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Din inițiativa și în prezența tovarășului

® Realizarea planului național de îmbunătățiri 
funciare — cauză a întregului popor!

® Bătălia pentru o producție industrială suplimentară 
de cel puțin 12 miliarde lei în 1983

© Urgențe în agricultură
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Nicolae Ceaușescu, a avut loc

organizatorice și politico - educațive

-y

ÎN ÎNTÎMPI NAREA 

MARII NOASTRE 
SĂRBĂTORI 

NAȚIONALE

Din inițiativa tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socialiste România, in zi
lele de 2-3 august a avut loc, la Mangalia, o 
consfătuire de lucru pe problemele muncii orga
nizatorice și politico-educative.

Ultima parte a lucrărilor s-a desfășurat in pre
zența tovarășului Nicolae Ceaușescu.

împreună cu conducătorul partidului și statului, 
In prezidiu au luat loc tovarășa Elena Ceaușescu, 
tovarășii losif Banc, Emil Bobu, Ion Coman, Nicolae 
Constantin, Petre Lupu, Gheorghe Oprea, Gheorghe 
Pană, Ion Pățan, Dumitru Popescu, liie Verdeț, Miu 
Dobrescu, Petru Enache, Nicu Ceaușescu, Suzana 
Gâdea, Ana Mureșan, Ion Stoian, Gheorghe 
Stoica.

La consfătuire au participat primii secretari și 
secretarii pentru problemele organizatorice și de 
propagandă ai comitetelor județene de partid, șe
fii secțiilor organizatorice și de propagandă ale 
comitetelor județene, șefi de secție adjuncți și șefi 
de sectoare de la C.C. al P.C.R., alți activiști ai 
Comitetului Central al partidului, conducători ai 
organizațiilor de masă și obștești, ai Ministerului 
Educației și învățământului, Consiliului Culturii și 
Educației Socialiste, Comitetului pentru probleme
le consiliilor populare, conducerile uniunilor de 
creație, cadre de la Academia „Ștefan Gheorghiu", 
de la Consiliul politic superior al armatei și Con
siliul politic al Ministerului de Interne, redactori- 
șefi ai presei centra!^.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu au fost salutați, pe traseul străbătut 
prin stațiunile de pe litoral, cu deosebită însu
flețire de locuitorii acestor localități, de numeroși 
oameni ai muncii aflați la odihnă.

In piața centrală a orașului Mangalia erau 
arborate, în semn sărbătoresc, drapelele patriei 
și partidului. Era aliniată o companie de ostași 
ai marinei noastre militare.

Aici se aflau mii de cetățeni care au ținut să 
întimpine, și de această dată, cu toată căldura 
inimii, pe tovarășul Nicolae Ceaușescu și tovarășa 
Elena Ceaușescu. Ei purtau, cu dragoste, portre
tele tovarășului Nicolae Ceaușescu și tovarășei 
Elena Ceaușescu.

Bucuria acestei reintilniri cu secretarul general 
al partidului și-a găsit expresie în impresionante 
manifestări. Cei prezenți au aclamat îndelung, cu 
însuflețire, pentru partid și secretarul său gene
ral. Pe mari eșarfe erau înscrise cuvintele cu 
profundă rezonanță in sufletul și conștiința națiu
nii : „Ceaușescu - P.C.R. I", „Ceaușescu și po
porul I", „Stima noastră și mîndria, Ceaușescu - 
România I", „Ceaușescu - România, pacea și 
prietenia I". Coruri reunite au intonat vibrantul cîn- 
tec „Partidul - Ceaușescu - România". Pionieri 
și șoimi ai patriei, formații artistice au întregit, 
prin cintec și dans, atmosfera sărbătorească din 
această zi. Toate acestea s-au constituit intr-un 
fierbinte omagiu de dragoste și recunoștință pe 
care locuitorii Mangaliei l-au adus conducătoru
lui iubit al partidului și statului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, pentru tot ceea ce a făcut și face ca 
înfățișarea orașului și a județului lor, a întregii 
țări să devină mai prosperă, ca viața oamenilor, 
a întregului popor să fie mereu mai frumoasă, mai 
plină de satisfacții.

Participanții la consfătuire au făcut, la rindul 
lor, o primire entuziastă conducătorului partidului

și statului nostru, aplaudind și ovaționind înde
lung, aclamind „Ceaușescu-P.C.R. I"; „Ceaușescu 
și poporul I".

Consfătuirea, avind un pronunțat caracter de 
lucru, a analizat, în ședințe plenare și pe grupe, 
in spiritul unei inalte exigențe, modul in care au 
acționat organele și organizațiile de partid pen
tru mobilizarea oamenilor muncii de la orașe și 
sate in vederea realizării sarcinilor pe 1983, an 
decisiv pentru îndeplinirea, în condiții exemplare, 
a cincinalului actual, înfăptuirii neabătute a obiec
tivelor stabilite de Congresul al Xll-lea și Con
ferința Națională ale partidului. Ea a stabilit mă
suri politice și organizatorice de o importanță deo
sebită menite să asigure creșterea rolului și in
fluenței organelor și organizațiilor de partid în 
toate sectoarele vieții politice, economice și so
ciale a țării.

Lucrările consfătuirii s-au ținut într-un moment 
cind întregul popor cinstește cu aleasă bucurie și 
justificată mindrie patriotică împlinirea a 18 ani de 
la Congresul al IX-lea al partidului, care a marcat 
începutul epocii celei mai rodnice in împliniri din 
istoria patriei noastre. Au fost reafirmate, și cu 
acest prilej, sentimentele de nețărmurită dragoste, 
stimă și recunoștință ale comuniștilor, ale tuturor 
cetățenilor patriei, fără deosebire de naționalitate, 
față de tovarășul Nicolae Ceaușescu, a cărui gin- 
dire revoluționară, profund originală, și vastă ex
periență politico-organizatorică și-au pus cu stră
lucire amprenta pe toate marile împliniri ale aces
tor ani.

In cadrul lucrărilor, tovarășii Emil Bobu, membru 
al Comitetului Politic Executiv, secretar al C.C. al 
P.C.R., losif Banc, membru al Comitetului Politic 
Executiv, secretar al C.C. al P.C.R., și Petru 
Enache, membru supleant al Comitetului Politic 
Executiv, secretar al C.C. al P.C.R., au făcut ex
puneri în legătură cu problemele supuse dez
baterii.

In spiritul indicațiilor date de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretarul general al partidului, al te
zelor și ideilor formulate cu diferite prilejuri, in 
cadrul expunerilor prezentate au fost analizate, în
tr-un spirit de înaltă exigen'ă, activitatea desfă
șurată de organele și organizațiile de partid, de 
organizațiile de masă și obștești, de toți factorii 
educaționali, au fost prezentate succesele, expe
riențele și acțiunile inițiate, lipsurile și cauzele a- 
cestora, dar mai ales măsurile ce trebuie luate 
pentru afirmarea tot mai puternică a rolului con
ducător al partidului, pen.ru întărirea muncii po- 
litico-ideologice și cultural-educative la toate nive
lurile, pentru făurirea omului nou cu o conștiință 
înaintată, constructor devotat al societății socia
liste multilateral dezvoltate.

Expunerile au fost urmate de rapoarte ale pri
milor secretari și secretari ai unor comitete jude
țene de partid.

In cadrul dezbaterilor în plen și pe grupe au 
luat cuvintul 88 tovarăși.

Consfătuirea a evidențiat experiența acumulată 
de organizațiile de partid in domeniul muncii or
ganizatorice in vederea întăririi răspunderii și e i- 
genței comuniștilor, a tuturor oamenilor muncii 
pentru îndeplinirea sarcinilor de plan, pentru fo
losirea judicioasă a bazei tehnico-materiale de 
care dispune societatea noastră în momentul de 
față, pentru valorificarea superioară a resurselor 
materiale și financiare, a timpului de muncă, pen

tru sporirea continuă a eficienței întregii activi
tăți. A fost subliniată preocuparea comitetelor ju
dețene, municipale, orășenești și comunale pen
tru ridicarea nivelului calitativ al muncii lor, pen
tru creșterea forței de mobilizare a organizațiilor 
de partid in realizarea prevederilor de plan la toți 
indicatorii pe acest an și)pe întregul cincinal, in 
aplicarea consecventă a principiilor noului meca
nism economico-financiar. A fost reliefată prac
tica inițierii de dezbateri cu activul de partid, cu 
cadrele de bază, pe sectoare de activitate, pen
tru cunoașterea, însușirea și aplicarea orientărilor 
stabilite de conducerea partidului. In acest ca
dru s-a evidențiat aportul însemnat al muncii or
ganizatorice la realizările dobindite în toate do
meniile.

Evidențiind succesele însemnate obținute în per
fecționarea stilului și metodelor de muncă ale or
ganizațiilor de partid, consfătuirea a relevat, tot
odată, că în munca organizatorică continuă să se 
manifeste încă o serie de neajunsuri. Organele și 
organizațiile de partid nu s-au implicat perma
nent, cu fermitate, în înfăptuirea sarcinilor eco
nomice prioritare și n-au intervenit, întotdeauna, 
prin toate pirghiile muncii organizatorice și poli
tice, pentru îndeplinirea integrală și ritmică a pla
nului in industrie, agricultură, construcții, trans
porturi, a producției de export, a indicatorilor de 
calitate și eficiență, pentru realizarea in cele mai 
bune condiții a programului de autoconducere și 
autoaprovizionare a populației. S-a semnalat lip
sa unui control de partid susținut, concret și exi
gent in unele județe, ceea ce a condus la neîn- 
deplinirea unor prevederi ale planului în profil te
ritorial. De asemenea, in activitatea unor organe 
și organizații de partid s-au manifestat tendințe 
de slăbire a spiritului critic și autocritic, a fer
mității și combativității revoluționare,, de forma
lism și superficialitate in muncă, de automulțumire 
și justificare a lipsurilor.

Criticînd asemenea stări de lucruri, participan
ții la dezbateri s-au referit la măsurile ce trebuie 
întreprinse pentru îmbunătățirea în continuare a 
muncii organizatorice, a stilului și metodelor de 
lucru, pentru lichidarea neintirziată a lipsurilor, 
pentru ridicarea activității de partid la nivelul ac
tualelor cerințe calitative, astfel incit activitatea 
desfășurată în acest sector să devină un factor 
hotăritor în înfăptuirea politicii partidului nostru.

Participanții la consfătuire au analizat, pe larg, 
modul in care sînt transpuse în viață importan
tele obiective stabilite în domeniul activității teo
retice, ideologice și politico-educative. S-a subli
niat că eforturile în acest domeniu au fost în
dreptate în direcția perfecționării stilului, a meto
delor organelor și organizațiilor de partid, ale tu
turor factorilor educaționali în conducerea uni
tară a muncii politico-ideologice, în vederea spo
ririi contribuției acesteia la ridicarea nivelului 
ideologic al comuniștilor, îmbunătățirea activității 
de educare patriotică, revoluționară a maselor, 
pentru mobilizarea tuturor forțelor națiunii la 
realizarea planului de dezvoltare economico-socia- 
lă a țării, la înfăptuirea politicii interne și externe 
a partidului și statului nostru.

Atit in ședințele plenare, cit și pe grupe de 
lucru s-a subliniat că un rol de cea mai mare 
însemnătate in orientarea întregii activități teore
tice și practice pe tărimul muncii politico-ideolo-

(Continuare în pag. a V-a)

A început fabricația 
de serie a combinei 
autopropulsate C-6 P, 

pentru recoltat porumbul
S-a scurs puțin timp de cind la 

nivelul conducerii partidului și sta
tului nostru s-a luat hotărîrea ca 
întreprinderea de autocamioane 
din Brașov, împreună cu între
prinderea „Semănătoarea" din Ca
pitală, să asimileze în fabricația de 
serie una din mașinile agricole 
cele mai solicitate de agricultura 
țării noastre : combina autopro
pulsată de recoltat porumb pe 6 
rinduri C-6 P — utilaj de mare 
complexitate și randament, capabil 
să execute toată gama de lucrări 
de recoltat : culegerea și depănu- 
șarea știuleților, tăierea și tocarea 
cocenilor și pănușelor.

Colectivului întreprinderii din 
Brașov i se cerea ca pentru cam
pania de recoltat porumbul din 
acest an să asigure 2 000 auto- 
șasiuri care să fie livrate uzinei 
„Semănătoarea", în vederea mon
tării echipamentelor de lucru. Deși 
documentația tehnică a sosit la 
Brașov eșalonat, în cursul lunilor 
februarie, martie și aprilie, colec
tivul întreprinderii de autocamioa
ne și-a mobilizat toate forțele, 
toate energiile, în vederea îndepli
nirii acestei sarcini în mod exem
plar, reușind ca intr-un timp-re- 
cord să pregătească fabricația in 
vederea asimilării celor peste 1 700 
repere necesare ăutoșasiului vii
toarei combine. Datorită abnega
ției cu care s-a lucrat la toate eșa
loanele uzinei, s-a reușit ca în 
numai trei luni să fie realizate 
atît motorul de 195 CP, cu care va 
fi echipată combina, derivat din 
motorul de 180 CP pentru tractoa
re, cit și celelalte subansamble : 
punte, șasiu, instalație hidraulică 
etc.

Toate acestea au creat condiții 
ca în cinstea zilei de 23 August să 
se realizeze încă de acum 150 șasiuri 
autopropulsate, dintre care circa 
50 au și fost expediate la „Semă
nătoarea", ceea ce constituie o ga
ranție că sarcina încredințată de 
partid și de stat de a se asigura 
pînă la sfîrșitul lunii septembrie 
2 000 bucăți autoșasiuri va fi în
deplinită cu succes. (Nicolae Mo
canul.

BIHOR: Producție 
fizică suplimentară

Desfășurînd larg întrecerea -so
cialistă in cinstea zilei de 23 Au
gust, oamenii muncii din industria 
județului Bihor raportează însem

nate sporuri de producție fizică. 
Bunăoară, în cele 7 luni scurse de 
la începutul anului, minerii și-au 
depășit prevederile de plan cu 
peste 5 600 tone lignit net sortat, 
petroliștii au produs suplimentar 
5,2 milioane mc gaze asociate uti
lizabile, 4 761 tone păcură, 3 410 
tone uleiuri minerale, supunînd 
prelucrării peste cotele planifica
te mai bine de 9 000 tone țiței, 
energeticienii au pulsat suplimen
tar 141 233 mii kWh energie elec
trică pe bază de cărbune, in timp 
ce constructorii de mașini-unelte 
au înregistrat o producție supli
mentară ce însumează 49 milioane 
lei. Bilanțul perioadei la care ne 
raportăm relevă totodată realiza
rea peste nivelurile stabilite a 4 000 
mc BCA, mobilier din lemn în 
valoare de 4,4 milioane lei. con
fecții textile evaluate la 70,8 mi
lioane lei, sticlărie mșnaj însu- 
mînd 2,4 milioane lei, alte pro
duse deosebit de utile economiei 
naționale, asigurînd astfel realiza
rea peste prevederi, la nivelul 
județului, a unei producții-marfă 
industriale de peste 186 milioane 
lei. (loan Laza).

PRAHOVA : Zilnic, planul 
la producția de cărbune 

depășit
— Care sînt, tovarășe director 

Vasile Tudor, cele .mai semnifica
tive faptă de muncă înregistrate 
ieri, 3 august, la mina Filipeștii 
de Pădure, al cărei colectiv se află 
pe primul loc în întrecerea socia
listă pe țară ?

— Vrem să ne prezentăm de 
„Ziua minerului" și la marea săr
bătoare națională a patriei, 23 Au
gust, cu rezultate-record în muncă. 
Ieri am reușit să scoatem din sub
teran suplimentar peste 300 tone 
cărbune, ceea ce reprezintă 15 la 
sută din producția noastră zilnică. 
Evenimentul zilei însă îl reprezin
tă rezultatele brigăzii de tineri 
conduse de Gheorghe Banu, din 
abatajul frontal mecanizat 6 700. 
Aici s-a înregistrat jumătate din 
plusul de cărbune scos peste plan. 
Este cel mai bun rezultat obținut 
de brigadă de cind s-a constituit.

Și încă un eveniment. Ieri, colec
tivul nostru și-a îndeplinit anga
jamentul anual inițial in întrecerea 
socialistă de a da țării peste plan 
33 000 tone cărbune net de cea mai 
bună calitate. In cinstea zilei de 
23 August, ortacii, maiștrii, ingine
rii au hotărît să-și suplimenteze 
angajamentul. (Constantin Că
prarul.

GORJ : în premieră, 
benzi miniere pentru 

subteran
La întreprinderea de articole 

tehnice din cauciuc și cauciuc re
generat din Tg. Jiu — o puternică 
citadelă a industriei socialiste mo
derne, ridicată în ultimii ani pe 
aceste meleaguri — s-a realizat și 
introdus de curînd în producția de 
serie un nou tip de benzi miniere 
pentru subteran. După cum ne-a 
relatat inginerul Ion Teiu, secreta
rul comitetului de partid, noul tip 
de benzi de cauciuc s-a obținut 
după o tehnologie proprie. pusă 
la punct de colectivul secției de 
transportoare împreună cu compar
timentul tehnic al întreprinderii. 
Atît în probele de laborator, cit și 
la examenul producției, benzile 
miniere „de Tg. Jiu" au dovedit o 
fiabilitate superioară față de toate 
tipurile de benzi folosite pînă 
acum, inclusiv față de cele prove
nite din import, avînd ca trăsătură 
caracteristică rezistența mult cres
cută in condițiile exploatării în 
mediu grizutos. Colectivul tîrgu- 
jian s-a angajat ca in cinstea zilei 
de 23 August să asigure principa
lilor săi beneficiari — unitățile 
miniere din Valea Jiului — peste
5 000 ml din noul tip de benzi. 
(Dumitru Prună).

BACĂU : Prin creșterea 
productivității muncii

Oamenii muncii din industria 
județului Bacău întîmpină ziua de 
23 August cu remarcabile succese 
în producție. Printr-o mai bună 
organizare a muncii, folosirea din 
plin a timpului de lucru și a zes
trei tehnice aflate în dotare, prin 
aplicarea unor tehnologii moderne 
de fabricație, ei au reușit să reali
zeze o producție-marfă suplimen
tară în valoare de 820 milioane 
lei. Aceasta se concretizează în
6 000 tone cărbune de bună calita
te, 3 000 tone produse petrochimi
ce, 183 milioane mc gaze-combus- 
tibili, 245 tone armături industria
le din fontă și oțel, 15 000 perechi 
încălțăminte, 71 000 mp țesături, 
mașini-unelte pentru prelucrarea 
metalelor prin așchiere în valoare 
de 75 milioane lei și alte produse 
solicitate de beneficiarii interni și 
externi. De remarcat că întregul 
spor de producție a fost realizat 
pe seama creșterii productivității 
muncii. Pe podiumul întrecerii se 
situează petrochimiștii și con
structorii de utilaj chimic din 
Borzești, minerii din Comănești, 
petroliștii din Moinești, metalur- 
giștii din Bacău și textiliștii din 
Buhuși. (Gh. Baltă).

Un adevăr cu profunde rezonanțe în viața oamenilor:

România - țară nouă, cu locuințe 
noi pentru milioane de locuitori 

NUMĂRUL DE APARTAMENTE DATE ÎN FOLOSINȚA
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8 Felinarul 
de pe Retezat

O frumoasă inițiativă a 
vamontiștilor din orașul 
peni : amplasarea în zona
cului Bucura din masivul Rete
zat a unui cort de prim-ajutor. 
El se află la dispoziția tuturor 
drumeților pe cărările munților, 
mulți dintre ei mineri din Valea 
Jiului. Pentru cei care se rătă
cesc sau se află in dificultate 
pe un traseu sau altul, salva- 
montiștii le vin imediat in aju
tor. Cortul are culoarea galbenă 
și este vizibil de la mari dis
tante. Pe timp de noapte, pre
zența lui este semnalată de un 
felinar tip C.F.R., la fel de lesne 
de observat. Echipajul cortului 
este format dintr-un medic și 
doi alpiniști, gata în orice mo
ment să intervină la nevoie. Ba, 
mai mult, ei mențin legătura 
prin radio cu Spitalul orășenesc 
Lupeni, care „patronează" în
treaga acțiune.

Raritate bibliofilă
în colecția Bibliotecii filialei 

din Cluj-Napoca a Academiei 
se păstrează unul dintre cele 
mai valoroase manuscrise ro
mânești cu miniaturi. Este vorba 
de „Liturghierul trilingv" (sla- 
vo-greco-român) realizat în 
Tara Românească la mijlocul 
secolului al XVII-lea.

Manuscrisul trilingv de 
Cluj-Napoca a făcut parte 
biblioteca lui Timotei C’.„__ ,
care il considera drept una din
tre cele mai importante și fru
moase piese din bogata sa 
lecție, 
florale, 
morfe 
tistică i

la 
din 

Clpariu,

co- 
Varietatea elementelor 

, zoomorfe și antropo- 
ii conferă o valoare ar- 
deosebltă.

I De ce i-a fost

I
• • •

I
I
I
I
I

I
I

La postul de miliție al comu
nei Stănilești, județul Vaslui, 
s-a prezentat un cetățean din lo
calitate cu o „jalbă-n proțap", 
scriind negru pe alb precum că, 
în timpul nopții, fusese jefuit 
de un răufăcător necunoscut.

Au început imediat investiga
țiile și omul a fost chemat din 
nou în fața organelor de ordine. 
Dar nu pentru a scrie o altă re- 
clamație, ci... o declarație despre 
ce se petrecuse în realitate.

în realitate, fiind beat criță, 
respectivul abandonase în curtea 
unui consătean ceasul de la 
mină, portmoneul cu bani și... 
cămașa de pe el.

— De ce n-ai spus așa de la 
început ? — a fost întrebat.

— Mi-era frică de nevas- 
ă-mea...
Care nevastă intrase între 

'■■mp în posesia „obiectelor", iar 
itul său s-a ales cu o amendă.
Tot mai bine era dacă avea 

încredere in consoartă...

Căldură mare...
aceste zile, dru- 
poposit la... po- 
„Căprioara" din 
n-au avut cu ceI

I
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într-una din 
meții care au 
pasul turistic 
județul Tulcea 
să-și potolească setea. Citorva
conducători auto, care au cerut 
apă minerală, li s-a răspuns că 
ava minerală nu se servește de
cit cu vin „la kil sau la trei 
sferturi". Băuturile răcoritoare 
erau depozitate sub arșița soare
lui și se aflau în plin proces de 
fermentație. Și pentru a fi ,.ta- 
cimul" complet, responsabilul 
unității încuiase și capacul fin- 
tinii, care pină nu de mult era 
renum'tă pentru apa ei rece și 
limpede. încuiase fintina pen
tru ca oamenii să nu-și poto
lească setea cu apă, ci cu vin.

Hotărit lucru, pe la popasul 
turist’ Căprioara" ar trebui 
să... isească nu numai dru
meți, ci și vreo echipă de con
trol. Dar mai 
trece vara !

repede, pină nu

ăla rufele. 
,e treburile

In 
ei,I
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U /e.'r-. 
timp ce-și vedea 
femeia s-a pomenit, din senin, 
insultată de un oarecare Aurel 
Chiv din Singeorz Băi. Atrăgîn- 
du-i atenția că e mai cuminte 
din partea lui să-și vadă de 
drum și s-o lase in pace, femeii 
nici nu i-a venit să-și creadă 
ochilor cină l-a văzut pe individ 
apropiindu-se amenințător de 
ea. Apoi, nici una, nici două, a 
început s-o lovească.

Aflind de cele intimplate, oa
menii au pornit în căutarea făp
tașului. Dar mai ia-l de unde 
nu-i. Parcă intrase in părâint, 
nu alta I

Pină la urmă, i-au dat de... 
urmă, dar unde credeți ? Se as
cunsese in podul casei unui ce
tățean. Tremura ca varga. Dar 
de ce d-a fost 
Jos îl așteptau 
lui, și oamenii 
deschise.

frică n-a scăpat, 
și oamenii satu- 
legii cu... brațele

I
I
I
I
I
I
I
I

Musca 
din mașina

O intimplare mai puțin obiș
nuită s-a petrecut pe ruta Baia 
Mare — Șomcuta Mare, pe care 
circula și autoturismul 1-MM- 
1692. La un moment dat, prin 
geamul deschis a pătruns in ma
șină o muscă. Biziitul ei il su
păra pe cel de la volan. în loc 
să oprească pe dreapta sau să 
le spună celorlalți trei pasageri 
să se „ocupe" ei de evacuarea 
muștii, conducătorul auto a în
cercat el însuși s-o prindă, să-i 
vină de hac. A fost suficientă o 
clipă de neatenție pentru a pier
de controlul volanului. Mașina a 
părăsit șoseaua, s-a izbit de un 
pom și s-a făcut armonică. Toți 
cei patru pasageri au fost 
accidentați.

prav

Rubricâ realizată de
Petre POPA
cu sprijinul corespondenților 
„Scînteii"
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SCRISORI ALE OAMENILOR MUNCII
ADRESATE CONDUCERII PARTIDULUI

analizate și soluționate in concordanță cu legile țării, cu principiile 
eticii și echității socialiste, in spiritul grijii față de om 

Masury hoțărîțe pențrujinbiinătățirea 

activității întreprinderii
Două scrisori adresate tovarășu

lui Nicolae Ceaușescu aduceau la 
cunoștință că la întreprinderea de 
anvelope Zalău, județul Sălaj, tre
burile nu merg bine, iar unele ca
dre de conducere ale acestei uni
tăți săvîrșesc ilegalități care preju
diciază avutul obștesc. în susține
rea afirmațiilor, scrisorile relatau o 
seamă de fapte și date concrete și 
solicitau verificarea de către acti
viști de la nivel central.

Scrisorile au fost renartizate spre 
cercetare — la indicația secretaru
lui general al partidului — pre
ședintelui Consiliului Central de 
Control Muncitoresc al Activității 
Economice și Sociale, la analiza
rea faptelor participînd și activiști 
de la Comitetul județean Sălaj al 
P.C.R., precum și specialiști ai Mi
nisterului Industriei Chimice. A 
rezultat că, în bună parte, cele se
sizate își găsesc confirmare. Ast
fel, echipamentul de automatizare 
pentru instalația de dozare la a- 
mestecuri, deși era prevăzut să fie 
executat în țară, a fost adus în
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Intr-un raport de cercetare al 
prim viceprim-ministrului de re
sort al guvernului și secretarului 
cu probleme agrare al C.C. al 
P.C.R., la o scrisoare adresată to
varășului Nicolae Ceaușescu, se 
precizează că directorul Trustului 
horticol Argeș a fost eliberat din 
funcție și sancționat de către se
cretariatul Comitetului județean 
Argeș al P.C.R cu vot de blam ; 
contabilul-șef al aceluiași trust — 
sancționat cu vot de blam, iar 
directorul I.P.I.L.F. Băiculești, 
Ciucă Nicolae, sancționat cu vot de 
blam, retrogradat și atenționat că, 
în cazul repetării abaterilor, va fi 
înlocuit din funcție.

Faptele care au condus la aceste 
măsuri au constat în încălcarea de 
către cei în cauză a legalității și in 
lipsa de grijă față de avutul ob
ștesc, ceea ce a determinat serioase 
pagube. Iată cîteva dintre ele. în 
anul 1981, fără ca acțiunea să fie
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Ordinea și legalitatea au fost restabilite

Inginerul Alexandru Gheorghe, 
de la Ocolul silvic Buzău, a adre
sat tovarășei Elena Ceaușescu o 
scrisoare privind o seamă de nere
guli în activitatea Inspectoratului 
silvic județean Buzău, solicitînd 
verificarea faptelor și luarea de 
măsuri corespunzătoare, intrucit 
anterior mai sesizase alte foruri, 
dar nu s-au luat nici un fel de mă
suri.

Scrisoarea a fost încredințată, 
pentru soluționare, Consiliului 
Central de Control Muncitoresc al 
Activității Economice și Sociale, la 
cercetări participind și activiști ai 
Comitetului județean Buzău al 
P.C.R., precum și specialiști de la 
Ministerul Silviculturii. în rapor
tul de cercetare se precizează că, 
în cea mai mare parte, faptele se
sizate s-au dovedit a fi adevărate. 
Din dispoziția conducerii inspecto
ratului și contrar normativelor în 
vigoare, s-au vîndut însemnate 
cantități de porumb personalu
lui silvic. De asemenea, se
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AUTOAPROVIZIONAREA în inițiative, experiențe, măsuri gospodărești
Soluții simple —rezultate vizibile
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Craiova este unul din munici
piile unde autoaprovizionarea a 
trecut, cu deosebire în acest an, pro
ba priceperii gospodărești și a roa
delor concrete. Ne spunea tovarășul 
Ion Chițimia, primarul municipiului : 
„întărind gospodăriile-anexă ale în
treprinderilor și multor altor unități, 
am degrevat piața de cererea unor 
importante cantități de produse ; 
sprijinindu-i pe cetățeni în cultiva
rea oricăror spații disponibile și creș
terea animalelor mici, am înlesnit 
considerabil aprovizionarea unui mare 
număr de gospodării ; receptind 
cu interes orice idee, oricît de neo
bișnuită la prima vedere, orice ini
țiativă, am valorificat neașteptate 
rezerve de creștere a producției ; și, 
mai ales, ne-am străduit să realizăm 
ceea ce am înscris în programele de 
toți stabilite...“.

O foarte precisă și complexă „stra
tegie a autoaprovizionării", grep de 
cuprins în spațiul restrîns al unui 
articol. Așa incit am ales ceea ce ni 
s-a părut mai interesant din noianul 
de date și fapte întîlnite.

Am urmat, pentru început, reco
mandarea primarului de a vedea ce 
se poate face din niște... vagoane 
vechi. Tovarășul Gheorghe Gheban, 
directorul întreprinderii de utilaj 
greu, ne-a invitat la o plimbare 
în jurul uzinei. O plimbare în cursul 
căreia a povestit de ce pe o porțiune, 
în preajma intrărilor, au fost plan
tate flori și de ce mai încolo se cul
tivă pe 3 000 de metri pătrați legume 
(„ca să le asigurăm o masă bogată"). 
Tot ascultind și notind, am ajuns la o 
mică incintă, străjuită pe trei laturi 
de tot atitea vagoane (foste vagoane 
de marfă) și închisă, pe cea de-a 
patra latură, de un gard. Și am văzut 
cum in aceste vagoane care așteptau 
anul trecut, la Roșiori, să fie casate 
pe motive de „virstă", sint crescuți 
40—50 de porci și peste 50 de iepuri, 
„îi hrănim numai cu resturi de la 
cantină și cu ceea ce cultivăm — ne 
explică directorul — incit carnea a 
ajuns să ne coste foarte puțin. 
Vagoanele n-au costat nici ele nimic, 
iar cu două bucăți de conductă de 
canalizare cu diametrul mare și o

A votul obștesc~-intangibil!

Însemnări din municipiul Craiova

cru din secții; autoritatea i-a fost 
diminuată și ca urmare a faptului 
că, împreună cu alte persoane, a 
consumat băuturi alcoolice în biroul 
său.

Față de deficiențele constatate în 
stilul de muncă al unor cadre de 
conducere, precum și pentru lipsu
rile din activitatea întreprinderii, 
secretariatul Comitetului județean 
de partid Sălaj a sancționat cu 
mustrare pe directorul întreprin
derii și a pus in discuția comitetu
lui de partid din întreprindere pe 
directorul adjunct, care a fost 
sancționat cu vot de blam. Totoda
tă, a fost adoptat un program de 
măsuri pentru îmbunătățirea acti
vității desfășurate de comitetul de 
partid și de conducerea întreprin
derii în vederea obținerii unor re
zultate economice superioare. De 
asemenea, a fost organizată o șe
dință a activului de partid din în
treprindere, în cadrul căreia s-au 
prelucrat și dezbătut concluziile 
desprinse cu ocazia controlului 
efectuat, precum și măsurile sta
bilite.

care prezintă deprecieri ce nu per
mit darea în consum.

întreprinderea pentru industria
lizarea legumelor și fructelor Băi
culești a vindut unor magazine să
tești mai bine de 5 000 kg ulei co
mestibil peste reoartițiile primite, 
contrar legii contractelor. De ase
menea, s-au înregistrat nereguli la 
distileria de rachiu din fructe, a- 
parținînd întreprinderii din Băicu
lești, care funcționează din decem
brie anul trecut ; aici nu era or
ganizată corespunzător evidența 
materiilor prime și a procesului de 
producție, situație reglementată în 
timpul cercetării.

Secretariatul Comitetului jude
țean Argeș al P.C.R. a luat și alte 
măsuri : recuperarea sumei repre- 
zentînd contravaloarea cartofilor 
predați unor consilii populare co
munale, stabilirea pagubei ca ur
mare a deprecierii pastei de toma
te și imputarea acesteia celor vino- 
vați.

dinului nr. 1685/1980 privind vînza- 
rea de material 1 irmos către popu
lația din mediul rural, in vederea 
punerii de acord 3 acestuia cu pre
vederile decretului referitor la in
tensificarea acțiunii de igienizare 
și curățire a pădurilor ; corelarea 
prețurilor de vînzare către popu
lație a lemnului de lucru și pen
tru foc, fasonat, întrucît in pre
zent unele sortimente de lemn de 
lucru au rămas cu prețuri infe
rioare lemnului pentru foc. S-a 
prevăzut să se efectueze un control 
de fond la Inspectoratul silvic ju
dețean Buzău, în scopul verificării 
întregii activități a acestuia.

Raportul de cercetare a fost tri
mis Ministerului Silviculturii și 
Comitetului județean Buzău al 
P.C.R. pentru a fi dezbătut într-o 
ședință lărgită a consiliului oame
nilor muncii din inspectoratul ju
dețean și a Se urmări aplicarea 
măsurilor stabilite.

Neculai ROȘCA

ora actuală mii de animale și păsări. 
Iar bunăvoința și spiritul gospodă
resc nu sînt întotdeauna suficiente. 

...Profesorul Vasilc Tașcău, di
rectorul Liceului pedagogic din mu
nicipiul doljean, a știut să transfor
me ideea autoaprovizionării intr-o 
neîntreruptă lecție practică, eco
nomică și gospodărească, pentru 
întregul corp profesoral și pentru 
toți cei 1 300 de elevi.

Ce se poate vedea în încăpătoarea 
curte a acestui liceu ? O micro- 
fermă agricolă de 5 000 mp (te
ren defrișat de elevi), de pe care 
în această primăvară s-au re

coltat — potrivit cifrelor înregistra
te cu exactitate matematică de 
contabilul-șef Dumitru Sandu — 2 513 
kg salată, 301 kg roșii, 1 459 kg ceapă, 
745 kg varză, 169 kg spanac, 240 kg 
ridichi, 72 kg usturoi etc., etc. ; un 
solar pentru roșii ; o crescătorie cu 
33 de porci, cumpărați în toamnă cu 
15 lei kilogramul, din care au fost 
sacrificați pină acum 8, ajunși la 
peste 120 kg fiecare ; astfel, cantina, 
fără a mai cumpăra de pe piață, și-a 
asigurat de la începutul anului o 
tonă de carne cu 7,50 lei kg ; pe 
lingă cantină mai există un micro- 
abator (la sacrificarea a 30 de porci 
s-au economisit astfel 9 000 lei) și o 
microsecție de preparate, avizate, de
sigur, de Sanepid, datorită curățeniei 
exemplare ; o crescătorie cu 65 de 
iepuri cu blană albă ; o seră pentru 
răsaduri și butași de ficuși în număr 
de 50 ; un teren cultivat cu plante fu
rajere. Mai au clădirile liceului și 
niște pivnițe, așa că, ați ghicit, a 
auărut și ciupercăria, care va aiunge 
la 500 mp în vara aceasta, obținîn- 
d't-se de pe acum cîte 50 kg ciuperci 
la două zile. Să ne mire astfel că se 
mănîncă variat și consistent la can
tina internatului, că pentru acest an 
se scontează, prin autoaprovizionare,

Vechiul tirg moldovean, lașiul, a devenit în anii socialismului, asemeni tuturor orașelor țârii, o localitate modernă, 
în care majoritatea populației s-a mutat în case noi, confortabile Foto : Gh. Vințilă

Un adevăr cu profunde rezonanțe în viața oamenilor:

ROMÂNIA - ȚARĂ NOUĂ, CU LOCUINȚE
PENTRU MILIOANE DE LOCUITORI

Fără îndoială, una dintre cele mai ample și elocvente 
realizări ale anilor, atit de bogați in înfăptuiri, care 
au trecut de la 23 August 1944 o constituie amploa
rea construcțiilor de locuințe. Se poate afirma că 
practic nu există oraș sau, în general, localitate a 
țării care să nu-și fi schimbat fundamental înfăți
șarea, oferind la tot pasul imaginea unor locuințe și 
cartiere noi, cu o arhitectură modernă.

Dezvoltarea construcției de locuințe, amploarea sa 
fără precedent constituie o expresie grăitoare a grijii 
deosebite pe care partidul nostru, personal secretarul 
său general, tovarășul Nicolae Ceaușescu, o acordă 
îmbunătățirii continue a condițiilor de viață ale oa
menilor muncii. Așa cum este știut, esența și scopul 
suprem al intregii politici a partidului o constituie 
făurirea unor condiții superioare de trai, a unei civi
lizații tot mai înalte, de care să se bucure întregul

popor, îmbunătățirea condițiilor de locuit fiind o parte 
integrantă a acestei orientări fundamentale.

Construcțiile de locuințe au cunoscut un avînt fără 
precedent, îndeosebi în perioada de după Congresul 
al IX-lea al partidului, amploarea acestor construcții 
fiind slrins legată de dezvoltarea economiei naționa
le, baza sigură a ridicării nivelului de trai. In toți 
acești ani, orientările principiale trasate de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu s-au împletit cu o neobosită acti
vitate practică desfășurată in acest sens — prin nu
meroasele consfătuiri de lucru convocate din iniția
tiva sa, prin repetatele expoziții de materiale de con
strucții și proiecte-tip de construcții, ca și prin vizi
tele de lucru în județe, care s-au constituit în tot 
atitea prilejuri de formulare a unor prețioase indi
cații de largă și imediată eficiență practică.

AMPLOARE
Dacă ar fi să caracterizăm succint 

programul construcțiilor de locuințe 
din anii socialismului, cîteva lucruri 
sint de reținut cu prioritate. In pri
mul rind, faptul că acest program a 
reușit o cuprindere globală a dezvol
tării, in sensul că, deși orașul s-a 
bucurat de o atenție mai mare, im
portante fonduri și materiale de 
construcții au fost dirijate și spre 
localitățile rurale.
RITM

în al doilea rînd, este vorba de 
ritmul extrem de înalt al volumului 
de construcții. In cincinalul 1966— 
1970 s-au construit și dat în folosință 
333 177 apartamente, in perioada 
1971—1975 — 512 507 apartamente. în
tre 1976—1980 alte 755 343 apar
tamente, pentru ca în cincinalul 
actual să se prevadă un volum de 
900 000 noi apartamente. Este semni
ficativ faptul că și în anii actua
lei crize economice mondiale, ale 
cărei efecte n-au ocolit nici țara 
noastră, România a continuat să 
mențină ritmuri dintre cele mai 
■înalte in: construcția de locuințe, r 
EFICIENȚĂ

Strins legate de ritmul construc
țiilor sint eforturile făcute în toată 
această perioadă pentru creșterea 
eficienței investițiilor din domeniul 
locuințelor. La aceasta au contribuit 
atit extinderea metodelor industriale 
de realizare a prefabricatelor, cit și 
atragerea in mai mare măsură în 
producție a resurselor locale de ma
teriale de construcții.
ESTETICĂ Șl CONFORT

Creșterea gradului de industriali
zare a construcțiilor nu a dus insă 
la uniformizare. Procesul de indus
trializare a fost însoțit de o largă 
preocupare pe linia promovării spe
cificului local in arhitectură. Ca 
atare, s-a acordat o mai mare aten
ție — mai ales in ultimii ani — ele
mentelor de tradiție, condițiilor di
versificate de teren și zonă geo
grafică, ajungindu-se la conturarea 
unui proces de individualizare a 
construcții’or de locuințe nu numai 
pentru fiecare obiectiv în parte, dar 
și pentru fiecare localitate.

De o atenție cu totul aparte s-a 

pe beneficii de un sfert dc milion 
de lei, contribuție importantă la 
autofinanțarea școlii?!

...Pătrundem în incinta Centrului 
de legume-fructe din Cernele cu o 
curiozitate vădită : s-a început aici 
cultivarea ciupercilor in timpul verii, 
folosindu-se celulele frigorifice și lă- 
dițele din material plastic, destinate 
păstrării fructelor iarna. Pină acum, 
în două cicluri de producție, s-au ob
ținut 3 tone de ciuperci. „Și la C.L.F. 
Pielești am procedat la fel — ne-a 
explicat ing. Georgeta Nicolaescu — 
extinzind incercările și la folosirea 
altor spații, respectiv a silozurilor de 
cartofi, a unor pivnițe și grajduri, 
incit zilnic putem trimite pe piață 
cîteva sute de kilograme de ciuperci. 
Ideea a prins, și se extinde".

Secvențele prezentate ilustrează în 
mod convingător o idee dominantă a 
autoaprovizionării, și anume că apli
carea acestui principiu a antrenat și 
antrenează in tot mai mare măsură 
rezerve importante de inițiativă și 
ingeniozitate, slujind interesului ge
neral și al fiecăruia. La ora actuală, 
la Craiova se cultivă cu legume 
aproape 13 hectare de foste locuri vi
rane și 117 hectare în curțile cetățe
nilor ; totodată, acestora li s-au pus 
la dispoziție pină acum, pentru a-i 
crește, 1,7 milioane pui de 1—3 zile.

Craiova a făcut pași importanți 
înainte pe calea aplicării intense 
a principiilor autoaprovizionării. 
schimbările puțind fi consemnate de 
oricine, în primul rind din aspectul 
piețelor, magazinelor, unităților de 
consum colectiv. Desigur, nu a fost și 
nu este ușor, greutăți de invins mai 
sînt destule. S-a cîștigat însă o pre
țioasă experiență și tocmai această 
experiență stă astăzi la temelia unor 
proiecte și programe îndrăznețe, pe 
care viitorul urmează să le valideze. 
Și, intrucit oamenii se bizuie pe ei 
și pe munca lor, reușita se întrevede 
de pe acum. Ca o nouă confirmare 
a unor principii juste, realiste, con
forme cu cerințele vieții.

Maria BABOIAN 
Nicolae PETOLESCU 
corespondentul „Scînteii" 

bucurat în ultimii ani creșterea gra
dului de confort al locuințelor, prin 
mărirea numărului de camere lo
cuibile și sporirea suprafeței afec
tate incăperilor-anexă.

★

UN EXEMPLU CONCRET
Unul din nenumăratele exemple 

care pot fi date este Zimnicea. Fostă 
„urbe de periferie" a țării, la pro
priu și la figurat, a devenit, în po
fida grelei încercări din martie ’77, 
unul din orașele țării unde proble-

Astăzi, mai bine de 70 la 
sută din populația țării lo
cuiește in case noi, reali
zate in anii socialismului, 
din care mai bine de jumă
tate au fost ridicate in pe
rioada de după Congresul 
al IX-lea al partidului.

ma locuințelor a fost, practic, re
zolvată.

Primarul celui mai sudic oraș al 
țării, tovarășul Florea Ungheanu, 
precizează :

— De fapt, în România antebelică, 
„oraș de periferie" nu a însemnat 
doar o poziție geografică. Puteai 
foarte bine fi în centrul țării și la 
periferia dezvoltării. Exemplele sint 
la indemîna oricui. Că și noi ne-am 
numărat printre cele mai „perife
rice" localități ale țării in ce privește 
dezvoltarea, asta-i poveste veche. 
Poate de-aia am și fost denumiți 
„Zimnicea", care vine, se zice, de la 
un cuvint care înseamnă bordei sau 
căsuță de lut. Dar de ce să ne afun
dăm in neguri de istorie, cind mij
locul veacului, anul insurecției 
antifasciste, ne-a găsit tot în case de 
lut, parcă într-o încremenire a 
timpului.

în anii socialismului, concomitent 
cu cuprinderea, tot mai accelerată, a 
Zimnicei în circuitul dinamicei eco
nomii naționale, au apărut, tot așa, 
in ritm crescind, și elementele noi 
din condițiile de viață ale oameni
lor : căminul cultural in ’57 ; o can
tină pentru pescari in ’60, o școală 
nouă în ’62, ba chiar un bloc în ’64... 
încet, încet — dar ne-am urnit,

Dar la drum deschis am ieșit abia 
după vara lui 1965, cind a avut loc 
Congresul al IX-lea al partidului : 
am inceput să lăsăm in urmă „moa
ra de foc", bragageriile, bordeiele și 
casele de lut. Au intrat în funcțiune 
fabrica de articole de pasmanterie, 
atelierul intercooperatist care poate 
repara 400 autocamioane simultan, 
am început lucrările pentru rețeaua

Educația în... vacanță?

Rodica ȘERBAN

la distanțe considerabile 
s-au intilnit in Gara de 
S-au împrietenit, s-au 

împreună la mai multe

*
*
I

î
I
I

*
*i.

Acceleratul 122 iși încetinise 
mersul. Gara de Nord se apro
pia văzind cu ochii. Călătorii 
erau masați pe culoare, cu ba
gajele in mină, gata pentru co- 
borire, cind, deodată, o ploaie 
de pietre a făcut zob nu mal 
puțin de... 18 geamuri I La pu
țin timp după aceasta, prin 
același punct, adică zona podu
lui Grant, se apropie de gară 
personalul 1108 și intră în raza 
aceluiași „tir". Rezultatul ? 16 
geamuri sparte. Din fericire, 
nimeni nu a fost lovit.

Autorii acestor isprăvi"? Niște 
copii. Vacanța le-a stimulat 
pofta de joc. Trei minori — 
N. Cristian, de 11 ani, din 
București (strada Sergent Piro- 
naș Ion, 47, sector 2), G. Iulian, 
de 10 ani, din comuna Chiaj- 
na, satul Roșu (strada Gura 
leului nr. 2) și M. Paul, de 14 
ani, din comuna Topllceni, ju
dețul Buzău — nu găsiseră alt 
mijloc de a se „distra", decit 
acela de a lua pietre din tera- 
sament și de a azvirli cu ele 
in geamurile trenurilor. Toți 
trei erau plecați de la casele 
lor — după cum se vede, si
tuate 
— Și 
Nord, 
dus 
ștranduri, după care au venit 
ain nou in gară, să se „joace" 
de-a huliganismul cu... trenu
rile. Ca să joace șah. ori ping- 
pong, n-ar fi plecat ei să hă
lăduiască. Un asemenea mod 
hoinar de a petrece vacanta nu 
poate îndemna decit la rele. Ce 
fel de părinți au asemenea co
pii, cum ii supraveghează ?

Fără a minimaliza vina de

de alimentare cu apă și canalizare, 
am construit termocentrala pentru 
150 apartamente. Intram in „rindul 
lumii", cum se spune. Iar planurile 
de viitor ne deschideau drumul și 
mai larg. Asupra lor ne-a prins 
seara aceea de martie ’77. Eram la 
conferința de partid orășenească. 
Optzeci la sută din ce era „piatră pe 
piatră" în oraș s-a dus. Tocmai cind 
căpătaserăm gustul construcției.

— Deci, aproape totul a trebuit 
luat de la capăt.

— Da, dar în primul rînd eram 
noi alții. Mai pricepuți, mai încreză
tori. Nimeni nu s-a îndoit, o clipă 
măcar, că această calamitate nu ne 
va împiedica să construim ce-am 
început. Viața și-a continuat ritmul 
mai intens. Țara-ntreagă în gînd' și 
faptă a sosit la noi, insuflîndu-ne 
curaj și încredere.

„în orașul complet reconstruit se 
vor asigura locuri de muncă și re
tribuții mai mari" — ne-a spus 
atunci conducătorul partidului și al 
statului. întregul oraș vechi a fost 
„trecut prin lamă de buldozer" și 
așezat, așa cum îl vedeți : peste 
3 000. apartamente, casa de cultură 
cu 500 IPctiri — adevărat teatru mo
dern — hotel clasa I cu 120 locuri, 
cinematograf cu două săli, super- 
magazinul „Bonaris" cu două nive
luri și o suprafață de 5 400 mp, spi
talul cu 250 paturi. „Oraș complet 
reconstruit", așa cum spunea tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. Oraș ai cărui 
locuitori i-au și creat faimă prin 
hărnicia lor in marile întreprinderi 
cum este cea de țevi sudate pentru 
irigații și țiței (cu o producție* 1 de 
opt ori mai mare față de 1975), cea 
de panglici (cu o producție anuală 
ce ar înconjura de peste trei |ori 
Pămîntul pe la Ecuator), poligonul 
de prefabricate de construcții, fabri
ca de pîine... „Locuri de muncă și 
retribuții mari". Toate acestea înfăp
tuite nu intr-o viață de om, ci intir-o 
viață de copil. Iată un criteriu al 
uriașei energii, al capacității econo
mice a țării.

parte din import ; în anul 1982 s-a 
plătit suma de peste 144 000 lei 
pentru nedescărcarea la timp a 
două vagoane cu negru de fum. 
S-au confirmat, de asemenea, nea
junsurile din activitatea unor ca
dre cu munci de răspundere din 
întreprindere ; directorul acesteia, 
Iovu Victor, nu a acordat atenția 
necesară încadrării șl calificării 
personalului muncitor și nu a res
pectat în totalitate prevederile le
gale la acordarea premiilor. In ce-1 
privește pe directorul adjunct co
mercial, Vale Alexandru, a rezultat 
că acesta nu a acordat atenția ne
cesară problemelor de aproviziona
re ritmică cu unele materii prime și 
materiale ; anvelope declasate au 
fost valorificate fără respectarea 
dispoziției centralei de a se livra 
pe bază de comenzi aprobate de 
biroul executiv al consiliului oa
menilor muncii. După cum a 
reieșit cu prilejul verificărilor, a 
făcut unele intervenții în pro
ducție care, în multe cazuri, au 
influențat negativ climatul de lu

cuprinsă în planul trustului, s-au 
livrat în 11 localități rurale impor
tante cantități de cartofi de să- 
mînță, pentru cultivarea în gospo
dăriile populației. întrucît nu s-a 
urmărit pe parcurs încasarea drep
turilor cuvenite unității pentru 
preluarea cartofilor de la gospo
dăriile populației, la începutul lu
nii aprilie a.c. era încă nerecupe
rată suma de 354 000 lei.

Anul trecut, la întreprinderea de 
legume și fructe Argeș s-au de
gradat unele cantități de cartofi 
care au fost aruncați, deși ges
tionarul a semnalat în scris de opt 
ori pericolul de degradare a aces
tora. Dealtfel, cazul se află în cer
cetarea organelor de anchetă pe
nală. Se mai precizează că nu s-au 
stabilit răspunderile persoanelor 
pentru 23 tone de pastă tomate din 
producția anului 1981 și 93 tone
pastă din producția anului 1982, 

precizează că au fost încălcate 
prevederile legale privind vînza- 
rea de material lemnos către popu
lația din mediul rural. în relațiile 
de muncă cu personalul din sub
ordine, inginerul Drăgulănescu Du
mitru, inspectorul-șef, este impul
siv, discută pe un ton arogant, fo
losește cuvinte jignitoare, de inti
midare și amenințare, nu manifes
tă suficientă receptivitate față de 
părerile colaboratorilor.

Ținînd seama de constatările fă
cute, s-au luat, împreună cu con
ducerea Ministerului Silviculturii 
și Comitetul județean Buzău al 
P.C.R., o seamă de măsuri pentru 
îmbunătățirea activității unor uni
tăți silvice, precum și de sancțio
nare a celor vinovați de încălcările 
comise.

în acest sens, s-au prevăzut : 
actualizarea normativelor care re
glementează culturile agrosilvice, 
pentru a le pune de acord cu pre
vederile Decretului nr. 313 din 17 
octombrie 1981 ; reactualizarea Or

mică pompă, plasate sub vagoane, 
s-a asigurat eliminarea dejecțiilor 
spre colectorul principal, incit totul 
este perfect igienic". Apoi ne, arată 
o baracă mai mare, folosită cindva 
pentru organizarea de șantier. „Aici 
va fi o crescătorie tot pentru porci 
și iepuri. Avem chiar un proiect gata, 
ca să asigurăm puțină pantă, să tra
gem o țeavă pentru apă curentă și 
canalizare. Așa vom ajunge la 100 de 
porci și tot atiția iepuri".

...Popas la... popasul „Turist" din 
marginea Craiovei. Nu schimbăm 
nici două vorbe cu tovarășul Gheor
ghe Țîrcovnicu, șeful unității, că ne 

și poftește... pe acoperiș. Merita să 
ne cățărăm pe scărița metalică prop
tită de peretele restaurantului : am 
văzut cîteva sute de puișori zburdînd 
în voie pe spațiul larg al acoperișu
lui. „îi ținem aici pină mai cresc, au 
cel mai bun loc, căci nu prea dis
punem de spațiu — ni se explică. Tot 
căutind un «teren», am descoperit 
această «rezervă», adăpostindu-i sea
ra, ori cînd plouă, sub panourile so
lare. Nu e ușor, trebuie să recunoaș
tem, dar merită : ne-am asigurat ast
fel carne în valoare de 17 000 lei. 
Livrăm incă pe atita și altor unități 
de alimentație publică din oraș".

Cîteva cifre întăresc și susțin spu
sele interlocutorilor noștri : in pri
ma jumătate a anului, cele 42 de 
cantine și cantine-restaurant ale în
treprinderilor, spitalelor și unităților 
școlare, care dispun de gospodării- 
anexă, au realizat, prin posibilități 
proprii, 50 tone carne de porc, pasăre 
și oaie, renunțînd la tot atitea repar
tiții de la fondul centralizat al statu
lui. Și — afirmă oamenii — se poate 
face mult mai mult. Un ajutor le-ar fi 
însă în mod special necesar : orga
nizarea permanentă și sistematică a 
asistenței sanitar-veterinare în toate 
aceste unități, unde sint crescute la

— Putem spune că Zimnicea a avut 
forța miraculoasă de renaștere a 
„păsării măiestre".

— Da. Cu precizarea că în Româ
nia socialistă „pasăre măiastră" nu 
este numai Zimnicea. Capacitatea 
constructivă existentă în țară a putut 
fi orientată cu suplețe spre rezidirea 
unui oraș, pâstrîndu-se ritmurile ge
nerale de dezvoltare a tuturor loca
lităților.

Fiecare oraș de pe harta țării se 
poate mindri cu edificii „cum nu 
s-au mai văzut". Ridicate, la fel, 
într-o viață de copil. Și, proporțio
nal cu mărimea, la fel se poate 
mindri și fiecare localitate rurală.

Laurențiu DUȚA 
Mihai IONESCU

vacanță, e cald, 
ținuți in casă 
să meargă la 
Și, uneori, o 
mai sparge 

întimplări

osebită a unor asemenea fami
lii, care iși lasă copiii s-o por
nească unde văd cu ochii, men
ționăm că lipsa de supraveghe
re se manifestă, nu de puț.ne 
ori, chiar și aproape de casă, 
în aceeași zi, alți doi bă
ieți au aruncat cu pietre și 
in locomotiva trenului 2013, 
aproape de stația Titu. Geamul 
din față s-a spart, mecanicul a 
fost lovit. Trenul a intirziat 40 
de minute pentru că a trebuit 
să fie schimbată locomotiva. 
Culmea I Unul dintre cei doi 
făptași — P. Florin, elev in 
clasa a IX-a — este fiul unui... 
mecanic de locomotivă.

Desigur, e 
copiii nu pot fi 
„sub cheie". Vor 
scăldat, la joacă, 
minge „rătăcită" 
cite un geam. Sint 
fără istorie și, cel mult, li se 
pretinde părinților să plătească 
paguba. Dar cazurile de mai 
sus sint mult mai serioase. De
sigur, părinții vor fi puși să 
acopere paguba produsă avutu
lui obștesc. Dar cum răspunl 
mamele și tații micilor răufă
cători in fata societății de 
educația pe care au făcut-o co
piilor ? De asemenea, cu toții 
sînt școlari, pionieri. Faptele 
lor nu fac deloc cinste un tă'.l- 
lor de învățămint și educație 
respective.

E vacanță, dar nu pentru pro
cesul educativ, nu pentru răs
punderea educatorilor, nu pen
tru obligația morală și legală 
de a asigura permanent supra
vegherea copiilor.



SCINTEIA - joi 4 august 1983 PAGIN

IN ÎNTREAGA economie, acțiuni ferme, muncă bine organizată
PENTRU ÎNFĂPTUIREA NEABĂTUTĂ A HOTĂRlRILOR PLENAREI C. C. AL P. C. R,

Potrivit prevederilor cuprinse in Programul național 
pentru asigurarea unor producții agricole sigure și 
stabile, adoptat 
al P.C.R. și de 
viitori urmează a 
Atenția care se 
hidroameliorații 
noastră, întinse suprafețe continuă să fie afectate de 
excesul de umiditate, lucrările de desecare fiind abso
lut necesare pentru buna folosire a acestor pămînturi 
și, deci, pentru obținerea de recolte superioare.

Intre județele care continuă să fie afectate de acest 
fenomen se numără și județul Satu Mare. Tocmai ți- 
nîndu-se seamă de urgența 
din această zonă, în

„ e și 
cu o lună în urmă de plenara C.C. 
Marea Adunare Națională, în anii 
se realiza ample lucrări de desecare, 
acordă acestei laturi a activității de 
este pe deplin justificată. In țara

ameliorării
programul amintit

pămînturilor
s-a prevăzut

ca pînă în 1985 în județul Satu Mare să fie desecată 
întreaga suprafață cu exces de umiditate. De ce este 
necesar ca în acest județ să fie executate asemenea 
lucrări și cum se acționează acum pentru îndeplinirea 
acestei indicații date de tovarășul Nicolae Ceaușescu ?

Pentru a găsi răspuns la această întrebare am dis
cutat cu tovarășii Nicolae Babici, secretar cu proble
mele muncii de partid în agricultură al Comitetului 
iudetean Satu Mare al P.C.R., Adrian Rogojeanu, direc
torul general al direcției agricole, Ion Vlăduțiu, direc
torul stațiunii de cercetări agricole Livada, Gheorghe 
Darida, directorul întreprinderii de execuție și exploa
tare a lucrărilor de îmbunătățiri funciare, cu specialiști 
din unitățile agricole, lată citeva din concluziile des
prinse din această discuție.

| CREȘTEREA SUPRAFEȚELOR DESECATE
-------------------------------------------1- in hectare -k—----- ---- "-------- ------------

Recoltarea florii-soarelui

„Cind e secetă, la noi 
asta se intimplă doar o 
ani". Nu exagerează cumva cei din 
părțile Sătmarului cînd fac aseme
nea afirmație ? Nicidecum. în acest 
județ, datorită precipitațiilor abun
dente. a terenurilor cu pantă redu
să de scurgere și a nivelului ridi
cat al pînzei 
proape 250 000 
de excesul de 
nomen nedorit
ca, în unii ani, primăvara și toam
na, lucrările agricole să nu poată fi 
executate la timp și de bună cali
tate. La acest neajuns se adaugă și 
aciditatea ridicată a terenurilor. Sînt 
principalele cauze care determină ca 
nivelul recoltelor să difere mult de 
la un an la altul. Este adevărat că, 
pe ansamblul județului, producția de 
cereale a crescut de la 194 635 tone 
în 1965, la 319 604 tone în 1980. Dar 
în această perioadă, în unii ani con
secutivi au existat diferențe mari, de 
peste 100 000 tone anual, la produc
ția de cereale. Și aceste diferențe 
la producția de cereale se da- 
toresc în mare măsură faptului că 
pe întinse suprafețe, datorită excesu
lui de umiditate, recoltele au fost 
compromise sau diminuate foarte 
mult. Sînt suficiente argumente care 
pledează pentru încheierea în acest 
județ, pină la sfirșitul actualului cin
cinal. a lucrărilor de eliminare a 
excesului de umiditate. i

e bine. Dar 
dată la zece

de apă freatică, a- 
hectare sint afectate 
umiditate. Acest fe- 
de agricultori face

Sporurile de recoltă — cel mai 
concludent argument

în ultimii 15 ani, cu fonduri de 
la stat și prin participarea locuito
rilor de la sate, în județul Satu 
Mare au fost executate ample lu
crări de desecare. Exemplul a fost 
dat de stațiunea de cercetări agri
cole Livada, situată într-o zonă 
unde apa băltea la suprafața tere
nurilor. Aici, lucrările de desecare 
au început în anii 1963—-1'965, iar în 
scopul corectării acidității solului ele 
au fost urmate de aplicarea de a- 
mendamente și fertilizarea cu îngră
șăminte naturale și chimice. Acum, 
la Livada se obțin, în mod constant, 
recolte medii de 4 000—5 000 kg grîu 
și 5 000—6 000 kg porumb. Lucrările 
de desecări au fost extinse în toa
tă Cîmpia Someșului, pe valea Cras- 
nei și a Ierului. Pină acum, în ju
dețul Satu Mare au fost desecate a- 
proximativ 205 000 hectare. în mul
te unități agricole, unde canalele au 
fost bine întreținute, asigurîndu-se 
scurgerea apelor, și s-au aplicat 
corect tehnologiile stabilite, au fost 
obținute sporuri importante de re
coltă. Citeva exemple sint semnifi
cative. Cooperativele agricole Pis- 
colt, Gelu, Ghirișa realizează, pe 
terenurile desecate și drenate, recol
te de 2—3 ori mai mari decît înain
te de executarea acestor lucrări. 
Este ușor de imaginat cum vor a- 
răta pămînturile din această fertilă 
zonă a țării, ce sporuri de recoltă 
vor fi obținute cînd întreaga supra-

cu exces de umiditate va fi defață
secată. Ce se întreprinde pentru în
deplinirea acestor sarcini de mare 
însemnătate pentru economia jude
țului și a țării ?

Amenajări prevăzute 
pînă la sfirșitul cincinalului

Sub îndrumarea directă a comite
tului județean de partid, un colec
tiv de specialiști a întocmit un stu
diu privind suprafețele care urmea
ză să fie desecate. Din acest colec
tiv au făcut parte specialiști de la 
I.S.P.I.F. București, întreprinderea

și drenaje pe 1380 hec-7 230 hectare 
tare.

La acestea 
alte sisteme 
Someș-Crasna — pe 20 310 hectare ; 
Someș, în zona malului drept — pe 
11 811 hectare ; Tur, în zona malului 
drept — pe 9 763 hectare ; Tur, în 
zona malului sting — pe 9 630 hec
tare ; Aluniș-Potău — pe 9 516 hec
tare și altele.

în ansamblu, pentru a fi deseca- 
tă, practic, întreaga suprafață cu ex
ces de umiditate, in județul Satu 
Mare urmează să fie executate noi 
lucrări de desecări pe 34 000 hectare, 
completări la sistemele de desecare

se adaugă completări la 
de desecare existente :

Din programul de desecări în județul Satu Mare

tele să conțină soluții cit mai econo
mice, ceea ce presupune ca la elabo
rarea lor să se țină seama de confi
gurația terenului, de prevederea cu
prinsă în programul de hidroamelio
rații potrivit căreia întregul complex 
de lucrări agroameliorative trebuie

hidroameliorative. Așa va trebui să 
se procedeze peste tot.

Este în interesul locuitorilor 
de la sate ca pămîntul 

să devină mai productiv

DESECĂRILE
lucrări de mare importanță 

pentru sporirea recoltelor
Pînă în 1985, în județul Satu Mare urmează să fie desecată, 

practic, întreaga suprafață cu exces de umiditate

județeană de execuție și exploatare 
a lucrărilor de îmbunătățiri funcia
re, direcția generală pentru agricul
tură. laboratorul de agrochimie etc.

După analizare, studiul a fost 
înaintat spre aprobare forurilor cen
trale. Iată ce lucrări se preconizează 
a fi executate, pînă la sfirșitul anu
lui 1985, pe zone :

© Craidorolț-Virșolț : desecări noi 
pe 460 hectare ;

© Crasna, în zona malului stîng : 
desecări noi pe 13 865 hectare și dre
naje pe 1 000 hectare ;
• Tarna — Batarci : desecări noi 

pe 2 215 hectare și drenaje pe 285 
hectare ;

O Valea Ierului : desecări noi pe 
2 057 hectare, completări la sisteme
le de desecare existente pe 1 116 hec
tare și drenaje pe 500 hectare ;

© Cărășeu — Valea
Pomi : desecări pe 8 000

Vinului 
hectare ;

completărie Turulung-Negrești :
la sistemele de desecări existente De 
5 714 hectare și drenaje pe 
hectare ;

vechi pe 89 300 hectare și drenaje 
pe 7 500 hectare.

Soluțiile de proiectare 
bine fundamentate 1

Realizarea unui volum atit de mare 
de lucrări' care să ducă la amelio
rarea solului pe mari suprafețe și, 
deci, la obținerea de recolte superi
oare presupune, in primul rind, în
tocmirea unor proiecte bine fun
damentate din punct de vedere tehnic 
și economic. S-a stabilit ca proiec
tele de execuție să fie întocmite de 
I.S.P.I.F. București, iar o parte din 
devizele de execuție să fie realiza
te prin colaborare de atelierul 
de proiectare al I.E.E.L.I F. și 
centrul județean de proiectare. Tot
odată, au fost prevăzute termene 
privind elaborarea notei de coman
dă, a proiectelor și detaliilor de exe
cuție, a devizelor pentru 
ce urmează a fi realizate 
1935.

Din experiența de pînă 
specialiștilor și oamenilor muncii din 
agricultura județului Satu Mare în 
executarea lucrărilor de desecare se 
desprind citeva sarcini de care pro- 
iectant.ii trebuie să tină cont. în pri
mul rind, trebuie grăbită elaborarea 
proiectelor, astfel incit să se poată 
trece cit mai repede la materiali
zarea lor. în al doilea rind, proiec-

lucrările 
pină in
acum a

să se fundamenteze pe studii pedo- 
logice, agrochimice și de cadastru, pe 
cunoașterea caracteristicilor produc
tive din fiecare solă, pe toată supra
fața agricolă.

De ce această cerință expresă ? 
Pentru că la elaborarea proiectelor 
pentru lucrările de desecare efectua
te in ultimii ani în județ-ffen Ne
glijate vechile canale de desecare 
existente aici de la începutul acestui 
secol, nu s-a ținut seama îndeajuns 
la configurația terenului. Institutul 
de specialitate din București a întoc
mit proiecte prin care se urmărea 
obținerea unor parcele rectangulare, 
indiferent de configurația terenului. 
Or, această concepție a dus la scum
pirea lucrărilor, la scăderea eficien
ței lor. Și aceasta pentru că traseul 
canalelor stabilit de proiectanți in
tersecta vechile canale sau traversa 
terenuri în pantă pe care apa tre
buia să urce la deal.

Comitetul județean de partid și di
recția generală pentru agricultură au 
decis ca proiectele ce se întocmesc 
pentru noile lucrări prevăzute a fi 
realizate pină la sfirșitul acestui 
cincinal să țină seama de configu
rația terenului, iar sistemele de dese
care să aibă funcționalitatea absolut 
necesară. La C.A.P. Dorolț, de 
exemplu* colective de specialiști au 
parcurs terenul de la un caplt la al
tul, stabilind cel mai potrivit traseu 
pentru fiecare canal, celelalte lucrări

O Terebcști-Gelu : completări 
sistemele de desecări existente

Volumul mare de lucrări care ur
mează a fi executate intr-un timp 
relativ scurt necesită folosirea unui 
mare număr de mijloace mecanizate, 
precum și participarea forței de 
muncă de la sate. Se apreciază că 
actuala bază tehnică — 50 utilaje de 
săpat și 55 buldozere — este insufi
cientă. Cind va fi virf de lucrări, deci 
în anii 1984 și 1985, va fi nevoie de 
400 utilaje de săpat și 220 buldozere. 
Aceasta impune ca întreprinderea de 
specialitate să fie dotată corespunză
tor. De asemenea, vor trebui nomi
nalizate cantitățile de motorină ne
cesare pentru lucrările de hidroame
liorații. Este o cerință întemeiată. 
Nu se poate concepe desfășurarea 
unor acțiuni hidroameliorative de 
mari proporții fără să se asigure car
buranții necesari.

La executarea canalelor de desecări 
urmează să participe un mare număr 
de locuitori ai satelor. în această pri
vință organizațiile de partid și con
siliile populare vor trebui să desfă
șoare o intensă muncă politică și or
ganizatorică, explicind tuturor celor 
ce trăiesc și muncesc la sate că este 
în interesul lor ca pămîntul să de
vină mai productiv. După definiti
varea lucrărilor, în adunările popu- 

&$vaa&oc în o-—■ 
sate se va hotărî ce volum_ ...._____
și în cit'timp urmează să le execute’' 
fiecare locuitor. Numai prin mobili
zarea largă a forțelor de la sate este 
posibil ca lucrările stabilite să fie 
realizate întocmai, la termenele sta
bilite.

Din discuțiile cu interlocutorii 
noștri am desprins hotărirea organe
lor locale de partid și de stat de a 
organiza și desfășura această ac
țiune cu maximă responsabilitate. 
Totodată, a reieșit necesitatea ca, 
odată cu executarea lucrărilor de 
desecări, să se asigure buna Întreți
nere a canalelor existente, corectarea 
acidității solului și stabilirea celor 
mai potrivite asolamente. în felul 
acesta va exista garanția că fondurile 
mari ce vor fi alocate de stat și uni
tățile agricole, munca depusă de lo
cuitorii satelor vor avea eficiența 
scontată, materializată in sporirea 
rodniciei pămintului, in recoltele mari 
și sigure ce vor fi obținute.

în județul Olt, floarea-soarelui 
a ajuns la stadiul de coacere mult 
mai devreme decît în alți ani. Ca 
urmare, mecanizatorii au și intrat 
cu combinele in lanuri. Primele 
suprafețe au fost recoltate pe te
renurile cooperativei agricole Vlă- 
dila. „Pentru a spori ritmul de 
lucru am organizat munca in for
mații mari de combine — ne 
spunea Valen
tin Nițu, pre
ședintele con
siliului agroin
dustrial Vlădila. 
Asemenea for
mații am consti
tuit in toate sec
țiile de mecani
zare. în citeva 
zile vom strîn- 
ge recolta de 
floarea-soarelui 
de pe întrea
ga suprafață".

Ieri, aceeași lucrare a fost de
clanșată și în unitățile din consi
liile agroindustriale Caracal și Va
lea Mare. în două zile au și fost 
recoltate 200 hectare. Desigur, pe 
măsură ce plantele ajung la matu
ritate, recoltarea florii-soarelui va 
începe în toate unitățile cultiva
toare.

Pe ansamblul județului au fost 
cultivate in acest an aproape 34 000 
hectare cu floarea-soarelui. Pen
tru ca recolta să ajungă în timp 
scurt din lanuri in magazii, mij
loacele mecanice au fost pregătite 
temeinic. în scopul evitării pierde
rilor de recoltă, toate cele 599 com
bine au fost verificate cu exigen
ță de comisiile de recepție. Tot
odată, atelierele mobile, dotate cu

OLT

Combinele au intrat 
în lanurile coapte

cele necesare, au fost repartizai 
pe lingă formațiile de lucru. Așs 
dar, au fost luate măsuri tehnic 
și organizatorice care, incă di 
start, să asigure un ritm sporit 1 
culesul florii-soarelui. în afară d. 
buna organizare a lucrărilor di 
recoltare, au fost asigurate mijloa
cele de transport necesare și ai 
fost pregătite cu răspundere spa

țiile de depozi
tare.

Menționăm o 
acțiune deose
bită. în scopul 
stringerii unor 
cantități cit mai 
mari de ca
pitule, necesare 
completării ba
zei furajere, in 
acest an recol
tarea florii-soa
relui se va face 
în multe unități 

agricole și manual, urmînd ca ba- 
tozarea să se efectueze staționar. 
Resturile vegetale rezultate urmea
ză să fie pregătite pentru a se ob
ține un furaj de bună calitate.

Se poate spune că în județul 
Olt a început campania de recol
tare a culturilor tîrzii, care se va 
intensifica pe măsură ce plantele 
vor ajunge Ia maturitate. La trus
tul S.M.A. județean am fost infor
mați că pe toate combinele repar
tizate acestor lucrări au fost mon
tate echipamentele specifice, astfel 
incit recoltarea se poate extinde 
în toate unitățile.

Iancu VOICU
corespondentul „Scînteii"

Culesul si livrarea
legumelor

de lucrări

Ioan HERȚEG 
Octav GRUMEZA

Calculele evidențiază că, de la în
ceputul anului și pină la sfirșitul 
lunii iulie, colectivul carierei Tis
mana I din bazinul minier Rovinari 
a extras și livrat termocentralelor 
peste un 
Producția 
mai bine 
derile planului pe acest an, ceea ce 
înseamnă că s-au extras suplimen
tar 280 000 tone cărbune. Totodată, 
sarcinile la descopertă au fost de
pășite cu circa 200 000 mc de steril 
excavat și transportat. Prin realiză
rile menționate, acest harnic colec
tiv muncitoresc ocupă un loc de 
frunte în întrecerea minerească din 
bazinul carbonifer al Gorjului, iar 
prin depășirea planului la descoper
tă și-a asigurat premise certe pen
tru desfășurarea cu eficiență sporită 
a activității de extracție în pe
rioada ce urmează. Referitor la a- 
ceste realizări, tinărul șef al carie
rei, inginerul Constantin Predoiu, 
ne-a precizat :

— Succesele din prima parte a anu
lui dovedesc că atunci cînd utilajele 
sint bine întreținute și exploatate se 
pot obține producții tot mai mari de 
cărbune. Ele încununează un efort 
de aproape doi ani, perioadă în care 
am acționat cu mai multă hotărîre 
pentru punerea la punct a circuite
lor de benzi, ridicarea calității revi
ziilor și reparațiilor, aplicarea unor 
tehnologii eficiente de excavare și 
transport. în aceste condiții, progre
sele obținute au fost constante. Dacă, 
de pildă, în semestrul I al anului 
1982 realizam un volum de masă mi
nieră mai mare cu aDroape 40 la 
sută față de aceeași perioadă a anu
lui 1981, în primul semestru al anu
lui curent am realizat mai mult cu 
387 812 tone lignit și 206 865 mc ste
ril față de semestrul I al anului 
precedent. Iar posibilitățile, de spo
rire a producției nu sint încă epui
zate.

Punerea Ia punct a circuitelor de 
benzi, care în orice carieră consti
tuie „punctul nevralgic" al extracției 
dr 'ărbune, a constituit pentru mi- 

i r , de la Tismana I, după cum

milion tone de cărbune, 
obținută echivalează cu 

de două treimi din preve-

ne-a relatat interlocutorul nostru, 
una din problemele esențiale pentru 
rezolvarea căreia s-au aplicat nu
meroase soluții tehnologice. Astfel, 
paralel cu activitatea de extragere a 
lignitului, întregul colectiv a luat 
parte la executarea unor lucrări deo
sebit de importante pentru reduce
rea numărului de defecțiuni acciden

soluționarea noilor cerințe era pre
văzută o lucrare de investiție în va
loare de 10 milioane lei, cu termen 
de execuție în anul 1984. Evident, nu 
se mai putea aștepta un an. S-a 
apelat astfel la inițiativa colective
lor de muncă din cele două cariere. 
Pe baza unei soluții originale s-a 
trecut la realizarea unor dispozitive

record, de numai patru zile, au fost 
executate toate lucrările de redi- 
mensionare.

Asemenea intervenții și preocu
pări au influențat nemijlocit mo
dul de 
ducind la creșterea 
activității de extracție a cărbunelui. 
Dar, iată succint, in tabelul de mai

funcționare a utilajelor, 
randamentului

Un rezultat al muncii tenace a minerilor de la cariera Tismana I

PESTE PLAN-280000 TONE
CĂRBUNE ENERGETIC

tale ale utilajelor, cum sînt : revizui
rea și completarea cu elemente com
ponente corespunzătoare a întregu
lui sistem de transport cu benzi ; 
refacerea instalațiilor electrice la 
transportoarele de pe excavatoare și 
mașini de haldat ; înlocuirea covoa- 
relor de cauciuc uzate ; montarea 
copertinelor pentru vulcanizare ; 
îmbunătățirea mecanismului de ac
ționare a circuitelor de benzi.

Cu sprijinul conducerii întreprin
derii miniere Rovinari s-a acționat 
pentru creșterea capacității trans
portorului T 204, circuit care asigură 
expedierea cărbunelui la termocen
trala din zonă. în condițiile preluă
rii unor cantități mai mari de lignit, 
banda T 204 înregistra frecvent în
cetiniri de ritm, defecțiuni electro
mecanice, care totalizau staționări 
de 4—5 ore pe zi. în cadrul unei ana
lize la fața locului, s-a constatat că 
transportorul nu mai răspundea noi
lor solicitări — trebuind să preia și 
lignitul de la cariera Tismana II — 
din două cauze esențiale : mai întîi, 
puterea scăzută a motoarelor de ac
ționare ; în al doilea rind, lățimea 
mică a covorului de cauciuc. Pentru

adecvate, la înlocuirea motoarelor 
de acționare, revizia, și repararea în
tregului transportor. într-un timp

jos, valorile medii atinse de fiecare 
utilaj, referindu-ne la activitatea din 
primul semestru al anului :

Utilajul conducător Capacitatea orară 
plan realizai

Indicele extensiv 
(în procente) 

plan realizat
Excavator 1 400-01

(brigadier Ion Meiță) 
Excavator 1 400-02

492 mc/h 649 mc/h 60 60,4
(brigadier Ion Rovența) 

Excavator 1 300-03
505 mc/h 732 mc/h 60 60,6

(brigadier Gh. Bobei)
Excavator 1 317

443 mc/h 649 mc/h 60 64,2
(brigadier Ion Dumitrescu) 118 mc/h 196 mc/h 60 53

Deși se constată unele diferențe în 
ce privește aportul formațiilor de 
lucru la realizarea sarcinilor de pro
ducție, toate cele patru utilaje con
ducătoare au funcționat cu indicii 
intensivi superiori celor programați 
Echipajul de pe excavatorul 1300—03, 
de exemplu, depășind atit indice
le intensiv, cit și cel extensiv pre
văzut, a asigurat în primul se
mestru al anului 747 712 tone căr
bune și 574 859 mc steril, excavind

suplimentar 493 271 mc masă minie
ră. „Desfășurarea activității in acord 
global și aplicarea programului de 
lucru continuu, ne-a spus șeful echi
pajului, brigadierul Gheorghe Bobei, 
au generat în rîndul colectivului nos
tru un climat de disciplină, de răs
pundere și angajare pentru întreți
nerea ireproșabilă a utilajului și 
executarea unor intervenții și revi
zii de calitate atit pe utilaj, cit și pe 
linia de transport. Deseori, pentru

a pune Ia punct utilajul, lucrăm 
două-trei schimburi fără întrerupere. 
Munca oamenilor a fost însă răsplă
tită lună de lună, membrii echipa
jului cîștigînd cu aproape 50 la sută 
în plus față de retribuția tarifară".

Ce obiective iși propune în conti
nuare colectivul de muncă al carierei 
Tismana I ? Detalii in acest sens 
ne-a oferit maistrul Gheorghe Du- 
dău, adjunct de șef de sector, secre
tarul organizației de partid din 
schimbul C :

— în primul rînd, vrem să mărim 
capacitatea orară, de funcționare a 
utilajelor. Și mă refer in special Ia 
sporirea randamentului 
torul 1 317, care, practic, 
gramat și a funcționat 
din capacitate. Utilajul 
luat la începutul anului 
ra Gîrla, fără a fi complet revizuit, 
iar echipajul său nu a manifestat 
suficientă preocupare pentru între
ținerea lui corespunzătoare. Dealt
fel, incepind cu luna iulie am acor
dat o mai mare atenție reviziei aces
tui utilaj și, ca urmare, în prezent 
capacitatea lui orară a ajuns la peste 
300 mc. Vom insista asupra îmbu
nătățirii formelor de pregătire și 
perfecționare profesională a mineri
lor, astfel incit toate lucrările cerute 
de funcționarea normală a circuitelor 
tehnologice să se execute la timp și 
de bună calitate. în programul de 
lucru pentru semestrul II sînt pre
văzute și alte măsuri vizînd întări
rea asistenței tehnice pe schimburi, 
pregătirea condițiilor de lucru pen
tru sezonul friguros, gospodărirea 
judicioasă a materialelor și pieselor 
de schimb, care, in ansamblu, 
duce la creșterea 
ducție. Așa 
rășul Nicolae 
rul general al 
Plenară a C.C.
neri nu există 
vește nivelul producției de cărbune, 
iar colectivul nostru are toate con
dițiile și este hotărît să-și aducă o 
contribuție sporită la dezvoltarea 
bazei energetice a țării.

în unitățile agricole din județul 
Vaslui , s-au ți semănat și plantat 

tițgȘOO în ogor*
propriu, la care s-au adăugat 480 
hectare îh cultură a doua. îngri
jite la timp și avind apă din bel
șug, culturile legumicole s-au dez
voltat frumos și asigură recolte 
mari. După cum am fost informați 
la Trustul horticol județean, față 
de anul trecut, suprafața cultivată 
cu legume este 
mai mare cu 
circa 1 200 hec
tare. în aceste 
zile, concomi
tent cu efectua
rea lucrărilor 
de Întreținere și 
irigarea cultu
rilor, în grădi
nile de legume 
se desfășoară 
din plin recol
tarea. Așa cum 
am constatat pe 
teren, in grădi
nile asociațiilor 
intercooperatis - 
te Tutova și Vetrișoaia, la coope
rativele agricole Costești, Roșiești, 
Cirja, Huși, Vutcani, in fermele 
I.P.I.L.F. Huși ș.a.,. se string și se 
livrează zilnic cantități apreciabile 
de legume.

Judecind după abundența legu
melor in piețe și în magazinele de 
desfacere, se poate aprecia că re
coltarea se desfășoară potrivit gra
ficelor. în piețele orașelor Vaslui, 
Birlad și Huși se află la dispoziția 
cumpărătorilor cantități mari de 
roșii, varză, ceapă, cartofi, ustu
roi, dovlecei, morcovi și fructe. 
De asemenea, au început să fie li
vrate primele cantități de ardei și 
vinete. Cantitățile de legume puse 
la dispoziția consumatorilor ar pu
tea fi insă mult mai mari și de 
calitate mai bună dacă transportul 
ar fi organizat mai bine. Or, ade
sea camioanele nu sosesc la timp

VASLUI

Principala problemă 
-transportul mai operativ 

din grădini

pentru a prelua marfa. din grădi
nile de legume, .

il — Corrjjj.ăț^țiiv toți ajun
gerea la maturitate a. legumelor 
ne-a găsit mult mai bine pregătiți 
— ne spune Ion Buzoianu, directo
rul I.J.L.F. Putem asigura, in flux 
continuu, recoltarea și valorifica
rea operativă, în stare proaspătă, 
a tuturor produselor. Preluăm zil
nic aproape nouă vagoane de le

gume, cartofi și 
fructe. Canti
tăți însemnate 
sint livrate pen
tru industriali
zare. Dispunem 
de suficiente 
ambalaje, îneît 
putem prelua 
u: volum mai 
mare de produ
se de la furni
zori. Numai că 
nu peste tot se 
acordă atenția 
cuvenită recol
tării și mai ales 
sortării produ

selor ce pot fi valorificate superi
or. Ne referim, bunăoară, la unele 
unități agricole din consiliile agro
industriale Codăești și Negrești".

întrucit intrăm într-o perioadă 
de virf de campanie la recoltare, 
este absolut ne'esar să se între
prindă toate măsurile pentru ca 
transportul legumelor să se desfă
șoare mai operativ, astfel ca ace?-, 
tea să ajungă mai repede in ma
gazinele de specialitate și să se 
evite pierderile prin depreciere. 
Este atit în interesul producători
lor, cit și al consumatorilor ca le
gumele din grădini să ajungă pe 
piețele de desfacere cît mai repede 
și in stare proaspătă.

Peîru NECULA 
corespondentul „Scînteii"

Arăturile de vară
la excava- 
a fost pro- 

la jumătate 
a fost pre- 
de la carie-

. vor 
ritmului de pro- 

cum sublinia tova- 
Ceaușescu, secreta- 

partidului, la recenta 
al P.C.R., pentru mi- 
limite in ceea ce pri-

Dumitru PRUNĂ 
corespondentul „Scînteii"

Mecanizatorii din județul Ialomi
ța raportează că, in intîmpinarea 
marii sărbători naționale de la 23 
August, au încheiat arăturile de 
vară pe o suprafață de 35 000 hec
tare, de pe care a fost strînsă re
colta de cereale păioase. Cu cele 
aproape 500 tractoare repartizate 
acestei lucrări, 
au fost arate 
zilnic 2 000 hec
tare. Pentru 
prima dată in 
acest an, arătu
rile de vară, 
după strîngerea 
cerealelor pă
ioase, care au 
un rol hotărîtor 
pentru recolta 
viitoare, s-au 
efectuat în mai 
puțin de o lună 
și jumătate. Este rezultatul activi
tății rodnice a mecanizatorilor, 
care au lucrat în schimburi pre
lungite și in schimburi de noapte, 
în mod deosebit, la executarea 
acestor lucrări s-au evidențiat me
canizatorii de la S.M.A.-urile Gri- 
vița, Țăndărei, Balaciu și altele.

în aceste zile, mecanizatorii ialo- 
mițeni continuă arăturile de vară 
pe terenurile de pe care acum se 
recoltează inul, fasolea și corian- 
drul, care însumează 18 730 hectare. 
O parte din aceste suprafețe au și 
fost arate.

Grăbirea arăturilor de vară a 
fost însoțită de preocuparea pentru

IALOMIȚA

In ritm intens, cu grija 
pentru calitatea lucrărilor

efectuarea unor lucrări de bună ca
litate. Arăturile au fost efectuate 
la o adîncime de 28—30 centimetri, 
urmărindu-se, totodată, incorpora
rea în sol a resturilor vegetale. 
Specialiștii din cooperativele agri
cole de producție și întreprinderile 
agricole de stat au condus efec

tiv activitatea 
mecanizatorilor. 
Prin efectuarea 
lucrărilor potri
vit normelor a- 
grotehnice s-au 
creat premise 
pentru a se ob
ține producții 
sporite la cul
turile de orz și 
grîu ce vor fi 
insămințate in 
toamnă pe a- 
ceste suprafețe. 

Odată cu executarea arăturilor de 
vară, au fost fertilizate cu îngră
șăminte naturale 3 000 de hectare 
ce vor fi însămințăte în primăvara 
viitoare cu sfeclă de zahăr, iar pe 
solurile acide, insumind 2 800 hec
tare, au fost administrate amenda
mente.

Acum, în toate stațiunile pentru 
mecanizarea agriculturii din județ 
se fac intense pregătiri în vederea 
recoltării florii-soarelui și pentru 
insămînțarea cerealelor de toamnă.

Mihai V1ȘOIU 
corespondentul „Scînteii"

________________________
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C
u doi ani in urmă, mai precis 
în numărul 11 997, „Scînteia" 
reliefa dezvoltarea Considera
bilă luată în țara noastră de 
invățămintul superior seral, 
leosebi de cel ingineresc. Pe 

gă cele existente de mai multă 
™, fuseseră înființate mai 
Jlte secții serale care, practic, 
opereau și acoperă și astăzi totali- 
tea specialităților de bază specifice 
stitutelor tehnice din aproape toate 
;ntrele universitare. Sarcina cea 
ai importantă și mai urgentă atunci 

■ identifica în concentrarea efortu- 
lor pentru ca o asemenea formă de 
îvățămînt superior să asigure în 
late cazurile un nivel unitar de 
regătire. intrucit, nu o dată, numărul 
le ore afectat unei discipline de la 
erai era mult mai mic decît cel 
orespunzător învățămîntului de zi. 
Astăzi avem satisfacția să consem- 

lăm înlăturarea aproape în întregi
me a acestui neajuns. Actualele pro
grame universitare, rațional întoc
mite. vizează obiective omogene, 
mult mai precise, situate într-o 
perspectivă mai limpede. Cei peste 
36 000 de studenți care se pregătesc 
acum la cursurile serale beneficiază, 
sub acest raport, de condiții similare 
cu cele ale cursurilor de zi. Conco
mitent. au fost soluționate in bună 
pante și problemele practicii produc
tive : studenții admiși acum la 
cursurile serale sînt dintre cei care 
lucrează nemijlocit în specialitățile 
pentru care se pregătesc, nu și în 
industrii adiacente, cum se întîmpla 
cu doi ani în urmă, astfel încît. în 
prezent, activitatea cotidiană a sera
liștilor îngăduie cunoașterea proce
selor din instalațiile de bază ale ra
murii industriale respective, poate 
suplini aspectele esențiale ale pro
gramului studențesc de practică. Alte 
măsuri, desfășurate la nivelul in
stitutelor și facultăților, al rectora
telor și decanatelor. întregesc un ca
dru organizatoric favorabil studiului 
aprofundat, intens, sistematic.

Dar crearea acestui cadru organi
zatoric nu încheie, ci. dimpotrivă, 
presupune cu atît mai mult intensi
ficarea eforturilor pentru ca. în toate 
cazurile, cursurile serale ale învăță- 
mintului superior să-și asocieze atri
butele calității. Și cel dintîi instru
ment de acțiune în acest sens este 
exigența. O exigență manifestată în 
toate momentele procesului de învă- 
țămînt, incluzînd, deopotrivă, desfă
șurarea cursurilor, organizarea lu
crărilor de laborator, seminariile și, 
nu mai puțin, verificarea cunoștin
țelor. Așadar, o exigență unitară, 
sistematică, generalizată, care să-i 
includă atît pe studenți, cit și 
pe profesori. Învățămîntul superior 
seral, tocmai în calitatea lui de in
strument de perfecționare a pregăti
rii. aflat la îndemîna oricui lucrează 
în producție și are nivelul cores
punzător de cunoștințe, e necesar să 
f,,nctioneze după aceleași criterii

(cele mai riguroase) de exigență 
existente la cursurile de zi. Solicitu
dinea maximă față de muncitorii 
studenți. asigurarea condițiilor opti
me de învățătură. dialogul dintre 
profesor și student trebuie să aibă 
drept corolar firesc realizarea unei 
pregătiri superioare și corecta ei 
consemnare. Mai vechea concepție, 
statistică, asupra promovării, aplica
tă astfel încît. eventual, să motiveze 
alcătuirea planurilor de funcțiuni 
pentru o catedră sau alta, de bună 
seamă că nu intră în rațiunile în
vățămîntului nostru superior, al 
cărui prestigiu unanim cunoscut și 
recunoscut se întemeiază tocmai pe 
calitatea înaltă a exigentei. Sînt prin
cipii îndeobște cunoscute. Și totuși...

liștii rareori sînt consultați asupra 
activității lor universitare, deși, cum 
îndeobște se știe și cum a ieșit în 
evidentă o dată mai mult cu prilejul 
anchetei noastre desfășurate printre 
studenții seraliști ai Facultății bucu- 
reștene de metalurgie, de regulă ei 
dețin și formulează propuneri din
tre cele mai judicioase de perfecțio
nare. Ba mai mult incă : cu totul 
sporadică este' însăși conlucrarea 
dintre facultăți și întreprinderile de 
unde sint recrutați seraliștii ; și asta 
în condițiile cînd. se știe, o seamă 
de activități universitare (pe lingă 
practica productivă, să mai amintim 
activitatea de cercetare și proiectare, 
indispensabilă inginerului modern) 
nu figurează în planul de învăță-

Termotehnică sau Organe de mașini, 
de pildă, și realitățile din întreprin
derea noastră. O colaborare mai 
strinsă între uzină și facultate, in
clusiv sau mai ales prin intermediul 
nostru, ar îngădui o osmoză utilă 
celor doi factori și. drept consecință, 
modernizarea mai rapidă atît a în
vățămîntului, cît și a producției".

Cum aminteam, cei mai mulți din
tre studenții seraliști au o mare ex
periență de viață, de muncă, de stu
diu ; sînt oameni în puterea vîrstei, 
familiști cu mulți copii în marea lor 
majoritate, unii adăugind grijilor zil
nice și pe cea a navetei, dar stîr- 
nind prin toate acestea laolaltă 
respect și admirație întru totul me
ritate. Nicolae Giscă lucrează de

ÎNVĂȚĂMÎNTUL SUPERIOR SERAL 
cadru optim de pregătire 

a viitorilor specialiști
„îndelunga și fireasca atenționare 
asupra importantei sociale deosebite 
a învățămîntului superior seral a 
creat pe alocuri și mentalitatea 
ciudată potrivit căreia aici promova
rea dintr-un an în altul trebuie să 
se facă mai ușor — ne-a declarat 
prof. univ. dr. doc. Ion M. Popescu, 
prorector al Politehnicii din Bucu
rești. Deși programele sînt similare 
cu cele ale cursurilor de zi și. ca 
atare, activitățile universitare nu mai 
cunosc deosebiri de cantitate, deși 
formele serale de pregătire se des
fășoară sub conducerea celor mai 
prestigioase cadre didactice. învăță
mîntul cu acest profil rămîne într-o 
oarecare măsură văduvit de exigența 
înaltă pe care o merită cu prisosință 
pregătirea muncitorilor studenți și. 
aș adăuga, a acestor studenți foarte 
muncitori, capabili de mari eforturi 
și sacrificii pentru a-și asimila te
meinice cunoștințe de cultură teh
nică și de specialitate. Drept prim 
remediu, aș propune ca examenele 
studenților de la cursurile de zi și de 
la cele serale să se desfășoare în 
comun".

Pe aceeași linie se înscrie și cerința 
angajării intensive a muncitorilor 
studenți în perfecționarea continuă 
a învățămîntului seral. Realitatea 
arată că studentul seralist. în pofida 
bogatei sale experiențe de viață, este 
evaluat îndeosebi ca obiect, și mult 
mai puțin ca subiect, coautor al pro
cesului de pregătire. Ca atare, sera-

mînt al seraliștilor. tocmai în ideea 
că aceștia desfășoară, trebuie să 
desfășoare asemenea activități com
plexe în chiar programul lor coti
dian de muncă. „Principiul este co
rect. numai că. să nu uităm, aplica
rea lui corespunzătoare face cu atît 
mai necesară acțiunea coordonată a 
uzinei și facultății. în vederea utili
zării superioare a muncitorilor stu- 
denți. Firesc mi se pare — ne spunea 
Iordan Jelescu. de la întreprinde
rea de mașini-unelte și agregate din 
București, student în anul al II-lea, 
ingineri, grupa 1 224 — ca studentul 
seralist să fie un factor de introdu
cere mai rapidă a progresului teh- 
nico-științific in viața uzinei și. im
plicit. un stimulent al integrării în
vățămîntului superior cu producția 
și cercetarea. Să-i dăm. deci, posibi
litatea să se afirme, să-1 sprijinim 
integral să facă transferul de idei în 
dublul sens amintit". „Cu atît mai 
mult cu cit. iată — a continuat în 
aceeași ordine de idei Victor Julea, 
de la Atelierele Centrale I.T.B., stu
dent în anul al III-lea, ingineri, 
grupa 1 231 — o seamă de discipline 
universitare își pot spori valoarea 
practică în chiar procesul de analiză, 
de dezbatere pe care-1 presupune 
prezentarea lor în fața studenților 
seraliști. Eu lucrez in secția turnă
torie a Atelierelor Centrale I.T.B. și. 
în dubla mea calitate de muncitor 
și de student, resimt unele nepotri
viri între principiile dezbătute la

peste 10 ani în secția de turnătorie- 
oțel a întreprinderii „Vulcan". A ab
solvit liceul la seral. școala de 
maiștri tot la seral. iar acum se 
află in anul al IV-lea. cursuri serale- 
ingineri, la Facultatea de metalur
gie. Aproape o viață de om desfășu
rată sub puterea neobișnuită de 
voință și de muncă în uzină și la 
cursurile serale ! Orice discuție cu 
acest veritabil specialist al învăță
mîntului nostru seral prilejuiește un 
flux continuu de observații, sugestii, 
propuneri concrete, menite să con
ducă la perfecționarea invățămîntu- 
lui. la apropierea lui de viață, la 
strînsa conlucrare dintre toți facto
rii răspunzători de pregătirea noilor 
specialiști. „Noi. seraliștii, cred că 
putem fi utili nu numai în perfec
ționarea propriului studiu — ne-a 
încredințat interlocutorul. Ca mun
citori cu experiență, am putea con
tribui, poate, la mai buna organizare 
și desfășurare în întreprinderile 
noastre a practicii studenților de la 
cursurile de zi. la inițierea și înche
ierea cu succes a contractelor econo
mice dintre uzină și facultate, ca și 
în realizarea altor obiective ale cola
borării dintre învățămînt și produc
ție. dacă — și cu asta ating un punct 
nevralgic al actualei organizări uni
versitare — în senate, în consiliile 
profesorale ar fi cooptați și repre
zentanți ai studenților seraliști. în
găduiți-mi să cred că dezbaterile, 
analizele, deciziile adoptate in aceste

organisme universitare de conducere 
colectivă ar beneficia astfel de o in
formație și un sprijin suplimentare". 
O asemenea observație poate fi ex
tinsă și asupra altor aspecte : în mod 
paradoxal. secretariatele multora 
dintre facultățile care au cursuri 
serale funcționează exclusiv în pro
gram de dimineață, astfel încît sera
liștii sînt nevoiți să se învoiască de 
la întreprindere spre a-și face cu
noscute solicitările. Rareori biblio
tecile își organizează programele 
inclusiv după solicitările studenților 
seraliști. Insuficiența cursurilor și 
tratatelor, elaborarea cu intîrziere 
sau chiar cu unele lacune a bibliogra
fiilor se adaugă pe alocuri și ele 
greutăților în studiu ale seraliștilor. 
Dar lipsa de legătură. de contact 
sistematic și. deci, de cunoaștere 
amănunțită a universului de preocu
pări specifice seraliștilor conduce cel 
mai frecvent spre deficitul unor 
prelegeri care rămîn astfel prea 
puțin sensibile la faptul că studenții 
seraliști au nevoie nu numai de in
formații. ci și de soluții practice pen
tru problemele concrete cu care ei 
se confruntă zilnic și cărora, firesc, 
ar dori să le găsească rezolvarea 
înainte de obținerea diplomei.

Iată acum și o altă opinie de mai 
largă audiență : perfecționarea învă- 
țămintului superior seral poate fi 
realizată și sub raportul selecției 
candidaților pentru concursul de 
admitere. Cum anume ? „Datorită 
profilului ei. facultatea noastră, 
bunăoară, este solicitată de munci
tori de la Combinatul siderurgic din 
Călărași. întreprinderea de piese- 
turnate din Oltenița, întreprinderea 
mecanică din Giurgiu și de la alte 
unități de primă importantă econo
mică. în continuă dezvoltare, cu o 
nevoie reală de cadre și pentru care 
Bucureștiul este cel mai apropiat 
centru universitar — ne-a spus. conf. 
univ. dr. ing. Ion Vîrcolacu. pro
decan al facultății. Sint candidați 
bine pregătiți, care uneori reușesc 
printre primii, dar abandonează 
rapid. De ce ? Pentru că. evident, nu 
pot face naveta pe o distanță atît 
de lungă. Așa s-a întîmplat în anul 
trecut. Paradoxul este cu atît mai 
mare cu cît noi le-am putut asigura 
contracost cămin, cu ajutorul mi
nisterelor de resort le-am asigurat 
transferul, firește, numai pentru 
perioada studiilor, la unele unități 
de profil din București. Dar acestea, 
deși au dorit, nu au putut să-i an
gajeze, intrucit seraliștii n-aveau do
miciliul stabil în București. Eu cred 
că problema poate și trebuie să fie 
soluționată printr-o prevedere con
sacrată anume învățămîntului seral, 
astfel încît accesul celor mai buni în 
facultăți să poată fi asigurat nu 
numai prin cursurile de zi. ci și prin 
cele serale, aflate, cum bine se știe, 
în continuă dezvoltare in țara noas
tră'^

Mihai IORDĂNESCU

INOTE DE LECTURĂ

PAGINI DIN LUPTA ANTIFASCISTĂ
A POPORULUI ROMÂN

învățămintele morale 
ale istoriei

Dameni ai prezentului 
în statornic dialog cu 

tradiția, cu trecutul viu 
semnatioi’ lftotrpuj®haejș 
Din cînd în cînd, cîte 
un „intelectual abil" 
stă de vorbă cu el și 
speculează apoi, în 
studii publicate cu 
tam-tam, informațiile 
obținute, dar specialis
tul brașovean, cu ma
rea lui generozitate, 
face uitate incidentele 
și se lasă mai departe 
absorbit de cercetările 
sale.

La Arad, un tinăr 
arhitect, Paul-Dorin 
Crainic face zilnic cite 
un raid cu bicicleta 
prin oraș pentru a ve
dea dacă nu cumva 
vreun edil pasionat de 
demolări cu orice preț 
n-a mai atentat la va
lorile arhitectonice ale 
străvechii așezări. Așa 
a salvat, printre altele, 
un grilaj de fier for
jat în a cărui dantelă 
este înscris numele 
ziarului „Românul" — 
publicație care a sus
ținut cauza națională 
în perioada premergă
toare actului istoric de 
la 1 Decembrie 1918. 
în demersurile sale — 
mult mai laborioase și 
mai ample decît le-am 
descris aici — * este 
susținut de directorul 
muzeului, Doru Bog
dan, un admirabil om 
de cultură, decis și el 
să contribuie la con
servarea valorilor 
semnificative ale tre
cutului, să nu le lase, 
cumva, la latitudinea 
grabei ori a incompe
tenței.

La Lugoj, dirijorul 
celebrului cor „Ion 
Vidu", profesorul de 
muzică Remus Tașcău, 
se simte privit, din ta
blourile de pe pereții 
sălii de repetiții, de 
iluștrii săi predecesori 
— Ion Vidu. . Filaret 
Barbu, Dimitrie Stan 
— și pentru a fi la 
înălțimea renumelui 
lor se străduiește să 
cunoască deplin tot 
ceea ce este de preț în 
creația muzicală româ
nească, să valorifice 
tradiția dintr-o per
spectivă modernă, să 
ajungă, împreună cu 
coriștii săi, la adevă
rate performante de 
virtuozitate interpre
tativă.

Sînt convins că ase
menea oameni există 
și în orașele pe care 
încă nu le-am vizitat. 
Fiecare in parte valo
rează mai mult decît o 
întreagă ins ituție. Și 
merită să-i sprijinim. 
Iar, înainte de a muta 
vreo bibliotecă sau 
de a comanda vreo 
statuie, merită să le 
cerem sfatul, pentru că 
dragostea lor dezinte
resată față de țara în 
care s-au născut și 
competența cîștigată în 
nopți de studiu febril 
merită o deplină în
credere.

Scriind ' în ultima unor particulari, a stat 
vreme o serie <Je ar'ti- , .de v.orbă ctț bameni 
sole despre modul cum »_ —
orașele noastre de azi 
păstrează conștiința 
tradiției, am avut pri
lejul să cunosc aspecte 
deosebit de interesante 
ale vieții spirituale din 
România. Sincer să 
fiu, nici nu mi-am în
chipuit vreodată că 
luîndu-mi o simplă 
delegație de la ziar și 
suindu-mă în tren am 
să pot afla ceea ce 
n-am aflat din lectu
ra a sute de cărți. Ar
hitectura vechilor ora
șe, bibliotecile, 
memoriale, î 
obiceiurile 
dialectele, 
mintea specifică din 
fiecare zonă, îndelet
nicirile tradiționale — 
toate m-au impresio
nat și m-au ajutat să 
înțeleg mai bine felul 
de a fi și de a gîndi 
al poporului din care 
fac parte. Dar trebuie 
să mărturisesc că mai 
mult decit orice m-au 
impresionat cițiva oa
meni pe care i-am 
,'.‘g , • 'n cursul că-
iămr’ mele de do-
cumer.r.. e. Este vorba 
despre o anumită ca
tegorie de intelectuali 
— candidați la titlul 
de cărturari — care cu 

dus
Și, 
de

, casele 
muzeele, 
populare, 
îmbrăcă-

bătnni, a intrat în co
respondență cu Biblio
teca națională din Vie- 
r.a. Monografia despre 
Rădăuți, lucrare soli
dă și valoroasă, rezul
tat al unei munci de-o 
viață, și-a publicat-o 
pe cheltuială proprie, 
la editura „Litera". 
Dragoș Luchian are so
bra funcție de inspec
tor la bancă, dar în cer
cetările sale a pus mult 
suflet, ca un erudit ro
mantic.

în Botoșani, la Bi
blioteca județeană 
„Mihai Eminescu". am 
cunoscut un tînăr, 
Gellu Dorian, care se 
numără printre anima
torii vieții culturale a 
orașului și care nu a 
ezitat să scrie un arti
col fulminant despre 
Starea precară în care 
se afla la un moment

însemnări de 
Alex.

ȘTEFÂNESCU

Corul de femei al Casei de cultură din Vișeu de Sus
Foto : A. Fărcaț

Subiectul de actualitate în 
pentru tineret

filmul

un devotament 
pină la sacrificiu 
adeseori, neștiuți _ 
nimeni se .ocupă de 
apărarea valorilor tre
cutului, de insuflarea, 
la tineri, a interesului 
pentru cunoașterea 
spiritului românesc, de 
integrarea armonioasă 
a formelor de existen
ță modernă în civili
zația noastră milenară. 
Acești oameni de cul
tură și patrioți, urmași 
discreți ai lui Nicolae 
Iorga și Lucian Blaga, 
ai lui Vasile Pârvan și 
Dimitrie Guști, nu 
primesc și nici nu re
vendică, vreo recom
pensă, în sensul pro
zaic al termenului, ba 
chiar se întîmplă să 
fie considerați inco
mozi de cite unii care 
cred că modernizarea 
constă în a face tabula 
rasa din cultura noas
tră tradițională. Dar 
aceasta nu-i descura
jează niciodată, pentru 
că ei au cu adevărat 
vocație de intelectuali 
și nu sînt niște simu- 
lanți, așa cum mai în- 
tilnim în unele ma
nifestări culturale.

La Rădăuți 
de exemplu, 
Luchian, care 
douăzeci de 
documentat pentru a 
scrie o monografie 
despre orașul său. A 
cercetat documente în
gălbenite de vreme din 
tot felul de arhive și 
cărți vechi despre Bu
covina, a făcut inves

tigații în bibliotecile

Am fost 
cu Gellu

dat casa memorială a 
lui Mihai Eminescu de 
la Ipotești. 
împreună 
Dorian la Ipotești și
am văzut cu cită tan
drețe și cu cită res
ponsabilitate urmăreș
te el — fără ca nimeni 
să i-o fi cerut în mod 
special — modul cum 
se păstrează amin
tirea marelui poet.

Muzeograful Adrian 
Cocîrță, la Fălticeni, 
păstrează și cercetea
ză cu pietate docu
mentele rămase de la 
Mihail Sadoveanu și 
Eugen Lovinescu, Ion 
Creangă și Nicolae 
Labiș, de la toți marii 
creatori apăruți de-a 
lungul timpului ca 
prin miracol intr-un 
perimetru de numai 
cițiva zeci' de kilome
tri. Pentru el orașul 
însuși este un vast 
muzeu, despre ale că
rui compartimente iți 
poate vorbi la nesfîr- 
șit, ca într-o stare de 
reverie.

La Brașov trăiește 
un alt muzeograf ad
mirabil, adevărat ascet 
sechestrat 
voie între 
vechi de 
păstrate

trăiește,
Dragoș 

timp de 
ani s-a

de bună- 
tipăriturile 

sute de ani 
„_____ la muzeul
primei școli cu limba 
de predare română din 
țara noastră. în clădi
rea cu pereți groși de 
peste un metru din 
Șcheii Brașovului, aco
lo unde a predat pe 
vremuri în dulcea lim
bă română însuși An
ton Pann, „cel isteț ca 
un proverb", Vasile 
Oltean stă de diminea
ța pină seara și desci
frează scrierile de 
demult, făcindu-și în-

Tn cinematografia noas-
4 un Ioc distinct începe 

să-1 ocupe filmul despre 
și pentru tineret.. Ca dova
dă, toate cele trei filme 
artistice de lung metraj 
prezentate în trei seri la 
rind fiind consacrate tine
rei generații : „Fructe de 
pădure" (scenariul D. R. 
Popescu, regia Alexandru 
Tatos), „Mult mai de preț 
e iubirea" (scenariul Nico
lae Țic și Dan Marcoci, 
regia Dan Marcoci), „Me
lodii la Costinești" (scena
riul Mihai Opriș, regia 
Constantin Păun). Acesta 
din urmă, în ciuda prezen
ței unor actori iubiți de 
tinerii spectatori, Horațiu 
Mălăele și George Mihăi- 
ță, rămîne, potrivit unor 
opinii formulate in cadrul 
„Dezbaterii de la ora 10", 
„un film slab, apos ca ac
țiune, cu melodii pe care 
le știm, le cunoaștem, sînt 
așa cum sînt". Un specta
tor mai drastic declara cu 
tristețe că a urmărit fil
mul cu „senzația că au 
fost cîteva sute de metri 
de peliculă ce trebuiau să 
fie folosiți !“. în fine, ră
mîne ca problemele filmu
lui muzical pentru tineret 
să fie dezbătute mai pe 
larg, în alte ocazii.

„Fructe de pădure" este 
un film despre dezamăgi
rea unei fete înșelate în 
iubire și, dacă privim din
colo de „poveste", simplă 
ca toate istoriile de dra
goste, puțin melodramatică, 
putem concede că el nu 
se oprește la un eveni
ment, la o întîmplare sau 
dramă concretă, ci transmi
te un mesaj general uman. 
Filmul are o dublă des
chidere : dezamăgirea ti
nerei care cade de la înăl
țimea unui ideal al iubirii, 
al purității și împlinirii în 
întunecimea unei mediocri
tăți asupra căreia nu fu
sese avertizată este com
pensată de recucerirea în
crederii și a speranței. 
Reconfortantă, plină de un 
optimism nu fără nuanțe 
amare este replonjarea ei, 
după consumarea (melo) 
dramei în viața reală, e- 
chivalentă cu înlăturarea 
iluziilor inocente și peri

culoase : încrîncenată, tre
cută printr-o experiență 
dură, eroina ia viața în 
piept, hotărîtă să o ducă 
pină la capăt, să-și asume, 
cu alte cuvinte, propriul 
destin. în filmul lui Al. 
Tatos această „trezire la 
viață" este sugestiv acom
paniată de modificarea 
unghiului din care e 
privită natura înconjură
toare : de la imaginea 
prietenoasă, colorată, idili
că și ocrotitoare din pri
mele secvențe la o pădure 
amenințătoare, vrăjmașă, 
plină de obstacole și cap
cane în final, avertizînd in 
acest chip asupra raportu

așteaptă. (în rolurile prin
cipale : neprofesioniștii
Manuela Boboc și Cornel 
Mihalache, precum și Ma
riana Mihuț, Ion Besoiu 
ș.a.).

Tot un film despre ti
neret, respectiv despre 
„găsirea drumului în via
ță", este „Mult mai de 
preț e iubirea", film a- 
greabil în care Rodica Ne
grea face un rol excepțio
nal, cu mare priză la pu
blic. într-o apariție episo
dică, Leopoldina Bălănuță 
își demonstrează marile-i 
virtuți actoricești. Dinu 
Manolache dă viață unui 
tînăr inginer hotărît să

Festivalul filmului românesc 
de la Costinești

rilor complexe dintre fiin
ța umană și natura con
tradictorie, neidilică a 
vieții însăși. Intenția re
gizorului e de a atrage 
atenția asupra compromi
sului necesar sau, în fine, 
a soluțiilor de supraviețui
re următoare „trezirii la 
viața" reală, cu luminile 
și umbrele ei. însă tocmai 
„umbrele" ni s-au părut 
cam excesive în acest 
film, în general izbutit : 
spre a mări contrastul, 
moralizator, intre puritate 
și dezamăgire, frumusețe 
și urîțenie, filmul ne în
fățișează in culori țipătoa
re o bandă de detracați, în- 
tr-o antiteză prea îngroșată 
cu lumea pură a eroinei. 
E drept că recunoaștem în 
cîteva dintre hilarele spe
cimene pe „acei îngeri 
triști" în ale căror adîn- 
cimi sufletești se mai con
servă o speranță de viitor 
— obsesie mai veche a li
teraturii și dramaturgiei 
lui D. R. Popescu. în orice 
caz, filmul acesta este o 
notabilă pledoarie pentru 
realism, pentru o pregăti
re adecvată de a înfrunta 
realitatea a .celor ce pă
șesc in viață, astfel incit 
viitorul, speranța, visul să 
reziste încercărilor care ii

parvină doar prin el în
suși, intolerant cu încercă
rile familiei temporarei 
lui logodnice de a-1 pro
pulsa în viață pe scara din 
dos. Este o direcție ferti
lă, dar abia la inceput, a 
subiectului de actualitate 
în atît de necesarul film 
pentru tineretul zilelor 
noastre.

Despre „Ochi de urs" 
(scenariul și regia Stere 
Gulea ; interpreți Dragoș 
Pislaru, Sofia Vicoveanca, 
Daniela yiădescu, Iosif 
Stoian) s-a scris și, aici, 
s-a discutat relativ mult, 
relevîndu-i-se calitățile, 
frumusețea peisajului, in
flexiunile fantastice, buna 
alegere a interpreților, re
constituirea cu acuratețe a 
unui spațiu arhaic, a sta
tutului unei vieți vechi, a 
permanențelor românești, 
Am observa totuși că nu
vela lui Sadoveanu „Ochi 
de urs", de o genială ro
tunjime, un univers com
plet, un cosmos căruia 
nu-i lipsește nimic, era su
ficientă, ea singură, pentru 
o ecranizare de zile mari. 
Regizorul a simțit însă 
nevoia de a introduce în 
acest univers complet epi
soade din alte scrieri sado- 
veniene, secvențe care,

după opinia noastră, nu 
concură la adîncirea, ci 
duc la diluarea semnifica
țiilor nuvelei titulare. 
Substanța scrierii sadove- 
niene este imperceptibil 
împinsă — prin adiționa
rea unor secvențe exteri
oare ei — din mitologie în 
zona eresului, a magiei și 
a pitorescului. în orice 
caz, avem în „Ochi de 
urs" poate cea mai bună, 
deocamdată, ecranizare a 
marelui nostru scriitor.

M. COSTEA
P. S. : Mult discutată 

este, in cadrul „Dezbateri
lor de la ora 10“, proble
ma folosirii amatorilor, 
respectiv a neprofesioniș- 
tilor, in filmul românesc. 
„Piatra" a fost aruncată de 
actorul Vladimir Găitan, 
după opinia căruia se poa
te vorbi despre o adevă- 
rată modă a neprofesioniș- 
tilor. Să nu ne grăbim să-t 
contrazicem, problema are 
implicații care merită să 
suscite o dezbatere serioa
să căci, in realitate, „in
vazia" neprofesioniștilor in 
filmul actual pare să expri
me o anume nemulțumire 
nu față de marii actori pe 
care-i avem la ora de față, 
ci mai ales față de arti
ficialitatea unor scenarii, 
față de anemia vieții ce 
amenință multe pelicule 
românești. Lipsa aceasta 
de consistență caută a fi 
suplinită de prospețimea, 
autenticitatea amatorilor, 
oameni obișnuiți de la care 
se speră o ridicare a cre
dibilității unor filme năs
cute nu tocmai vii. Pe de 
altă parte, pare evident că 
această situație este in de
trimentul folosirii la ade
vărata lor valoare a acto
rilor de talent pe care H 
avem și care în majoritate 
adesea se văd distribuiți 
in roluri cu mult sub po
sibilitățile, înzestrarea Și 
așteptările lor. Iată o si
tuație ce merită să dea de 
gîndit și nu să fie expe
diată în sterile dispute 
„pro și contra" in jurul 
folosirii amatorilor in fil
mul românesc.

Noul roman al lui 
Marius Tupan — Co
roana Izabelei — folo
sește mijloacele și lim
ba din anterioarele lui 
volume de povestiri 
într-o nouă structură 
epică, de o pregnanță 
relevabilă. Romanul 
are ca temă mitologia 
puterii, analizată in
tr-un stil parabolic.

Marius Tupan a 
avut în vedere reali
tatea politică a anilor 
'40, cînd, sub presiu
nea Germaniei hitle- 
riste exercitată asupra 
României și asupra 
altor țări, a fost favo
rizată instaurarea re
gimurilor totalitariste. 
Semnele cancerizante 
ale unui regim polițist 
sint — după propria 
mărturisire a autoru
lui — înstrăinarea in
dividului și degrada
rea umanului „sub 
presiunea violenței și 
a teroarei", probleme 
asupra cărora cititorul 
este invitat să medite
ze cu maturitate și 
responsabilitate poli
tică. Marius Tuparț a 
urmărit, evident cu 
mijloace artistice, să 
arate modul în care 
dictatura de tip fas
cist a amenințat cu 
distrugerea o serie de 
legi tradiționale, obi
ceiuri și practici ale 
unei tradiții dintre 
cele mai generoase, 
folosind ca pretext e- 
pic o mică localitate 
din sud-vestul Dună
rii, zguduită, ca și Ma- 
condo, satul emble
matic al lui Gabriel 
Garcia Mârquez, de e- 
venimente politice și 
fenomene naturale.

Surprinzînd o peri
oadă dramatică din 
viața unei colectivități 
rurale, scriitorul su
gerează modificările 
petrecute în psihologia 
și comportamentul u- 
man, imaginînd o „lu
me pe dos", prin răs
turnări în ordinea tra
diției și a practicilor 
verificate in timp. Așa 
cum atestă istoria 
„anilor negri" ai as
censiunii fasciste, o- 
menirea a trecut prin
tr-o perioadă de gra
ve tulburări, amenin- 
țînd, în ultimă anali
ză, condiția umană, 
raporturile dintre in
divizi, state și popoa
re. Ca și alți scriitori, 
M. Tupan este inte
resat de evoluția a- 
cestui flagel, de for
mele lui incipiente, de

•) Marius Tupan: 
Coroana Izabelei. Edi
tura „Cartea Româ
nească".

fazele sinistrei lui răs- 
pindiri. în Ursa Mică, 
situată parcă dincolo 
de lume, aparent ui
tată, dar intrată repe
de într-o geografie po
litică stranie, în anii 
Marelui Cuceritor, 
tipul dictatorului fe
roce, se întrevăd 
semnele agresionă- 
rii, cu consecințe 
dintre cele mai de
zastruoase. Mica lo
calitate este pîrjolită, 
mai întîi, de un soare 
torid și asediată apoi 
de străini înfometați, 
care exercită asupra 
ursenilor o adevărată 
teroare. Stăpinul locu
lui devine hidosul ne
gustor Francisc Ioa- 
nid, paznic al frumoa
sei grecoaice Vasi- 
lichi, favorita dictato
rului, exilată în Sub
terane. Căpetenia sa
tului, care asigurase 
independența și liber
tatea ursenilor de-a 
lungul seismelor isto
riei, este înlocuită de 
Costache Pupăză, rizi
bilă apariție pe scena 
socială, sugrumînd 
prin delațiune orice 
rezistență politică in 
fața malformațiilor 
produse de virusul 
fascizant. Dealtfel, 
toate detaliile epicului 
converg spre sv lestia 
minării temeli. •> et- 
hosului țărănesc, 'nte- 
resant e faptul că se
ceta pustiitoare începe 
cu moartea unui copil 
și sfîrșește cu naște
rea altuia în timpul 
unei lungi și fantas
tice procesiuni, în 
descrierea căreia re
cunoaștem arta scrii
torului în secționarea 
ritului de esență ar
haică. Odată fertiliza
tă natura, Fiodora, fe
meie cu o ereditate 
încărcată și tulbure, 
se dezlănțuie într-un 
șir de experiențe ero
tice pină la degrada
re, în opoziție cu Vir
ginia, văzută de autor 
ca simbol al purității, 
scriitorul încercînd 
prin această lucrare în 
registrul dublu al per
sonajelor să figureze 
echilibrul fragil nu 
atit al comportamen
tului pasional, cît al 
ordinii patriarhale.

Motivul „lumii pe 
dos" capătă concretețe 
printr-o altă constan
ță formală a epicului 
— sau, în termeni mai 
noi, metaforă interi
oară — bilciul, imagi
nat ca sărbătoare a 
orgiilor și dezmățuri
lor. în sfîrșit, pentru 
a mări efectul de de- 
sacralizare a unui u-

nivers, altădată ro
tund, scriitorul folo
sește a treia metafo
ră — clopotul — rela- 
ționată cu aceea a 
Casei de întîlniri, in
tr-un stil parodic de 
bună factură.

Judecat în sfera ti
pologiei, romanul nu 
propune personaje in 
sensul obișnuit al cu- 
vîntului, ci „arheti
puri", printr-o distri
buție pointilistă de 
mare rafinament ar
tistic : Virginia (arhe
tipul purității și al sa
crificiului), Fiodora, 
Vasilichi (blestemul și 
exacerbarea sexuală), 
Pupăză (parodia dic
tatorială și prostia a- 
gresivă), Petronel Cre
mene (stabilitatea prin 
cruzime), Vidrighin, 
(puterea suficientă și 
prevăzătoare). Bleaju 
(instabilitatea și liche
lismul), Izabela (me
tafora regenerării și 
a creației, singura ca
pabilă de a învinge 
vitregia vremurilor, 

. matricea spirituală a 
eliberării omului din 
condiția de animalita
te). Există însă un 
personaj asupra căruia 
reflectorul epic se în
dreaptă cu insistență, 
tînărul Arghir Șarpe, 
om al smircurilor, o- 
glindă a începuturilor 
și formării dictatoru
lui. El trăiește în Ursa 
Mică într-o perioădă 
de mari convulsii so
ciale, se adaptează 
maleficului curs al is
toriei și simte că poa
te exploata, în aceste 
condiții nefirești, slă
biciunile oamenilor, 
în cele din urmă, 
repetînd parcă iniție
rea oricărui dictator, 
pleacă din Ursa Mică, 
ucigîndu-și protecto
rul de altădată, pen
tru a se măsura, e- 
ventual, cu Marele 
Cuceritor.

Scriitor angajat în 
abordarea istoriei, a- 
tent la învățămintele 
ei morale, Marius Tu
pan observă că forțele 
agresive sfîrșesc prin 
a S6 anihila, triumful 
fiind al creației veri
tabile, simbolizate de 
personajul central -ț 
matrice feminină, ar
monizatoare — trăind 
în comuniune liberă 
cu pămîntul fertil. 
Izabela devine, astfel, 
un personaj exponen
țial, simbol al tradi
ției și al stabilității, 
„cumințenia pămintu} 
lui" care se opune 
haosului.
Georțje GIBESCU

Conștiință și acțiune
Exercițiile epice de 

mai mică întindere 
dintr-un anterior vo
lum de nuvele l-au 
dus pe Henri Zalis 
pină în preajma ro
manului. Acesta apare 
acum într-o formulă 
experimentală, amin
tind de principiile 
doctrinarului de la 
Medan și sub un titlu, 
Pină la capăt, care con
firmă și el aceeași as
cendență zolistă. în- 
tr-adevăr, vorbind în 
termenii lui Zola, ro
mancierul este și ob
servator, și experi
mentator, adică el co
munică faptele pe 
care le-a observat, 
stabilind meticulos te
renul pe care evolu
ează personajele, dar 
și face să se miște 
eroii într-o istorie a- 
nume pentru a arăta 
că evenimentele se 
desfășoară conform 
unui riguros determi
nism.

La aceste teze,' auto
rul, care e și un critic, 
deci un cititor exersat, 
mai adaugă și conven
ții literare verificate, 
una dintre ele fiind 
romantica ficțiune a 
manuscrisului găsit. El 
pretinde deci că „re
produce" însemnările 
tînărului Iuliu Zemeș, 
intelectual dotat, ucis 
în zilele tulburi ale 
rebeliunii legionare, 
însă le și comentează 
cu scrupulul cîteodată 
oțios al amatorului de 
psihologie „științifică". 
Personajele înseși, în 
intermitente accese de 
independență, încear
că să impună prozato
rului punctul lor de 
vedere. Cînd acesta se 
lasă, de pildă, sedus 
de alte ipoteze exis
tențiale, cînd vrea să 
intuiască mai adine 
cauzalitatea actelor 
Taniei Zemeș, bătrînul 
Samuilă Brenci inter
vine energic : „Las-o 
în plata domnului, 
ocupă-te de Ze
meș, caietele băiatului 
ăstuia sint o avere 1

*) Henri Zalis: „Pină 
la capăt", Editura 
„Cartea Românească".

Cu puțin talent, o să 
scoți o carte din ele". 
Lucrul se și intîmplă 1 
Romancierul compri
mă energic alte desti
ne, virtual foarte in
teresante (al Taniei, 
comunista care moare 
pentru idealurile sale; 
al comisarului Rămu- 
reanu, incert amestec 
de inteligență și bru
talitate ; al lui Doru 
Mărgărit, tînăr fixat 
sufletește de partea 
lumii viitorului, al di
namicului Titi Borza), 
dar această restrîn- 
gere e adesea utilă în 
planul explorării vie
ții sufletești și sociale 
a protagonistului Ze
meș. Surprinzător e 
faptul că prin acest 
procedeu Zalis reu
șește să schițeze cu 
suficientă dexteritate 
și o frescă socială, și o 
stampă psihologică. 
Cea dinții reface cam 
telegrafic, previzibil, 
istoria dramaticilor 
ani ai deceniului pa
tru. urmărind evoluția 
forțelor in conflict, 
așa cum se profila ea 
îndeosebi în mediul 
universitar. Cîteodată 
grima e minimă și în 
spatele cutărui perso
naj, al extravagantu
lui profesor Vasile 
Nica-Poeni, de exem
plu, ghicești modelul 
real, vestitul universi
tar fascizant Nae Io- 
nescu. Totuși, nu în 
acest registru sînt de 
căutat abilitățile pro
zatorului. Relativ con
vențional, furat de 
inutile și șablonarde 
judecăți participative 
atunci cînd e vorba să 
clarifice o traiectorie 
biografică sau o cir
cumstanță istorică, 
Henri Zalis se simte 
mult mai la largul său 
în studiul tranzițiilor 
psihologice, al naturi
lor vulnerabile ori di- 
lematice. Nici Tania 
Zemeș, nici Rovența, 
figuri generoase de 
comuniști, n-au un re
lief deosebit (cauza 
fiind un apetit rocam
bolesc nereținut al 
noului romancier), în 
schimb Iuliu Zemeș, 
cu drumul său de la

izolare ascetică pînă 
la descoperirea unei 
solidarități pe care nu 
apucă să o și trăiască 
efectiv, constituie o 
reușită. Personajul e 
construit cu o vizibilă 
plăcere a amănuntu
lui, a detaliului psihic 
edificator. într-o in
tervenție directă, în
vățată la școala camil- 
petresciană, Zalis iși 
motivează dealtfel op
țiunea : „Ne-am de
prins cu poveștile, în
cît ele ne scutesc ade
sea de necesara, to
tuși, retrăire a amă
nuntului. Cînd firul 
este greu de urmărit, 
sărim peste lanțul de 
cauze explicative. Sau 
le diluăm pențru că 
avem oroare de 
grandilocvență". •'Cum 
H. Zalis nu are a- 
ceastă „oroare" (dim
potrivă, unele fraze 
„psihologiste" sînt em
fatice și prețioase I), 
romanul lui insistă 
eficient asupra cauza
lității actelor eroilor. 
Zemeș e lucrat în 
„semitonuri", cu o re
levabilă știință a pre
figurării coerenței 
lăuntrice, a motivării 
atitudinilor viitoare. 
Corespondențe înde
lung gîndite îi justifi
că evoluția. Primele 
pagini îl surprind in
tr-o utopică înfrățire, 
prin intermediul ra
dioului, cu vocile lu
mii. Ultimele rețin o 
frăție reală, o îndrep
tare lucidă spre comu
niști. Drumul intre 
aceste puncte obligate 
de trecere marchează 
maturizarea unei con
științe. Iuliu Zemeș, 
singuraticul dezarmat, 
înțelege tîrziu că eul 
se explică nu atit 
prin proclamarea unui 
punct de vedere, cit 
prin impunerea și a- 
plicarea lui. Studiind 
„pînă la capăt" dez
voltarea acestei clari
ficări interioare, Henri 
Zalis a realiza* un ro
man „psihologic" no
tabil, care ii < ertifică 
simultan și a ritudini- 
le epice, și eile

loan DAi. <
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Consfătuirea de Im pe problemele muncii
organizatorice si

(Urmare din pag. I)

gice și culturale il are Expunerea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu la Plenara C.C. al P.C.R. din iunie 1982 - docu
ment programatic, care a deschis noi perspective preocupă
rilor celor ce lucrează în acest sector, pentru ridicarea ni
velului conștiinței socialiste a maselor in actuala etapă de 
dezvoltare a țarii,

Participanții la dezbateri au insistat asupra lipsurilor ma
nifestate in activitatea politico-ideologică și cultural-educa- 
tivă, nemijlocit legate de deficiențele din munca unor or
gane și organizații de partid, care n-au acordat întot
deauna însemnătatea cuvenită eficienței acestei activități 
și n-au raportat-o permanent la realitățile concrete din 
colectivele de muncă, la cerințele majore ale dezvoltării 
societății noastre.

Pornind de la analiza concretă a deficiențelor exis
tente, participanții la consfătuire au făcut propuneri în 
scopul inlăturării lor și s-au angajat să acționeze in mo
dul cel mai energic pentru îndeplinirea Programului de 
măsuri privind îmbunătățirea activității ideologice și poli
tico-educative, recent adoptat de Comitetul Politic Execu
tiv al C.C. al P.C.R., care asigură înfăptuirea neabătută a 

itărîrilor Plenarei din iunie 1982, ale Conferinței Națio-
'e a partidului, a tezelor și indicațiilor tovarășului 

Nk lae Ceaușescu, să determine ridicarea nivelului mun
cii ae propagandă la înălțimea rolului acesteia in educa
rea patriotică a maselor, în intărirea unității și frăției tu
turor oamenilor muncii, fără deosebire de naționalitate, în 
promovarea fermă a principiilor eticii și echității socialis
te, în înarmarea tuturor cetățenilor cu concepția științi
fică, revoluționară, a partidului nostru despre lume și via
ță, in formarea omului nou, cu inalte trăsături morale și 
politice, constructor conștient al socialismului și comunis
mului.

In cadrul consfătuirii s-a subliniat că sub conducerea și 
îndrumarea directă a secretarului general al partidului, to
varășul Nicolae Ceaușescu, politica de cadre a cunoscut 
o îmbunătățire continuă in concordan'ă cu cerințele dez
voltării economice și sociale a țării. Organele și organi
zațiile de partid, de.stat, de masă și obștești au obținut 
o seamă de rezultate bune în organizarea și desfășurarea 
muncii de selecționare, pregătire și promovare a cadrelor. 
S-a manifestat o preocupare crescîndăfi-pentru promovarea 
de cadre cu temeinică pregătire prșjeîibnală și politică, 
cu un dezvoltat simț de răspundere, notărite și capabile 
să îndeplinească sarcinile încredințate, pentru numirea în 
funcții de conducere a unor oameni bine pregătiți politic, 
ideologic și profesional, cu profil moral sănătos, devotați 
partidului și poporului.

Analizîndu-se în mod critic și autocritic activitatea des
fășurată in acest domeniu, în cadrul consfătuirii s-a sub-

liniat că în munca de cadre s-au manifestat și lipsuri 
față de care unele organe de partid nu au adoptat în
totdeauna poziție fermă și nu au acționat suficient de 
energic pentru înlăturarea lor. Participanții au subliniat că, 
în lumina hotărîrilor conducerii partidului, a indicațiilor to
varășului Nicolae Ceaușescu, organele și organizațiile de 
partid au luat măsuri pentru perfecționarea continuă a 
activității in acest sector, pentru educarea cadrelor in 
spiritul disciplinei de partid, al normelor eticii comuniste.

Ținînd seama de necesitatea afirmării tot mai plenare a 
rolului conducător al partidului, de sarcinile comple-e ale 
construcției socialismului în țara noastră, a fost evidenția
tă necesitatea de a se acționa cu și mai mare fermitate 
pentru afirmarea hotărîtă a spiritului combativ, revoluțio
nar, pentru făurirea unei conștiințe înaintate, a unor înalte 
trăsături politice și morale la toți comuniștii, la toți oa
menii muncii. In același timp, s-a subliniat că întreaga 
activitate de partid trebuie să aibă ca obiectiv principal 
afirmarea rolului conducător al partidului în toate dome
niile de activitate, ca centru vital al națiunii noastre, în 
jurul căruia să se unească toate energiile, forța națiunii, 
să asigure îndeplinirea în cele mai bune condiții a hotă
rîrilor Congresului al Xll-lea și Conferinței Naționale ale 
partidului, a programului de făurire a societății socialiste 
multilateral dezvoltate pe pămîntul patriei noastre.

in cadrul dezbaterilor în plen și pe grupe de lucru, parti
cipanții, analizînd cu erigență problemele aflate pe ordi
nea de zi a consfătuirii, au formulat, în același timp, un 
mare număr de propuneri menite să determine îmbunătă
țirea activității în aceste domenii de mare însemnătate, 
să ridice întreaga muncă de partid la nivelul exigențelor 
de calitate și eficiență stabilite de Congresul al Xll-lea și 
Conferința Națională ale P.C.R.

Primit cu puternice ovații, în încheierea consfătuirii a 
luat cuvîntul tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, secretar ge
neral al Partidului Comunist Român, președintele Republi
cii Socialiste România. «

Cuvintarea tovarășului Nicolae Ceaușescu a fost urmă
rită cu deosebită atenție de participanți și subliniată în 
repetate rinduri cu vii și îndelungi aplauze.

Cuvintarea se va da publicității.
La închiderea lucrărilor, în sală domnește o atmosferă 

însuflețitoare. Participanții scandează neîntrerupt pentru 
partid, pentru secretarul său general.

Aceleași momente de puternic entuziasm se regăsesc și 
. în piața orașului. Din nou mii de oameni aclamă, ovațio

nează îndelung, rostind cu dragoste și mindrie numele con
ducătorului iubit al partidului și statului nostru.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena Ceaușescu 
au răspuns cu prietenie acestor manifestări pline de căl
dură.

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
, Secretar general al Partidului Comunist Român,

Președintele Republicii Socialiste România 

Tovarășului CONSTANTIN DÂSCÂLESCU 
Prim-ministru al Guvernului Republicii Socialiste România

Dragi tovarăși,
Vă mulțumim pentru urările trimise cu ocazia celei de-a 39-a aniversări 

Renașterii Poloniei. Totodată, ne exprimăm convingerea că prietenia și 
colaborarea dintre Partidul Muncitoresc Unit Polonez și Partidul Comunist 
Român, dintre Republica Populară Polonă și Republica Socialistă România 
se vor dezvolta în continuare spre binele ambelor noastre popoare, al co
munității statelor socialiste, al cauzei socialismului și păcii în Europa și 
în lume.

Folosim acest prilej pentru a vă transmite dumneavoastră, dragi tovarăși, 
și poporului frate român salutări cordiale și urări de noi succese în reali
zarea sarcinilor construcției socialiste.

WOJCIECH JARUZELSKI
„ Prim-secretar al Comitetului Central

al Partidului Muncitoresc Unit Polonez, 
Președintele Consiliului de Miniștri 

al Republicii Populare Polone
HENRYK JABLONSKI

Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Populare Polone

a

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România
Vă adresez cele mai sincere mulțumiri pentru profundele condoleanțe 

exprimate cu ocazia încetării din viață a doctorului Osvaldo Dorticos 
Torrado.

FIDEL CASTRO RUZ
Prim-secretar al Comitetului Central 

al Partidului Comunist din Cuba, 
Președintele Consiliului de Stat 

și Consiliului de Miniștri 
ale Republicii Cuba

Cu prilejul celei de-a 30-a aniversări a asaltului

asupra cazărmii Moncada

Recepție oferită de ambasadorul Cubei
Cu prilejul celei de-a 30-a aniver

sări a asaltului asupra cazărmii 
Moncada, ambasadorul Republicii 
Cuba la București, Rodney Lopez 
Clemente, a oferit, miercuri, o re
cepție.

Au participat tovarășii Gheorghe 
Rădulescu, membru al Comitetului 
Politic Executiv al C.C. al P.C.R.. vi
cepreședinte al Consiliului de Stat, 
loan Folea, ministrul geologiei, Ion 
Petre, ministrul construcțiilor indus
triale, Maria Groza, adjunct al minis
trului afacerilor externe, general-co
lonel Marin Nicolescu, adjunct al 
ministrului apărării naționale, Marin 
Constantin, adjunct al ministrului 
agriculturii și industriei alimentare, 
Ion Găleteanu, secretar de stat la 
Consiliul Culturii și Educației Socia
liste, reprezentanți ai altor ministere,

instituții centrale și organizații de 
masă și obștești, oameni de știință, 
cultură și artă, generali și ofițeri, 
ziariști.

Au luat parte șefi de misiuni di
plomatice acreditați în țara noastră, 
membri ai corpului diplomatic.

(Agerpres)

Vizita ministrului afacerilor externe 
al Japoniei

Miercuri Ia amiază a sosit în Ca
pitală ministrul afacerilor externe al 
Japoniei, Shintaro Abe, care, la invi
tația ministrului afacerilor externe al 
Republicii Socialiste România, to
varășul Ștefan Andrei, efectuează o 
vizită oficială în țara noastră.

Oaspetele este însoțit de Moriyuki 
Motono, adjunct al ministrului afa
cerilor externe, de alte persoane ofi
ciale.

La sosire, pe aeroportul Otopeni, 
ministrul japonez și celelalte per
soane oficiale au fost salutați de 
tovarășul Ștefan Andrei, de Maria 
Groza, adjunct al ministrului aface
rilor externe, de alte persoane ofi
ciale.

Au fost prezenți Radu Bogdan, 
ambasadorul României la Tokio, și 
Takaaki Hasegawa, ambasadorul Ja
poniei la București, și membri ai 
ambasadei.

clusiv pe terțe piețe, pe baze reci
proc avantajoase.

De asemenea, sînt abordate pro
bleme majore ale situației mondiale 
actuale, evidențiindu-se necesitatea 
amplificării conlucrării dintre cele 
două țări în vederea reducerii con
fruntării internaționale, reluării po
liticii de pace, destindere, colaborare 
și respect al independenței naționa
le a tuturor 
oprirea cursei 
dezarmare, și 
tru dezarmare

Cu prilejul
trul japonez a donat ministrului ro
mân al afacerilor externe un set de 
cărți tehnice, științifice și beletristi
ce japoneze.

La convorbiri participă Radu 
Bogdan, ambasadorul României la 
Tokio, și Takaaki Hasegawa, amba
sadorul Japoniei la București, 
persoane 
neze.

popoarelor, pentru 
înarmărilor, pentru 

în primul rînd pen- 
nucleară.
convorbirilor, minis-

*
au început, miercuri 

convorbirile oficiale 
afacerilor externe al

La București 
după-amiază, 
intre ministrul 
Republicii Socialiste România, Ște
fan Andrei, și ministrul afacerilor 
externe al Japoniei, Shintaro Abe.

Cei doi miniștri analizează stadiul 
raporturilor româno-japoneze în do
menii de interes comun, căile și mo
dalitățile pentru dezvoltarea relații
lor economice și a schimburilor co
merciale bilaterale, posibilitățile rea
lizării unor noi acțiuni de cooperare 
industrială și tehnico-științifică, in-

alte 
oficiale române și japo-

★
Ministrul afacerilor externe, Ștefan 

Andrei, a oferit 
trului afacerilor 
Abe, un dineu.

în onoarea minis- 
externe, Shintaro

★
ministrul afacerilorîn aceeași zi, 

externe al Japoniei a depus o co
roană de flori la Monumentul eroi
lor luptei pentru libertatea poporului 
și a patriei, pentru socialism. ț 

(Agerpres)

A apărut, în limba ma hiară, volumul
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PROGRAMUL 1
Telex
Universul femeilor
Film serial: „Bulevardul Pau- 
lista". Episodul 15.
Ecran de vacanță. Desene animate: 
Micuța Nell

73;00 închiderea programului. mwa'- 
16, OT “ ' 
16,05

12,35

dăclnatii. Producție a studiourilor 
canadiene

21,20 Monumente ale culturii naționale. 
„Getica" și „Scrieri" de V. Pârvan 

21,50 Cenaclul „Flacăra" al tineretului 
revoluționar. Selecțiuni înregis
trate la manifestările organizate 
la Galați de Cenaclul „Flacăra" al 
tineretului revoluționar, organizat 
de C.C. al U.T.C. și revista „Fla
căra", condus de poetul Adrian 
Păunescu

22,35 Telejurnal . ,

vremea

Telex. . ;. .. ..
Ecran de vacantă. „Arabela" — 
episodul 6
Studioul tineretului 
înch'derea programului. 
Telejurnal. • întrecerea socialistă 
în cinstea marii sărbători

26,15 Fotograme din realitate. Reportaje, 
interviuri, transmisiuni directe, 
muzică

20,55 Cinci miliarde de oameni. Dezră-

16,35 
îe.tw 
20,00

rc.vrr-'"- -y.teioe.rtd iinjmrw
.PROGRAMUL 2 ... (,i ,

20,00 Telejurnal. © întrecerea socialistă 
în cinstea marii sărbători

20,15 Tezaur folcloric
20,45 Agenda bucureșteană
21,00 Estivala ’83. Concertul orchestrei 

simfonice a RacTotelevlziunii. Di
rijor: Fmil Simon. Solist: Cr’stian 
Beldl. în pauză: Cronica muzicală 

22,35 Telejurnal

Timpul probabil pentru Intervalul 
4 august ora 21—7 august ora 21. In 
țară: Vremea se va răci in toate regiu
nile țării. Cerul va fi temporar noros. 
Vor cădea ploi locale, avînd și caracter 
de averse, însoțite de descărcări elec
trice sț izolat de grindină. Vîntul va su-

■ ■.....

fia moderat, cu intensificări locale din 
sectorul nordic, îndeosebi în Moldova 
și Dobrogea. Temperaturile minime vor 
fi cuprinse între 8 și 18 grade, iar cele 
maxime între 19 și 29 de grade. Izolat 
mai ridicate. în București: Vremea în 
răcire. Cerul va fi temporar noros. Vor 
cădea ploi care vor avea și caracter de 
averse, însoțite și de descărcări elec
trice. Temperaturile minime vor fi cu
prinse între 13 și 16 grade, iar cele ma
xime între 26 și 29 de grade/ (Corneliu 
Pop, meteorolog de serviciu).

„Trofeul Tomis” la volei feminin
CONSTANȚA 3 (Agerpres). — în 

prima zi a competiției internaționale 
feminine de volei dotate cu „Trofeul 
Tomls", selecționata României a în
vins cu scorul de 3—2 (10—15, 4—15, 
15—6, 15—11, 15—13) reprezentativa 
R.F. Germania. în celălalt joc dispu
tat in Sala sporturilor din Constanța 
echipa R.P. Chineze a întrecut cu 
3—0 (15—9, 15—2, 15—4) formația Ce
hoslovaciei.

Meciul disputat la Medgidia între 
selecționatele Bulgariei și Turciei s-a 
încheiat cu scorul de 3—0 (15—3,
15—2, 15—7) în favoarea voleibalis
telor bulgare.

Turneul continuă astăzi după ur
mătorul program : ba Constanța (de 
la ora 16,00) : România — Polonia ; 
R.P. Chineză — Bulgaria ; la Med
gidia (ora 17,00) : Cehoslovacia — 
Turcia.

Balcaniada masculină de handbal 
pentru echipe de tineret

Meciurile din ziua a doua a Bal
caniadei masculine de handbal pen
tru echipe de tineret, competiție ce 

., se desfășoară .în sala Rapid din Ca- 
’ 'pitaflă", .^-atr încheiat cu următoarele 

rezultate : România — Turcia- 44—14

(19—6) ; Bulgaria — Grecia 26—15 
(11—7) ; Iugoslavia — Selecționata 
secundă a României 33—24 (18—12).

Turneul continuă astăzi, în ace
eași sală, la ora 15,30. n

(Agerpres)
o

ATLETISM : Sportivi

români la Campionatele 

mondiale
Ieri a plecat spre Helsinki, locul 

de desfășurare a primei ediții a 
Campionatelor mondiale de atletism 
(7—14 august), lotul țării noastre, 
din care fac parte : Anișoara Cuș- 
mir (recordmana mondială a probei 
de săritură în lungime), Vali Iones- 
cu, Doina Melinte, Mihaela Loghin, 
Florența Crăciunescu, Maria Radu, 
Niculina Vasile, Ion Oltean^ Sorin 
Matei.

(Agerpres)

BULETIN RUTIER
Informații de la Inspectoratul General al Miliției 

Direcția circulație
Atenție la calea ferată I

în timp ce tot mai mulți conducă
tori auto înțeleg că este în interesul 
siguranței lor ca înainte de 
sarea pasajelor de cale ferată 
oprească și să se asigure că nu există 
nici un pericol, mai sînt unii care se 
încumetă să încalce această regulă. 
Numai în ultimul timp au avut loc 
astfel de evenimente rutiere în jude
țele Maramureș, Bistrița-Năsăud, Ti
miș și Constanța. în Bistrița-Năsăud, 
tractoristul Vasile Miherța a fost 
surprins de un tren. O persoană și-a 
pierdut viața și alte două au fost 
grav rănite. în județul Maramureș, 
un alt automobilist amator nu s-a a- 
sigurat la trecerea peste calea ferată. 
Mașina a fost tîrîtă de tren pe o dis
tanță de peste 300 de 
persoane, printre care 
și-au pierdut viața.

Mai mult ca în orice 
înainte de pasajele la nivel cu calea 
ferată este indicat să te asiguri 
două ori, ca să fii convins că poți 
trece fără pericole, decît deloc. Cea

■ mai neînsemnată lipsă 
poate solda cu urmări

traver
să

Trei

A

S>C

metri.
și un copil,

altă situație,
de

de atenție se 
irecuperabile.

Experiența la
Ca în orice domeniu 

și în conducerea autovehiculului de
prinderile se formează prin exersare 
continuă. Din păcate, unii automobi- 
liști își supraapreciază experiența și 
valoarea nu după numărul de kilo- 

I metri parcurși, 
mea permisului . _____  ___
talitate lipsită de temei și pri
mejdioasă. Cei 
mai mult timp ____ _ ____ __
prinderilor și nu puține au fost cazu
rile cînd, reveniți la volan, aceștia au 
execțitat manevre contraindicate si
tuațiilor concrete în care au fost 
puși, producind accidente. Deși po
seda permis de conducere de aproape

volan
de activitate.

ci după vechi- 
de conducere. Men-

care nu conduc 
pierd o parte a de-

i

o șiI

• COMBUSTIBIL DIN 
DEȘEURI. Două companii 
australiene au trecut la trans
formarea unor deșeuri in com
bustibil. Este vorba de paie, de
șeuri ale industriei lemnului și 
ale prelucrării trestiei de zahăr, 
resturi organice. După aprecierea 
Inventatorilor procedeului, din 
50 de milioane tone de deșeuri 
se pot obține anual 4,5 milioane 
tone de combustibil cu cifră 
octanică ridicată și fără conți
nut de plumb. Prețul de cost al 
combustibilului astfel obținut 
poate concura pe deplin cu pel 
al benzinei obișnuite. Conform 
unor aprecieri aproximative, 
numai în Australia pot fi colec
tate anual cel puțin 30 mi
lioane de tone de materiale re-

doi ani, Monica Eobrescu Foișoreanu 
s-a urcat de puține ori la volan. Așa 
se face că, pilotînd autoturismul 
13-B-2340 cu viteză excesivă pe șo
seaua Buzău — Urziceni, care era 
umedă datorită picii, a pierdut con
trolul asupra volanului și mașina s-a 
izbit de un pom. Și-a pierdut viața 
împreună cu un pasager.

Automobiliștii cart au făcut pauze 
îndelungate în conducere, ca și 
proaspeții posesori si permisului nu 
trebuie să parcurgă, din primele că
lătorii, distanțe mari. Este bine ca in 
aceste deplasări să fiș asistați de un 
șofer cu experiență ii să ruleze ei 
viteze reduse, mai ales în condiții 
meteo-rutiere nefavorabile.

DE LA
Casa de Economii și ..Consemria- 

țiuni informează depunătorii că la 
data de 28 iulie a.c. a avut loc în 
Capitală tragerea la sorți pentru 
trimestrul II a.c. a libretelor de 
economii cu dobîndă și ciștiguri în 
autoturisme emise de 
C.E.C. din Capitală, la ca-e 
acordat 395 de autoturisme 
1300. De asemenea, la data 
29 iulie a.c. s-a < 
Buzău, tragerea la 
același trimestru a 
economii cu dobîndă 
autoturisme emise 
C.E.C. din țară, la care s-au acor
dat 2140 de autoturisme Dacia 
1300.

Listele oficiale cu numerele li
bretelor de economii ieșite câștigă
toare la tragerile la sorți mențio
nate mai sus, întocmite de Cen
trala C.E.C., se pot consulta la ori-

unitățde 
s-au 

Dacia 
la data de 

desfășurat, la 
sorți pentru 
libretelor de 

și ciștiguri in 
de unitățile

C.E.C.
care unitate proprie 

'întreaga țară.
Casa de Economii și 

țiuni anunță în scris 
cîștigător pentru a se . 
sucursalele și filialele C.E.C. în 
vederea efectuării formelor de 
atribuire a autoturismului ciștigat.

în situația in care titularul libre
tului ieșit cîștigător nu se prezintă 
la unitatea C.E.C. în termen de 30 
de zile, cîștigul respectiv se credi
tează în fișa de cont a libretului, 
iar la efectuarea primei operații 
de depunere, restituire sau înscrie
re a dobinzii, cîștigul se înscrie și 
în libretul de economii, titularul 
puțind dispune oricînd de cîștigul 
obținut.

Pe l’ngă cîștigurile în autoturis
me, titularii acestor librete de 
economii beneficiază și de o 
dobîndă\în numerar de 2,5 la sută 
pe an.

C.E.C. din
Consemna- 
pe fiecare 
prezenta Ia

Primele trei etape în divizia A îa fotbal
Campionatul diviziei A la fotbal 

va începe la 27 august, programul 
primelor trei etape fiind următorul: 
etapa I (sîmbătă 27 august) : Rapid 
București — F.C. Olt ; Dinamo 
București — Chimia Rm. Vilced ; 
Dunărea C.S.U. Galați — Politehnica 
Iași ; F.C. Argeș — Petrolul Ploiești; 
F.C. Baia Mare — F.C. Bihor ; 
A.S.A. Tg. Mureș — Jiul Petroșani ; 
S.C. Bacău — Universitatea Craio
va ; Corvinul Hunedoara — Sportul 
studențesc București ; C.S. Tîrgo- 
viște — Steaua București ; etapa a 
Il-a (sîmbătă 3 septembrie) : Uni
versitatea Craiova — F.C. Baia 
Mare ; Petrolul Ploiești — Rapid 
București ; F.C. Olt — C.S. Tîrgo- 
viște ; Sportul studențesc București 
— Dunărea C.S.U. Galați ; Chimia 
Rm. Vîlcea — F.C. Argeș ; F.C. Bi
hor — Corvinul Hunedoara ; Steaua 
București — A.S.A. Tg. Mureș ; Po
litehnica Iași — Dinamo București ;

Jiul Petroșani — S.C. Bacău ; etapa 
a IlI-a (sîmbătă 10 septembrie) : 
F.C. Argeș — Steaua București ; Jiul 
Petroșani — Dunărea C.S.U. Galați ; 
F.C. Bihor — Sportul studențesc 
București ; F.C. Baia Mare — F.C. 
Olt ; Rapid București — Corvinul 
Hunedoara ; A.S.A. Tg. Mureș — 
Universitatea Craiova ; S.C. Bacău
— Politehnica Iași ; C.S. Tirgoviște
— Chimia Rm. Vîlcea ; Dinamo 
București — Petrolul Ploiești.

★
Primele meciuri din cadrul tur

neului internațional de fotbal „Cupa 
Steaua" se vor desfășura vineri, 5 
august, pe stadionul „Steaua" din 
Capitală, după următorul program : 
ora 16 : Rapid — F.C. Argeș Pitești; 
ora 18 : Steaua — Celta Vigo (Spa
nia). Duminică, de la ora 9, pe ace
lași 
țiile 
pele

stadion se vor întîlni forma- 
învinse, iar în continuare echi- 
învingătoare își vor disputa fi- 
competiției.

Turneul international-rsrnfrtw ■ - nrJ
de volei masculin 

al României
în organizarea Federației române 

de volei și a Consiliului județean 
pentru educație fizică și sport Sălaj, 
in perioada 9—11 august se va des
fășura în Sala sporturilor din muni
cipiul Zalău cea de-a 22-a I ediție a 
„Turneului internațional de volei 
masculin al României", cu participa
rea a patru reprezentante de frunte 
ale voleiului european : reprezenta
tivele Cehoslovaciei, României, Un
gariei și U.R.S.S. (B). Din reprezen
tativa țării noastre care va evolua 
la Zalău ■ fac parte : Căta-Chițiga, 
Dascălu, Dumănoiu, Enescu, Z. 
Gheorghe, Ghizdavu, Gîrleanu, Ion, 
P. Ionescu, Manole, Mina, Stoian, 
Tutovan, Vrîncuț. Sosită mâi devre
me la Sălaj, naționala noastră ur
mează un foarte riguros program de 
pregătire sub conducerea 
lor William Schreiber și 
Chițigoi. (Eugen Teglaș, 
dentul „Scînteii").

antrenori- 
Constantin 
corespon-

Conducerea sub influența 
alcoolului

Conducerea autovehiculelor de per
soane aflate sub influenta alcoolului 
constituie una din cauzele frecvent 
generatoare de accidente. Cu toate 
acestea, unii tratează cu ușurință 
riscurile la care se expun, consti
tuind un real pericol pentru siguran
ța circulației. Unii automubiliști nu 
cunosc ritmul de eliminare a alcoo
lului din organism în timp si în func
ție de gradul de concentrație alcooli
că a diferitelor băuturi. Statisticile 
arată că îndeosebi în prima zi a 
săptămînii, luni dimineața, un mare 
număr de conducători auto testați în
verzesc fiola. Cauza : consum de 
băuturi alcoolice pînă noaptea tîrziu. 
Și, astfel, cu reflexele și capacitatea 
de concentrare sensibil diminuate, 
sînt potențiali autori de accidente. 
Alți conducători de autovehicule, 
după ce au consumat cantități rela
tiv mari de alcool, au chef de plîin- 
bare. Este recomandabil să fie opriți 
din timp de cei din jur (familie, 
rude, prieteni), pentru a nu-și pune 
în pericol propria viață și'pe a altor 
participanți la traficul rutier.

© Fata din poveste — 9; 11; 13; 15: 
Probă de microfon — 17; 19: DOINA 
(16 35 38).
© Haiducii lui Șaptecai: FESTIVAL 
115 63 84) — 9; 11,15; 13.30: 15,45; 13;
20.15, FEROVIAR (53 51 40) — 9; 11.15; 
13.30; 15.45; 13: 20.
Q Calculatorul mărturisește:
ZEȘTI (50 43 58) - 15.30 : 17.30
• Cuibul salamandrelor:
(50 35 94) - 9: 11,15: 13.30;
© Program de vacanță
9,30; TIMPURI-----
COSMOS — 9,30.
© Răzbunarea
(13 94 04)
VOLGA
15.45: 18; 20,15.
© Melodii la Costinești: FLOREASCA 
(33 29 71) — 9; Ui 13: 15.30; 17.45: 20, 
AURORA (35 04 66) — 9; 11,15; 13.30;
15.45: 18: 20.
• Dacii: VIITORUL (11 48 03) — 15.30; 
17.30: 19.30.
© Omul păianjen se întoarce: SALA 
MICĂ A PALATULUI — 14.30: 17,15; 
20.
O Pintea: POPULAR (35 15 17) — 15; 
17.15: 19.30.
• Am fost vecini: CENTRAL (14 12 24) 
— 9; 11,15; 13 30; 15.45: 18: 20.
e Intîmplări la filmare: TIMPURI 
NOI (15 61 10) - 15.30: 17.45
• Dosarul „Lina de aur": DRUMUL 
SĂRII (31 28 13) — 15.30: 17,30; -19.30. 
O Fii cu ochii-n patru: COTROCENI 
(49 48 48) — 15: 17,15; 19,30.

BU- 
: 19.30: 
DACIA 

15,45: 18: 20.
UNION — 

noi — 9; ii: 13.15,

haiducilor: UNION
- ft.30: 13.30: 15.45; ib : 29, 
(79 71 26) — 9: 11.15; 13,30:

20.

utilizabile pentru producerea de 
combustibil.

PĂMIN- 
BARCĂ. 

Dunlop, în 
care anul
Atlanticul 

de 2,72
de 42 de ani, 

a traversat 
ambarcațiune 

lungime, s-a angajat, du- 
într-o nouă încercare 
— să facă înconjurul

© OCOLUL 
TULUI ÎNTR-O 
Americanul William 
virstă 
trecut 
într-o 
metri
minică, 
temerară 
lumii cu aceeași ambarcațiune. 
Dacă Va reuși, va fi primul om 
care va face ocolul Fămîntului 
cu o ambarcațiune atît de 
mică. Deocamdată, prima etapă 
a voiajului pe care l-a înceout, 
plecînd din largul localității 
Portland, va fi Boston, urmată 
de Newport (Rhode Island).

• ÎN APĂRAREA MO
NUMENTELOR DE CUL
TURĂ. După cum afirmă ex- 
perii, în unele cartiere ale 
Rorrei aerul a devenit într-atît 
de foluat incit este amenințată 
nu turnai sănătatea oamenilor, 
ci și integritatea unor monu
mente istorice și de artă. Pen
tru a evita degradarea monu- 
menteor din marmură, care 
au cel mai mult de suferit de 
pe urrra gazelor de eșapament 
ale automobilelor, specialiștii 
au propis închiderea unora din
tre ele - cele mai valoroase — 
sub cupole din material plastic 
transpareit, unde aerul să poa
tă pătrunle numai după o fil-

• Viitoarea tinereții: PACEA
(60 30 85) — 15,30; 17,30; 19,30.
© Fata care vinde flori: MUNCA 
(21 50 97) — 15: 17,15; 19,30.
© Hotel Palace: COSMOS (27 54 95) — 
11,30: 13,30; 15,30; 17,30: 19,30
© Incredibilele aventuri ale unor ita-- ' - • - - ------ 9.

RÎNDURIÎN CÎTEVA
• în zilele de 6 și 7 august, în 

cadrul competiției sportive naționa
le „Daciada", se desfășoară, in mu
nicipiul Tg. Mureș, finala pe țară a 
„Cupei U.G.S.R." la popice. Compe
tiția va avea loc in moderna arenă 
de popice cu 6 piste, cu ridicătoare 
automate, a C.S.M. „Electromureș", 
cu care prilej va avea loc și inau
gurarea sălii respective.
• Federația italiană de fotbal a 

stabilit programul campionatului 
primei divizii, care va începe la 11 
septembrie și se va incheia anul 
viitor, la 13 mai. Campionatul va fi 
precedat, la 21 august, de prima 
etapă a Cupei.
• Asociația fotbaliștilor profesio

niști spanioli (A.F.A.) a anunțat, 
intr-un comunicat dat publicității, 
că o serie de cluburi din această 
țară au datorii care se cifrează la 
mai bine de 150 milioane de pesetas. 
Aceste datorii, ce privesc salariile 
neplătite jucătorilor, se adaugă al
tora, ceea ce face situația cluburi
lor divizionare spaniole deosebit de 
dificilă.
• Ciclistul francez Bernard Hi

nault, de patru ori cîștigător al 
Turului Franței, a fost operat la ge
nunchiul piciorului drept, „totul de- 
curgind normal", după cum a decla
rat dr. Armand Megret. Hinault va 
fi în continuare indisponibil, pro
babil pînă la sfîrșitul actualului se
zon.

© Amnezia: LIRA (317171) — 15,30; 
18: 20.30; la grădină — 21.
• Iubire fără soare: FERENTARI 
(80 40 85) - 15,30: 17.30; 19,30.
3 Yeti, omul zăpezilor: GIULEȘTI 
(17 55 46) - 9: 11,15; 13.30: 15,45; 18: 
20.15. CULTURAL <83 50 13) - 9: 11.15: 
13,30; 15.45: 10; 20,15. GRADINA FES
TIVAL (15 63 84) — 21.
© Domnul miliard: MIORIȚA (14 27 14) 
— 9: it.15: 13.30: 15.45: 18: 20.
• Piedone africanul: FLACĂRA
(20 33 40) - 15; 17,15; 19.30,
0 Cu miinlle curate: GRADINA ARTA 
'21 31 861 — 21.
© Polițistul ghinionist: GRĂDINA 
FEROVIAR (50 51 40) - 21.
© Sphinx: GRADINA GLORIA
(47 46 75) - 21.
• Războiul stelelor: PARC . HOTEL 
(17 08 58) — 21.

• Echipa italiană de fotbal Juven
tus Torino, deținătoarea „Cupei Ita
liei". va efectua un turneu în Ame
rica de Nord, în cadrul căruia va 
întîlni formația canadiană „Toronto 
Blizzard" (noua echipă a lui Ro
berto Bettega), apoi „Team Ame- 
rica" (selecționata S.U.A.). Primul 
meci se va desfășura la 10 august, 
la Toronto, iar al doilea — la 13 au
gust, la Washington,

• Titlul de camDioană absolută la 
gimnastică a Spartachiadei popoare
lor din U.R.S.S. a fost cucerit de 
Natalia Iurcenko 
la individual 
următoare 
Natalia ! 
Elena 
Katarin Rensch 
puncte, Simona Păuca (România) — 
74,525 puncte, Pepa Kazakova (Bul
garia) — 74,475 puncte, Miroslava 
Koblișkova (Cehoslovacia) — 72,950 
puncte etc.
• în clasamentul Marelui Pre

miu F.I.L.T. conduce tanismanul 
francez Yannick Noahq, cu 1528 
puncte, urmat de 
(Suedia) — 1431 puncte, Jose Hi
gueras (Spania) — 1 294 puncte, Ivan 
Lendl (Cehoslovacia) — 1 241 puncte, 
John McEnroe (S.U.A.) — 1 220
puncte, Jimmy Connors (S.U.A.) — 
1 145 puncte, Jose-Luis Clerc (Ar
gentina) — 1021 puncte etc.

lieni in Rusia: TOMIS (21 49 46) — 
11,15; 13,30; 15.45; 18; 20, la grădină 
21.
© Madona p&gînă: ARTA (213186) 
o; ii. i:. it.i:.
© Vraciul: PROGRESUL (23 94 10) 
16: 19.
© Dublu delict: PATRIA (11 86 25) 
9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.15. I
VORIT (45 31 70) — 9; 11,15; 13
15,45; 18; 20,15, GLORIA (47 46 75) 
9: 11,15: 13.30;.............................
© Principiul
(11 03 72) — 9;
20,15.
© La est de
(15 87 67) - 9;
20.15.
© Nervi de otel: CAPITOL (16 29 17) 
— 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20, la gră
dină - 21.
© Cascadorul Hooper: BUCUREȘTI 
(15 61 54) - 9; 11,15: 13.30; 15.45: 18; 
>0.15, 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.
© Adio, dar rămîn cu tine: STUDIO 
(59 53 15) - 10; 12; 14: 16; 18.15: 20.15. 
© Un american la Paris: VICTORIA 
(16 28 79) — 9: 11,45: 14,30; 17,15: 20.
© Camionul de cursă lungă : EX
CELSIOR (65 49 45) — 9; 11.15: 13,30; 
15,45; 18; 20,15, FLAMURA (85 77 12) — 
9; 11; 13,15; 15.30: 17.45: 20, GRADINA 
LUCEAFĂRUL (15 87 67) — 21.

11: 13: 13.15: 17.15: 19,30.

15.45: 18: 20.15. 
dominoului: SCALA

11,15; 13.30: 15.45: 18;

Java: LUCEAFĂRUL
11,15; 13,36-; 15,45: 18; teatre

77,475 
compus. Pe 

s-au clasat, în 
Ilienko — 77,325 

Șușunova — 76,600

puncte 
locurile 
ordine : 
puncte, 
puncte, 

(R.D.G.) — 75,325

• Filarmonica „George 
(16 68 75, rotonda Ateneului 
„Filarmonica — tradiție și 
tater .
Jeanine Costescu); recitalul violonis
tei Dorina Mangra — 20.
• Teatrul satirlc-muztcal „C Tănase" 
(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.
© Teatru evreiesc de stat (20 39 70): 
Intre caftan și smoking — 18,30.

Enescu" 
român): 
actuali- 

■ spectacol de sunet și lumină de

Mats Wilander

g|g

RETUTINDENI
trare prealabilă. Alături de a- 
ceste monumente se prevede 
amenajarea unor locuri specia
le pentru public.

© ÎNAPOI LA TRAM
VAIE La Httsburg, Philadel
phia, Boston și în alte mari 
orașe americane, municipalitățile 
iau serios în considerare reve
nirea la tramvaie pentru asigu
rarea transporturilor urbane. 
Numai cu cîțiva ani în urmă se 
considera că tramvaiele
depășite ; practic, acestea în
cepuseră să dispară din orașele

sint

americane. Dacă în anul 1917 
lungimea liniilor de tramvai 
era în S.U.A. de 70 000 km, în 
anul 1982 ele ajunseseră la nu
mai 720 km. Dar criza de car
buranți combinată cu poluarea 
intensă pe care o produc auto
vehiculele a determinat o răs
turnare a acestei tendințe. Deo
camdată, la Pittsburg se preve
de aducerea unui număr de 55 
de vagoane noi de tramvai care 
vor circula pe străzile moder
nizate. Pînă la revenirea la 
cei 70 000 kilometri de linii de 
tramvai drumul este încă lung, 
dar un început a fost făcut.

• METEORITI-RE- 
LEU PENTRU TELECO
MUNICAȚII SPAȚIALE. 
Un sistem de telecomunicații 
radio care utilizează meteoriți 
în chip de releu spațial se ex
perimentează în prezent în In
donezia. Stația emițătoare se 
află la Jakarta, iar cele două 
stații receptoare sînt instalate 
una la Medan, în nordul Su- 
matrei, iar cealaltă la Biak, 
din zona indoneziana a Noii 
Guinee. Posibilitatea de a sta
bili comunicații radio folosin- 
du-se ca releu meteoriții ce 
trec prin apropierea Pămintului 
a fost avansată încă mai de 
mult de către oameni de știință 
sovietici și din alte țări. Au 
fost efectuate și unele expe-

riențe, de exemplu în Finlan
da. Indonezia este prima țară 
dintre cele în curs de dezvol
tare care experimentează un 
astfel de sistem.

• APARAT PENTRU 
REDUCEREA 
LOR UNDELOR SEIS
MICE. Cercetătorii sovietici 

j au realizat cu ajutorul unor vi- 
"bratori atașați nemijlocit obiec

telor ce trebuie protejate un 
sistem de „antifrecvențe" menit 
să reducă vibrațiile produse in 
timpul seismelor. în momentul 
în care vibrațiile unui cutremur 
de pămînt încep să reprezinte 
un pericol pentru securitatea 
clădirilor intră in acțiune dis-

EFECTE

pozitivele amintite, care opun 
propriile vibrații celor ale seis
mului, atenuînd astfel efectele 
distrugătoare ale seismelor și 
evitînd pagubele materiale mari.

• UN PARADIS AL 
PĂSĂRILOR. Cea mai bo
gată rezervație naturală de 
sări din India se află în estul 
statului Rajastan. Pe o suprafa
ță de aproximativ 30 kmp trăiesc 
peste 400 de specii de păsări lo
calnice și migratoare, care gă
sesc aici posibilități foarte bune 
de hrană și de cuibărit și locuri 
sigure de popas. Barza pestriță, 
cocoșul, cormoranul, pelicanul, 
vulturul negru, bitlanul cenușiu, 
gîștele și rațele sălbatice fac 
parte dintre oaspeții permanent! 
ai rezervației.

Pă-



Luări de poziție împotriva amenințării 
atomice, pentru dezarmare și pace

„Declarația de la Tokio" cheamă la interzicerea 
armelor de nimicire în masă

Un document adoptat de participanta din 31 de țări, 
printre care și Romania

Miercuri s-au încheiat dezba
terile etapei de la Tokio a Confe
rinței internaționale împotriva 
bombelor atomice și cu hidrogen, 
organizată in cadrul manifestărilor 
consacrate comemorării a 38 de ani 
de la bombardamentele atomice 
de la 6 și, respectiv, 9 august 1945 
asupra orașelor japoneze Hiroshima 
și Nagasaki — relatează agenția 
Kyodo. în ședința finală, partici- 
panții au adoptat „Declarația de 
la Tokio'1, care cheamă la interzi
cerea totală a armelor nucleare.

La dezbateri, care au durat trei 
zile, au participat aproximativ 
500 de delegați, reprezentînd 31 de 
țări, între care și România, 13 or
ganizații internaționale, precum și 
un mare număr de organizații

S.U.A.:
Senatorul american Edward Ken

nedy - retras voluntar din cursa 
pentru Casa Albă - a apreciat că 
dezarmarea nucleară va fi proble
ma dominantă a campaniei electo
rale pentru alegerile prezidențiale 
ce vor avea loc, anul viitor, in 
S.U.A. - relatează agențio France 
Presse. „Poporul american este

pentru pace din Japonia. Au fost 
examinate diferite aspecte ale în
cetării cursei înarmărilor, ale în
făptuirii dezarmării și preintimpi- 
nării unui eventual conflict nu
clear. Vorbitorii au evidențiat peri
colele grave generate de aberanta 
cursă a înarmărilor nucleare, sub
liniind necesitatea stringentă de a 
se întreprinde măsuri energice, cit 
nu este prea tirziu, pentru a se 
pune capăt acestei competiții costi
sitoare și primejdioase, astfel incit 
tragedii ca cele de la Hiroshima și 
Nagasaki să nu se mai repete.

Lucrările Conferinței internațio
nale împotriva bombelor atomice 
și cu hidrogen vor continua la 
Hiroshima și Nagasaki.

Val popular împotriva cursei înarmărilor
foarte preocupat de faptul că avem 

•o politică de război și nu avem o 
politică de pace", o spus Edward 
Kennedy, estimînd că un val popu
lar in favoarea înghețării armamen
telor nucleare, ca un prim pas spre 
reducerea lor, este deja in mișcare 
pe întreg teritoriul Statelor Unite.

U.R.S.S. și S.U.A. In imagine : Aspect din timpul mitingului

Zilele trecute, cu prilejul „Cursei păcii ‘83", in parcul de cultură și odihno 
„Maxim Gorki" din capitala sovietică s-a desfășurat, așa cum s-a anunțat, 
un miting la care au luat parte militanți ai mișcării pentru pace din

Evoluția situației din America Centrală
® 7 000 de indieni miskitos din Nicaragua capturați de forțele 
contrarevoluționare @ Convorbiri privind situația din Salvador

MANAGUA 3 (Agerpres) — într-o 
declarație făcută la Managua, mi
nistrul de interne nicaraguan, Tomas 
Borge Martinez, a arătat că peste 
7 000 de indieni miskitos din Nicara
gua au fost ’ capturați de forțele con
trarevoluționare somoziste in cursul 
incursiunilor lor pe teritoriul nica
raguan și duși in Honduras in lagăre 
de concentrare — transmit agențiile 
Prensa Latina, E.F.E. și France 
Presse. El a precizat că intenția for
țelor contrarevoluționare somoziste 
este de a lansa ideea falsă că indienii 
miskitos au părăsit de bună voie Ni
caragua și ar dori, chipurile, să se 
unească cu forțele invadatoare in 
lupta împotriva regimului sandi- 
nist deja Managua.

MANAGUA 3 (Agerpres) — într-o 
declarație făcută la Managua, Ruben 
Zamora, membru al Comisiei politi- 
co-diplomatice a Frontului Fara- 
bunclo Marti pentru Eliberare Națio
nală — Frontul Democratic Revolu
ționar (F.M.L.N.—F.D.R.) din Salva
dor, a calificat ca pozitivă și cea de-a

doua întilnire a sa cu trimisul pre
ședintelui Ronald Reagan in America 
Centrală, Richard Stone — trans
mite agenția Prensa Latina. El a pre
cizat că ambele intîlniri au avut loc 
la Bogota, fiind facilitate de pre
ședintele Columbiei, Belisario Be- 
tancour Cuartas, in calitate de șef al 
unui stat membru al „Grupului de 
la Contadora11, grup care depune 
eforturi susținute pentru realizarea 
păcii in regiune.

BRASILIA 3 (Agerpres). — în me
saje adresate miniștrilor de externe 
din Mexic și Venezuela, ministrul 
brazilian al relațiilor externe, Ra
miro Saraiva Guerreiro, a arătat că 
„Brazilia sprijină eforturile de pace 
ale «Grupului de la Contadora» pen
tru soluționarea pe căi politice, prin 
negocieri, a situației din America 
Centrală11 — transmite agenția Asso
ciated Press. El a precizat insă că 
Brazilia nu consideră necesar să 
participe direct la negocieri, proble
mele din America Centrală fiind in 
primul rînd de competența statelor 
centramericane.

Povara datoriei externe - In centrul dezbaterilor reuniunii 
țărilor latino-americane de la Santo Domingo

SANTO DOMINGO 3 (Agerpres). 
— La Santo Domingo au continuat 
lucrările reuniunii reprezentanților 
țărilor latino-americane și caraibie- 
ne consacrate dezbaterii probleme
lor economice cu care se confruntă 
aceste state, precum și examinării 
măsurilor recomandate de Comisia 
Economică a O.N.U. pentru Ameri
ca Latină (C.E.P.A.L.) și Sistemul 
Economic Latino-American (S.E.L.A.) 
referitoare la depășirea dificultăți
lor economice din regiune — infor
mează agenția Prensa Latina. în 
centrul dezbaterilor s-a aflat pro
blema uriașei datorii externe a sta
telor de pe continent, care, potrivit 
documentului „Baze pentru un răs
puns al Americii Latine la criza 
economică internațională11 — elabo
rat de C.E.P.A.L. și S.E.L.A. — a fost.

in 1982, de peste 300 miliarde de do
lari, față de 57 miliarde de dolari in 
1975. în acest sens, președintele ecu- 
adorian Osvaldo Hurtado Larrea, 
participant la reuniune, a mențio
nat că organismele financiare inter
naționale trebuie să înțeleagă nece
sitatea de a menține un flux de ca
pitaluri spre America Latină pentru 
a reduce obstacolele in calea rene- 
gocierii datoriilor lor externe și 
pentru a nu ridica actualul nivel al 
dobinzilor.

Delegații celor 25 de țări au sub
liniat necesitatea intensificării co
merțului intraregional prin inter
mediul unor mecanisme multilatera
le și bilaterale adecvate, prin pro
grame de cooperare in domenii mai 
sensibile (precum cel alimentar, 
energetic și transporturi).

Ultimele consultări pentru formarea 
noului guvern italian

ROMA 3 (Agerpres). — Criza de 
guvern din Italia se apropie de 
sfirșit, deși cu o oarecare întîrziere 
față de previziunile observatorilor, 
făcute zilele trecute — comentează 
agenția A.N.S.A. evenimentele de 
ultimă oră din țară. Direcțiunile 
partidelor liberal, republican și so
cialist-democratic au aprobat rapoar
tele secretarilor partidelor respec
tive cu privire la negocierile pentru 
formarea guvernului de coaliție 
pentapartită desfășurate in ultimele 
zile cu premierul desemnat, secre
tarul general al Partidului Socialist 
Italian, Bettino Craxi. Direcțiunea 
P.S.I. s-a întrunit, la rîndul său, 
miercuri dimineață. Singurul for 
care nu-și făcuse cunoscută poziția 
finală pînă atunci era Direcțiunea 
Partidului Democyat-Cfpștin;

într-o declarație făcută presei de

Bettino Craxi, acesta preciza că ac
tivitatea pe care o desfășoară pen
tru formarea noului guvern este 
aproape încheiată și că joi va fi în 
măsură să anunțe lista cabinetului 
său de coaliție — relatează agenția 
Reuter.

„Odată obținut acordul celor patru 
parteneri asupra programului gu
vernamental, care pînă acum părea 
să reprezinte obstacolul major pen
tru soluționarea crizei de guvern, 
problema atribuirii portofoliilor mi
nisteriale între cele cinci partide se 
dovedește mult mai dificilă decit se 
prevăzuse11 — notează A.N.S.A. 
Aceasta — subliniază sursa citată — 
l-a constrîns pe premierul desem
nat, care va deveni primul șef so
cialist de guvern, să amine pentru 
joi prezentarea la Președinția re
publicii a listei guvernului. ■

„fflfllf SĂ TRĂIM IN PACE, NU DORIM CA TERITORIUL OLANDEZ 
SĂ DEVINĂ 0 BAZĂ PENTRU RACHETELE NUCLEARE"

AMPLE ACȚIUNI ALE MIȘCĂRII PENTRU PACE DIN OLANDA
în cuvintările rostite la recentele 

plenare ale C.C. al P.C.R. și Consi
liului Național al F.D.U.S., ca și cu 
prilejul recentului itinerar pe pămin- 
tul Africii, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a evidențiat din nou, cu 
toată tăria, însemnătatea hotăritoare 
a unirii tuturor forțelor iubitoare de 
pace, a tuturor popoarelor in lupta 
pentru împiedicarea unei conflagra
ții nucleare pustiitoare, pentru reve
nirea la cursul destinderii, colaboră
rii, înțelegerii și păcii.

„Woensdrecht refuză să 
primească armele morții I". 
în amplul proces de ridicare pe o 
treaptă superioară a acțiunilor uni
te ale popoarelor impotriva primej
diei grave ce planează asupra ome
nirii se inscriu și manifestările, de
monstrațiile, luările de poziție ale 
mișcării antinucleare din Olanda. 
Printre cei mai activi în cadrul aces
tei mișcări se dovedesc locuitorii 
micii așezări Woensdrecht, situată in 
sudul țării — într-o zonă unde de 
secole oamenii au purtat o dîrză bă
tălie cu marea pentru a-i smulge pă- 
minturi destinate agriculturii. Baza 
militară din apropierea acestei așe
zări a fost desemnată drept loc pen
tru amplasarea celor 48. de rachete 
de croazieră ce „revin11 Olandei prin 
decizia Pactului Atlantic. Dar cetă
țenii din Woensdrecht — așa cum 
spunea primarul comunei — știu că 
„lalelele nu cresc la umbra ciuperci
lor nucleare. Cind asupra lor s-a 
abătut urgia ocupației hitleriste, lo
cuitori ai comunei n-au ezitat să se 
alăture mișcării de rezistență cu con
vingerea că, pentru a cultiva lalele, 
a produce tot ceea ce face viața omu
lui, mai bună, mai frumoasă, trebuie 
să fie liberi. Acum, bătălia are alt 
țel : să păzim ca ogoarele noastre să 
nu fie năpădite de buruienile nu
cleare". Ca urmare, consiliul comu
nal din Woensdrecht a adoptat o re
zoluție in care sînt respinse planurile 
de amplasare — atît pe raza comu
nei, cit și pe restul teritoriului Olan
dei — a rachetelor nucleare ameri
cane cu rază medie de acțiune.

în această acțiune, locuitorii comu
nei nu sini singuri. în localitate s-au 
desfășurat — și sînt în continuare 
programate in zilele și săptămînile 
următoare — ample demonstrații de 
protest, la care au participat sau 
și-au anunțat prezența zeci și zeci de 
mii de persoane venite din toate col
țurile țării. Au fost constituite gru
puri de lucru care elaborează, îm
preună cu autoritățile locale, mijloa
cele cele mai eficiente de luptă im
potriva transformării acestei așezări 
intr-un arsenal racheto-nuclear. La 
aceste manifestații s-au alăturat și

numeroși cetățeni veniți din Belgia 
vecină.

„Vrem să trăim in pace și să ne 
creștem copiii in liniște — declara 
directorul școlii din localitate cu pri
lejul unei manifestații desfășurate la 
Woensdrecht, în fața bazei care ar 
urma să adăpostească armele morții. 
Niciodată noi nu am amenințat pe 
nimeni. Dar acum comuna noastră 
riscă să devină o rampă de lansare a 
rachetelor pustiitoare, care să ame
nințe viața altor oameni, ca și noi. 
In același timp, ne transformăm în
tr-o țintă, in cazul unui conflict nu
clear. Această nebunie trebuie s*ă în
ceteze".

„k fi sau a nu fi" : o di
lemă hamletiană în „țara la
lelelor" ”tara lalelelor“ s-a 
desfășurat și este in continuă des

Tocmai pentru că nu vor ca țara 
lor să fie distrusă, „mișcarea antinu
cleară olandeză tinde să devină o 
importantă forță politică" — cum 
scria săptăminalul „ECONOMIST11. 
La scara întregii țări a fost consti
tuit Consiliul mișcării antirăzboinice, 
organism menit să coordoneze acțiu
nile tuturor organizațiilor și asocia
țiilor de luptă pentru pace și dezar
mare nucleară, împotriva proiectelor 
N.A.T.O. Paleta acestora este extrem 
de bogată — de la sindicate și dife
rite formații politice pină la orga
nizații profesionale și social-cultura- 
le. Un rol deosebit joacă „Consiliul 
interbisericesc pentru pace", ale că
rui acțiuni sint organizate sub devi
za : „SCAPAȚI OMENIREA DE AR
MELE NUCLEARE, ÎNCEPÎND CU 
OLANDA11. Toate acestea explică 
greutatea cu care partidele de dreapta 
au obținut, după multe tergiversări, 
aprobarea, de către Camera Deputați-

® „Olandezii au smuls mării terenuri nu pentru 
ca ele să devină arsenale racheto-nucleare” © 
Amplasarea rachetelor de croazieră ar repre
zenta o gravă încălcare a suveranității țării ® 
Numeroase localități - printre care cele mai 
mari orașe - s-au proclamat zone denuclearizate

fășurare, dealtfel, o amplă cam
panie intitulată „PRIMARII OLAN
DEI ÎMPOTRIVA AMPLASĂRII 
PE TERITORIUL TARII A RA
CHETELOR DE CROAZIERA A- 
MERICANE". Ca rezultat, aproape 
două sute de localități din țară — din 
cele 800 cîte există — s-au proclamat 
„zone denuclearizate11, manifestin- 
du-și hotărîrea de a nu admite am
plasarea, transportarea sau stocarea 
pe teritoriul lor a armelor nucleare. 
Printre acestea figurează însăși capi
tala țării — Haga — precum și prin
cipalele orașe — Amsterdam și 
Rotterdam.

„Pentru poporul olandez — scria 
ziarul -VRIJE VOLK» — cuvintele 
prințului din Elsinore sint mai actua
le ca oricind : -A fi sau a nu fi». 
Pentru Olanda, a admite rachetele pe 
teritoriul său înseamnă -a nu mai 
fi». Or. poporul olandez, ca și toate 
popoarele Europei, ale întregii plane
te, dorește să continue să fie, să tră
iască in pace și înțelegere. De aceea 
respinge cu hotărire prezența in 
Olanda și in restul Europei a rache
telor nucleare. Cu eforturi uriașe, noi. 
olandezii, ne-am creai țara. Trebuie 
să fim vigilenți, să nu admitem ca să 
fie distrusă. De hotărîrea și acțiunea 
noastră depinde totul".

lor, a hotăririi guvernului de a de
semna baza militară de la Woens
drecht ca loc de amplasare a rache
telor. în cadrul dezbaterilor, nu
meroși deputați din partea Partidu
lui Muncii, a Partidului Comunist, a 
partidelor Socialist și Radical au cri
ticat vehement decizia guvernamen
tală, în timp ce in afara clădirii par
lamentului mii și mii de demonstranți 
exprimau opoziția poporului olandez.

Dar, în ciuda deciziei referitoare 
la stabilirea locului de amplasare a 
rachetelor, hotărirea finală privind 
acceptarea pe teritoriul țării a celor 
48 de rachete nucleare incă nu a fost 
luată, ea fiind condiționată de rezul
tatele negocierilor sovieto-americane 
de la Geneva privind limitarea și re
ducerea rachetelor cu rază medie de 
acțiune in Europa. Chiar și primul 
ministru Ruud Lubbers, intr-un in
terviu acordat revistei „DE TIJD", 
arăta : „Hotărirea privind instalarea 
rachetelor rămine o responsabilitate 
o olandezilor, chiar dacă sintem in 
Alianța nord-atlantică. Noi nu putem 
sa luăm parte la un proces de înar
mare care amenință, după părerea 
noastră, să devină fără limite și care 
conține elemente vizind obținerea 
superiorității militare. Aceasta este 
in afară de orice discuție".

Unite, popoarele pot opri 
cursul spre distrugere. For' 
țele politice șivsociale din Olanda 
merg insă și mai departe, stabilin- 
du-și. de pe acum tactica adecvată 
oricărei eventualități. Zilele trecute, 
de exemplu, consiliul municipal din 
orașul Venray a hotărit „să facă uz 
de toate mijloacele legale pentru a 
se opune amplasării de rachete nu
cleare pe teritoriul său11. Iar Max Van 
Den Berg, președintele Partidului 
Muncii, declara : „Dacă guvernul 
olandez va adopta in final hotărirea 
de a accepta instalarea noilor rache
te, Partidul Muncii va participa activ 
la campania pentru împiedicarea 
transpunerii in viață a acestor mă
suri. Ne vom coordona acțiunile 
noastre cu mișcarea sindicală și cu 
întregul popor olandez".

Pe de altă parte, Theo Van Bowen, 
profer .a Universitatea din Lim- 
bury, .elevat un alt aspect, anume 
că dacă ar accepta rachete nucleare 
americane pe teritoriul său. Olanda 
și-ar transmite, in fapt, prerogativele 
legate de problema războiului și păcii 
în mina unei țări cu interese total 
diferite de cele ale poporului olan
dez. „Aceasta este o gravă încălcare 
a suveranității țării, care-i primejdu
iește nu numai posibilitatea menți
nerii independenței, dar și existența 
sa".

în acțiunea de clarificare și mobi
lizare a opiniei publice la lupta pen
tru împiedicarea transformării Olan
dei într-o bază de rachete nucleare 
s-au alăturat numeroși medici, oa
meni de știință, artiști, chiar și mi
litari, printre care se numără gene- 
ralul-maior in retragere Michael H. 
von Meyenfeldt. Ample demonstrații 
au fost și sint organizate de asocia
țiile de tineret și. de femei. Uniunea 
profesorilor socialiști — al doilea 
mare sindicat al țării din această ra
mură — a hotărit „stimularea educa
ției pentru pace prin toate mijloacele 
posibile11. Ca urmare, in școli se țin 
lecții de „educație pentru pace", 
după un manual editat de sindicatul 
respectiv. Aceste cursuri, deși bene
vole, sînt urmărite de un mare nu
măr de elevi.

Pe fundalul multitudinii de acțiuni 
ce se desfășoară zilnic, în întreaga 
țară se fac intense pregătiri pentru o 
uriașă manifestație populară, ce 
urmează să aibă loc în octombrie, la 
Haga, pe parcursul a mai multor zile, 
menită să influențeze guvernul și 
parlamentul să renunțe la intenția de 
amplasare a armelor nucleare pe te
ritoriul Olandei. Și aceasta din con
vingerea că popoarele, unite și ho- 
tărite in acțiunea lor, sînt singurele 
in măsură să oprească cursul spre 
dezastru al omenirii.

Nicolae PIOPEANU

VARȘOVIA ORIENTUL MIJLOCIU

Consfătuire pe probleme economice
VARȘOVIA 3 (Agerpres). — La 

Varșovia a avut loc o consfătuire a 
secretarilor cu probleme economice ai 
comitetelor voievodale ale P.M.U.P. 
și secretarilor organizațiilor de par
tid din departamentele și instituțiile 
centrale. Au fost examinate sarcinile 
organelor și organizațiilor de par
tid pe linia realizării planului pe se
mestrul al doilea, precum și pentru 
traducerea în viață a legilor adoptate 
recent de Seim — informează a- 
genția P.A.P.

In cadrul consfătuirii s-a arătat că

principalii indicatori economici rea
lizați demonstrează că tendințele po
zitive se consolidează. în consfătuire 
s-a precizat că cele mai urgente sar
cini economice ale acestei perioade 
se referă la dezvoltarea intensă a 
producției de mărfuri de consum, 
creșterea producției destinate expor
tului, intensificarea muncii in ra
mura construcțiilor de locuințe, 
îmbunătățirea calității produselor, 
dezvoltarea mișcării raționalizaturi
lor și inventatorilor.

Corporațiile transnaționale și regimul rasist 
din R. S. A. intensifică exploatarea 

bogățiilor Namibiei
Dezvăluirile unui raport al O.N.U.

NAȚIUNILE UNITE 3 (Agerpres). 
— Corporațiile transnaționale și re
gimul rasist din R.S.A. continuă să 
jefuiască resursele naturale ale Na
mibiei și să exploateze populația 
autohtonă din acest teritoriu — se 
arată intr-un raport publicat de 
Centrul O.N.U. pentru companiile 
transnaționale. Activitatea cercurilor 
economice străine in Namibia, teri
toriu ocupat in mod ilegal de regi
mul rasist de la Pretoria, a provo
cat de mai multă vreme îngrijora
rea comunității internaționale. în 
pofida numeroaselor rezoluții ale 
O.N.U., in care se insistă asupra ne
cesității ca activitatea corporațiilor 
străine și companiilor transnaționale 
să fie pusă sub un control eficient, 
jefuirea de către acestea a bogății
lor naturale ale Namibiei se ampli
fică — se relevă in document.

Corporațiile transnaționale — con
stată autorii raportului — iși spo

resc investițiile în industria Nami
biei, ajutînd regimului de la Preto
ria să manevreze in direcția perma
nentizării prezenței politice și eco
nomice a Republicii Sud-Africane 
in acest teritoriu. Plasarea de noi 
capitaluri in diverse sfere de acti
vitate economică din Namibia asi
gură corporațiilor transnaționale și 
regimului minoritar sud-african să 
realizeze profituri fabuloase. Astfel, 
consorțiul firmelor occidentale și 
sud-africane „Roussing Uranium 
Ltd:11 realizează beneficii fabuloase 
de pe urma exploatării celei mai 
mari mine de uraniu din lume, si
tuată în Namibia.

Corporațiile transnaționale — se 
evidențiază în raportul amintit — 
încalcă rezoluția Consiliului de 
Securitate al O.N.U. prin care este 
interzisă exploatarea de către com
paniile străine a bogățiilor subso
lului acestei țâri africane.

ATENA

Mesaje adresate 
de Yasser Arafat

TUNIS 3 (Agerpres) — Yasser 
Arafat, președintele Comitetului 
Executiv al Organizației pentru Eli
berarea Palestinei, a adresat mesaje 
primului ministru indian, Indira 
Gandhi, președintele in exercițiu al 
mișcării de nealiniere, și șefului sta
tului etiopian, Mengistu Haile Ma
riam, președintele Organizației Uni
tății Africane, cerîndu-le să intervină 
de urgență pentru a se pune capăt 
masacrelor comise in teritoriile ocu
pate impotriva populației palesti
niene, informează agenția W.A.F.A. 
Yasser Arafat s-a referit în special 
la valul de represiuni de la colegiul 
islamic din EI Khalil (Hebron), de la 
Universitatea din Bir Zeit — unde 
mai mulți studenți palestinieni au 
fost răniți — precum și la acțiunile 
împotriva militanților palestinieni 
deținuți in lagărul de la Bir Sebaa 
și impotriva participanților la mani
festațiile din El Gods, Nablus și 
Gaza.

Yasser Arafat a relevat că toate a- 
ceste acțiuni se inscriu in cadrul pla
nului Israelului de a constringe 
populația palestiniană să-și pără
sească căminele și șă ia drumul exi
lului, adaugă agenția W.A.F.A.

Dezbateri în Consiliul 
de Securitate

NAȚIUNILE UNITE 3 (Agerpres) 
— în cadrul dezbaterilor Consiliului 
de Securitate asupra situației din te
ritoriile arabe ocupate, marți a fost 
supus votului proiectul de rezoluție 
prezentat de grupul țărilor arabe la 
O.N.U. Proiectul de rezoluție a fost 
respins ca urmare a vetoului S.U.A. 
în favoarea lui au votat 13 state, iar 
unul — Zair — s-a abținut.

Dezbaterile Consiliului de Securi
tate conținuți.-

Sesiunea C. C. al Mișcării Socialiste Panelene
ATENA 3 (Agerpres) — La Atena 

s-au încheiat lucrările celei de-a 
X-a sesiuni a C.C. al Mișcării So
cialiste Panelene (P.A.S.O.K.), par
tid de guvernămint din Grecia. Po
trivit postului de radio Atena, a fost 
făcută o analiză amănunțită a situa
ției politice, economice și sociale a 
țării, precuiri și a celei internaționale, 
în acest cadru, examinind problema 
cipriotă, sesiunea a precizat că „C.C.

al P.A.S.O.K. continuă să se pro
nunțe pentru căutarea unei soluții 
care să asigure unitatea și indepen
dența Republicii Cipru11. Hotărîrea 
adoptată relevă că P.A.S.O.K. se si
tuează in fruntea acțiunilor in toate 
domeniile vieții politico-economice și 
sociale.

Sesiunea a hotărit începerea pregă
tirilor in vederea convocării, in 1984, 
a Congresului P.A.S.O.K.

AGENDĂ ENERGETICĂ
GRECIA: Plan 

de prospectare a resurselor 
alternative

cursul acestei veri. Se speră că suc
cesul său va permite extinderea 
acestei tehnologii de captare a ener
giei solare și utilizarea ei și în alte 
domenii.

ATENA. Corporația energetică na- - 
țională din Grecia a elaborat un plan 
cincinal de prospectare a unor noi 
surse de energie. Programul prevede 
utilizarea pe scară largă a zăcămin
telor de lignit, a izvoarelor termale, 
ă energiei Solare, eoliehe și . a altoit 
surse- alternative. Scopul programu
lui constă in reducerea la minimum 
a importului de țiței, pentru a se 
economisi resursele valutare.

EMIRATELE ARABE UNITE; 
Iluminatul public 

cu ajutorul... energiei 
solare

ABU DHABI. Localitatea Djabal, 
din Dubai, va fi iluminată cu aju
torul instalațiilor care captează ener
gia solară. Un turn de 45 metri înăl
țime, dotat cu celule de captare, 
care transformă lumina soarelui in 
enerșie electrică și o înmagazinează 
in baterii, va ilumina, cu ajutorul 
unor becuri puternice, terenul din 
jurul turnului, pe o mare distanță. 
Proiectul, primul de acest fel din 
lume, va deveni operativ chiar in

ITALIA: îmbunătățirea 
regimului termic 

al construcțiilor industriale
ROMA. Ministerul italian al Lu

crărilor Publice a publicat o serie de 
norme generale tehnice care vor tre
bui avute în vedere în sectorul con
strucțiilor industriale, cu scopul de 
a facilita utilizarea sufselor de ener
gie regenerabile și pentru a permite 
atît economisirea, cit și recuperarea 
energiei. Normele (nenționate vor 
trebui respectate — precizează agen
ția ANSA — atît de către între
prinderile de stat, cit și de societă
țile particulare de construcții, nu nu
mai in ce privește localurile noi, dar 
și in cazul restructurării clădirilor 
existente. Normele ce vor trebui 
aplicate pentru facilitarea utilizării 
surselor de energie regenerabile au 
în vedere factorii de mediu ambiant 
(condiții de climă zona în care se 
află construcția), orientarea clădiri
lor, distribuirea suprafețelor trans
parente, caracteristicile materialelor 
de construcție folosite, alegerea in
stalațiilor termice etc.

Contacte 
diplomatice
9 La CAIRO, președintele E- 

giptului, Hosni Mubarak, l-a 
primit pe Kon Gin The, vicepre- 
mier al Consiliului Administrativ 
al R.P.D. Coreene. Au fost a- 
bordate perspectivele de dezvol
tare a relațiilor dintre cele două 
țări și s-a procedat la un schimb 
de păreri asupra unor probleme 
internaționale actuale. O Sosit 
la WASHINGTON, președintele 
Republicii Zair, Mobutu Șese 
Seko, va examina in cadrul con
vorbirilor cu președintele Ro
nald Reagan și cu alte oficia
lități americane cu precădere 
ultimele evoluții de pe continen
tul african, precum și aspecte ale 
relațiilor bilaterale. © Situația 
din regiunea Golfului și pe plan 
orab au fost temele principale 
ale . convorbirilor avute în KU
WEIT cu oficialitățile țării-gazdă, 
de prim viceprim-ministrul ira
kian Taha Yassin Ramadhan, 
care a efectuat un turneu in 
Arabia Saudită și Kuweit. ® In 
cadrul turneului său latino-ame- 
rican, ministrul francez al rela
țiilor externe, Claude Cheysson, 
a sosit la BOGOTA, unde va 
aborda cu președintele Colum
biei, Belisario Betancour, cu mi
nistrul columbian de externe și 
cu alți membri ai guvernului 
modalitățile de promovare a re
lațiilor dintre cele două țări, o 
atenție deosebită urmînd să fie 
acordată evoluțiilor din America 
Centrală și posibilităților de so
luționare pe cale pașnică a si
tuației din zonă.

(Agerpres)

AGENȚIILE DE PRESA 
pe scurt
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NEGOCIERI CHINO-BRITANI- 
CE. La Beijing s-a încheiat cea 
de-a treia rundă de negocieri intre 
R.P. Chineză și Marea Britanic, re
feritoare la viitorul statut al Hong- 
Kong-ului, transmite agenția China 
Nouă. Următoarea rundă a convor
birilor bilaterale va avea Ioc între 
22 și 23 septembrie, in capitala chi
neză, a anunțat Qi Huaiyuan, di
rectorul Departamentului pentru 
informații al Ministerului Afaceri
lor Externe al R.P. Chineze.

teroriste desfășurate in cadrul așa- 
numitei „coioane sarde11 a organiza
ției clandesline autointitulate „Bri
găzile roșii1. în cadrul operațiuni
lor legate Te arestarea celor jude
cați la Cafliari. într-o grotă de pe 
teritoriul Sardiniei a fost descope
rită o castitate importantă de ar
mament. cuprinzînd, între altele, 
rachete aititanc, puști-mitraliere și 
explozivi

COOPERARE. Cele șapte țări 
sud-asiatice — Bangladesh. Bhutan, i
India, Maldive, Nepal, Pakistan și 
Sri Lanka — au anunțat, la înche
ierea conferinței miniștrilor lor de 
■externe, desfășurate la Delhi, crea
rea unui organism regional desti- |
nat promovării cooperării multi
laterale. Reprezentanții statelor i
menționate au semnat o declarație •
care definește obiectivele, precum 
și cadrul instituțional și financiar 
al noului organism.

AGRAVAREA SITUAȚIEI DIN
CIAD. Reprezentantul Ciadului la 
O.N.U., Ramadane Barma, a remis 
președintelui Consiliului de Secu
ritate pe luna jn curs, Luc de la 
Barre de Nanteuil (Franța), o scri
soare din partea șefului statului 
ciadian, Hissene Habre, prin care 
se cere convocarea de urgență a 
consiliului ca urmare a agravării 
situației din această țară, relatează 
agențiile internaționale de presă. 
Se precizează că președintele 
Ciadului a adresat, de asemenea, o 
scrisoare secretarului general al 
O.N.U., Javier Perez de Cuellar, in- 
formindu-1 despre evenimentele 

. din țara sa.
ANALFABETISM. Țările latino- 

americane și UNESCO și-au propus 
eradicarea analfabetismului în re
giune pină in anul 2000 — a decla
rat, la Quito, Victor Masuh, pre
ședintele Consiliului Executiv al 
UNESCO. El a precizat că „Proiec
tul principal pentru invătămint în 
America Latină și Caraibe" a fost 
aprobat prin consens de guvernele 
statelor de pe continent, acesta ur- 
mind asigurarea unei pregătiri mi
nime de 8—10 ani pentru toți copiii 
și extinderea sistemelor de invăță- 
mint in care sint cuprinși adulții. 
Conform proiectului, aceste țări vor 
trebui sâ aloce pentru educație 8 la 
sută din produsul lor intern brut.

TERORISM. O instanță judiciară 
j din Cagliari a condamnat două per- 
I soane la închisoare pe viață, iar alț 

37 de acuzați — la un total de 271 
| ani de închisoare pentru activități

SPRIJIN FINANCIAR. Organiza
ția țărilor exportatoare de petrol 
(O.P.E.C.) va continua să acorde 
sprijin financiar țărilor în curs de 
dezvoltare, a declarat Yusuf Seid 
Momo Abdulay, noul director gene
ral a! Agenției internaționale de 
dezvotare a O.P.E.C. Din momen
tul cieării — a relevat vorbitorul — 
agenția a acordat, în condiții avan
tajoase, 320 de împrumuturi unui 
nuriăr de peste 80 de țări din Asia, 
Africa și America Latină. Volumul 
glolal al acestor credite a atins, in 
aprilie a.c., 1,8 miliarde dolari. Alte 
206 milioane dolari au fost desti
na» organizațiilor internaționale 
specializate în acordarea de ajutor 
țărilor in curs de dezvoltare.

PESTE 13 000 DE ANCHETE au 
fost deschise în R.F. Germania în 
legătură cu activitățile criminalilor 
de război naziști după 1958, an cind 
a fost creat Biroul central de urmă
rire a criminalilor de război de la 
Ludwigsburg, a precizat directorul 
acestui birou, Adalbert Ruckerl. in
tr-un interviu acordat ziarului 
„Weltbild11. El a adăugat că cetățe
nii vest-germani manifestă un in
teres crescind pentru urmărirea 
criminalilor de război naziști înce- 
pînd din 1979. cînd televiziunea a 
început să transmită zguduitorul 
serial „Holocaust11.

IN MEMORIA LUI MARTIN 
LUTHER KING. Camera Reprezen
tanților a S.U.A. a aprobat, cu 338 
voturi pentru și 80 contra, un pro
iect de lege privind instituirea unei 
sărbători naționale in memoria mi
litantului pentru drepturile popu
lației de culoare americane Martin 
Luther King, asasinat acum 15 ani 
la Memphis.

Capriciile vremii

I

0 temperatură-record in ultima 
suă de ani a fost înregistrată in 
RFG. La 2 august, mercurul ter
mometrelor 
sius. Iulie a 
tiasă din 
inul 1921.

indica 40 de grade Cel- 
fost luna cea mai sece- 

țară, incepînd' din

copaci și a distrus locuințe. In zona 
de coastă de Ungă La Spezia — 
deja afectată de inundații — grin
dina a distrus suprafețe întinse cul
tivate cu viță de vie.

In nordul ____ ____ ____ _
furtuni violente și un tornado, 
urma cărora un tinăr și-a pierdut 
viata, iar alte trei persoane au fost 
grav rănite. In schimb, in sud. 
autoritățile continuă lupta impotri
va incendiilor provocate de arșiță. 
Știri parvenite din l'incenza. Via- 
reggio, Genova și Bolzano afirmă 
că localnicii au primit ploile, mai 
intri, cu ușurare, după valul de căl
dură din ultimele zile, fără să-și 
închipuie că acestea vor fi însoțite 
de un uragan, care a răsturnat

Italiei s-au înregistrat 
in

tn timp ce o mare parte a Euro
pei a fost cuprinsă în ultimele săp- 
tămini de un val de căldură. Islan
da, situată in vecinătatea Cercului 
Polar de Nord, și-a justificat nu
mele de „Tară a gheții", luna tre
cută fiind, pe teritoriul ei, cel mai 
friguros iulie din întregul interval 
de aproape tm secol de după ’887. 
Cu ploi aproape zilnice și o tem
peratură medie de numai 8,6 grade 
Celsius, Islanda a cunoscut uit iu
lie foarte mohorlt, in care pe ma
joritatea teritoriului perioadele în
sorite au totalizat doar vreo 80 
de ore.
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