor. Comuniștii, toți oamenii muncii din 
țara noastră se bucură în mod sincer de toate aceste succese, apreciindu-Ie

ca o contribuție de seamă la întărirea forței și prestigiului socialismului In 
întreaga lume.

Apreciem rolul deosebit de important pe care Uniunea Sovietică îl ars 
în soluționarea problemelor majore ale epocii noastre, propunerile și iniția
tivele in direcția opririi cursei înarmărilor, reducerii armamentelor nucleare 
și înfăptuirii dezarmării. Avînd în vedere situația internațională deosebit de 
gravă, considerăm că trebuie făcut totul pentru a determina oprirea cursului 
periculos spre catastrofa nucleară, a amplasării și dezvoltării de noi rachete 
nucleare și sisteme de armamente, pentru a asigura dreptul suprem al po
poarelor la pace, la existență, la viață, la dezvoltare liberă și independentă.

Constatînd cu satisfacție evoluția mereu ascendentă a raporturilor tradi
ționale de prietenie și colaborare pe multiple planuri între Partidul Comunist 
Român și Partidul Comunist al Uniunii Sovietice, intre România și Uniunea 
Sovietică, raporturi întemeiate pe principiile egalității, stimei și respectului 
reciproc, ale solidarității internaționale, ne exprimăm Încrederea că ele vor 
continua să se dezvolte și în viitor, pe baza înțelegerilor realizate cu prilejul 
întîlnlrilor și convorbirilor conducătorilor partidelor noastre, spre binele și 
în interesul popoarelor român și sovietice, al cauzei generale a socialismului 
și păcii. Apreciem, totodată, că dezvoltarea în continuare a conlucrării active 
dintre România și Uniunea Sovietică pe arena internațională in scopul eli
minării pericolului de război, înfăptuirii dezarmării, in primul rind a dezar
mării nucleare, servește intereselor fundamentale ale popoarelor lumii de a 
trăi intr-un climat de pace, ințelegere și securitate internațională.

Cu ocazia acestui glorios jubileu adresăm comuniștilor, tuturor oamenilor 
muncii din Uniunea Sovietică urări de noi și tot mai mari succese în înfăp
tuirea hotărîrilor Congresului al XXVI-lea al P.C.U.S., în lupta pentru trium
ful păcii și colaborării în lumea întreagă.

Plenara Consiliului
Vineri a avut loc Plenara Consi

liului Central al Uniunii Generale a 
Sindicatelor din România, care a a- 
nalizat intr-un spirit de înaltă exi
gență și răspundere activitatea des-, 
fășurată de sindicate pentru realiza
rea planului în primul semestru al 
anului și sarcinile ce revin sindica
telor pentru înfăptuirea exemplară a 
orientărilor și indicațiilor stabilite de, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar 
geheral al partidului, a. hotărîrilor 
Plenarei Comitetului Central al 
P.C.R. din iunie a.c. și a legilor a- 
doptate de Marea Adunare Na
țională cu privire la aplicarea fermă 
a principiilor autoconducerii munci
torești și autogestiunii, perfecționa
rea mecanismului economico-finan- 
cia'r, a sistemului de retribuire a 
muncii, întărirea ordinii și disciplinei, 
ridicarea nivelului de pregătire pro
fesională în vederea creșterii pro
ductivității muncii. Plenara a dezbă
tut, de asemenea, un raport privind 
preocuparea organelor și organiza
țiilor sindicale și a consiliilor oame
nilor muncii pentru îmbunătățirea

Central al U.G.SJL
condițiilor de muncă ale personalu
lui muncitor, prevenirea accidentelor 
și Îmbolnăvirilor profesionale, pre
cum și un program cu privire la se
lecționarea, pregătirea și promovarea 
femeilor in funcții de conducere în 
organele sindicale de la toate nive
lurile structurii Uniunii Generale a 
Sindicatelor, în perioada 1983—1985.

Plenara a adoptat, în unanimitate, 
documentele supuse dezbaterii, pre
cum și hotărîrea referitoare la sarci
nile ce revin sindicatelor pentru apli
carea în viață a hotărîrilor Plenarei 
Comitetului Central al P.C.R. din 
29—30 iunie 1983.

In încheierea lucrărilor plenarei a 
luat cuvîntul tovarășul Emil Bobu, 
membru al Comitetului Politic Exe
cutiv, secretar al Comitetului Cen
tral al P.C.R.

Intr-o atmosferă entuziastă, de 
profundă angajare patriotică, partici- 
panții la plenară au adresat o tele
gramă tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, în care se arată :

Cu același prilej, ambasadorul Re
publicii Populare Chineze la Bucu
rești, Li Zewang, și atașatul mili
tar, aero și naval al acestei țări la 
București, Wang Zhenxi, s-au întil- 
nit. cu militari dintr-o unitate a ar
matei noastre.

★
Cu ocazia apropiatei Zile naționa

le a Elveției, vineri după-amiază a 
avut loc in Capitală o manifestare 
culturală organizată de Institutul ro
mân pentru relațiile culturale cu 
străinătatea. Criticul literar Mircea 
Martin, lector la Universitatea Bucu
rești, a prezentat expunerea „Spiri
tul elvețian, spirit civic".

în încheierea programului a fost 
vizionat un film documentar elve
țian.

Au participat membri ai conduce
rii I.R.R.C.S., reprezentanți ai Mi
nisterului Afacerilor Externe. Consi
liului Culturii și Educației Socialiste, 
un numeros public.

Au fost de față Francis Pianca, 
ambasadorul Elveției la București, și 
membri ai ambasadei.

★
La invitația Institutului român 

pentru relațiile culturale' cu străină
tatea, a făcut o vizită in țara noas
tră prof. dr. Viktor Heller, președin
tele Asociației de prietenie austria- 
co-română, adjunct al ministrului 
federal al învățămintului și artei 
Austria.

Oaspetele a avut întrevederi 
I.R.R.C.S., Consiliul Culturii și 
ducației Socialiste, Ministerul Edu
cației și învățămintului, Consiliul 
popular al municipiului Timișoara, 

Universitatea cultural-știlnțifică Bucu
rești și a vizitat obiective social- 
culturale din Capitală și din jude
țele Timiș și Constanța.

(Agerpres)

AL
COMITETUL CENTRAL 

PARTIDULUI COMUNIST ROMÂNADUNAREA FESTIVĂ DIN CAPITALĂ
din

Ia
E-

Convorbiri economice 
Fomâno-argentiniene

Tovârăș.ul' ’Vasile piingân, minis
trul comerțului exterior* și cooperării 
economice internaționale, a primit 
vineri. după-amiază delegația argen- 
tiniană, condusă de Miguel Angel 
Almada, subsecretar pentru relațiile 
comerciale internaționale de la 
Secretariatul de stat pentru comerț, 
care a participat la lucrările Comisiei 
mixte de cooperare economică ro- 
mâno-argentiniană.

In cadrul întrevederii au fost dis
cutate modalități pentru amplificarea 
și diversificarea conlucrării econo
mice dintre cele două țări. Totodată, 
au fost abordate probleme privind 
dezvoltarea schimburilor comerciale 
dintre România și Argentina, reali
zarea unor obiective economice de 
interes comun.Desfășurindu-și lucrările în aceste zile în care întreaga națiune dă 

glas profundei sale mîndrii patriotice pentru mărețele victorii pe care 
le-am obținut in cei .18 ani care au trecut de la Congresul al IX-lea al 
Partidului Comunist Român, moment deschizător de eră nouă in edi
ficarea societății socialiste în patria noastră, participanții la Plenara 
Consiliului Central al Uniunii Generale a Sindicatelor din România au 
adus un vibrant omagiu concepției novatoare și acțiunii revoluționare ce 
caracterizează întreaga dumneavoastră activitate, dedicată bunăstării po
porului și propășirii țării, in care iși află temelia marile realizări obținute 
de oamenii muncii in acești ani, cei mai fertili in înfăptuiri-din întreaga 
istorie a construcției socialiste in România, ani pe care in conștiința dc 
sine națiunea noastră îi definește, cu înălțătoare mindrie, „Epoca 
Ceaușescu".

în lumina documentelor aprobate dc Plenara Comitetului Central al 
P.C.R. din iunie a.c., menite să ridice pe noi trepte calitative întreaga 
viață politică și economico-socială a patriei, să contribuie în mod hotărî- 
tor la adincirea democrației muncitorești, la creșterea participării și în
tărirea răspunderii oamenilor muncii în conducerea unităților economice, 
a întregii societăți, plenara a analizat, intr-un spirit de înaltă exigență, 
activitatea desfășurată de organele și organizațiile sindicale in semestrul I 
al acestui an și a stabilit măsuri pentru înfăptuirea neabătută a hotărî- 
rilor recentei Plenare a Comitetului Central și a legilor adoptate de 
Marea Adunare Națională, a indicațiilor, orientărilor și sarcinilor de 
excepțională importanță formulate dc către dumneavoastră, mult stimate 
și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu.

In spiritul acestor orientări și sarcini, in dezbaterile și botărirea 
adoptată de Plenara Consiliului Central al U.G.S.R. s-a evidențiat nece
sitatea ca organele și organizațiile sindicale să-și intensifice activitatea 
organizatorică și politico-educativă pentru desfășurarea cu eficiență spo
rită a întrecerii socialiste, generalizarea experienței înaintate și a iniția
tivelor muncitorești, pentru întărirea ordinii, disciplinei și răspunderii 
oamenilor muncii, pentru realizarea unei înalte productivități și eficiențe 
economice.

Participanții Ia plenară s-au angajat — în numele organizațiilor sin
dicale pe care ic reprezintă — să participe mai activ Ia acțiunile de ri
dicare a calificării și de perfecționare a pregătirii profesionale a tuturor 
categoriilor de oameni ai muncii.

Sindicatele și-au afirmat hotărîrea de a-și folosi întreaga lor capa
citate politico-organizatorică și cultural-educativă pentru a face foarte 
bine înțeles dc către oamenii muncii conținutul noului sistem de retri
buire, faptul că, în spiritul eticii și echității socialiste, veniturile fiecăruia 
depind direct de munca prestată, de rezultatele ci, că fiecare colectiv are 
datoria de a desfășura o activitate eficientă, rentabilă, asigurind astfel 
fondurile necesare pentru dezvoltarea unității și pentru retribuirea oa
menilor muncii, precum și participarea cu cote cit mai mari la dezvol
tarea generală a societății. Sindicatele vor milita mai activ pentru dez
voltarea atașamentului oamenilor muncii față de întreprinderea în care 
lucrează, a mândriei pentru meseria aleasă, a respectului față de muncă, 
unica valoare care dă sens existenței și care, in societatea noastră, este 
așezată la loc de înaltă cinstire.

Reafirmindu-și, încă o dată, profundul atașament și adeziunea de
plină la politica internă și externă a partidului și statului nostru, expri- 
mîndu-și satisfacția pentru noile și strălucitele dumneavoastră inițiative 
de pace, dezarmare, colaborare și ințelegere între toate popoarele lumii, 
puse pregnant in evidență de noua solie de pace, prietenie și solidaritate 
pe pămintul Africii, participanții Ia plenară vă încredințează, în numele 
tuturor mțmbrilor dc sindicat din România, mult stimate și iubite to
varășe Nicolae Ceaușescu, că sindicatele vor contribui, cu toate forțele 
lor, la înfăptuirea politicii partidului și statului nostru, politică fundamen
tată pe gindirea dumneavoastră novatoare, revoluționară și profund uma
nistă. Sindicatele vă asigură că sînt hotărite să facă totul pentru reali
zarea mărețelor obiective stabilite de Congresul al XII-lea și Conferința 
Națională ale partidului, spre continua înălțare a patriei noastre pe noi 
culmi de progres și civilizație, spre binele și fericirea întregii națiuni 
socialiste.

★
s-au încheiat, vineri, 
de-a Vl-a sesiuni a 
de cooperare econo-

La București 
lucrările celei 
Comisiei mixte 
mică româno-argentinianâ.

Conducătorii celor două delegații, 
Nicolae Andrei, adjunct al ministru
lui comerțului exterior și cooperării 
economice internaționale, și Miguel 
Angel Almada, au semnat protocolul 
sesiunii. Documentul prevede măsuri 
pentru creșterea volumului schim
burilor comerciale și noi direcții de 
activitate pentru lărgirea colaborării 
economice româno-argentiniene.

La semnare a participat Maria 
Groza, adjunct al ministrului afaceri
lor externe.

La primire și la semnare a fost 
prezent Federico Carlos Barttfeld, 
ambasadorul Republicii Argentina la 
București. (Agerpres)

Vineri după-amiază, la Muzeul de 
istorie a partidului comunist, a miș
cării revoluționare și democratice din 
România, a avut loc o adunare 
festivă consacrată împlinirii a opt 
decenii de la Congresul al II-lea al 
Partidului Muncitoresc Social-Demo
crat din Rusia (P.M.S.D.R.), care a 
pus bazele Partidului Comunist al 
Uniunii Sovietice.

în prezidiul adunării au luat loc 
tovarășii Emil Bobu, membru al Co
mitetului Politic Executiv, secretar al 
C.C. al P.C.R., Miu Dobrescu, mem
bru supleant al Comitetului Politic 
Executiv, secretar al C.C. al P.C.R., 
Ptftru Enache, membru supleant al 
Comitetului Politic Executiv, secre
tar al C.C. al P.C.R., Olimpia So- 
lomonescu, membru supleant al C.C. 
al P.C.R., adjunct de șef de secție 
la C.C. al P.C.R., Constantin Oancea, 
adjunct al ministrului afacerilor ex
terne, Nicolae Cloroiu, directorul 
Muzeului de istorie a partidului co
munist, a mișcării revoluționare și 
democratice din România.

La adunarea festivă, desfășurată 
sub auspiciile Comitetului municipal 
București al P.C.R., au luat parte 
activiști de partid și de stat, cerce
tători științifici, oameni ai muncii 
din Capitală.

Au fost prezenți membri ai Amba
sadei Uniunii Sovietice la București.

Cuvîntul de deschidere a fost rostit 
de tovarășul Dumitru Necșoiu. secre
tar al Comitetului municipal Bucu
rești al P.C.R.

In continuare a luat cuvîntul to
varășul Ion Popescu-Puțuri, membru 
al C.C. al P.C.R., directorul Institu
tului de studii istorice și social-poli- 
tice de pe lingă C.C. al P.C.R., care 
a arătat că apariția pe scena 
a' Rusiei a partidului clasei 
toare a avut loc în condiții 
generate de evoluția mișcării 
torești și democratice din 
țară la sfîrșitul secolului al XIX-lea 
și începutul secolului al XX-lea.

Arătînd că primul congres al orga
nizațiilor de clasă ale proletariatu
lui din Rusia nu a putut să elaboreze 
un program și un statut ale partidu
lui, să pună capăt fărîmițării mișcării 
social-democratice, vorbitorul a rele
vat că această sarcină i-a revenit lui 
Vladimir Ilici Lenin, militant înflă
cărat pentru cauza proletariatului, a 
oamenilor muncii, care, datorită spi
ritului său de pătrundere in esența 
fenomenelor specifice Rusiei, anali
zate in contextul internațional dat, a 
înțeles că victoria revoluției, răstur
narea țarismului sint imposibil de în
făptuit fără existența unui partid 
marxist al proletariatului, avînd o

t V

11,43

vremea
Timpul probabil pentru intervalul 30 

iulie, ora 21 — 2 august, ora 21. In 
țară : După o răcire de scurtă durată, 
care se va resimți îndeosebi în nordul 
și estul țării, vremea se va încălzi din 
nou» Cerul variabil va prezenta înno- 
rări accentuate la începutul intervalu
lui în Maramureș, Transilvania și Mol
dova, unde, pe alocuri, vor cădea averse 
de ploaie însoțite de descărcări electri

ce. în rest, aceste fenomene vor fi izo
late. Vintul va sufla slab ptnă la mo
derat, cu intensificări de scurtă durată 
îndeosebi în zona de munte. Tempera
turile minime vor fi cuprinse între 10 
și 20 de grade, iar cele maxime între 
22 și 32 de grade, mai ridicate în a 
doua parte a intervalului. Izolat, grin
dină. In București : Vremea va fi ușor 
instabilă, cu cerul variabil. Averse de 
ploaie șl descărcări electrice se vor pro
duce în primele zile. Vintul va sufla 
slab pînă la moderat. Temperaturile mi
nime vor oscila între 14 și 18 grade, Iar 
cele maxime între 28 șl 32 de grade.

politică 
munci- 
istorica 
munci- 
această

ideologie revoluționară, o strategie și 
tactică unice.

După ce s-a referit pe larg la ma
rile realizări obținute de oamenii 
muncii sovietici in anii care au urmat 
victoriei Marii Revoluții Socialiste 
din Octombrie, vorbitorul a spus :

Cu prilejul aniversării a opt de
cenii de la crearea P.C.U.S., comu
niștii din România iși exprimă sen
timentele de solidaritate cu comu
niștii, cu toți oamenii sovietici, ho- 
tărirea de a dezvolta în continu'are 
prietenia și colaborarea statornicite 
între poporul român și popoarele so
vietice, între partidele comuniste din 
cele două țări.

Poporul român a 
acesta împlinirea a 
crearea partidului . 
muncitoare din România, eveniment 
de însemnătate istorică pentru trans
formarea revoluționară a societății 
românești, pentru socialism — a ară
tat vorbitorul, referindu-se apoi pe 
larg la etapele importante parcurse 
de tara noastră pe calea edificării 
noii orinduiri sociale, în perioada ce 
a trecut de la victoria revoluției de 
eliberare socială și națională, anti
fascistă și antiimperialistă din august 
1944. Epoca cea mai fertilă, de un 
dinamism fără precedent și cu în
făptuiri în toate domeniile de acti
vitate — în economie, știință, invă- 
țămînt și cultură, cit și în viața so
cială — este perioada care a trecut de 
la Congresul al IX-lea al Partidului 
Comunist Român, de cînd în fruntea 
conducerii partidului și statului se 
află tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretarul general al partidului, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, care are rolul decisiv în elabo
rarea și înfăptuirea politicii interne 
și externe a partidului și statului 
nostru, în fundamentarea căilor de 
dezvoltare a patriei noastre, în elu
cidarea proceselor social-politice ale 
contemporaneității.

Relațiile româno-sovletice au cu
noscut o continuă dezvoltare în anii 
socialismului. Aceste relații se înte
meiază pe asemenea factori funda
mentali, cum sint comunitatea orin- 
duirii socialiste, identitatea țelurilor 
și năzuințelor, stima și respectul re
ciproc.

La adincirea și amplificarea rapor
turilor româno-sovietice, un rol de
cisiv il au întilnirile și convorbirile 
dintre conducătorii Partidului Comu
nist Român și ai Partidului Comu
nist al Uniunii Sovietice, care au 
deschis de fiecare dată largi orizon
turi relațiilor de prietenie, colabo
rare și solidaritate dintre cele două 
partide și state, îmbogățind și confe

sărbătorit anul 
90 de ani de la 
politic al clasei

rind noi valențe acestor relații, iden- 
tificînd noi domenii de conlucrare 
rodnică. In acest sens se înscrie și 
întilnirea din decembrie 1982 dintre 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, secre
tarul general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii So
cialiste România, și tovarășul Iuri 
Vladimirovici Andropov, secretarul 
general al Comitetului Central al 
Partidului Comunist al Uniunii So
vietice, președintele Prezidiului So
vietului Suprem al Uniunii Republi
cilor Sovietice Socialiste.

Arătînd că adunarea festivă de
București consacrată aniversării a __ 
de ani de la Congresul al II-lea al 
P.M.S.D.R. reprezintă o nouă expre
sie a prieteniei frățești dintre țările, 
popoarele și partidele noastre comu
niste, E. M. Tiajeinikov, ambasadorul 
extraordinar și plenipotențiar al 
Uniunii Sovietice în țara noastră, a 
subliniat, în cuvîntul său : Congre
sul al II-lea al P.M.S.D.R. a desă- 
vîrșit procesul de unificare a orga
nizațiilor marxiste revoluționare din 
Rusia pe principiile ideologice, poli
tice și organizatorice elaborate de 
V. I. Lenin. în arena istoriei a în- 

' ceput să acționeze un partid de tip 
nou — partidul clasei muncitoare, 
partidul comunismului științific, 
partidul revoluției socialiste și al 
edificării comuniste. Partidul bolșevi
cilor — a continuat vorbitorul — s-a 
aflat In fruntea luptei revoluționare 
a proletariatului și a condus masele 
de oameni ai muncii spre Octombrie 
victorios. Marea Revoluție Socialistă 
din Octombrie a marcat o cotitură 
radicală în destinele istorice ale 
umanității, a inaugurat o eră nouă 
—■ era trecerii de la capitalism Ia 
socialism.:

în continuare, ambasadorul sovie
tic a spus : într-un răstimp de 89 de 
ani, P.C.U.S. s-a transformat dintr-o 
mică organizație a marxiștilor revo
luționari într-o armată cu un efec
tiv de peste 13 milioane de oameni.

la
80

Forța puternică, energia revoluțio
nară ale partidului nostru sînt con
diționate de faptul că el se călăuzeș
te după teoria marxist-leninistă, cla
sa muncitoare jucind un rol defini
toriu in formarea și activitatea lui.

După ce s-a referit pe larg la suc
cesele dobîndite de poporul sovietic 
în opera de construcție socialistă, 
vorbitorul a spus : Partidul nostru 
acordă zi de zi atenție dezvoltării 
prieteniei frățești și colaborării re
ciproce dintre U.R.S.S. și Republica 
Socialistă România. Legăturile din
tre P.C.U.S. și Partidul Comunist 
Român, dintre Uniunea Sovietică și 
România reprezintă o pildă elocven
tă de colaborare frățească Intre po
poarele țărilor socialiste. Se dezyol- 
tă cu succes legăturile în domeniile 
politic, economic, cultural șl în alte 
domenii.

O însemnătate deosebită pentru 
întărirea relațiilor dintre popoarele 
sovietic și român o au întîlnirile 
dintre conducătorii partidelor și sta
telor noastre, tovarășii I. V. Andro
pov și Nicolae Ceaușescu. Noi sîn- 
tem convinși că prietenia și frăția 
revoluționară dintre partidele și po
poarele noastre se vor întări și dez
volta pe baza principiilor imuabile 
ale marxism-leninismului și inter
naționalismului socialist.

Permiteți-mi ca în aceste clipe so
lemne să urez comuniștilor, uteciști- 
lor, tuturor oamenilor muncii din 
România socialistă noi succese in 
edificarea socialismului dezvoltat, în 
progresul economiei, științei și cul
turii.

■ • -fr . . . ■ .. ■
La Muzeul ds istorie a partidului' 

comunist, a mișcării revoluționare și 
democratice din România a fost or
ganizată expoziția „80 de ani de la 
Congresul al II-lea al Partidului 
Muncitoresc Social-Democrat din 
Rusia, 1903—1983".

ÎNTÎLNIRE PRIETENEASCĂ
Cu prilejul împlinirii a opt dece

nii de la cel de-al II-lea Congres al 
P.M.S.D.R., ambasadorul Uniunii So
vietice la București, E .M. Tiajelni- 
kov, a organizat, în aceeași zi, la 
sediul ambasadei, o Intîlnire priete
nească.

Au luat parte tovarășii Miu Do- 
brescu, membru supleant al Comite
tului Politic Executiv, secretar al 
C.C. al P.C.R., Constantin Oancea,

adjunct al ministrului afacerilor ex
terne, Ion Popescu-Puțuri, directorul 
Institutului de studii istorice și so- 
cial-politice de pe lingă C.C. al 
P.C.R., reprezentanți ai conducerii 
unor ministere și instituții centrale, 
ai unor organizații de masă și ob
ștești, activiști de partid, membri al 
conducerii Asociației de prietenie 
româno-sovietică.

PROGRAMUL 1
Telex
Din marea carte a patriei
Cinci miliarde de oameni. Docu
mentar
Noi in anul 2000. Pasiunile nu au 
vacanță. (Emisiune realizată In ta-

băra concursului republican de 
automodele de la Năvodari) 

12,00 Ora de muzică
12,50 Tragerea de amortizare ADA3 
13,00 ‘
17,55
18,10
18,30

LISTA OFICIALA

ȘTIRI SPORTIVE
® Campionatele mondiale 

caiac-canoe au continuat vineri 
lacul Kaukajarvi, din orașul finlan
dez Tampere, cu disputarea seriilor 
pe distanța de 500 m. In proba fe
minină de caiac — 4, echipajul 
României (Maria Ștefan, Agafia 
Buhaev, Tecla Borcănea, Nastașia 
Ionescu) s-a clasat pe locul secund 
in seria a Il-a obținînd calificarea 
direct în finală. Costică 
canoe simplu, Dumitru 
Feodor Gurei, la canoe 
echipajul masculin de caiac 4 
cîștigat seriile respective, calificîn- 
du-se pentru semifinale. Au mai ob
ținut calificarea în semifinale Ion 
Birlădeanu, la caiac simplu, și echi
pajul de caiac dublu (Gheorghe 
Nițu-Victor Ignat).

Astăzi sint programate semifinale
le și finalele pe distanța de 1 000 m.

• în prima zi a Balcaniadei de 
înot ce se desfășoară în orașul iu
goslav Rijeka, reprezentanții Româ
niei au obținut două if "’-1"
Carmen _____ '
nină de 4X100 m liber. Carmen Bu
naciu a ____1
proba ds 100 m fluture, cu timpul de 
1’ 04” 38/100, pe locul secund cla- 
sindu-se o altă reprezentantă a 
țării noastre,. Gabriela Baka — 
1’ 04” 88/100.

Ștafeta feminină de 4X100 m 
ber, alcătuită din Carmen F 
Mariana 
lescu și 
cursa cu

Dintre 
obținut 
clasată pe locul doi la 100 m liber, 
cu timpul de 1’ 00” 02/100, Costin Ne
grea — argint la 100 m liber, cu tim
pul de 54” 16/100, șl ștafeta mascu
lină de 4X200 m liber, situată pe lo
cul trei în proba respectivă.

0 Partidele semifinale ale probe
lor de simplu din cadrul finalelor 
„Daciadei" la tenis, competiție ce se

de 
pe

Olaru, la 
Bețiu ■ și 
dublu, și 

au

victorii, prin
Bunaciu și ștafeta femi-

terminat învingătoare în

- i li-
Bunaciu, 

Mandache, Irinel Pănu- 
Anca Pătrășcoiu, a cîștigat 
timpul de 4’ 03” 19/100. 
sportivii români au mai 
medalii Anca Pătrășcoiu,

desfășoară în aceste zile la Brașov, 
s-au încheiat cu următoarele rezul
tate : masculin : Florin Segărceanu
— Andrei Dirzu 7—5, 6—0, 6—1 ; Du
mitru Hărădău — Traian Marcu 6—3, 
6—2, 6—9 ; feminin : Lucia Romanov
— Corina Taloș 8—6, 6—9 ; Daniela 
Moise — Maria Romanov 6—2, 6—3.

® Proba de sabie pe echipe din 
cadrul campionatelor mondiale de 
scrimă de la Viena a fost cîștigată 
de selecționata U.R.S.S., care a în
trecut in finală cu 9—6 formația Un
gariei. Medalia de bronz a fost cuce
rită de reprezentativa Italiei, învin
gătoare cu 9—3 în meciul cu echipa 
Bulgariei.

în turneul pentru locurile 
echipa • României a învins cu
R.F. Germania și a pierdut cu 7—8 
întilnirea cu Franța, ocupînd în fi
nal locul șapte.

La sfîrșlt de săptămtnă 
Reportaj TV.
Serial științific : „Spre anul 2000" 
Iulie. Cronica evenimentelor poli
tice 
1001 de seri
Telejurnal 0 întrecerea socialistă 
in cinstea marii sărbători

19.15 Strălucită solie de pace, prietenie 
șl colaborare. Vizita președintelui 
Nicolae Ceaușescu Împreună cu to
varășa Elena Ceaușescu hi țări 
africane (II)

20.15 Estrada estivală
20,25 Teleenciclopedia
20,45 Film serial „Bulevardul Paullsta". 

(Ultimul episod)
21.30 Fantezii... fantezii
22.15 Telejurnal • Sport
22.30 Invitații televiziunii

a libretelor de economii pentru turism Ieșite ciștigătoare la tragerea 
la sorți pentru trimestrul II 1983

libretelor de economii cu cîștiguri 
in materiale de construcție 

ieșite ciștigătoare Ia tragerea la sorți 
pentru trimestrul II 1983

B

Nr. 
crt.

Numărul 
libretului 

de economii
Valoarea 
eiștigului

1. 922-306-65 10 000
2. 903-126-358 5 000
3. 914-256-17 5 000
4. 902-223-85 5 000
5. 945-205-207 5 000

5 cîștiguri în valoare totală
de lei 30 000

Titularii libretelor de economii 
ieșite cîștigătoare trebuie să se pre
zinte în cel mult 30 de zile de la data 
tragerii la sorți la sucursalele și fi
lialele C.E.C. pentru a li se' elibera 
adeverințele necesare procurării ma
terialelor de construcție.

10,30
19,00

PROGRAMUL Z
20.15 Ecran de vacanță
20,43 Pagini muzicale de mare popu

laritate
21,10 Profil componistic
22.15 Telejurnal 0 Sport
22,30 Bună seara, fețe, bună seara, 

băieți I

LOTO
NUMERELE EXTRASE

LA TRAGEREA DIN 29 IULIE 1983
Extragerea I : 4 44 30 3 34 51 6 52 10
Extragerea a Il-a : 68 55 23 45 65 

12 99 86 22.

LISTA OFICIALA
a libretelor de economii 

pentru construirea de locuințe 
ieșite cîștigătoare la tragerea la sorți 

pentru trimestrul II 1983

Nr. 
crt.

Numărul 
libretului 

de economii
Valoarea 
eiștigului

1. 816-1-1746 15 000
2. 843-1-1080 10 000
3. 831-103-1056 10 000
4. 832-1-906 10 000

4 cîștiguri in valoare totală
de lei 45 000

Plata ciștigurilor se efectuează de 
către sucursalele și filialele C.E.C.

Titularii libretelor ieșite cîștigă
toare pot folosi cîștigurile obținute 
pentru a contracta, în condițiile Le
gii nr. 4/1973, prin unitățile unde iși 
au locul de muncă, construitea de 
locuințe proprietate personală.

Nr. 
crt.

Nr. libretului 
de economii

Cîștigurile obținute 
(in ordinea valorii)

Valoarea 
eiștigului

1. 403-1-273 U.R.S.S. 9 0002. 424-104-698 44 9 0003. 411-371-3 9 0004. 460-204-14 9 0005. 418-134-38 9 0006. 443-1-952 ai 9 0007. 452-232-41 « 9 0008. 460-206-431 <u 9 0009. 462-201-1230 M 9 00010. 463-139-523 ai 9 000
11. 459-1-5466 oi 9 000
12. 460-209-136 as 9 000
13. 403-1-447 R. P. Polonă 7 000
14. 424-151-25 91 7 000
15. 416-1-295 M 7 000
16. 414-421-1 « 7 00017. 418-616-5 a 7 000
18. 443-1-1064 OS 7 000
19. 428-1-168 M 7 000
20. 460-207-169 «4 7 000
21. 462-202-10 a 7 000
22. 463-139-624 Ol 7 000
23. 459-1-5532 a 7 000
24. 460-209-388 * 7 000

25. 403-1-650 R. S. Cehoslovacă 6 900
26. 421-1-200 <u 6 900
27. 416-1-911 ai 6 900
28. 430-1-168 d 6 900
29. 450-1-359 d 6 900
30. 443-1-1199 ei 6 900
31. 453-1-106 « 6 900
32. 460-207-796 r m 6 900
33. 462-202-346 a 6 900
34. 463-342-14 a 6 900
35. 459-1-5639 « 6 900

' 36. 460-209-514 u 6 900

37. 403-254-162 R. D. Germană 6 700
38. 408-1-743 44 6 700
39. ' 416-1-1295 M 6 700
40. 431-1-131 6 700
41. 454-205-45 44 6 700
42. 423-418-23 u 6 700
43. 404-1-367 <4 6 700
44. 461-205-986 6 700
45. 462-207-414 as 6 700
46. 464-1-624 os 6 700
47. 459-1-5781 M 6 700
43. 413-194-123 a 6 700

TOTAL : 48 excursii în valoare de lei 355 200

Cîștigătorii au obligația să se pre
zinte în cel mult 30 de zile de la data 
tragerii la sorți la sucursalele și filia
lele C.E.C. pentru a ii se elibera ade
verința necesară îndeplinirii forma

lităților în legătură cu efectuarea 
excursiei.

In cazul neprezentării în termen 
sau al neefectuării excursiei, ciștigu- 
rile se plătesc în numerar.
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Recentele vizite ale tovarășului Nicolae Ceaușescu, 

Împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu

MOSCOVA

Strâluciiâ manifestare a prieteniei si solidarității 
oo tărie africane, cu toate tărie angajate in lupta 
pentru progres si dezvoltare liberă, de sine stătătoare
NOI RELATĂRI Șl COMENTARII ALE PRESEI Șl POSTURILOR DE 

RADIOTELEVIZIUNE DE PESTE HOTARE

NICOLAE CEAUȘESCU Șl TOVARĂȘUL EIDEL CASTRO ROZ
Fidel Castro Ruz a tovarășului 
Gheorghe Rădulescu, membru al Co
mitetului Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R., vicepreședinte al Consiliului 
de Stat, șeful delegației de partid și 
de stat române care a participat la 
festivitățile din Cuba dedicate celei 
de-a XXX-a aniversări a Asaltului 
asupra cazărmii Moncada — Ziua 
insurecției naționale cubaneze.

în cursul întrevederii, desfășurată 
într-o atmosferă cordială, au fost 
abordate aspecte ale relațiilor bilate
rale româno-cubaneze, precum și ale 
situației internaționale actuale.

★
Tovarășul Gheorghe Rădulescu a 

avut, de asemenea, o întilnire cu to
varășul Carlos Rafael Rodriguez, 
membru al Biroului Politic al C.C. 
al P.C. din Cuba, vicepreședinte al 
Consiliului de Stat și al Consiliului 
de Miniștri ale Republicii Cuba.

i ,

HAVANA 29 (Agerpres). — Din 
partea tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, au fost trans
mise tovarășului Fidel Castro Ruz, 
•prim-secretar al Comitetului Central 
al Partidului Comunist din Cuba, 
președintele Consiliului de Stat și 
al Consiliului de Miniștri ale Repu
blicii Cuba, un cald salut tovărășesc, 
împreună cu urări de prosperitate 
poporului cubanez prieten.

Mulțumind, tovarășul Fidel Castro 
Ruz a transmis tovarășului Nicolae 
Ceaușescu urări de sănătate și feri
cire personală, de noi succese în ac
tivitatea consacrată edificării socia
lismului în România, de bunăstare 
pentru poporul 'român.

Schimbul de mesaje a fost prile
juit de primirea de către tovarășul

MOSCOVA 29 (Agerpres). — După 
cum informează agenția T.A.S.S., la 
Moscova a avut loc, vineri, o adunare 

. festivă consacrată celei de-a 80-a ani
versări a Congresului al II-lea al 
Partidului Muncitoresc Social-Demo
crat din Rusia. în prezidiul adunării 
au luat loc membri ai Biroului Po
litic, secretari ai C.C. al P.C.U.S., 
alți conducători de partid și de stat.

Raportul intitulat „Partid al acțiu
nii revoluționare" a fost prezentat de 
Mihail Zimianin, secretar al 
P.C.U.S. Vorbitorul a evocat

C.C. al 
drumul

de partid, rolul său înparcurs 
înfăptuirea Marii Revoluții Socialiste 
din Octombrie, în mobilizarea mase
lor largi la edificarea noii orînduiri 
socialiste. El s-a referit apoi la pre
ocupările actuale ale P.C.U.S. în con
struirea societății socialiste și comu
niste și a abordat o serie de probleme 
ale actualității internaționale, rele- 
vind pozițiile partidului și statului 
sovietic, îndeosebi cu privire la evi
tarea confruntărilor militare, pentru 
asigurarea păcii și securității po
poarelor.

Presa de peste hotare continuă să consacre spații am
ple vizitelor întreprinse de tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu, in Etiopia Socia
listă, Republica Zimbabwe, Republica Populară Mozambic, 
Republica Zambia și Republica Democratică Somalia, sub
liniind că această nouă și strălucită acțiune de politică

externă a României reprezintă - prin întreaga sa desfă
șurare - o puternică manifestare a prieteniei, solidarității 
militante și colaborării cu aceste țări, cu toate țările în 
curs de dezvoltare în lupta pentru progres economic si 
social, pentru întărirea independenței naționale și dezvol
tare liberă, de sine stătătoare.

PHENIAN
Un drum de

Convorbiri româno-coreene

PRESA, RADIOUL ȘI TELEVI
ZIUNEA DIN ZIMBABWE au infor
mat opinia publică despre încheierea 
cu succes a itinerarului african. 
Anunțînd întoarcerea la București a 
înalților oaspeți români, ziarul „THE 
HERALD", care apare la Harare, 
scrie, ca și alte mijloace de infor
mare in masă zimbabweene, că A- 
cordul de cooperare economică din
tre România și Somalia, semnat 
de președinții Nicolae Ceaușescu 
și Mohamed Siad Barre la Mo
gadiscio, Acordul de colaborare 
dintre Partidul Comunist Român și 
Partidul Socialist Revoluționar So
malez și celelalte documente înche
iate cu prilejul vizitei la nivel inalt 
în Somalia, relevă hotărîrea celor 
două țări de a dezvolta colaborarea 
multilaterală in domeniile minier, al 
agriculturii, industriei și transportu
rilor.

în legătură cu vizita tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, împreună cu to
varășa Elena Ceaușescu, la Moga
discio, agenția CHINA NOUĂ scrie : 
președinții Somaliei și României au 
semnat un acord de cooperare intre 
Partidul Comunist Român și Partidul 
Socialist Revoluționar Somalez și un 
protocol privind dezvoltarea coope
rării economice 
și intensificarea 
schimburilor co
merciale între 
cele două țări, 
într-o declarație 
comună, președin
tele Ceaușescu 
și președintele 
somalez, Moha
med Siad Barre, 
s-au angajat să 
întărească relații
le dintre cele 
două țări în do
meniile cooperă
rii tehnice, edu
cației și culturii. 
Căi doi președinți 
au examinat si
tuația din Cornul 
Africii și și-au 
exprimat îngrijo
rarea pentru pacea regiunii, pro- 
nunțîndu-se pentru soluționarea 
problemelor litigioase pe cale paș
nică. Ei au subliniat — relevă 
mai departe China Nouă — ne
cesitatea de a se trece la măsuri 
efective în cadrul O.N.U., pentru 
realizarea prevederilor Rezoluției 435 
a ’Consiliului de Securitate referi
toare la independența Namibiei și au 
relevat necesitatea de a se ajunge la 
o reglementare globală, la o pace 
justă și durabilă în Orientul Mijlo
ciu, bazată pe retragerea trupelor 
israeliene din teritoriile arabe ocupa
te în 1967, pe recunoașterea drep
tului poporului palestinian la auto
determinare și Ia crearea unui stat 
propriu, independent. Cei doi șefi de 
stat au cerut organizarea unei con
ferințe internaționale în cadrul 
O.N.U., cu participarea tuturor păr
ților interesate, inclusiv a O.E.P., in 
vederea reglementării problemelor 
complicate din Orientul Mijlociu.

De asemenea, PRESA CEHO
SLOVACA a informat despre con
vorbirile dintre tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Parti
dului Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, și 
Samora Machel, președintele Parti
dului FRELIMO, președintele Repu
blicii Populare Mozambic. RUDE 
PRAVO, organ al C.C. al P.C. din 
Cehoslovacia, precizează că, în cadrul 
convorbirilor de la Lusaka, președin
ții României și Zambiei au exprimat 
hotărîrea de a acționa pentru dezvol
tarea și aprofundarea relațiilor ro- 
mâno-zambiene în diferite domenii 
de activitate și au subliniat impor
tanța asigurării păcii și securității in 
întreaga lume.

PRESA CENTRALĂ, RADIOUL ȘI 
TELEVIZIUNEA DIN R.D. GER
MANA au relatat pe larg despre vi
zita tovarășului Nicolae Ceausescu, 
împreună cu tovarășa Elena 
Ceaușescu, pe pămîntul african. S-au 
făcut referiri la declarațiile comune 
semnate cu prilejul vizitelor, scoțîn- 
du-se în evidență necesitatea între
prinderii de măsuri concrete în direc
ția atenuării încordării internațio
nale, dezarmării în Europa, trans
formării Oceanului Indian într-o 
zonă a păcii.

Relatînd despre convorbirile ofi
ciale ale tovarășului Nicolae 
Ceaușescu cu omologul său somalez, 
Mohamed Siad Barre, agenția cuba
neză PRENSA LATINA relevă că 
cele două părți au afirmat că există 
ample posibilități de realizare a unor 
schimburi comerciale mai largi, pre
cum și de diversificare și adîncire a 
cooperării în domeniile agricol, mi
nier, industrial, energetic, al prospec
țiunilor geologice, pescuitului, con
strucțiilor, transporturilor și altele, 
inclusiv sub raportul formării de so
cietăți mixte de stat. Președinții 
Nicolae Ceaușescu și Siad Barre au 
examinat, de asemenea, actuala si
tuație internațională, iar șeful statu
lui român a reafirmat necesitatea 
creșterii luptei pentru pace și soluțio
nării conflictelor pe cale politică.

Itinerarul african al șefului statu
lui și partidului nostru s-a aflat, de 
asemenea, în atenția presei egiptene. 
Sub titlul „Aprofundarea relațiilor 
României cu țările africane", coti
dianul „LE JOURNAL D’EGYPTE" 
menționează că pe parcursul vizitelor

efectuate de președintele Nicolae 
Ceaușescu în țările africane au fost 
semnate declarații comune și acorduri 
de cooperare economică și tehnică, 
asigurînd cadrul aprofundării priete
niei, solidarității și conlucrării din
tre România și statele vizitate. Se 
menționează că președintele Româ
niei s-a pronunțat pentru convocarea 
unei intilniri la nivel inalt' a țărilor 
in curs de dezvoltare în vederea în
tăririi cooperării economice dintre 
ele și a armonizării pozițiilor lor în 
negocierile viitoare cu statele dez
voltate. Articolul este însoțit de o 
fotografie a șefului statului român.

Alte articole se referă la ultima 
etapă a turneului african, mențio- 
nînd încheierea unui protocol de co
operare economică cu Somalia și 
a unui acord de cooperare între 
Partidul Comunist Român și Parti
dul Socialist Revoluționar Soma
lez. De asemenea, este inserat ape
lul președintelui României pentru 
asigurarea accesului imediat al Na
mibiei la independență și lichidarea 
politicii de apartheid și discriminare 
rasială din Africa de Sud.

In articolul intitulat „Necesitatea 
conferinței la nivel inalt a țărilor in 
curs de dezvoltare", ziarul indian

© „Președintele Nicolae Ceaușescu a manifestat 
o profundă preocupare față de marile pro
bleme ale țărilor în curs de dezvoltare, pro- 
movînd ideea unei strînse colaborări pentru 
accelerarea progresului lor economico-social 
pe calea dezvoltării independente”.

® „Acorduri și înțelegeri care creează un ca
dru favorabil pentru aprofundarea relațiilor 
României cu țările africane”.

„PATRIOT" a subliniat, relatînd des
pre vizita în Etiopia Socialistă a to
varășului Nicolae Ceaușescu, că 
„România și Etiopia s-au pronunțat 
pentru o conferință la nivel înalt a 
țărilor in curs de dezvoltare in 
scopul intensificării cooperării din
tre aceste state". „O asemenea întil- 
nire — se arată în articol — va duce 
la armonizarea pozițiilor țârilor în 
curs de dezvoltare in vederea nego
cierilor viitoare cu țările dezvoltate 
și in scopul instaurării unei noi or
dini economice internaționale de care 
să beneficieze întreaga omenire". Se 
subliniază faptul că „propunerea, care 
urmează încheierii cu rezultate nesa
tisfăcătoare a sesiunii U.N.C.T.A.D. 
de la Belgrad, se regăsește în comu
nicatul comun publicat la încheierea 
vizitei oficiale de prietenie efectuate 
în Etiopia de președintele României".

Ziarul reliefează faptul că Româ
nia și Etiopia au reafirmat, totodată, 
sprijinul lor ferm pentru respectarea 
principiilor Cartei O.N.U. și ale Car
tei Organizației Unității Africane, 
evidențiind rolul determinant al 
O.U.A. împotriva imperialismului, 
colonialismului, neocolonialismului, 
rasismului și altor forme de Opre
siune.

„Cu privire la Namibia — scrie 
„Patriot" — cele două părți și-au ex
primat îngrijorarea în legătură cu 
tactici le de tergiversare a rezolvării 
problemei namibiene, practicate de 
regimul minoritar de la Pretoria".

AGENȚIA MAROCANĂ DE PRE
SĂ M.A.P. subliniază că în decla
rațiile comune date publicității la în
cheierea vizitelor în cele cinci țări 
africane este menționată dorința de 
întărire a relațiilor de prietenie, a 
solidarității și cooperării pe multiple 
planuri. în documente se subliniază 
necesitatea acordării independenței 
Namibiei, în același timp fiind con
damnată cu tărie politica de apart
heid a regimului rasist minoritar de 
la Pretoria.

în cadrul unei ample emisiuni con
sacrate problemelor politice ale Afri
cii, TELEVIZIUNEA CANADIANĂ 
(TV-GLOBAL) a comentat în ter
meni pozitivi rezultatele vizitei. Ță
rile africane acordă interes politicii 
de nealiniere, de promovare a inde
pendenței, iar în acest sens, România 
oferă un exemplu interesant. Pre
ședintele Nicolae Ceaușescu s-a apro
piat cu înțelegere de marile probleme 
ale țărilor în curs de dezvoltare, pro- 
movind teza unei colaborări eficace 
între ele, în fața lipsei de interes a 
marilor puteri de a le ajuta, s-a ară
tat în comentariu.

Făcînd un bilanț al noului itinerar 
african, agenția FRANCE PRESSE 
scrie : Nicolae Ceaușescu, conducăto
rul partidului și statului român, s-a 
întors la București după un turneu 
de două săptămini pe continentul 
african, care a inclus Etiopia, Zim
babwe, Mozambic, Zambia și Soma
lia. în cursul vizitei președintelui 
Nicolae Ceaușescu — care a mai vi
zitat Africa în 1972, 1977 și 1979 — au 
fost încheiate mai multe acorduri de 
cooperare economică între România 
și aceste state africane. în declara
țiile comune publicate la încheierea 
fiecărei vizite, președintele Nicolae 
Ceaușescu și-a exprimat satisfacția 
in legătură cu întărirea continuă a 
prieteniei, solidarității și cooperării

între România și țările africane vi
zitate.

Nicolae Ceaușescu s-a pronunțat în 
favoarea convocării unei conferințe 
la nivel inalt a țărilor în curs de dez
voltare — scrie France Presse, în 
scopul amplificării conlucrării dintre 
ele pe plan economic, precum și pen
tru armonizarea pozițiilor lor in ve
derea negocierilor viitoare cu statele 
dezvoltate. Nicolae Ceaușescu a subli
niat necesitatea de a se asigura ac
cesul neîntîrziat la independență al 
Namibiei și de a se lichida urgent 
și total politica de apartheid și de 
discriminare din Africa de Sud. în 
declarația făcută ziariștilor la aero
portul din Mogadiscio, înaintea ple
cării, Nicolae Ceaușescu a apreciat că 
este foarte satisfăcut de convergen
tele de vederi cu președintele Soma
liei, Mohamed Siad Barre. Anterior, 
președintele român adresase țărilor 
în curs de dezvoltare apelul de a în
tări cooperarea dintre ele, subliniind 
necesitatea instaurării unei noi ordini 
economice internaționale și relevînd 
că decalajul dintre prețurile la ma
teriile prime și cele ale produselor 
industriale se adîncește. Nicolae 
Ceaușescu — relevă agenția franceză
— a condamnat din nou politica de 

apartheid pro
movată de Re
publica Sud-Afri- 
cană, ca și actele 
de agresiune ale 
acestei țâri îm
potriva țărilor a- 
fricane vecine.

Sintetizînd re
zultatele vizitei 
întreprinse de to
varășul Nicolae 
Ceaușescu, îm
preună cu t o- 
v a r ă ș a Elena 
Ceaușescu, în cele 
cinci țări africa
ne, agenția ASSO
CIATED PRESS 
subliniază im
portanța docu
mentelor semnate 
de șeful statului 

român cu conducătorii țărilor vizita
te, documente vizînd dezvoltarea 
prieteniei și colaborării României cu 
statele respective, agenția mențio- 
nind că pe. agenda convorbirilor o- 
ficiale dintre tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și conducătorii statelor 
vizitate s-au aflat probleme majore 
ale actualității internaționale, intre 
care'- dezarmarea, raporturile dintre 
țările in curs de dezvoltare și cele 
industrializate, precum și situația din 
Africa australă.

în încheiere, Associated Press a- 
rată că președintele Nicolae 
Ceaușescu a sosit la Mogadiscio 
venind de la Lusaka, unde a avut 
convorbiri cu președintele Zambiei, 
Kenneth David Kaunda. Declarația 
comună româno-zambiană, semnată 
de cei doi președinți, se pronunță 
pentru accesul neintirziat al Namibiei 
la independentă și cere regimului 
sud-african minoritar rasist să pună 
capăt politicii de apartheid și acțiu
nilor agresive împotriva statelor ve
cine.

în relatarea consacrată ultimei 
etape a vizitei tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, împreună cu tovarășa 
Elena Ceaușescu, pe continentul afri
can, agenția UNITED PRESS IN
TERNATIONAL pune in evidență 
faptul că în cadrul convorbirilor o- 
ficiale cu șeful statului somalez au 
fost examinate probleme privind co
operarea dintre România și Somalia 
in domeniile industrial, agricol, tehr 
nico-științific, precum și extinderea 
schimburilor comerciale. Se mențio
nează că aceste convorbiri, care au 
prilejuit, totodată, examinarea unor 
probleme internaționale de interes 
major — cum sînt depășirea actualei 
crize economice mondiale, situația 
din Africa, Asia și America • Latină
— s-au desfășurat într-o atmosferă 
de prietenie și de înțelegere deplină. 
Sint, de asemenea, consemnate unele 
din măsurile decurgînd din dialogul 
la nivel înalt româno-somalez.

Președintele României, Nicolae 
Ceaușescu, și-a încheiat la Moga
discio turneul întreprins in cinci 
țări africane, printr-un apel adresat 
Somaliei și Etiopiei de a negocia o 
reglementare a disputei lor, subli
niază in relatarea sa agenția REU
TER. reliefind precizarea președinte
lui Nicolae Ceaușescu că o pace du
rabilă in Cornul Africii nu poate fi 
obținută decît prin dialog pașnic.

Referindu-se la conținutul Declara
ției comune româno-somaleze, sem
nată de președinții Nicolae Ceaușescu 
și Mohamed Siad Barre, agenția 
menționată scrie că Somalia și Româ
nia au afirmat intenția lor de a 
intensifica și mai mult schimbul 
de informații și de experiență in 
domeniile agricol, minier și dezvoltă
rii industriale, construcțiilor, trans
porturilor și pescuitului.

în Declarația comună, se precizea
ză în continuare, se arată că șefii de 
stat ai celor două țări au examinat 
situația din Cornul Africii și și-au 
exprimat îngrijorarea în legătură cu 
situația din regiune, pronunțîndu-se 
pentru soluționarea problemelor li
tigioase pe cale pașnică.

Cei doi președinți se pronunță pen
tru acțiuni unitare și eficiente care 
să determine oprirea amplasării de 
noi rachete cu rază medie de acțiune 
în Europa, reducerea și lichidarea 
celor existente.

, (Agerpres)

PHENIAN 29 (Agerpres). — Dele
gația guvernamentală română, condu
să de tovarășul Neculai Agachi, mi
nistrul industriei metalurgice, pre
ședintele Asociației de prietenie ro- 
mâno-coreeană, care a participat la 
manifestările de la Phenian, cu pri
lejul celei de-a 30-a aniversări a 
victoriei in războiul pentru eliberarea 
patriei, a fost primită de Pak Sen 

. Cer, membru al Biroului Politic al 
C.C. al Partidului Muncii din Coreea, 
vicepreședinte al Republicii Popu
lare Democrate Coreene.

Vicepreședintele Pak Sen Cer a 
adresat mulțumiri conducerii de 
partid și de stat a Republicii Socia
liste România pentru participarea de
legației la festivitățile de la Phenian 
și a apreciat că aceasta constituie o 
expresie a sprijinului și solidarității 
pe care România le manifestă față de

lupta poporului coreean pentru uni
ficarea pașnică și independentă a ță
rii sale.

Cu prilejul întilnirii au fost abor
date o serie de probleme privind 
colaborarea și cooperarea economică 
dintre România și R.P.D. Coreeană, 
care cunosc o dezvoltare continuă, 
ca rezultat al convorbirilor și înțele
gerilor de la București și Phenian 
dintre tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, și tovărășul Kim. 
Ir Sen, secretar general al Comite
tului Central al Partidului Muncii 
din Coreea, președintele Republicii 
Populare Democrate Coreene.

La întrevedere, care s-a desfășurat 
într-o atmosferă caldă, prietenească, 
a participat Isidor Urian, însărcinatul 
cu afaceri a.i. al țării noastre la 
Phenian.

întrevedere luri Andropov—Le Duan
MOSCOVA 29 (Agerpres). — Vi

neri a avut loc la Moscova o întîl- 
nire între luri Andropov, secretar 
general al C.C. al P.C.U.S., președin
tele Prezidiului Sovietului Suprem al 
U.R.S.S., și Le Duan, secretar general

al C.C. al P.C. din Vietnam. între
vederea a prilejuit un schimb de in
formații asupra unor importante pro
bleme ale vieții de partid și de stat 
din cele două țări și examinarea 
unor probleme actuale ale situației 
internaționale de interes reciproc.

Demilitarizarea științei — parte integrantă 
a eforturilor pentru dezarmare

Intervenție a delegației române în Comitetul de dezarmare 
de la Geneva

GENEVA 29 (Agerpres). — Proli
ferarea și dezvoltarea unor noi tipuri 
de arme de distrugere in masă și a 
unor sisteme de asemenea arme, de^ 
terminate de cercetarea în scopuri 
militare, a constituit subiectul noii 
intervenții a delegației române în Co
mitetul de dezarmare de la Geneva.

Pornind de la concepția tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, conform căreia 
demilitarizarea științei reprezintă o 
parte integrantă a eforturilor pentru 
dezarmare, delegația română a for
mulat o seric de propuneri concrete 
destinate negocierii unor măsuri de 
interzicere globală a tuturor cerce
tărilor militare desfășurate in vede
rea producerii de noi tipuri de arme 
de distrugere in masă sau sisteme dc 
asemenea arme. în intervenția sa, 
reprezentantul țării noastre a rea
mintit propunerile Comitetului na
țional român „Oamenii de știință 
și pacea" privind asocierea sa- 
vanților, a cercetătorilor la efor
turile Comitetului de dezarmare in 
vederea negocierii unor acorduri de

limitare și reducere a cercetărilor în 
scopuri militare, în special în acele 
domenii în care sînt in curs de per
fecționare noi tipuri de arme de dis
trugere. Delegația română a propus 
și la această sesiune crearea pe lin
gă comitetul de la Geneva a unui 
organism ad-hoc al oamenilor de ști
ință, care ar avea mandatul să ana
lizeze aspecte ale disocierii cercetă
rii științifice de scopurile militare și 
ale asocierii sale cu utilizări exclu
siv pașnice, in slujba umanității și 
civilizației, nu a distrugerii lor.

★
Delegația țării noastre in Comitetul 

pentru dezarmare de la Geneva a 
avut o întilnire cu participanții la 
programul special al Națiunilor Uni
te pentru problemele dezarmării.

Cu această ocazie au fost prezen
tate inițiativele României in organi
zațiile internaționale, 
rii noastre in forurile 
pentru declanșarea 
proces" de dezarmare, 
in domeniul nuclear.

contribuția ță- 
de specialitate 
unui autentic 
în primul rind

Evenimentele din America Centrală
® Deschiderea reuniunii de Ia Ciudad de Panama a miniștrilor 
de externe din unele țări latino-americane @ Un vot semnificativ 

în Camera Reprezentanților a Congresului S.U.A.
CIUDAD DE PANAMA 29 (Ager

pres). — La Ciudad de Panama s-au 
deschis lucrările reuniunii miniștri
lor relațiilor externe din țările mem
bre ale „Grupului de la Contadora" 
— Columbia, Mexic, Panama și Ve
nezuela — și omologilor lor din une
le state din America Centrală, res
pectiv Guatemala, El Salvador, Hon
duras, Costa Rica și Nicaragua, in 
vederea găsirii „cu toată urgența" a 
unor formule de pace la situațiile 
conflictuale din regiune.

Cei nouă miniștri de externe pre- 
zenți la reuniune vor analiza propu
nerile de pace conținute îp „Declara-

ția de la Cancun" a președinților ță
rilor „Grupului de la Contadora" și 
inițiativa similară lansată la 19 iulie 
a.c. de către Nicaragua. Participan
ții vor dezbate, de asemenea, evolu
ția situației din regiune in ultimele 
zile, în contextul prezenței unor nave 
militare americane in apele terito
riale din America Centrală, notează 
agenția France Presse.

Dezbaterile din
Consiliul de Securitate
NAȚIUNILE UNITE 29 (Agerpres). 

— La New York au început dezba
terile Consiliului de Securitate al 
O.N.U., întrunit la cererea grupului 
țărilor arabe, asupra situației din te
ritoriile arabe ocupate de Israel, în 
urma recentelor acte de represiune 
comise dc trupele israeliene de ocu
pație în localitatea Al Khalil (He
bron), de pe malul vestic al Iorda
nului, care s-au soldat cu victime în 
rindul populației arabe pașnice.

Ambasadorul Iordaniei, Abdullah 
Salah, a declarat că incidentele de la 
Al Khalil se integrează într-o opera
țiune sistematică a autorităților is
raeliene în teritoriile arabe ocupate 
cu scopul de a determina populația 
arabă să-și abandoneze căminele.

Observatorul permanent al O.E.P. 
la O.N.U., Zehdi Labib Terzi, a dat 
citire unui mesaj din partea preșe
dintelui Comitetului Executiv al 
O.E.P., Yasser Arafat, în care, între 
altele, se face apel la întreaga co
munitate internațională să condamne 
practicile și politica Israelului in te
ritoriile arabe ocupate și să sprijine 
dreptul poporului palestinian la 
crearea unui stat național indepen
dent.

Au mai luat cuvîntul reprezentan
tul R.D.P. a Yemenului, ambasadorul 
Abdullah Al-Ashtal, președintele 
grupului țărilor arabe, și ambasado
rul Pakistanului, S. Shah Nawaz.

Țările arabe au distribuit în Con
siliul de Securitate un document de 
lucru menit să stea la baza unui pro
iect de rezoluție in această proble
mă. Lucrările consiliului continuă.

WASHINGTON 29 (Agerpres). — 
în urma • unor dezbateri furtunoase 
Camera Reprezentanților a Congresu
lui S.U.A. a aprobat un proiect de 
lege care prevede sistarea oricărui 
ajutor militar acordat elementelor 
care se opun regimului sandinist. din 
Nicaragua, informează- agenția U.P.I. 
Hotărirea Camerei Reprezentanților 
constituie un eșec pentru președin
tele Reagan, care a desfășurat o in
tensă campanie împotriva acestui 
proiect, și o victorie pentru criticii 
politicii sale în America Centrală — 
scrie agenția U.P.I. Proiectul urmea
ză să fie examinat in perioada ur
mătoare în Senat, unde, după cum 
apreciază agențiile U.P.I. și France 
Presse, se așteaptă ca el să fie res
pins în redactarea sa actuală, intru- 
cit republicanii dispun de majoritate.

Se împlinesc 80 de ani de__
greșul al II-lea al P.M.S.D.R. — 
eveniment pe care istoria il con
semnează ca marcind întemeierea, 
sub conducerea nemijlocită a lui 
V. I. Lenin, a partidului de tip nou 
al clasei muncitoare din Rusia, In- 
truchipind principiile politico-ideo- 
logice și organizatorice leniniste, 
care reprezentau o dezvoltare crea
toare a marxismului, crearea parti
dului de avangardă al proletariatu
lui a deschis o etapă calitativ nouă 
in lupta clasei muncitoare, a mase
lor oprimate împotriva regimului 
țarist, pentru transpunerea in via
ță a ideilor socialismului științific, 
pentru eliberarea de exploatare și 
făurirea unei noi orînduiri sociale.

Comuniștii, oamenii muncii din 
țara noastră participă din toată ini
ma la aniversarea acestui eveni
ment — glorios jubileu al P.C.U.S., 
eveniment marcant în viața po
poarelor sovietice.

Făurirea partidului revoluționar 
al clasei muncitoare din Rusia a 
constituit un rezultat legic al dez
voltării sociale. Desfășurat in 1898, 
in absența lui Lenin, care se afla 
pe atunci in deportare, primul Con
gres al P.M.S.D.R. nu a putut duce 
la constituirea unei organizații po
litice unitare, combativă, centrali
zată, intrucit nu a fost adoptat un 
statut, și nici un program organizat 
de luptă. Este meritul lui Lenin de 
a fi acționat cu fermitate 
toarcerea din deportare 
transformarea P.M.S.D.R. 
partid capabil să conducă, 
viatul la înfăptuirea misiunii' sale 
istorice. Pornind de la consideren
tul că in soluționarea acestei pro
bleme complexe nu există „modele 
gata confecționate", Lenin s-a an
gajat intr-o vastă activitate teore
tică și practică, elaborind princi
piile caracteristice ale construcției 
și activității unui partid capabil să 
organizeze și să conducă clasa mun
citoare in viitoarele bătălii.

în acest spirit, la Congresul al 
II-lea al P.M.S.D.R., desfășurat mai 
intii la Bruxelles, iar apoi la Lon
dra, au fost adoptate statutul și 
programul partidului, care . chema 
masele la luptă, sub 
Clasei muncitoare- in 
avangarda sa revoluționară, pentru 
răsturnarea absolutismului țarist, 
pentru cucerirea puterii politice și 
restructurarea întregii societăți pe 
baze socialiste.

Pe baza acestor orientări. Parti
dul Comunist al Uniunii Sovietice 
a străbătut un drum care a dus la 
schimbări de însemnătate istorică in 
viața popoarelor sovietice, cu 
profunde consecințe pe plan inter
național. El a condus clasa mun
citoare la victoria Marii Revoluții 
Socialiste din Octombrie in Rusia, 
care a marcat prăbușirea imperiu
lui țarist și formarea primului stat 
al muncitorilor și țăranilor, deschi- 
zind o eră nouă — a construirii 
orinduiril sociale fără clase și fără 
exploatare, era socialistă și comu
nistă.

Forța creatoare a popoarelor so
vietice, sub conducerea P.C.U.S., s-a 
vădit din plin in ampla activitate 
constructivă desfășurată în cele 
peste șase decenii și jumătate, timp 
in care, biruind, mari dificultăți, 
piedici de tot felul' au transformat 
vechea Rusie înapoiată din punct 
de vedere economic intr-un puter
nic stat socialist, cu un potențial 
economic și tehnico-științific de 
prim rang, avind un mare rol pe 
arena mondială, ca factor al luptei 
pentru pace și colaborare interna
țională.

In prezent, activitatea desfășurată 
de oamenii sovietici are in vedere 
înfăptuirea hotăririlor celui de-al 
XXVI-lea Congres al P.C.U.S., ale 
plenarelor ulterioare ale C.C. și in
dicațiilor cuprinse in cuvintările to
varășului 
creșterea eficienței producției so
ciale, pe baza celor mai noi cuce- 
riri ale științei și tehnicii, ridicarea

la Con-

la rein- 
pentru 
intr-un 

proleta-

conducerea 
frunte cu

luri Andropov, pentru

productivității muncii și calității 
produselor, sporirea bunăstării ma
teriale și spirituale a întregului 
popor.

Gloriosul jubileu al comuniștilor 
din U.R.S.S. constituie pentru co
muniștii din România un prilej de a 
evoca relațiile de solidaritate cu 
vechi rădăcini istorice dintre mișcă
rile muncitorești și -popoarele din 
cele două țări in lupta pentru eli
berare socială și națională.

Odată cu crearea P.C.R., aceste 
tradiții au fost ridicate la un nivel 
superior. Partidul nostru, a acționat 
neabătut pentru statornicirea unor 
relații de bună vecinătate și prie
tenie cu U.R.S.S., iar mai tirziu a 
desfășurat o amplă activitate 'împo
triva fascismului iu ascensiune, s-a 
ridicat cu hotărire contra pregătirii 
războiului antisovietic. După actul 
istoric de la 23 August 1944, singele 
vărsat în comun de ostașii români 
și sovietici in luptele pentru eli
berarea întregului teritoriu al țării, 
pină la victoria finală asupra Ger
maniei naziste, a cimentat pentru 
totdeauna prietenia, dintre popoare
le noastre.

Stimulată de comunitatea de 
orînduire, de ideologie și de țeluri, 
colaborarea româno-sovietică, in 
spiritul prevederilor Tratatului de 
prietenie, colaborare și asistență 
mutuală, a cunoscut un proces de 
permanentă adîncire și diversifi
care, in interesul progresului operei 
de construcție socialistă și comunis
tă din țările noastre.

Evidențiind această evoluție con
tinuu ascendentă. tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU declara : 
„Doresc să subliniez că, în spiritul 
tradiționalelor legături dc prietenie 
și colaborare statornicite intre 
partidele, țările și popoarele noas
tre, relațiile româno-sovietice cu
nosc o dezvoltare continuă — pe 
tărîm politic, economic, tehnico- 
științific și in alte domenii de acti
vitate — și consider că există toate 
condițiile ca ele să se dezvolte și 
mai puternic, in viitor, in interesul 
popoarelor noastre, al cauzei gene
rale a socialismului și păcii".

Constituie un motiv de satisfacție 
pentru ambele popoare dezvol
tarea intensă a colaborării in do
meniul economic — domeniu hotă- 
ritor pentru accelerarea operei de 
construcție socialistă și comunistă. 
Este semnificativ astfel faptul că 
Uniunea Sovietică a deținut și de
ține in mod constant primul loc in 
ansamblul legăturilor economice 
externe ale României. Se impune 
relevată ponderea crescindă pe care 
o capătă formele noi, superioare, de 
cooperare și specializare in produc
ție, ilustrativă fiind in acest sens 
realizarea prin eforturi comune a 
unor importante obiective econo
mice. Se dezvoltă, de asemenea, le
găturile pe tărimul științei și teh
nologiei, ca și pe planul culturii și 
invățăminlului, schimburile de ex
periență pe linie de partid și de 
stat, in variate domenii ale făuririi 
noii orînduiri — toate acestea afir- 
mindu-se ca pirghii importante in 
întărirea continuă a prieteniei din
tre popoarele noastre.

în spiritul înaltei răspunderi ce 
le revine față de propriile popoare, 
față de cauza generală a păcii și so
cialismului, România și Uniunea ’ 
Sovietică conlucrează activ pe arena 
internațională, , acționând 
oprirea încordării, pentru 
și aprofundarea politicii 
tindere.

Cu prilejul măreței aniversări a 
P.C.U.S., comuniștii din România 
adresează comuniștilor sovietici 
calde felicitări și un fierbinte salut 
tovărășesc, împreună cu urarea de 
a obține noi șt Însemnate succese 
in marea lor operă constructivă, în 
înflorirea in continuare a patriei, 
potrivit intereselor cauzei generale 
a socialismului, păcii și progresu
lui in lume.

încheierea 
Seimului R.

VARȘOVIA 29 (Agerpres). — La 
Varșovia s-au încheiat lucrările șe
dinței Seimului, ultima din sesiunea 
de vară a organului legislativ su
prem al R.P. Polone. Au participat 
Wojciech Jaruzelski, prim-secretar

pentru 
reluarea 

de des-

AI. CĂMPEANU

lucrărilor
P. Polone
al C.C. al P.M.U.P., și alți condu
cători de partid și de stat polonezi.

Seimul a adoptat mai multe 
iecte de legi, printre care cele 
vind noi reglementări fiscale.

pro-
pri-

Agențiile de presa 
pe scurt

PROTEST AL R.P.D. COREENE LA PANMUNJON. La propunerea 
părții R.P.D. Coreene, la Panmunjon s-a desfășurat, vineri, o nouă șe
dință a Comisiei militare de armistițiu din Coreea — transmite agenția 
A.C.T.C. în cadrul ședinței, reprezentantul R.P.D. Coreene a protestat 
in legătură cu provocările militare comise in ultima perioadă dc trupele 
sud-coreenc și cele americane staționate in Coreea de Sud. El a atras 
atenția asupra consecințelor și răspunderii care decurg din asemenea 
acte față de poporul coreean și de întreaga lume.

APEL AL CONSILIULUI O.N.U. 
PENTRU NAMIBIA. Intr-o decla
rație dată publicității la sediul Na
țiunilor Unite, Consiliul O.N.U. 
pentru Namibia a condamnat în
ființarea recentă de către guvernul 
rasist de la Pretoria a așa-numitu- 
lui „Consiliu de stat pentru Nami
bia”, însărcinat cu elaborarea unei 
constituții a acestui teritoriu ocupat 
ilegal de Republica Sud-Africană. 
în scrisoare se adresează tuturor 
statelor apelul de a nu recunoaște 
„acest nou complot al rasiștilor din 
Africa de Sud vizînd perpetuarea 
ocupării ilegale a Namibiei".

1

CONVORBIRI TURCO—ELENE. 
Delegațiile Turciei și Greciei, care 
s-au întîlnit la Ankara pentru a 
studia posibilitățile de cooperare e- 
conomică și turistică între cele 
două țări, au încheiat convorbirile 
„intr-o atmosferă prietenească și 
constructivă" — se arată in comu
nicatul comun dat publicității in ca
pitala turcă.

ACT PROVOCATOR AL R.S.A. 
ÎMPOTRIVA R. P. ANGOLA. Un 
tren de persoane, care circula in 
provincia angoleză Moxico, a fost 
aruncat în aer de elemente aflate 
in solda regimului rasist de la Pre
toria, s-a anunțat în capitala țării, 
Luanda. în acest atentat și-au pier
dut viața 50 de persoane, iar alte 
210 au fost rănite.

INUNDAȚII. Revărsarea fluviu
lui Yangtze, ca urmare a ploilor 
abundente căzute pe întinse zone 
ale teritoriului R.P. Chineze, a pro
vocat inundații care au afectat 10 
provincii și municipalități situate 
pe malurile fluviului — a declarat 
ziariștilor ministrul adjunct pentru 
gospodărirea apelor și energiei, Li 
Boning, citat de agenția China 
Nouă.
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