
t

PROLETARI DIN TOATE ȚĂRILE, UNIȚI-VĂI r

A

I >

A <7
$

SR-

ORGAN AL COMITETULUI CENTRAL AL PARTIDULUI COMUNIST ROMAN

Marți 9 august 1983 50 BANI4 PAGINIAnul LII Nr. 12 740 Prima ediție !

SPIRITUL REVOLUȚIONARpermanență a activității de partid,a procesului de edificare a noii societăți
Ne găsim într-o etapă superioară a construcției socialiste, în care avem de 

zolvat probleme hotăritoare pentru destinul patriei noastre socialiste. Pornind de 
aceasta, este necesar ca și activitatea partidului, a membrilor de partid să se ridice la un 
nivel nou, să fie pătrunsă de un spirit revoluționar militant, necesar înfăptuirii neabătute 
a Programului partidului, ridicării patriei noastre pe noi culmi de progres și civilizație, 
întăririi independenței și suveranității sale

NICOLAE CEAUȘESCU
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Prin bogatul univers de idei, prin spiritul analitic cu care sint dezbătute probleme de fond ale construcției socialiste în actuala etapă, prin clarviziunea cu care trasează căile de îmbunătățire a muncii, cuvîntarea tovarășului Nicolae Ceaușescu la Consfătuirea pe problemele muncii organizatorice și politico-educative se înscrie ca document de excepțională însemnătate, ce sintetizează și supune atenției comuniștilor, a tuturor oamenilor muncii probleme și orientări de mare însemnătate pentru progresul societății noastre.în spiritul și în continuarea ideilor, orientărilor cuprinse in documentele plenarei C.C. al P.C.R. din iunie 1982, ale Conferinței Naționale a partidului, cuvîntarea dezvoltă și adincește o serie de idei și teze de majoră semnificație, iar pe baza unei analize pătrunzătoare, a unei aprecieri lucide a stadiului atins în înfăptuirea obiectivelor stabilite, preconizează măsuri privind perfecționarea activității partidului, a muncii politico-ideologice și cultural-educative, creșterea forței sale de înrîurire , și mobilizare a colectivelor la înfăptuirea sarcinilor ce le revin.’Prin ideile sale profund dialectice, prin spiritul viu, revoluționar, cuvin- tarea secretarului general al partidului constituie o nouă și puternică 
mărturie a înaltei răspunderi și con
științe patriotice, a profundului de
votament față de cauza propășirii ță
rii, a victoriei socialismului ce ca
racterizează munca și activitatea con
ducătorului partidului și statului 
nostru, contribuția sa hotăritoare la elaborarea orientărilor strategice și- tactice ale construcției socialiste in

România, Ia înfăptuirea cărora sin. 
chemați să participe, intr-o deplină 
unitate, comuniștii, toți oamenii 
muncii, fără deosebire dc naționalitate.O teză de excepțională însemnătate care îmbogățește in mod veritabil nu numai fondul de idei din documentele de partid anterioare, din cuvin- tările și opera teoretică a tovarășului Nicolae Ceaușescu, ci și teoria generală despre construcția socialismului este cea privitoare la permanența 
spiritului revoluționar - in edificarea 
societății socialiste.

„Trebuie să avem permanent în vedere — spunea secretarul general al partidului — că procesul revoluțio
nar, lupta revoluționară nu s-au în
cheiat — ci ele continuă în noile 
condiții istorice. Partidului nostru ii 
revine marea răspundere de a ridica 
spiritul revoluționar de luptă al în
tregului popor, dc a conduce națiu
nea noastră in noile condiții istorice, 
de a asigura triumful comunismului 
în România".Potrivit unei' viziuni simpliste care luase, la nivelul mentalității comune, chipul unui adevărat clișeu, terenul de manifestare a spiritului revoluționar era situat în perioada de început a construcției socialiste, în acea etapă a preluării puterii și, apoi, a primelor victorii ale noii societăți. Cuvîntarea subliniază cu claritate că spiritul revoluționar, păstrindu-și o serie de caracteristici generale, s-a îmbogățit și se îmbogățește permanent cu noi trăsături reieșite din specificul fiecărei etape, din evoluția generală a societății. Asistăm nu la diminuarea spiritului revoluționar, ci la împrospătarea permanentă a

greșului social, îngemănată cu spiri
tul de luptă pentru izbinda idealurilor comuniste. Competența profesională care dă inapoi la prima dificultate sau nu este prezentă acolo unde temperatura muncii, este mai, înaltă, care nu se dedică unui ideal uman, poate rămîne din punct de vedere social puțin valorificată, latentă. Un bun specialist, .care — poate obișnuit cu locul său de muncă intr-un organ ■ de decizie — ar găsi nepotrivit sau chiar ar refuza să participe nemijlocit la realizarea unei mari investiții, a unui mare sistem de irigații nu numai că nu și-ar foloși competența acolo unde societatea are nevoie, dar ar da dovada unei abdicări de la normele civismului socialist, de la cerințele spiritului revoluționar.Așa cum subliniază tovarășul Nicolae Ceaușescu, ne aflăm intr-o etapă superioară a construcției socialiste în care avem de rezolvat probleme hotăritoare pentru destinul patriei noastre. Cum arată însăși viața, realizarea obiectivelor majore pe care și le propune societatea solicită lupta și munca neîntrerupte, efortul, „o unit al întregului popor, sub con

semnul du'ceffea pârtidultiî. Mâi mult *ca ori-. prezența activă, manifestarea plenară a spiritului revoluționar sînt menite să fertilizeze grandioasa operă constructivă în România de azi, înscriindu-se drept condiții de cea mai mare importanță pentru progresul său multilateral.Dintr-o asemenea perspectivă cuprinzătoare, cerința formulată, cu' atîta claritate de a ridica spiritul re-
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ipostazelor sale de existență, la prefacerea necontenită a formelor prin care se exprimă la nivelul întregii societăți.într-o perioadă de prestigioasă afirmare a revoluției tehnico-știin- țifice contemporane, însușirea cuceririlor cunoașterii, stăpînirea temeinică a profesiei exercitate constituie o componentă organică a spiritului revoluționar, o trăsătură definitorie a profilului spiritual al comunistului.Activitatea muncitorului, angrenat în efortul de a folosi integral dotarea tehnică, de a găsi noi soluții pentru a spori eficiența muncii, a profesorului la catedră, a medicului etc. nu pot fi concepute în afara afirmării spiritului revoluționar. După cum pregătirea, efortul, sacrificiile — asociate în noile condiții cu munți întregi de întrebări, cu zilele și nopțile de frămîntări, folosul adus oamenilor de munca de cercetare, de pildă, obligă să o înscriem cu ho- tărîre în cadrul ipostazelor de existență și manifestare ale spiritului revoluționar. In general, se cere să recuperăm sensul major al acestei no
țiuni, acela de muncăplină de răs
pundere desfășurată sub 
exigențelor sporite ale noului, ale 
zilei de miine.Din cuvîntarea tovarășului Nicolae Ceaușescu transpare cu toată puterea ideea că pregătirea profesională, oricît de temeinică ar fi ea, nu asigură prin sine însăși spiritului revoluționar ; ea se cere puternic grefată pe trăsăturile care alcătuiesc profilul moral al comunistului, dublată de o înaltă răspundere, subsumată in permanență intereselor generale ale societății, cerințelor pro-
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Să cultivăm în conștiința tinerelor generații

manifestarea
(Continuare în pag. a Il-a)

MlNDRIA DE A SLUJI PATRIA PRIN MUNCA, PRIN CREAȚIE
Printre sarcinile și îndemnurile pe care secretarul general al. partidului nostru, tovarășul Nicolae Ceaușescu, le adresează tuturor educatorilor, se regăsește constant cerința formării noilor generații în cultul iubirii de țară, al devotamentului, și puterii de sacrificiu pentru propășirea necontenită a poporului român. Nu mai departe decît la recenta Consfătuire de lucru pe problemele muncii organizatorice și politico-educative, tovarășul Nicolae Ceaușescu spunea : „Fiecare să înțe

leagă că viitorul său se află aici, în 
România, că viitorul ni-1 construim 
noi, oamenii muncii, întregul popor, 
fără deosebire de naționalitate, aici 
și nicăieri în altă țară"Educația patriotică,

deauna a oamenilor țării noastre, ca o moștenire purtată din generație in generație. Jertfa de sine în ceasurile de restriște, cerbicia cu care și-ău apărat pămintul și datinile, au înfăptuit miracolul românesc pe aceste meleaguri rivnite de-a lungul atîtor
„ubi bene, ibi patria" în „ibi bene, ubi patria", care îh înțelepciunea poporului nostru se cristalizează în „fie plinea cit de rea, tot mai bine-n țara mea". Așa au simțit și tinerii intelectuali români care îh a doua jumătate a secolului trecut s-au dus

Harnicul colectiv de 
la întreprinderea „23 
August" din Satu 
Mare — unitate ce 
poartă cu demnitate 
numele măreței noas
tre sărbători națio
nale — și-a făcut un 
titlu de mândrie din 
a raporta an de an 
realizări de prestigiu 
în întrecere. De data 
aceasta ne vom re
feri. la o realizare cu 
o semnificație apar
te : recent, de pe benzile de montaj a fost livrat la export cel de-al 100 000-lea produs' fabricat în a- cest an.

Ce înseamnă aceas
tă cifră in contextul 
producției pe care o 
are de realizat pe în
tregul an. la export, 
acest colectiv renu
mit pentru înalta sa 
competență și spe
cializare in fabricarea 
de mașini de gătit cu 
gaze și sobe cu com
bustibil solid, care, 
prin parametrii și 
performanțele lor, se 
situează in rîndul 
produselor similare pe 
plan internațional, a- 
vînd un grad superior 
de competitivitate ?

— înseamnă o treap
tă importantă .atinsă 
pe drumul înfăptuirii celui mai mare plan de export din istoria întreprinderii, mai 
ales in ce privește 
exportul pe devize li
ber convertibile — 
ne-a. răspuns directo
rul comercial, Crăciun 
Crăciunescu. Practic,

de livrat la ex-

I

Fruntași
avem 
port, pină sfirșitul a-
nului, peste 186 000 de 
produse in țări 
Franța, U.R.S.S., 
Ungară, R.D. 
mană, Republica 
mocrată Yemen, 
west, Australia, 
ceasta este cifra 
plan. Dar sînt 
vins că ea va fi 
pășită. Garanția 
dă faptul că în 7 luni 

‘ăm îndeplinit 
nile de 
proporție de 118,3 
sută. Dar mai 
de orice, 
ne-o dă calitatea 
menilor noștri, 
socotesc 
producției 
exportului 
problemă 
responsabilitate 
conștiință 
rească.

intr-adevăr, dincolo 
de această garanție a 
cifrelor in sine, am 
desprins adevăratele 
argumente vii, pal
pabile, ale acestei 
certitudini ■ in clima- 

. tul de muncă inten
să, creatoare, de înal
tă răspundere pe care 
l-am întîlnit în 
țiile fabricii, 
am fost însoțiți 
directorul tehnic, 
ginerul Szilâgyi 
mâs. La secția 
periri, maistrul 
Pârău ne prezintă pe 
cîțiva din fruntașii de 
la „colorate" (produse 
emailate în culori vii, 
pastelate, roșii, por
tocalii, galbene, reali
zare recentă a colec-

tivului) : Vasile dar, Vasile Paraschiva.
ca
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Ca-Szekely, .__________ Cozma,Vasile Băițan. De ce 
s-a oprit la ei ? Pen
tru că aici fiind (deo
camdată) . un loc de 
muncă îngust, ei de
pun eforturi deose
bite pentru a face 
față volumului mare 
de lucru pe care tre
buie să-l realizeze. 
Dar emailarea cu pis
tolul - de pulverizat 
manual — care se 
practică in prezent — 
are zilele numărate. 
Ne demonstrează 
mul susținut în 
lucrează alături 
chipa maistrului 
kacs Adalbert, 
s-a angajat să 
zeze in timp record o 
linie automată de e- 
mailare colorată.

Notăm și numele 
fruntașilor din alte 
secții : Emeric Abloc- zi, loan Ciuca, Vasile Stan, Dumitru Todica, Andrei Ți- proc (turnătorie), Gheorghe Andreica, Gheorghe Durlea, Al. Csatari, lăcătuși, Petru Berinde, strungar 
(secția montaj).

Fiecare și toți la un 
loc sînt tot 
semnături de 
giu in bătălia pentru 
realizarea unor pro
duse de înaltă cali
tate.

rit- 
care 

e- 
Lu- 
care 

reali-

atitea 
presti-

Octav GRUMEZAcorespondentul„Scinteii

suplimentare la exportColectivele din întreprinderile industriale ale’ județului. Bacău acționează energic pentru ’ îndeplinirea și depășirea ritmică a sarcinilor de plan la export. în acest scop, directivele prioritare urmărite cu insistență constau în diversificarea producției, îmbunătățirea continuă a calității produselor ș.a. Astfel, pe- trochimiștii din Borzești, ale căror produse sint solicitate în numeroase țări, au livrat suplimentar, de la începutul anului și pînă acum, 12 656 tone sodă caustică, 5 417 tone cauciuc sintetic, 1 058 tone fenol și alte produse în valoare de aproape 4,5 milioane lei. Pină în prezent colectivele de oameni ai muncii din 7 întreprinderi industriale și unități economice din județ au livrat la export peste prevederi mărfuri în valoare de 15 milioane lei. (Gh. Baltă, corespondentul „Scinteii").
TIMIȘ : Apartamentul

nr. 15 000Hotărîți să întîmpine marea noastră sărbătoare națională de la 23 August cu noi succese în muncă, constructorii de locuințe din județul Timiș și-au intensificat eforturile pe șantiere, reușind ca, de la începutul anului și pînă acum, să predea „la cheie" un număr de 2 700 de apartamente, cu 800 mai mult decît prevedeau sarcinile de plan pe această perioadă. în acest fel, numărul locuințelor construite în orașele și centrele muncitorești din județ, în perioada care a trecut din actualul cincinal, a ajuns la 15 000 de apartamente. Succesul lor are la bază creșterea continuă a productivității muncii, indicator care în primele șapte luni ale anului a fost depășit cu peste 3 300 lei pe .lucrător. (Cezar Ioana, corespondentul „Scinteii").
Prin rezultatele pe care le 

obține in realizarea ritmică 
și calitativă a sarcinilor de 
plan, colectivul întreprinderii 
de in și cînepă din Negrești- 
Oaș se situează constant în
tre unitățile fruntașe ale ju
dețului Satu Mare. Dc la în
ceputul anului și pină în pre
zent, harnicii textiliști ne- 
greșteni au realizat supli
mentar la indicatorul pro- 
ducțțe-marfă saci textili în _ 
valoare de peste 2,5 milioane 

lei.

Lumină de august la Cluj-NapocaIuliu Hațieganu și Constantin Daicoviciu. Aici și-au' purtat pașii Alecu Russo și, Petofi, Coșbuc și Ady, Lucian Blaga, Agârbiceanu și Gall Gabor. Aici, în anii noștri, s-a clădit din granitul faptelor adevărul istoric că, dincolo de literă și grai, patria mumă își îmbrățișează cu aceeași

profunzimea științifică teoretică și practică, a a- cordat un sprijin deosebit clujenilor cu ocazia vizitelor de lucru efectuate în municipiu și in județ, îndrumind personal tot ce s-a făcut și se face pentru fericirea omului.Pentru cine vine astăzi la Cluj-Napoca reperele topografice sint multiple. Dezvoltarea impetuoasă a municipiului contemporan a adăugat noi valori patrimoniului său construit. Și cînd spunem aceasta ne gîndim in primul rînd la maiestuosul cartier de locuințe Mă- năștur. Aici, cînd actualul cincinal se va încheia, vor locui, în 24 de mii de apartamente, peste o sută de mii de oameni, echivalentul demografic clujean al anului 1938. De pe promontoriul Ce- tățuii se pot recunoaște cu ușurință orășelul Almei Mater, Institutul a- gronomic și fermele sale în care studenții învață știința pămîntului, Centrul teritorial de calcul electronic sau întreprinderea de produse electronice. Și diafragma retinei va mai reține, desigur fără pretenții de ierarhizare valorică, Gră- ’

nara cetate, se dezvăluie cealaltă lumină, a unei spiritualități românești cu rădăcini străvechi, îmbogățită epocă după epo- . ____T.......că. Pe străzile înguste deastăzi liber burg medieval ce l-au impresionat pe Dinicu Golescu au trecut umbrele mărețe ale învățaților Scolii Ardelene, însoțite de credința într-un viitor

înscrise în calendar cu litere de flacără, cele mai importante momente ale istoriei noastre dobîndesc în timp o rezonanță tot mai profundă. Conștiința unui popor; astăzi liber și deplin stăpîn pe destinele sale, păstrează datele esențiale ale istoriei mereu vii, lăsîndu-le sacră moștenire de îndemnuri generațiilor care vin.Sînt gînduri așternute pe hîrtie în acest început de august la Cluj-Napoca, locul unde viața citadină pulsează de aproape două milenii în vreme ce mărturiile căruntei preis- torii ne deslușesc un statornic habitat uman cu alte și alte milenii în urmă. Treptele care ne călăuzesc pașii spre Ce- tățuie sim'bolizează fiecare în parte veacuri de frămîntări și bucurii, rezultanta ■ fiind acum, în era noastră socialistă, mîndra cetate urbană în inima căreia clocotește voința unanimă a sutelor de mii de locuitori, români și maghiari, o părticică din societatea pe care o numim a muncii și armoniei și la ridicarea căreia participăm cu toții deopotrivă, fără deosebire de naționalitate, • într-o firească și deplină unitate.Pentru ochiul cunoscătorului, dincolo de aura soarelui scăldînd bimile-

t • reportaje ♦ însemnări ♦

| DIN ACȚ^LIW^SO^ST^meze o intelectualitate competentă, la nivelul țJSrilor înaintate, iar Școala de poduri și șosele și Școala de arhitectură din București, un corp de ingineri și arhitecți care au construit podul de la Cernavodă, Palatul Poștelor, Casa de Depuneri, linii ferate, poduri, localuri de școli și atitea alte clădiri de seamă în orășele țării.Primii noștri oameni de știință au învățat in străinătate, unde au trecut doctorate strălucite la cele mai de vază universități europene. Mulți dintre ei au produs senzație prin originalitatea, profunzimea și îndrăzneala gîndirii lor creatoare și au fost invitați, solicitați să rămină și să profeseze în țările unde se formaseră, oferindu-li-se situații strălucite, laboratoare și biblioteci înzestrate, cariere răsunătoare. Dar ei n-au rămas acolo, deși acasă nu aveau nici pe departe condițiile ce li se ofereau, ci s-au întors avînd in adîncul inimii și în dorul de țară viziunea a ceea ce ardeau de dorința de a înfăptui pentru țara și poporul lor. Așa au făcut David Emanuel, Spiru Haret, Emmanuel Bacaloglu, Alexandru Orăscu,

de Vasile REBREANU

Acad. Nicolae TEODORESCU

prin lupta
(Continuare în pag. a IlI-a)

căruia, cum bine știm, cel mai iubit fiu al națiunii noastre i-a redat, pe
(Continuare 
în pag. a III-a)
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— Aici, unde începe lanul cu porumb, a fost un 
dat, Ame- 
l al tine-

Mănâștur - unul din marile cartiere ale municipiului Cluj-Napoca

I

veacuri de atîția cuceritori. Acest patriotism a însuflețit pe Bălcescu și pe toți tinerii care l-au urmat în revoluția de la 1848 și in mărețele acte istorice de după aceea. Pentru că 
patriotismul este o stare permanentă 

Luucaua pumuum, revoluționară ?.e conștiință, care evoluează cu viața se înfățișează astfel ca un imperativ însăși. Șe moștenește de la părinți și
să învețe în țările apusene. Ei visau o Românie liberă, independentă și un popor știutor de carte, stăpin pe mijloacele minții care ridică nivelul de trai și de cultură. Ei aveau conștiința valorilor creatoare ale tineretului român și visau să ajungă să-i împărtășească ceea ce învățaseră in cele mai înalte școli ale veacului, să se pună în slujba țării ca ingineri, profesori, doctori, chimiști, arhitecți și să formeze la rîndul lor tineri ta-, lentați în toate profesiunile intelectuale. Așa se explică faptul că cele două universități, din Iași și din București, nou înființate, au reușit

strămoși, dar se și cultivă printr-o„ • „ educație care începe de la sînulparcursul celor 18 ani de cînd se află mamei și trece în seama familiei, în fruntea partidului, Întreaga dem- mediului social cotidian, apoi în sea- nitate socială și i-a reliefat multi- . ma școlii de toate gradele, a organi- plele temeiuri istorice în viața socie- zațiilor de copii și tineret, tații românești. Și pe drept cuvînt, înțeles astfel, patriotismul se poa- întrucît patriotismul în sentimente și • te sintetiza în conversiunea dictonu- în fapte a împodobit firea dintot- lui roman din epoca de decadență : pină în zorii secolului nostru să for-

Dintotdeauna, peisajul Bărăganului așa a fost. Cu 
I lanuri grele de rod, întrerupte din loc în loc de petice 

sterpe, de crovuri — mari pilnii ce adună apa de ploaie 
și o păstrează îndelung, furind ogorului hectare întregi.

| crov imens, îmi atrage atenția, la un moment â 
| lian Filat, comandantul Șantierului național

retului București Nord, îm
preună. cu care am străbă
tut ogoarele dinspre Balo- 
tești ale sectorului agricol 
Ilfov. Păstra apa tot timpul. 
Dincoace, în apropiere, te
renul începuse să se inmlăș- 
tinească. Am făcut să dispară mlaștina. Cu pămintul 
din șanțurile de desecări am umplut crovul și apoi am 
nivelat terenul. Cine n-a trecut și-înainte pe aici nu-și 
poate da seama. Acum porumbul crește la fel de tru

pește toată întinderea. E ca și cum pămîntului, în 
l acesta, i-arn fi făcut o „operație estetică". .

„Operația estetică" de la Balotești nu e un caz sin
gular. E o practică. Prin ea, prin munca oamenilor, 
pină la sfirșitul acestui cincinal, in acest sector, mlaș
tina și crovurile, insumind citeva zeci de mii de hec
tare, vor dispărea...

— Nu mai lăsăm crovuri nici măcar așa, ca amin
tire. Să le dispară și urma și numele. Așa vrem. Virst- 
nicii și cei din generația noastră să lege de trecerea 
noastră pe-aici această dispariție, iar copiii, care acum 
se joacă de-a v-ați ascunselea și de-a pescarii in aceste 
„plăgi" ale cimpiei, să le uite, încetul cu încetul. Invă- 
țind să se joace de-a ceea ce vor fi cînd vor fi mari:

Imos 
locul

PICĂTURA DE CERNEALĂ

agricultori pricepuți... Nu, nu sint vise de brigadier, e 
un adevăr care prinde viață !

Si, parcă pentru a intări „visele de brigadier" ale în
soțitorului meu, la Corbeanca, în comuna vecină, pri
marul Marin Nicolae tot despre noul destin al cimpiei 
ne-a vorbit. Despre transformările la care trebuie su
pusă pentru a da roade pe măsura puterilor acestui

mănos pămint românesc. 
—---- ---- Recolte record, recorduri

intrind in firea lucrurilor.
— Creștem copiii din Cor

beanca in acest cult pentru 
muncă și pentru cimpie. Ii 
facem să simtă, încă de 

mici, că destinul Bărăganului e in miinile lor. De pe 
acum. Și credeți-mă că e pe miini bune. Iată, de pildă, 
la noi, la Corbeanca, seceta din acest an, secetă in care 
am intrat încă din iarnă, amenința să compromită în
treaga recoltă. Și am ieșit la udat, cu mic cu mare, 
toată suflarea satului. Priviți cum arată acum porum
bul udat cu cana, de copiii școlii generale. E o fru
musețe...

...Așa am mai aflat aici, in inima cimpiei române, că 
ogorul satului e obrazul satului. Un obraz care trebuie 
întreținut și e întreținut cu grijă de fiecare locuitor, 
indiferent de virsță și de meserie. Brigadierii, mulți 
dintre ei localnici, ridică la putere, potrivit noului des
tin al cimpiei, o veche și înțeleaptă îndeletnicire de 
bun gospodar.

■p 
Mi*

SI l 
iw» «»•

ferice pentru neamul lor. Aici, la poalele Feleacu- lui, înainte de a-și începe carele Iancului marea lor trecere prin istorie ce nu se va sfîrși pină-n eternitate. Iancu însuși învăța disciplinele dreptului ce guvernau un imperiu nedrept, în timp ce sufletul său de douăzeci de ani înjgheba planul insurecției ce avea să zguduie temeliile acelei năzuință , ceîmpărății :avea să se împlinească peste veacmaselor populare, conduse de partid, în triumful libertății și unității naționale. Aici au luminat frunțile inspirate ale lui Sextil Pușcariu, Bogdan Duică, Racoviță,

căldură fiii, menindu-le o viață demnă întru unitate și frăție.Spre lauda prezentului socialist al patriei, Napoca bimilenară, asemenea tuturor așezărilor țării, nu își trăiește gloria numai în filele cronicilor, ci se bucură de o nouă înflorire, potențată ca niciodată de zestrea mereu sporită a unei cetăți moderne, industrializate. Zestre ctitorită de Partidul Comunist Român, de secretarul său general, tovarășul Nicolae Ceaușescu, strălucit conducător care, întruchipînd magistral cele mai nobile virtuți ale poporului român, patriotismul militant și cu- tez'anța revoluționară,

•*
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BUNA FOLOSIRE A ACTIVULUI DE PARTID

Harnic gospodar
Pe loan Florea din comuna 

Slncraiu, județul Cluj, l-am in- 
tiln.it incărcind un car cu fin 
pentru cooperativa agricolă. 
Văzindu-l cu cită vigoare mun
cește, nici n-ai crede că are 73 
de ani bătuți pe muchie.

— E cel mai harnic coopera
tor, dar și unul dintre cei mai 
buni gospodari — ne spune pre
ședintele cooperativei. Nu e an 
in care să nu livreze la stat mii 
de litri de lapte.

— Apăi cum să nu vind la 
stat, că și eu am copii la oraș, 
și dacă noi n-om da, ei de unde 
să-și cumpere lapte ?

La gazeta de perete a comu
nei, alături de Kulcsar Andrei, 
Ioan Cobvrzan, Ratz Gheorghe 
și alții, care au încheiat con
tracte cu statul, loan Florea 
continuă să fie „cap de afiș".

Răpitoare... 
protejate

Din inițiativa inimosului 
pasionatului cercetător Ladis- 
lau Kalâber, din Reghin a luat 
ființă, de cițiva ani, o filială a 
Societății de științe biologice 
din țara noastră. Aici au fost 
inelate sute de păsări din peste 
40 de specii — unele dintre 
ele fiind „recuperate" ulterior 
pe alte meridiane ale globului. 
Dar „punctul forte" al filialei 
de aici îl constituie colecția de 
ouă de păsări răpitoare. Ea în
sumează peste 5 000 de ouă de 
mărimi diferite, cuprinse intre 
8 și 136 milimetri lungime. Nu 
intimplător Reghinul a găz
duit două simpozioane națio
nale pe teme de biologie, iar 
președintele filialei de aici a 
fost ales membru al forumului 
mondial pentru protecția păsă
rilor răpitoare, dar... folosi
toare.

Scurt-cîrcuît
Trei inși din tot atitea loca

lități din județul Bistrița-Nă- 
săud (din Cociu, Budeșți și Zo- 
teni) pe numele lor Cornel Pop, 
Toader Mindrean și Radu Ben- 
ța, incadrați la întreprinderea 
de produse electrotehnice din 
Bistrița, se „reprofilaseră" pe 
sustragerea de faruri de la auto
turismele aflate in locurile de 
parcare ale municipiului. Dacă 
nu puteau să demonteze în timp 
record farurile, se mulțumeau 
și cu mărunțișuri.

Pină într-o seară, cind au fost 
surprinși la lumina reflectoa
relor unei mașini alb-albastre, 
producindu-le un... scurt-clr- 
cuit, care i-a curentat și care 
— se speră — o să-i lecuiască 
pentru totdeauna.

i-a salvat 
amenda

Tîrziu din seară, un echipaj 
al miliției i-a depistat pe 
comunei Bălțați, județul 
pe D. Amaximoaiei (in

• • •

raza 
Iași, 

_ __________ _ , virată 
de 29 de ani, tată a trei copii) 
Si D. Iriciuc (de 28 de ani, tată 
a doi copii), amindoi din Hir- 
lău, amindoi stind cu capul pe 
bicicletele de pe marginea dru
mului. Și amindoi beți criță. 
Atit de beți, incit nici nu mai 
puteau să stea pe propriile pi
cioare, necum să mai meargă 
Si pe bicicletă.

A doua zi, cind s-au trezit și 
au auzit că au fost amendați, 
unul din el a zis : „O amendă 
care ne-a salvat viața". La care 
celălalt a încuviințat, adăugind : 
,Dacă nu ne găseau cum ne-a u 

mergeam mai departe 
drum, pe lingă șanț, 

; dea vreo mașină peste
găsit și : 
pe lingă 
putea să 
noi și..."

Și iată 
le-a fost 
ți cu invățătură de minte.
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cum o amendă la timp 
salvatoare. Și, sperăm,'

Nedumerire
Se săturase să tot 

oameni necunoscuți. 
să se „reprofileze''. 
Ludovic Mihăică din 
zindu-se pe zicala

fure de la 
A încercat 
Și astfel, 

Huși, ba- 
____ _________ „Prietenul 

la nevoie se cunoaște", s-a dus 
intr-o noapte la un amic și, 
neavind pe ce pune mina mai de 
soi, a înșfăcat o... pernă.

Cum gazda ținea enorm 
perna cu pricina, fiind 
moașă și înflorată, i-a

la 
fru- 

_______ luat 
urma prietenului și, fără să cli
pească, l-a ,.ajutat" dindu-l pe 
mina miliției, pentru a nu mai 
fi ispitit să-și viziteze și alți 
amici. A fost judecat și con
damnat la 3 ani și 7 luni.

Rămine totuși o nedumerire : 
ce i-o fi trebuit o pernă, _ dacă 
tot n-avea nici un... căpătii ?

Mica publicitate
Oferte. Se oferă onor clien

telei .„specialitatea casei" și 
alte bucate la alegere intr-un 
mare restaurant din Baia Mare 
care poate fi recunoscut de la 
o poștă după anunțul scris ne
gru pe alb, cu litere de-o 
șchioapă : „Nu servim in stare 
de eberitate".

Probabil că cel care a scris 
cum a scris nu era prea treaz.

Dispărut un... muzeu exis
tent pină de curind in comuna 
Bumbești-Jiu, județul Gorj. tn 

'— părăgt- 
expo- 

valoare

I
I
I
I

loc să repare clădirea, 
nită, care adăpostea 
natele, unele de mare „—— - 
etnografică, cei de la primărie 
au înlăturat... plăcuța indica
toare de la răspintie, ca să nu 
mai „indice" nimănui nimic. 
Gest total neindicat !

Anunț de familie. După nu
mai două luni de căsătorie, doi 
tineri din Sighișoara au ajuns 
la divorț. Motivul motivelor : 
nepotrivire de păreri. Ea vroia 
să meargă in concediu la mare, 
el ținea morțiș că vrea la mun
te. Cum neînțelegerea s-a 
gravat, amindoi s-au „i 
să divorțeze. Impăcafi-vă, 
meni buni I

Rubrică realizată da 
Petre POPA 
cu sprijinul corespondenților 
„Scînteli*

i a- 
,înțeles" 

oa-
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garanția înfăptuirii hotărîrilor partidului, a legilor țârii
„Este necesar sâ folosim cu mai multă pricepere puternicul activ de 

partid pentru cuprinderea tuturor sectoarelor de activitate". *
NICOLAE CEAUȘESCU

„într-un sector ca al nostru — ne spune tovarășul Gheorghe Mihai, secretar al comitetului de partid al sectorului 1 din Capitală — pe teritoriul căruia își desfășoară activitatea sute de organizații de partid, zeci de întreprinderi industriale și alte unități economico-sociale, numeroase ministere, instituții centrale, institute de cercetare și proiectare, ar fi aproape imposibil să putem cuprinde și rezolva sarcinile mari și complexe ce ne revin dacă organizațiile noastre de partid n-ar uni eforturile colectivelor de muncă, îndrumîndu-le spre îndeplinirea hotărîrilor partidului, a legilor statului, dacă nu ne-am folosi în îndeplinirea sarcinilor care ne revin de puternicul*■ nostru activ de partid. în spiritul indicațiilor și orientărilor deosebit de clare date Ceaușescu, partidului, la recenta consfătuire de lucru pe problemele muncii organizatorice și politico-educative ne reexaminăm cu răspundere, in spirit critic, propria activitate în acest domeniu, căutînd s-o ridicăm la nivelul exigențelor actuale".Acestui scop i-a fost consacrată și dezbaterea organizată împreună cu comitetul de partid al sectorului 1, cu mal mulți secretari ai unor comitete de partid din importante unități ale sectorului.
între consultare și partici

pare Abia a început dezbaterea și s-a și născut un prim schimb de opinii. Nu lipsite de semnificație. „Noi — spunea tovarășul Virgil Schiopîrlan, secretar adjunct al comitetului de partid din cadrul Ministerului Transporturilor și Telecomunicațiilor — obișnuim sâ consultăm pe cei 220 de tovarăși din activul de partid în toate problemele aflate în atenția comitetului de partid". Tovarășul Ilie Bologa, secretarul comitetului de partid din întreprinderea de utilaj chimic „Grivița Roșie" a făcut obiecția că formularea „să consultăm" n-ar fi cea mai potrivită pentru că restrînge la prea puțin cimpul de folosire al activului de partid. „E o problemă de conținut și nu de formă — a argumentat el. Cunosc din experiență că unii secretari de comitete de partid au tendința să limiteze modul de a folosi activul de partid numai la așa-zisele «consultări periodice- intr-o problemă sau alta. Cu deosebită claritate tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a precizat in re
centa cuvintare la Consfătuirea de 
lucru pe problemele muncii organi
zatorice și politico-educative că acti
vul de partid — constituit în jurul 
organelor de partid — ajută organele 
dc partid in cuprinderea și in urmă
rirea îndeplinirii in cele mai bune 
condiții a tuturor sarcinilor, contri
buie nemijlocit la infăptuirea politi
cii partidului. Deci, a contribui 
nemijlocit la infăptuirea politicii partidului înseamnă, desigur, și consultare, dar înseamnă mult mai mult: această consultare să fie urmată imediat de organizarea și repartizarea forțelor, de implicarea directă a activului la rezolvarea problemelor, la aplicarea măsurilor propuse care au rezultat chiar din consultarea lui".Schimbul de opinii dintre cei doi secretari a îmbrățișat în continuare multe alte aspecte ale subiectului aflat în discuție. „Nu poți folosi bine o asemenea forță — arăta în continuare tovarășul Ilie Bologa — dacă n-o organizezi bine, dacă nu-i stabilești riguros ce are de făcut, în cit timp, dacă pe parcurs nu urmărești ducerea pină la capăt a sarcinilor. Activul nostru de partid este1 alcătuit din aproape 300 de tovarăși. Nu poți să le ceri, desigur, tuturora să se ocupe de toate problemele aflate in

de tovarășul Nicolae secretarul general al

atenția comitetului de partid. E nevoie de o repartizare judicioasă a 
forțelor — eliminindu-se improvizația și aspectele de formalism in această privință — pentru cuprinde
rea tuturor sectoarelor de activitate, 
astfel ca nici un sector, nici o pro
blemă să nu rămină in afara atenției 
organului de partid, deci și a activu
lui său. Aceasta ne-a determinat să constituim colective din rindul activului atît (asimilări cheltuieli nomică, muncii și pe probleme ale activității organizatorice și politice".

Implicarea nu este o no
țiune abstractă, ea se defi
nește prin acțiune practică. Secretarul comitetului de partid de

pe probleme de producție și modernizări de produse, materiale și eficiența eco- organizarea științifică a întărirea disciplinei), cit și

Exemplul dat este convingător. După cum convingător pentru inconsecvența in folosirea partid. în atragerea lui îndeplinirea sarcinilor mitetului de partid București-călători este cretarului comitetului a nu putea oferi un exemplu de dată recentă, sau cel puțin din acest an.
O forță ținută in... rezer

vă ? Aricit s_a insistat, cei doi reprezentanți ai comitetelor de partid din cercetare și proiectare n-au putut să aducă in discuție decit aspecte generale legate de folosirea activului de partid. „El a participat la dezbaterea documentelor de partid" ', „tovarăși din activul de partid au fost încadrați la universitatea politică de conducere". Și cam atît. Firesc, in situația în care activul de partid n-a fost folosit la soluționarea unor sar-

activului de sistematică la ce revin code la depoul regretul se- de partid de

O dezbatere cu secretari de partid 
din sectorul 1 al Capitalei despre 

experiențe și cerințe ale perfecționării 
muncii în acest domeniu

la „Grivița Roșie" și-a însoțit punctele de vedere de mai sus cu o experiență practică : participarea activului de partid la realizarea producției destinate exportului. In decursul anilor s-au adoptat diferite măsuri pentru perfecționarea activității în domeniul exportului. Fiecare a dat rezultate bune, dar parțiale. Colectivul, alcătuit din membri ai activului de partid, care a studiat și analizat amănunțit această situație a propus comitetului de partid soluția constituirii de formații de lucru specializate pentru producția de export. Dar nu numai atit. Pe baza aceleiași analize a mai propus și nucleele de muncitori, formate în proporție de 70 Ia sută din comuniști, care să lucreze in aceste formații. Rezultatul ? întreprinderea realizează astăzi, fără probleme, producția destinată exportului.Iată și un răspuns semnificativ la una din întrebările care le-au fost a- dresate și celorlalți secretari 6au secretari adjuncți de comitete de partid participanți la dezbatere : „dacă au procedat în mod similar la Implicarea activului de partid în soluționarea u- nor probleme concrete economice, ale vieții interne de partid sau ale muncii politico-educative Tovarășul 
Gh. Grigore, secretarul comitetului de partid din depoul București-călă- tori, spunea : „îmi pare rău că nu pot înfățișa un exemplu recent. Dar anul trecut am avut o situație care ne-a dat multă bătaie de cap și pe care doar cu ajutorul activului de partid am rezolvat-o. Depoul București călători nu se încadra, cu toate măsurile luate, in consumurile de carburanți și combustibili. Analizele din ședințele de birou, din consiliul oamenilor muncii nu reușiseră să depisteze nici ele toate cauzele. Colective constituite din activul de partid s-au deplasat atunci timp de două săptămîni la fiecare echipă de pe fiecare locomotivă. Pe baza cunoașterii realităților, consultării oamenilor, a unei a- nalize concrete, a prezentat un program de măsuri a cărui eficiență practică s-a resimțit în mai puțin ds două luni, iar pe întregul an Depoul- București călători a realizat o economie de 370 tone de combustibil convențional".

cini concrete — multe și grele, dealtfel — ale unităților respective. Iar asemenea răspunsuri se constituie — trebuie să se constituie ! — și intr-o autocritică severă. Așa cum a făcut secretarul comitetului de partid de la întreprinderea de elemente pentru automatizări, tovarășul ing. Ion So- 
mandru : „Activitatea întreprinderii noastre se regăsește în toți porii economiei naționale. Pentru că noi executăm toate reperele, de la cele mai mici pină la cele mai mari, pentru automatizarea proceselor de producție. Calitatea și promptitudinea livrărilor noastre sint determinate in măsură hotăritoare de calificarea oamenilor. Ridicarea nivelului de pregătire profesională, a specializării constituie pentru noi problema fundamentală. Tocmai in acest domeniu, in care avem nevoie de progrese permanente și rapide, n-am folosit activul de partid". Convins că în această privință sînt tardive și justificările și autocriticile, tovarășul 
Dan Apostolescu de la Institutul de cercetare științifică și inginerie tehnologică, I.P.A., adăuga : „După ce am citit cu‘atenție cUvintarea tovarășului Nicolae Ceaușescu la consfătuirea de lucru pe problemele muncii organizatorice și politico-educative, am înțeles clar, cit se poate de clar, că trebuie să ne reexaminăm cu toată exigența munca cu activul de partid. Mă gîndesc acum că analize periodice, aprofundate întreprinse cu sprijinul specialiștilor din activul de partid asupra modului în care se realizează programele prioritare de automatizare și robotizare ar ajuta comitetul nostru de partid să cuprin-

dă și să soluționeze mai bine sarcinile ce-i revin".La dezbaterea avută, aprecierile cu privire la calitatea muncii cu activul de partid și le-au făcut singuri interlocutorii. Prin ceea ce au avut să spună. Sau prin tăcere.
Cîmp nelimitat pentru 

perfecționarea activității. „Am pregătit pentru această discuție — spunea tovarășul secretar Gheorghe’ Mihai — citeva date : activul de partid al sectorului și activele comitetelor de partid din întreprinderi, institute de cercetare și proiectare, din instituții centraie au in componența lor peste 6 500 de cadre, comuniști activi, cu o bogată experiență politică și profesională, cu peste 15 la sută mai mult decit am avut anul trecut. Este o creștere numerică, care se regăsește mai ales in conținutul muncii și in cuprinderea organizațiilor. în perioada iulie 1982 — iulie 1983 activul de partid al sectorului a participat la 51 de studii, analize și controale, care au cuprins, practic, a- proape toate organizațiile de partid din sector. Activitatea organelor și organizațiilor de partid pentru realizarea sarcinilor de plan ; pieocuparea lor pentru îmbunătățirea conținutului adunărilor generale de partid ; măsurile pentru creșterea productivității muncii în lumina plenarelor C.C. al P.C.R., a cuvintărilor secretarului general al partidului ; activitatea poli- tico-educativă de formare a omului nou, de dezvoltare a conștiinței socialiste, iată numai citeva din problemele majore ale activității noastre în soluționarea cărora activul partid a fost angajat direct.Fiind exigenți lață de propria muncă, pentru modul cum o concepem și o organizăm — așa cum ne-o cere cu stăruință tovarășul Nicolae Ceaușescu — trebuie să ne facem — și să-mi fac — o reevaluare critică a propriei munci privind folosirea activului de partid. N-am reușit să definim mal clar, în special pentru organele de partid din institutele de cercetare și proiectare, din instituțiile centrale, modalitățile de lucru cu activul de partid, de folosire mai eficientă a acestuia. Faptul că in sectorul nostru își desfășoară activitatea peste 40 la sută din institutele de cercetare științifică și proiectare din Capitală argument ra critic ționa cu severența de partid ca cu activul, să-l folosească mai eficient. La îndemînă ne stau și experiența bună și învățătura din lipsuri — din care să tragem concluzii. Activul de partid este o forță pe care dacă o folosești bine îți aduce mari satisfacții, devine cu adevărat un sprijin inestimabil în cuprinderea și soluționarea problemelor multiple cu care se confruntă fiecare organizație de partid, fiecare colectiv de muncă".
Constantin PRIESCU

In cuvîntarea de o deosebită însemnătate la recenta Consfătuire de lucru pe problemele muncii organizatorice și politico-educative, tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU, secretarul general al partidului, președintele republicii, sublinia cu tărie necesitatea de a se asigura funcționarea 
armonioasă a tuturor organelor democrației muncitorești, a creșterii 
răspunderii civice și participării mai intense a tuturor cetățenilor la 
infăptuirea politicii partidului și legilor statului. Acest nivel de exigență este desigur valabil pentru toate structurile și instituțiile componente ale sistemului democrației noastre socialiste, pentru toate modalitățile care oferă cetățeanului posibilitatea autentică, reală, de a participa la soluționarea problemelor vieții economice și sociale.Una dintre aceste modalități o constituie și acțiunile organizate de consiliile F.D.U.S. sub genericul „TRIBUNA DEMOCRAȚIEI", realitatea confirmă tot mai mult adevărul că „Tribuna democrației înscris in mod pregnant in viața socială a localităților, ca o tribună de formare și stimulare a spiritului și răspunderii civice.

Viața, s-a

de

este cel mai puternic de a ne reconside-activitatea, de a ac- toată energia și per- pentru ca organele noastre să-și îmbunătățească mun-

SPIRITUL REVOLUȚIONAR Casa științei și tehnicii pentru tineret din CimpinaFoto : Ioan Popescu(Urmare din pag. I)

I

voluționar de luptă al întregului popor reprezintă o mare răspundere istorică pentru partid, o latură inseparabilă a construcției socialiste, a exercitării rolului de forță politică conducătoare in orînduirea noastră, între domeniile relevate cu pregnanță de tovarășul Nicolae Ceaușescu in care trebuie să se afirme cu prioritate spiritul revoluționar se înscrie tocmai de aceea însăși exercitarea rolului conducător al partidului in etapa actuală. în acest domeniu extrem de important, spiritul revoluționar semnifică cuprinderea unitară a tuturor problemelor și sectoarelor de activitate, pentru a asigura funcționarea lor armonioasă, perfecționarea stilului de muncă al tuturor organelor și organizațiilor de partid, cunoașterea și respectarea neabătută a legilor țării și hotărîrilor de partid, înlăturarea la timp a contradicțiilor și greutăților care se ivesc inevitabil in procesul de construcție ale unei opere de amploarea celei în care este angajat poporul nostru, pentru a nu crea obstacole în buna desfășurare a activității. Sînt cerințe și îndatoriri care trebuie să se regăsească la nivelul fiecărei organizații de partid, al fiecărui comunist, de respectarea lor depinzînd în fond îndeplinirea de către partid a rolului său de centru vital al națiunii, de nucleu de la care trebuie să iradieze lumina și căldura necesare dinamizării întregii societăți.întărirea spiritului revoluționar, a militantismului necesită desfășurarea intr-un asemenea spirit a muncii po- litico-ideologice și cultural-educative, a acelei activități chemate să modeleze conștiințe și convingeri, să formeze profilul spiritual al omului nou.O cerință de mare importanță ce se ridică în acest domeniu este cea a cultivării spiritului de luptă, a dorinței de a învinge greutățile, de a asigura victoria idealurilor noastre — pornind de la realitatea — așa cum sublinia secretarul general al partidului — că „socialismul nu este un marș triumfător, ci un drum de muncă și luptă revoluționară".Școlile de partid, învățămîntul politico-ideologic, întregul sistem al

propagandei noastre — prezentind pe larg succesele istorice dobîndite in anii construcției socialiste in dezvoltarea economico-socială, în rezolvarea justă a problemei naționale, in afirmarea democrației socialiste și umanismului revoluționar — trebuie să cultive in rindul comuniștilor, al tuturor oamenilor muncii, fără deosebire de naționalitate, atașamentul față de orînduirea noastră și valorile sale, puternice sentimente patriotice, de dragoste și prețuire pentru partid și popor, hotărîrea fermă de a înfăptui in strînsă unitate politica partidului nostru, singura cale de a asigura bunăstarea tuturor fiilor patriei, progresul multilateral al României socialiste.Răspunderi deosebite revin în a- cest context și artei, cinematografiei, 
creației artistice în general, care, prin 
toate formele, trebuie să contribuie 
Ia educarea revoluționară, la mode
larea convingerilor socialiste ale maselor. Alegerea subiectelor de inspirație din actualitate, din vastul proces constructiv ce se desfășoară în România de azi, înfățișarea unor personaje reprezentative, relevante pentru preocupările oamenilor, adevărate „modele de muncă și viață", care să exercite o înriurire pozitivă asupra tineretului, transfigurarea în forme artistice a problematicii lumii contemporane, sint de natură să contribuie la sporirea audienței sociale a discursului artistic, la sporirea Inrîuririi sale formative.Măsura spiritului revoluționar o constituie răspunderea cu care fiecare comunist, fiecare om al muncii acționează pentru îndeplinirea sarcinilor ce îi revin, în vederea a- sigurării progresului continuu, multilateral al patriei. Cel mai bun răspuns care poate și trebuie să fie dat inflăcăratei chemări a secretarului general al partidului este întărirea spiritului revoluționar în toate compartimentele sociale, sporirea combativității față de lipsuri, perfecționarea propriei munci, dăruirea întregii noastre priceperi, intr-un înalt spirit de răspundere și disciplină, cauzei propășirii patriei, progresului neîntrerupt, multilateral al României socialiste.

Tn legătură cu experiența acumulata in activitatea „TRIBUNEI DE
MOCRAȚIEI", prezentăm astăzi o convorbire cu tovarășa ANICUȚA PANCIU, președinta Consiliului județean Prahova al F.D.U.S.

— Ce considerați mai semnificativ, 
din punct de vedere al conținutului, 
in desfășurarea „Tribunei democra
ției" in județul Prahova?— Principala apreciere care se poate face sc referă la evoluția ra
pidă a interesului participanților de 
la aspectele de ordin particular Ia 
cele de ordin mai larg, de interes 
general. Dacă la vorbeau și întrebau cu despre unor privind ria personală, propria lor persoană, familie, casă, a- cum — desigur, nu pentru că asemenea probleme ar fi dispărut— în discuții predomină ca subiect „cartierul nostru", „strada noastră", „localitatea noastră", cu alte cuvin
te, problemele colectivității. S-a înțeles că „Tribuna democrației" nu este un fel de audiență colectivă — deși sesizări se pot face și se fac, fiind luate în seamă cu toată seriozitatea — ci, îndeosebi, tin prilej de identificare în comun, de către autorități și cetățeni, a unor soluții și modalități pentru mersul mai rapid înainte al colectivității.

— Ce ne puteți spune despre rolul 
educativ al „Tribunei democrației"?

— Consiliile F.D.U.S. pun un ac
cent deosebit pe educarea spiritu
lui civic, a conștiinței revoluționare 
a cetățenilor prin toate 
tățile specifice activității 
firesc deci 
crației" să 
modalitate 
omului nou, 
tului revoluționar, de antrenare 
electivă a tuturor celor ce muncesc 
la infăptuirea unei noi calități a 
muncii, in vederea traducerii exem
plare in viață a hotărîrilor Con
gresului al XII-lea și Conferinței 
Naționale ale partidului, a indicații
lor și orientărilor formulate de to
varășul Nicolae Ceaușescu. în acest scop, insistăm pe cunoașterea docu
mentelor dc partid și de stat, a legis
lației in vigoare, a drepturilor și în
datoririlor cetățenești, pe constituirea 
unei opinii publice active împotriva 
mentalităților înapoiate, a atitudini
lor neconforme cu codul moral al so
cietății noastre, a manifestărilor antisociale. De aceea, nu numai in municipiul Ploiești, ci și în toate localitățile județului, indiferent de măripie, avem grijă să fie prezenți la „Tribună", alături de reprezentanți responsabili ai organelor locale, și specialiști autorizați de la județ, in măsură să răspundă la întrebările puse, să clarifice toate problemele ridicate de participanți.

— Se poate vorbi, potrivit expe
rienței județului, dc o eficiență eco
nomico-socială a „Tribunei" ?— Da, în mod efectiv. Prin întrebările puse, prin problemele aduse în atenție informație țcni spre mare preț orientarea . ,în stabilirea unor priorități. în felul 
acesta, „Tribuna dcmocrațaiei" se 
inscric intre principalele surse ale 
procesului decizional al consiliilor 
populare în probleme economice, e- 
dilitar-gospodărești, social-culturale.

inceput oamenii

Pornind de Ia sarcinile actuale ale autoconducerii și autoaprovizionării in profil teritorial, cu prilejul dezbaterilor de la „Tribuna democrației" în orașele Breaza, Comarnic, Băicoi, Urlați, Mizil, Văleni de Munte, cit și in majoritatea comunelor, s-au găsit soluții concrete pentru sporirea efectivelor de animale, producerea legumelor în gospodăriile populației, creșterea contribuției acestora la fondul de stat. De asemenea, pe baza observațiilor critice și a propunerilor cetățenilor, organele locale din Breaza au constituit 4 colective de medici care se deplasează periodic în cartiere, spre aprecădere cauzele probleme gospodâ- Din experiența 
Consiliului județean 
Prahova al F.D.U.S

cu desăvîrșire

modali
lor. Este 

ca și „Tribuna demo- 
se constituie într-o 

activă de formare a 
de întărire a spiri- 

de

de participanți, o bogată 
se îndreaptă dinspre cetă- 
noi. Este un sprijin de pentru forurile locale in lor spre unele activități,
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acorda consultații.
— Ce ne puteți 

spune in legătură 
cu participarea 
cetățenilor la rea
lizarea obiective
lor propuse ?— A intrat în obișnuință ca multe propuneri sâ fie însoțite, din capul locului, de de a le înfăptui ; necesar dinoferta oamenilor desigur, cu sprijinul necesar din partea forurilor locale de resort. Aș aminti că, in felul acesta, în multe orașe s-au reparat locuințe, școli, grădinițe, drumuri, străzi, au avut loc ample lucrări de înfrumusețare.

— Cum sint urmărite, in general,), 
propunerile, sugestiile participanților?— Ați abordat un aspect pe care-1 considerăm deosebit de important pentru eficiența acestor adunări, pentru stimularea interesului și a participării cetățenilor. Vă putețn spune, ca răspuns, că există o evi
dență clară a tuturor problemelor 
ridicate, stabilindu-se răspunderi și 
termene precise pentru fiecare în 
parte. Cei direct vizați sînt obligați să răspundă verbal cetățenilor, in cadrul „Tribunei" următoare, și în scris — consiliilor locale ale F.D.U.S. Totuși, in localități cum sint Plopu, Florești, Pucheni, Tomșani — „Tribuna democrației" încă nu se organizează cu periodicitatea cuvenită.

— Cum se acționează pentru gene
ralizarea mai rapidă a experienței 
valoroase existente in județ in orga
nizarea. „Tribunei democrației" ? Ce 
concluzii a tras Consiliul județean al 
F.D.U.S. privind etapa deschisă de 
sarcinile și orientările trasate de se
cretarul general al partidului la con
sfătuirea de lucru pe problemele 
muncii organizatorice și politico- 
educative?— Experiența este prezentată, de obicei, în cadrul întîlnirilor periodice cu președinții F.D.U.S. și ai comitetelor O.D.U.S. Trebuie să acționăm însă mai1 sistematic în această direcție, convinși că spiritul re
voluționar, despre care tovarășul Nicolae Ceaușescu se referea și la recenta consfătuire cu sublinieri atit de limpezi și mobilizatoare, implică 
și dorința continuă de perfecționare, 
deschiderea spre viață. îndeosebi pentru întărirea caracterului educativ al dezbaterilor ori pentru contribuția „Tribunei" la educarea in 
spiritul ordinii și disciplinei, avem în vedere intensificarea îndrumării și controlului pe teren. Totodată, organele orășenești și comunale de partid și-au prevăzut pentru perioada imediat următoare să analizeze modul de desfășurare a „Tribunei democrației", in așa fel incit dialogul purtat să cîștige necontenit în forța de influențare și in eficiența antrenării maselor de făptuirea obiectivelor a fiecărei localități, județ.

cetățeni la înde dezvoltare a întregului
Maria BABOI AN

Blocul 13 din bd. Nicolae Titulescu nr. 92 este armonios Încadrat in șirul de clădiri noi ce înfrumusețează această arteră a Capitalei. înalt de 10 etaje, desfășurat pe patru tronsoane, cu o arhitectură plăcută, acest bloc este o prezență remarcabilă pe bulevardul complet reînnoit, pe scara 2. Este îngrijită și dată in liniște, ca o casă de la inceput de sezon. Pereții, viți și vopsiți recent, strălucesc de curățenie. La toate etajele sint tablouri, ghivece cu flori. Prin spatele clădirii pătrundem apoi pe scara 3. La etajul 7 vizităm apartamentul 106. Interiorul spațios, bine împărțit, este, din păcate,- afectat de condens. Are pereții înnegriți, de parcă ar fi trecut printr-un puternic incendiu stins cu apă din belșug. Mai sus, apartamentul 123 a fost atît de degradat de infiltrații și mucegai, incit s-a dispus evacuarea sa încă din martie anul trecut și executarea remedierilor ce se impun. Dar apartamentul continuă și acum să stea nelocuit. în schimb, locatarii sînt obligați să plătească solidar cheltuielile aferente de întreținere. La scara 4 tocmai fusese spălat mozaicul. Cu toate acestea, încercăm un sentiment de disconfort, de inospitalitate. Poate din cauza materialelor de construcție îngrămădite lingă intrare, a sacilor cu ciment depozitați în casa scării, a pereților care ar avea nevoie de un strat proaspăt de zugrăveală. La apartamentul 163, gazda ne primește îndatoritoare in locuința frumos aranjată, care poartă însă,urmele unor mari reparații : pereți nezugrăviți, lemnăria ferestrelor nevopsită. Aici, cu prețul unui enorm deranj, al locatarilor, s-a lucrat concomitent in toate încăperile, fără ca cineva să se întrebe cum poate trăi o familie intr-o casă-șantier. După ce a terminat de reparat, echipa a plecat lă- sînd casa necurățată, plină de moloz.

Urcăm cufun- odihnă zugră-

Nu am fi stăruit asupra acestor amănunte dacă ele ar fi singurele motive de nemulțumire ale locatarilor din blocul respectiv. Un dosar voluminos ținut „la zi“ de asociația locatarilor dezvăluie necazurile 163 de familii domiciliate acolo, în folosință în toamna anului blocul acesta prezenta încă din unele vicii de construcție, cit partea de instalații, agravate apoi de
celor Dat 1975, start și la

funcționare a instalațiilor sanitare din subsolurile tehnice. In 1981, datorită insistențelor locatarilor, s-a întocmit o documentație privind executarea remedierilor necesare, iar executarea lor a fost încredințată însuși beneficiarului — I.C.R.A.L. Pajura. S-au stabilit și termene ferme de finalizare a lor. De pildă, pentru îndepărtarea fenomenului de condens în apartamente s-a prevăzut data de
Nu-i de vină blocul că are numărul 13

MEȘTERII VIN ȘI PLEACĂ, 
SCHELELE §1 DEFICIENTELE RĂMÎN

implacabila lucrare a timpului. Unele deficiențe, ca, de exemplu, punerea în stare de funcționare a hidroforului, revizuiri și remedieri la instalația termică, refacerea canalizării exterioare de la scara 1 au fost rezolvate de locatari. Rămîneau insă deficiențele majore, pentru care s-au făcut nenumărate demersuri la Grupul 1 șantiere și I.I.M.I. în calitate de constructori, la I.C.R.A.L. Pajura în calitate de beneficiar, la Consiliul popular al sectorului I, D.G.D.A.L. și alte foruri. Prin adrese, sesizări, cereri, memorii, semnate separat sau in colectiv, locatarii solicitau, în principal, refacerea hidroizolației la terase, eliminarea fenomenelor de infiltrații, condens și mucegai din apartamentele de la ultimele etaje, refacerea tencuielilor exterioare pentru evitarea condensului in apartamentele cu infiltrații, cit și in cele neafectate încă de condens, punerea in stare de

30 noiembrie 1981. însă amînările par de lucru a pe rînd, fi- a fost repro- 30 VI 1982, această dată
să intre in maniera I.C.R.A.L. Pajura. Rind nalizarea acestor lucrări gramată pentru 30 IV, apoi 10 V a.c. Pină la s-au făcut remedieri doar la jumătate din cele 48 apartamente. Pentru refacerea tencuielilor exterioare se fixase ca termen final trimestrul III/1982. Constatăm însă că lucrările nici măcar n-au inceput. S-a refăcut, e drept, hidroizolația de pe terase. Nu în totalitate, motiv pentru care asociația de locatari a refuzat să semneze procesul verbal de recepție. Cit despre repararea instalațiilor sanitare de la subsoluri, problema a rămas in suspensie. Ultima inundație produsă intr-un apartament, care n-a putut fi împiedicată datorită defecțiunii instalației de apă din subsol, a determinat asociația locatarilor să-și asume parțial și această remediere.

Cu atît mal mult cu cit de peste două luni in blocul respectiv n-au mai fost văzuți lucrătorii I.C.R.A.L. Locatarii, avizați că li se vor face reparații, așteaptă venirea echipelor, sint incurcați cu. concediul, trăiesc într-o stînjenitoare stare de provizorat. Dar și de neliniște. Căci timpul trece și nerepararea unor defecțiuni le agravează pe cele , existente sau provoacă altele noi. Un exemplu : prin februarie s-a prăbușit zidăria dintre rosturile scărilor 3 și 4. zidărie slăbită din cauza seismului din 1977. Din fericire, avaria s-a produs noaptea, așa că n-au fost victime. Sesizat, I.C.R.A.L. Pajura a acționat in stilul de pină acum. A fost montată o schelă. Au fost urcate pe ea cărămizi, s-au adus și alte materiale, care au inceput să dispară de la o zi la alta, așa cum au dispărut și lucrătorii veniți să execute reparația. Schela, părăsită, a devenit o platformă ad-hoc de lansare a cărămizilor în timpul rafalelor puternice de vint. Mai slujește și la altceva : îi ajută pe eventualii răufăcători să escaladeze logiile pentru a jefui locatarii, așa cum s-a intimplat riu de mult, sau pe copiii din bloc să facă o riscantă echilibristică pe scheletul de țevărie neancorat cum trebuie. Nu este exclus nici ca să se producă o dislocație asemănătoare la rostul dintre alte scări.Ce are de gind cu această schelărie echipa de lucru de la I.C.R.A.L. Pajura ? Ce are de gind, în general, cu celelalte remedieri, după aproape opt ani de la darea în folosință a blocului, pentru care nu a fost semnat încă procesul verbal de recepție ? La aceste întrebări așteaptă răspuns locatarii. Un răspuns neformal, urmat de măsuri prompte, eficiente, care să le asigure condiții normale, civilizate de viață.
Gabriela BONDOC

tiln.it
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CELUI DE-AL II-LEA CONGRES AL PARTIDULUI 
SOCIALIST UNIFICAT MEXICANCÎUDAD DE MEXICOCu prilejul celui de-al II-Iea Congres al Partidului Socialist Unificat Mexican, in numele Partidului Comunist Român, al secretarului său general, tovarășul Nicolae Ceaușescu, vă adresăm dumneavoastră, participanțllor la Congres, militanților partidului și oamenilor muncii mexicani, un cald mesaj de prietenie și solidaritate, împreună cu cele mai bune urări de succes în desfășurarea lucrărilor și in realizarea hotăririlor pe care le veți adopta. .Comuniștii, toți oamenii muncii din România urmăresc cu mult interes activitatea Partidului Socialist Unificat Mexican dedicată înfăptuirii aspirațiilor vitale ale maselor populare de progres economic și social, de apărare și consolidare a independenței și suveranității patriei.Folosim acest prilej pentru a ne reafirma convingerea că relațiile de prietenie, colaborare și solidaritate dintre Partidul Comunist Român și Partidul Socialist Unificat Mexican vor cunoaște în continuare un curs ascendent in interesul dezvoltării prieteniei dintre popoarele român și mexican și al extinderii conlucrării multilaterale dintre țările noastre, al întăririi solidarității tuturor forțelor antiimperialiste, în lupta pentru pace, colaborare și înțelegere internațională.Cu dorința ca actualul Congres să contribuie la întărirea pe mai departe a Partidului Socialist Unificat Mexican, a capacității sale de acțiune, vă urăm noi și importante succese în activitatea consacrată înfăptuirii idealurilor de libertate și dreptate socială^ de progres și pace ale poporului mexican prieten.

COMITETUL CENTRAL
AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

Sosirea in țara noastră a vicecancelarului
si ministrul tie externe al R. F. Germania »Luni după-amiază a sosit, într-o vizită în țara noastră, Hans-Dietrich Genscher, vicecancelar și ministru de externe al Republicii Federale Germania.La sosire, pe aeroportul Mihail Ko-

gălniceanu din Constanța, oaspetele a fost salutat de tovarășul Ștefan Andrei, ministrul afacerilor externe al Republicii Socialiste România, de alte persoane oficiale. (Agerpres)
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RECOLTAREA FLORII-SOARELUI
Șl LIVRĂRILE la fondul de stat

Condițiile climatice din această vară au grăbit coacerea florii-soarelui, cultură care ocupă, în jude- Pentru timp a jude- stabilitțul Olt, 33 618 hectare, strîngerea în cel mai scurt producției, comandamentul țean pentru agricultură a ca recoltarea să se facă atit mecanizat, cit și manual, să se adune capitulele și pleava care să fie folosite ca furaje. Cum se acționează practic ? Raidul nostru întreprins în citeva unități agricole de stat și cooperatiste a scos in evidență o bună organizare a activității, dovadă fiind modul in care se acționează încă din primele zile de la trecerea la recoltare.La cooperativa agricolă Brebeni, 80 cooperatori strîngeau manual floarea-soarelui. Lanul era parcelat din 20 în 20 de rîndurl. Capitulele erau tăiate și depozitate în grămezi, pe o fîșie de șapte rîn- duri, unde plantele erau recoltate pentru a fi treierate staționar cu combina. „Grăbim recoltarea atit pentru a evita pierderile prin scuturare, cit și pentru că pe acest teren urmează să însămînțăm cereale păioase — ne spune tovarășul Constantin Ghimiș, președintele cooperativei. în scopul pregătirii unui bun pat germinativ, trebuie să arăm terenul încă de pe acum. Este și un alt motiv pentru care recoltăm manual. Capitulele nu sint coapte uniform. După ce le tăiem, într-o zl-două ele se usucă și pot fi treierate. în plus, realizăm importante economii de carburanți, O combină, de exemplu, nu mai străbate întreaga suprafață, ci numai a cincea parte, consumul carburanților reducîndu-se cu a- proape 80 la sută".Și în consiliul agroindustrial Vlădila, o bună parte din floarea- soarelui este recoltată manual. Ne-am oprit insă pe terenurile cooperativei agricole Vlădila, unde o formație de opt combine strîn- gea recolta de pe ultimele suprafe-

țe. „Toate cele 150 hectare cu floa- rea-soarelui le-am cultivat în teren neirigat — ne-a precizat inginerul Dan Mihai, președintele cooperativei, Ca urmare, plantele s-au copt mai repede. Pentru a folosi resturile de capitule ca furaj, combinele au fost echipate cu colectoare de pleavă. în urma lor, cu ajutorul atelajelor, adunăm toată producția secundară". Experiența cooperativei agricole Vlădila, prima unitate din județ care a încheiat recoltarea florii-soarelui și și-a

de Sus, pe 40 hectare cultura gata pentru a fi recoltată ma-

A

însemnări

Olt

îndeplinit obligațiile contractuale la fondul de stat, arată că prin măsuri tehnice și organizatorice bine gîndite se poate lucra în flux continuu.Am redat aceste aspecte din campania de recoltare a florii-soarelui din județul Olt tocmai pentru a sublinia grija deosebită ce se acordă strîngerii în scurt timp și fără pierderi a producției, realizării de economii de carburanți și, deopotrivă, valorificării capitulelor și celorlalte resturi vegetale ca furaje pentr.u zootehnie. Peste tot ni s-a făcut precizarea că, utilizîn- du-se colectoarele de pleavă, acolo unde se recoltează mecanic, de pe fiecare hectar, rezultă o tonă de furaje.întrucît In județul Olt lanurile de floarea-soarelui au stadii de vegetație diferite, au fost luate măsuri ca recoltarea să se facă diferențiat în sud, la I.A.S. Corabia, pe solele nisipoase de la Gura Padinii, se lucrează din plin mecanizat. în nord, la cooperativa agricolă Vîl-

cele este nual. Numai că aici, după cum ne preciza președintele cooperativei. Andrei Stoian, recoltarea manuală se realizează intr-un mod mai aparte. Capitulele de pe 10 rînduri sint tăiate în faza de pîrgă și se înfig in bețele de pe numai două rinduri. între timp, pînă ce semințele se coc deplin, cooperatorii a- dună bețele rămase fără capitule, eliberând terenul. Se execută apoi treieratul arăturile.Imediat producție de floarea-soarelui transportată în unitățile întreprinderii de valorificare a cerealelor. Pînă in momentul de față, unitățile care au început recoltarea au livrat la fondul de stat importante cantități de sămință de floarea- soarelui. Este de relevat grija deosebită manifestată în timpul transportului pentru a producție, .dițiile necesare ca toată cantitatea de sămință strînsă să fie bine păstrată plnă la prelucrare. Menționăm în acest sens că remorcile și camioanele au fost etanșeizate cu folie de polietilenă. De asemenea, am avut prilejul să constatăm in bazele de recepție unde livrează producția unitățile agricole din consiliile agroindustriale Radomi- rești, Vlădila și Corabia că preluarea recoltei se face operativ, fără a mai fi depozitată temporar pe piste, tocmai pentru a fi ferită de eventualele intemperii. Adăugăm, totodată, că datorită căldurii sămință adusă din cîmp are umiditatea potrivită pentru a fi descărcată direct în buncăre și depozitată imediat în magazii după o simplă condiționare, fără să mai fie trecută prin uscător.
Lucian CIUBOTARU 
Iancu VO1CU

și, concomitent, se facdupă recoltare, întreaga este

și înmagazinării recoltei nu se pierde nimic din i, pentru a se asigura con-

LUMINA DE AUGUST
(Urmare din pag. I)dina Botanică, ' grație căreia avem „la noi" flora din cinci continente, salba de clinici in care . s-a născut și ființează recunoscuta școală medicală - ■ -vreme canice lor ne asupra per Cartierul Zorilor, malurile Someșului, printre acoperișurile de ardezie și panglicile de asfalt, recunoaștem edificiile universitare, biblioteci și institute de cercetări, alte cartiere pentru care în mod inevitabil, ca un atribut al progresului socialist, trebuie să folosim cu- vîntul „nou", cartierele Grigorescu, Gheor- gheni, Mărăști • și Aurel Vlaicu învecinîn- du-se cu platformă pe a cărei carte de vizită sint Combinatul de greu, „Unirea" chim", „Clujeana", „Terapia", „Sinterom", Roșu".„Armătura", bruarie" și tea", unități industriale cu pondere însem-

clujeană, in ce brațele me- ale macarale- atrag atenția unui nou arhitectonic re-

Pe

moderna industrialăînscrise : utilaj întreprinderile și „Carbo- combinatul „IRIS", „Sanex", „Metalul .Tehnofrig", „16 Fe- „Liberta-

nată în circuitul economiei naționale.Acum, in aceste zile de august, cînd patria socialistă, prin muncă liberă, prin sentimentele de frăție și colaborare, de pace și înțelegere cu toate popoarele, își afirmă tot mal puternic independența, temei a tot ce făurește prin sine și pentru sine poporul, ne pregătim să sărbătorim o filă de calendar memorabilă — a 39-a aniversare a revoluției de socială și antifascistă perlalistă. dedicate de muncii clujeni acestei mărețe aniversări se constituie ca un rezultat firesc al adin- cirii și extinderii au- toconducerii muncitorești, lărglndu-se considerabil rolul și atribuțiile adunărilor generale și consiliilor oamenilor muncii în scopul întăririi răspunderii acestora față de îndeplinirea planului, stimulării inițiativei creatoare pentru buna gospodărire a a- vutului obștesc, Întăririi disciplinei și responsabilității sociale.Potrivit orientărilor secretarului general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, în spiritul documentelor programatice ale

eliberare națională, și antiim- Succesele oamenii
strălucita de de le ca

Congresului al XII-lea și Conferinței Naționale ale partidului a fost amplificat și diversificat dialogul permanent purtat cu oamenii muncii, contactul nemijlocit cu a- ceștia, discutindu-se în deplină cunoștință de cauză, în spirit de receptivitate și încredere reciprocă, toate problemele dezvoltării construcției socialiste.File dincronică a celor 39 ani care au trecut la 23 August 1914 regăsim șl aici, pretutindeni de-a lungul șl de-a latul pă- mintului românesc. La un trecut de lupte și jertfe, la un prezent viguros in efortul spre progres și civilizație, întrezărim de pe acum un viitor cu ale cărui coordonate avem dreptul și mindria să ne simțim contemporani.La Cluj-Napoca e 
o lumină frumoasă, înaltă, de vară fecundă. Un aer sărbătoresc se simte pe străzile noi, vechiul centru își recapătă strălucirea prin dragostea de frumos a unor gospodari inspirați, o atmosferă de hărnicie armonioasă, de mireasmă a holdelor stăruie peste vechea și mereu noua cetate.
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Spirit militant, revoluționar 
Videoteca internațională
Ancheta TV : „Unde duce tole
ranta"

21,15 Teatru TV : „înaintea furtunii" — 
scenariu TV de Paul loachim. Pre
mieră pe țară. în distribuție : Mir
cea Albulescu, Ștefan Radof, Ale
xandru Repan, Adrian Plntea, Ion 
Pavlescu, Ion Lupu, Tania Filip, 
Dinu Manolache, Stelian Preda, 
Dinu Ianculescu, Rodlca Sanda 
Țuțuianu, Alexandru Lungu, Geor
ge Buznea, Valentin Teodoslu, Gelu 
Nițu, Constantin Brezeanu și alții. 
Regla artistică : Constantin Dicu
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Buletinul rutier al Capitalei 
Salonul TV al artelor plastice 
Curier cetățenesc
Seară de muzică românească 
Telejurnal

Cu ocazia celei de-a 16-a aniversări a Asociației Națiunilor din Asia de Sud-Est (A.S.E.A.N.), șefii misiunilor diplomatice ale țărilor membre — Indonezia, Malayezia, Filipine și Thailanda — acreditați la București au oferit, luni seara, o recepție. -Au participat Gheorghe Petrescu, viceprim-ministru al guvernului, Gheorghe Vlad, ministrul petrolului, Alexandru Roșu, ministru secretar de stat la Ministerul Comerțului Exterior și Cooperării Economice Internaționale, Maria Groza, adjunct al ministrului afacerilor externe, reprezentanți ai unor instituții centrale, oameni de știință, artă și cultură, ofițeri, ziariști.Au participat șefi plomatice acreditați membri ai corpului de misiuni di- ln tara noastră, diplomatic.(Agerpres)
Timpul probabil pentru Intervalul cu

prins intre 9 august, orele 21 — 12 au
gust, orele 21. în țară : Vremea va fi în 
general instabilă, în primele zile, apoi 
se va ameliora. Cerul va fi variabil, cu 
înnorâri mal pronunțate in jumătatea 
de est a țării. Vor cădea ploi locale, 
mal ales cu caracter de aversă, înso
țite de descărcări electrice la începutul 
intervalului, apoi aceste fenomene vor 
fi izolate. Vîntul va sufla slab, pînă la 
moderat, cu Intensificări de scurtă du
rată în estul țârii. Temperaturile mini
me vor fi cuprinse între 8 și 18 grade, 
iar cele maxime între 20 și 30 de grade, 
mai ridicate la sfîrșitul intervalului. Pe 
alocuri, se va produce ceață. în Bucu
rești : Vremea va fi ușor instabilă, cu 
cerul schimbător. Va ploua mai ales în 
averse în primele zile. Vintul va sufla 
slab, pînă la moderat. Temperaturile 
minime vor oscila intre 12 șl 15 grade, 
iar cele maximo între 25 și 27 de grade. 
(Otilla Diaconu, meteorolog de serviciu).

• SPORT « SPORT ® SPORT ® SPORT

CAMPIONATELE MONDIALE DE ATLETISMHELSINKI 8 (Agerpres). — Ziua a doua a campionatelor mondiale de atletism de la Helsinki a început cu seriile probei feminine de 400 m garduri, care reunește 30 de concurente, printre acestea numărindu-se și atleta noastră Cristiana Cojocaru, clasată pe locul doi în seria a IV-a cu 56”49/100, al patrulea timp general al acestor preliminarii. Cel mai bun timp l-a realizat cîștigătoarea seriei a II-a, Ana Ambraziene (U.R.S.S.) — 56”30/100.în reuniunea de după-amiază au figurat trei finale, urmărite cu viu interes de cei 50 000 de spectatori prezenți în tribunele Stadionului olimpic.După aruncătorul de greutate E. Sarul, un alt atlet polonez, Zdzislaw Hoffmann, a furnizat o mare surpriză la actualele campionate, ciști- gînd proba de triplusalt, cu o performanță de 17,42 m. Unul din marii fa- voriți ai probei, americanul Wlllie Banks, s-a clasat pe locul doi, cu 17,18 m, în vreme ce locul trei a fost ocupat de nigerianul Ajayi Agbebaku, cu 17,18 m.Deși recordmanii mondiali In pro-

bele de 100 m au fost învinși, comentatorii apreciază că rezultatele respectă ierarhia mondială, titlurile revenind celor mai copștanți și valoroși sprinteri. La masîiilin. medalia de aur a fost cucerită de americanul Carl Lewis, înregistrat cu timpul de 10”07/100, urmat de compatrioții săi Calvin Smith — 10”21/100 și Emmit King — 10”24/100.în proba feminină, titlul de campioană’ mondială a revenit lui Mar- lies Goehr (R. D. Germană) — 10”97/ 100, medaliile de argint și bronz fiind adjudecate de coechipiera sa Marita Koch — ll”02/100 ’ " ~Williams (S.U.A.) și, respectiv. Diane — ll”06/100.de aur a Campio- de atletism a fostPrima medalie natelor mondiale decernată sportivei norvegiene Grete Waitz, învingătoare în proba feminină de maraton, după ce a parcurs distanța de 42,195 km în 2h 28’09”. Proba masculină de aruncarea greutății a fost ciștigată surprinzător de polonezul Edward Sarul — 21,93 m. In cursa de 20 km marș, titlul de campion a revenit mexicanului Ernesto Canto.
Campionatele naționale de box 

Azi, la Constanța, primele gale în Sala sporturilor din Constanța Încep astăzi campionatele naționale de box, competiție la care vor fi prezenți 93 de pugiliștl, Înscriși la cele 11 categorii de greutate.în primele două zile ale competiției (marți și miercuri) vor fi organizate cite două gale, joi se desfășoară prima reuniune semifinală,

iar vineri — a dona semifinală. Sîm- bătă este zi de odihnă, campionatele urmind să se încheie duminică dimineața, cînd este finalelor. programată gala

CARNET CULTURAL

Cluj. In fiecare an, moții își sărbătoresc luptătorii pentru libertate socială și națională — pe Ho- ria, Cloșca și Crișan, pe Avram Iancu și eroii de la 1848. în amfiteatrul avut sărbătoare populară dedicată memoriei lui Avram Iancu, manifestare organizată de Comitetul județean de cultură și educație socialistă Cluj. A avut loc un mare spectacol cultural-artistic. (Costel Ștefănescu).Buzău filiala Buzău a Uniunii artiștilor plastici a organizat în aceste zile o expoziție de^ pictură și grafică în comuna Lucrările, semnate de lialei, reflectă aspecte munca oamenilor, din zoian. (Stelian Chiper).
lași Perioada 5—2° august a.c. la Iași își desfășoară activitatea o tabără de creație studențească. Participă studenți de la facultățile și secțiile de artă plastică din centrele universitare București, Cluj-Napoca și Iași. Lucrările tinerilor artiști plastici, efectuate în urma vizitelor de documentare prin unitățile economice și instituțiile ieșene, vor fi reunite in cadrul unei expoziții la Casa de cultură a tineretului și studenților. 

(M. Corcaci).
Alba loca^tatea Baia Arieș, important centru minier al Munților Apuseni, s-a desfășurat Festivalul cultural-educativ „Freamătul adincului — freamătul inimii", manifestare consacrată Zilei minerului. Cu acest prilej, au fost organizate simpozioane și dezbateri

natural de la Fîntinele a loc, ca de fiecare dată, o

Blăjani. membrii fi- din viața și peisajul bu-

privind contribuția activității politico-educative la creșterea producției, a calității muncii. (Ștefan Dinică). ,Bihor La ^leșd, din inițiativa comitetului orășenesc al U.T.C., are loc cea de-a treia ediție a „acțiunii 10 A", reunind cele mai reprezentative formații cultural-ar- tistice ale tinerilor din cele 10 orașe'din țară care încep cu litera A : Abrud, Adjud, Agnita, Aiud, Alba Iulia, Aleșd, Alexandria, Anina, Arad, Azuga. Prilejuind nu numai o întrecere, ci și un util schimb de experiență, agenda manifestării include și colocviul „Modalități de organizare a timpului liber pentru tineret". (loan Laza).Harghita Cunoscuta tabără de creație „Prietenia" de la Lăza- rea și-a reluat activitatea pentru a zecea oară. La această ediție jubiliară și-au dat intîlnire un număr mare de artiști plastici consacrat! — pictori, sculptori, graficieni — din întreaga țară. (I.D. Kiss).
Sălaj Pe 10cul unde mare'8 voievod român Mihai Viteazu a repurtat la începutul lui august 1601 una dintre cele mai strălucite victorii — Guruslău — s-a desfășurat tradiționala sărbătoare omagială la care au fost prezenți numeroși sălăjeni. A avut loc un mare spectacol folcloric. (Eugen Teglaș).
Teleorman. La clubul Intre* prinderii de rulmenți din Alexandria s-a organizat o dezbatere cu tema : „Patriotismul socialist — trăsătură definitorie a comuniștilor, a întregului nostru popor". 

(Stan Ștefan).

În cîteva rînduri
La 

notaj Vichy (Franța), sportivele românce Anișoara Bălan și Mariana au cucerit medalia de bronz■ ba feminină de 2 visle.
Balcaniada masculină de 

pentru tineret a fost ciștigată de selecționata României, care în meciul decisiv disputat in sala Rapid din Capitală a învins cu scorul de 17—14 (10—10) formația Iugoslaviei. Pe locul trei s-a clasat reprezentativa Bulgariei, care a întrecut cu 35—23 (17—11) echipa Turciei.
Balcaniada de baschet pentru ju

nioare, desfășurată in Sala sporturilor din Rm. Vîlcea, a fost ciștigată de reprezentativa Bulgariei, urmată în clasamentul final de formațiile României și Iugoslaviei.
Competiția feminină de volei pen

tru „Trofeul Tomis" s-a încheiat în Sala sporturilor din Constanța cu succesul echipei R. P. Chineze, deținătoarea titlului de campioană mondială, urmată în clasamentul final de formațiile României, Poloniei, Bulgariei, R. F. Germania, Cehoslovaciei și Turciei.
In Capitală a luat sfirșit turneul 

armatelor prietene la lupte greco-ro- 
mane, la care au participat sportivi din șapte țări. Dintre luptătorii români s-au evidențiat Constantin Alexandru (52 kg.) și Vasile Andrei (100 kg.), învingători la categoriile respective.

Cea de-a 9-a ediție a eampiona- 
l tului mondial feminin de baschet s-a încheiat la Sao Paulo cu victoria selecționatei U.R.S.S., care a întrecut in meciul decisiv de 84—82 (37—40) 1Pe locul trei s-a R. P. Chineze.

Turneul de fotbalSteaua" s-a încheiat ________echipei Steaua, care a învins în finală cu scorul 2—0 (2—0) formația F.C. Argeș Pitești. In partida pentru locurile 3—4, echipa Rapid a întrecut cu scorul general de 7—6 (după executarea loviturilor de la 11 m) formația spaniolă Celta Vigo.

mondiale de ca-campionateleacademic pentru juniori de laDrăgan in pro-
handbal

cu formația clasat
dotat eucu '

scorul 
S.U.A. echipa

i „Cupa victoria

SĂRBĂTORIREA ZILEI MARINEI
REPUBLICII SOCIALISTE ROMÂNIAIntegrați în climatul de avînt creator cu care poporul nostru aniversează împlinirea a 18 ani de la Congresul al IX-lea al partidului, care a marcat începutul epocii celei mai rodnice în împliniri din istoria multimilenară a patriei, marinarii militari au intimpinat Ziua marinei Republicii Socialiste România cu noi realizări în îndeplinirea Directivei comandantului nostru suprem, în ridicarea capacității de luptă a navelor și unităților, în perfecționarea procesului instructiv-educativ.Ziua marinei a fost marcată, de asemenea, prin bogate manifestări politico-educative și cultural-artis- tice. în marile unități și unitățile marinei militare, la casele armatei și casele de cultură din localitățile în care există asemenea unități, în întreprinderile și instituțiile din ora- șele-porturi de la mare și Dunăre au avut loc expuneri și întilniri ale cadrelor din marina militară și civilă, inginerilor constructori de nave cu oameni ai muncii, cu tineri din întreprinderi și șantiere, cu elevi din școli și licee. Au fost evocate tradițiile înaintate ale marinei române, drumul ei ascendent, cu deosebire, de cînd la cirma destinelor noastre lu

minoase se află tovarășul Nicolae Ceaușescu, strălucitul arhitect al României moderne, socialiste.Adunările și întîlnirile au fost urmate de spectacole susținute de formații artistice marinărești participante la Festivalul național „Cinta- rea României".Cu acest prilej, organizațiilor U.T.C. din Institutul de marină „Mircea cel Bătrin" și dintr-o unitate de nave de luptă purtătoare a titlului de frunte, care au obținut rezultate remarcabile în instruirea și formarea viitoarelor cadre ale Marinei militare și comerciale, în educarea patriotică, revoluționară a ostașilor marinari — li s-au acordat Drapelul Comitetului Central al Uniunii Tineretului Comunist.Duminică, 7 august, la bordul navelor militare și civile a fost arborat Marele pavoaz.în telegrama adresată cu prilejul acestei sărbători tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, comandant suprem al forțelor armate, de către Comandamentul marinei militare se arată :„De Ziua marinei Republicii Socialiste România, apărătorii fruntariilor pe apă ale patriei își îndreaptă gindurile și sentimentele lor cele mai calde de dragoste, prețuire și nețărmurit devotament către dumneavoastră, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, strălucit exponent al scumpelor noastre idealuri socialiste și comuniste, ctitor al celei mai fertile epoci de împliniri din istoria României, eminent conducător politic și personalitate proeminentă a vieții contemporane, promotor neobosit al Păcii și colaborării internaționale, al relațiilor noi, democratice, de bună înțelegere intre toate țările și popoarele lumii.Angajați plenar, asemenea întregii oștiri, în munca avîntată a poporului nostru, consacrată transpunerii în viață â istoricelor hotăriri ale Congresului al XII-lca și Conferinței Naționale ale partidului, marinarii militari au urcat și in acest an de instrucție noi trepte calitative ale măiestriei ostășești și marinărești, acționind pentru îndeplinirea tuturor misiunilor de luptă la nivelul înaltelor cerințe ale Directivei, al saroinilor ce le revin din magistrala dumneavoastră cuvîntare la convocarea-bilanț a activului cadrelor de bază ale armatei.Vă asigurăm, mult stimate tovarășe comandant suprem, că nu vom precupeți nici un efort pentru a dobindi o calitate nouă, superioară in întreaga activitate de pregătire de luptă și politică, pentru a face, din fiecare unitate și subunitate de nave, puternice detașamente de luptă revoluționară și patriotică, din fiecare marinar militar un bun activist, un bun propagandist al politicii partidului, un bun patriot.Aliniați pentru onor la bordul modernelor nave de luptă de concepție și construcție românească, sub Tricolorul scump al patriei și Marele pavoaz înălțat la catarg, vă încredințăm, mult stimate tovarășe secretar general al partidului, de botărîrea nestrămutată a tuturor marinarilor militari de a fi întotdeauna Ia înălțimea misiunii de onoare încredințate de patrie, partid și popor, de dumneavoastră, tovarășe comandant suprem, de a apăra cu strășnicie, împreună cu întreaga noastră armată, cu întregul popor, împlinirile revoluționare, socialiste ale națiunii, munca sa pașnică, independența, suveranitatea și integritatea patriei noastre dragi — Republica Socialistă România".
Mîndria de a sluji patria

(Urmare din pag. I)Gheorghe Țițeica, Gheorghe Mrazec, Victor Babeș, Dimitrie Pompeiu, Traian Lalescu, Alexandru Miller și atiția alții.întorși în țară au intimpinat greutăți mari, lipsă de înțelegere, lipsă de sprijin, invidii, decepții, dar toți aceștia, ca și alții pe care nu-i putem enumera aici, au pornit să formeze noi și noi generații de tineri luminați de patriotismul pe care aceste mari personalități, cu care ne mindrim și astăzi, il dăruiau prin tot ce făceau. între cele două războaie mondiale, știința românească era cunoscută și apreciată la cel mai înalt nivel pretutindeni. Numărul de oameni de știință, formați în școlile noastre și perfecționați peste hotare, a crescut pînă la a întemeia școli de cercetare. Invitațiile la congrese șl la publicarea lucrărilor in reviste de mare prestigiu deveniseră obișnuite, dar nici unul dintre oamenii noștri de știință, care au format elevi și emuli, nu s-a expatriat, deși multora li s-au oferit situații îmbietoare. Educația patriotică, pe care au primit-o toți de la învățătorii, profesorii și maeștrii lor, fără emfază, prim exemplul lor propriu, prin valoarea operei lor și prin ceea ce insuflau ca surse de inspirație, i-a făcut pe toți să simtă permanent necesitatea de a respira mirosul pămîntului românesc.După eliberare și instaurarea oiyn- duirii socialiste, țara a avut nevoie de un număr enorm de valori spirituale : învățători, profesori. cadre universitare, cercetători, savanți, ingineri, doctori, arhitecți, ca și scriitori, pictori, sculptori, compozitori, artiști, pe care i-a pregătit intr-un timp uimitor de scurt prin dăruirea de care au dat dovadă profesorii și învățații formați de înaintașii lor, însuflețiți de patriotismul care le arăta zorile unei vieți noi, cîștigați fără reticențe pentru construcția socialistă.Și din nou s-a înfăptuit miracolul românesc, fiindcă în puțini ani, în- vingînd greutăți și lipsuri materiale în dotare și documentare, o armată de cercetători și specialiști tineri s-a format și a pornit la lucru în institute și centre de cercetare, ieșite ca din pămint. Avînd sprijinul generos și luminat al partidului, acești tineri, conduși de oamenii de știință din generațiile mature, au adus științei românești, in- vățămîntului nostru un potențial uman impresionant, care s-a impus imediat pe plan internațional.Spre deosebire de trecut, cînd erau puțini la număr, acum ei constituie

un front compact și larg. Școlile științifice românești s-au impus și se impun tot mai mult în epoca noastră, supranumită pe drept „Epoca Ceaușescu", în numeroase sectoare ale științei, prin cercetări competitive, care atrag atenția și sint folosite, citite, preluate. Pentru că. însoțite fiind de un puternic sentiment patriotic, aceste cercetări sint orientate spre rezolvarea unor probleme majore ale construcției socialiste, inte- grîndu-se astfel în revoluția tehnico- științifică mondială și in afirmarea acestei revoluții în producția noastră științifică. Noile generații de cercetători și oameni de știință dispun astăzi de condiții de afirmare cum n-au avut și n-au visat înaintașii lor. Ei au tot ce este necesar spre a lucra în folosul patriei noastre, pentru dezvoltarea impetuoasă a științei românești. Inteligența, talentul, geniul creator al poporului nostru rodesc pentru a împodobi patria străbună cu valori noi, puse în slujba omului, a fericirii lui. Iar recunoașterea poporului, a societății constituie azi supremul titlu de cinste la care pe drept cuvînt rîvnesc noile generații de cercetători, născute și crescute în cultul dragostei de țară, al dăruirii spre binele ei necurmat.Patriotismul intelectualității noastre in această epocă de avînt revoluționar constructiv este marcat de mîndria de a fi părtașă activă la construcția socialismului multilateral dezvoltat, care cere să fie înfăptuit de oameni noi, însuflețiți de avinturi înalte, pe care numai o conștiință luminată de viziunea unei vieți noi le poate desăvîrși. Această mîndrie trebuie să fie insuflată pe mal departe în conștiința noilor generații, trebuie să fie așezată la baza educației patriotice și revoluționare a tineretului, așa cum a fost insuflată statornicia și puterea de dăruire a generațiilor înaintașilor noștri. „Să împletim — spunea în acest sens secretarul general al partidului nostru — educarea generală cu spiritul patriotic, al dragostei față de trecutul glorios de luptă al poporului nostru, care In cele mai grele timpuri a știut să in- frîngă orice greutăți, să-și asigure existența, dezvoltarea economică și socială, formarea statului național, trecerea la făurirea socialismului și să înainteze ferm spre comunism".Mîndria patriotică este o constantă a forței de rezistență Ia încercările vremurilor și un îndemn viu de a merge mereu înainte cu fruntea sus, cu acea demnitate pe care poporul român a cinstit-o de-a lungul întregii sale istorii.
O nouă tragere a excursiilor la PronoexpresPentru a oferi participanților șanse de noi și frumoase satisfacții la sistemul de joc preferat, Administrația de Stat Loto- Pronosport organizează miercuri 10 august 1983 o nouă tragere a excursiilor la Pronoexpres. Ca și la tragerea similară de săptă- mîna trecută, în afară do cîști- gurile in autoturisme „Dacia 1 300“ și mari sume de bani se pot obține excursii de 10 zile în R. P. Ungară, cu asigurarea bi

letelor de spectatori la Campionatele mondiale de gimnastică de la Budapesta (23—30 octombrie a. c.). Se reamintește că, după efectuarea celor două extrageri obișnuite, vor fi’ extrase incă trei numere din totalul de 45, excursiile atribuindu-se variantelor de 25 lei, achitate sută la sută, care conțin aceste trei numere indiferent de ordinea ieșirii lor din urnă ! Vinzarea biletelor continuă pînă marți 9 august inclusiv.
• AUTOVEHICU

LE ACȚIONATE CU HI
DROGEN. Un nou gen da catalizatori ar putea să rezolve, după părerea specialiștilor de la uzinele vest-germane Daimler- Benz, problema crucială a înmagazinării, în condiții de suficientă securitate, a hidrogenului ce se preconizează a înlocui carburantul clasic la autovehicule, în prezent se testează, in condiții reale de trafic, un prim lot de 15 vehicule, dotate cu cite un rezervor de hidrogen (în care s-au introdus catalizatorii respectivi). Capacitatea rezervoarelor îngăduie o autonomie de 350 km, la viteza constantă de 50 km/h.

• Șl TOTUȘî, TOA
TE COMETELE AU... 
COADA. Satelitul astronomic american pentru radiații in- fraroșii „Iras", lansat la 25 ianuarie, a detectat coada cometei Tempel-2 — relatează agenția U.P.I., citind un comunicat al Centrului spațial de la Pasadena, din California. A fost elucidată astfel una dintre disputele științifice, o parte din cercetători susținind că această cometă ar constitui o excepție. în fapt cometa urmează regula generală, avînd o coadă formată din praf și particule de gheață, lungă de circa 30 milioane kilometri, dar cu o densitate foarte redusă. Cometa Tempel-2 evoluează pe o orbită eliptică în ju-

rul Soarelui, In interiorul orbitei planetei Marte, efectuînd o rotație completă la fiecare 5,2 ani.
• DISPOZITIV ELEC

TRONIC PENTRU MĂ
SURAREA TEMPERATU
RII Șl PULSULUI. într ° epocă a tehnologiei de vîrf, metodele de înregistrare a temperaturii cu termometrele clasice și de luare a pulsului prin apăsare cu virful degetului par demodate. Firma suedeză Smedab KB intenționează să lanseze în producție un dispozitiv electronic de buzunar, numit Pulso-Temp, care, în numai un minut, să afișeze electronic valorile exacte ale pulsului și temperaturii.

RETUT1NDENI
• COMOARA DIN 

ADÎNCURI. Presa blitanică a anunțat, Ia 7 august, descoperirea de către scafandrii britanici și olandezi a unei epave in Marea Nordului conținind o adevărată comoară. Aflată în largul localității olandeze Vlssingen, comoara — a cărei existență nu a fost anunțată, din rațiuni de siguranță, imediat după descoperirea ei — constă în 2 000 de ducați de aur și 7 500 de monezi de argint, valorînd aproximativ 500 000 de lire sterline. Aceste monezi s-au aflat

depozitate Intr-un vechi cufăr de la bordul vasului respectiv — nava cu pînze olandeze „Vlie- gen Hert", scufundată în 1735. La bordul vasului au fost, totodată, găsite săbii cizelate, precum și... butelii de vin bine conservat avînd gustul xeresului și maderei.
• ORGANISM ME

TEOROLOGIC LATINO- 
AMERICAN. Participanțli ia lucrările primei Conferințe internaționale de meteorologie din America de Sud — reuniune

care a luat sfirșit, simbătă, la San Jose dos Campos in Brazilia — au hotărît crearea unei agenții regionale pentru prevederea timpului in America Latină. Cei peste 200 de experți re- prezentînd 18 state din America de Sud și Europa, care au luat parte la luctări, au convenit ca noul organism creat să-și înceapă în mod oficial activitatea odată cu deschiderea, în decembrie, la Paipa, in Columbia, a primei sale ședințe de lucru,
® O IDEE FERICITĂ. Pentru a proteja împotriva inundațiilor ruinele străvechiului oraș Panlongcheng din provincia Hubei, locuitorii acestei provincii au ridicat în jurul ruinelor care datează de 3 500 de

ani un dig de protecție. Ruinele orașului Panlongcheng au fost descoperite în anul 1954, iar lucrările de excavație au durat pină în anul 1974. Orașul datează din perioada dinastiei Shang (secolele XVI—XI i.e.n.). Digul, a cărui construcție a început în anul 1975, a fost deosebit de util în această vară, cînd zona respectivă a suferit mari inundații, relatează agenția China Nouă.
® BALENA DIN... NĂ

VOD. O balenă albă, originară din Oceanul înghețat de Nord, a ajuns, urmind o rută complicată prin strimtorile Iutlandei, în fiordul danez Limfjord, unde, incepind din luna mai, s-a adaptat unor condiții cu totul neobișnuite : adincimea apei fiind nu

mai de trei metri, temperatura acesteia era ridicată. Nereușind să găsească drumul de întoarcere spre apele din nord, ea a trăit, timp de peste 3 luni, in se- micaptivitate. Dimineața și seara se apropia de țărm pentru a fi hrănită de localnici și turiști, devenind principala atracție a ținutului. Autoritățile locale plă- nuiau chiar să o captureze și să o transporte, peste țărm, pentru a o elibera apoi în Marea Kattegat. Salvarea a venit însă intîm- plător. Zilele trecute, în zori, o echipă de pescari a constatat că in năvodul întins pentru somon se afla splendidul mamifer marin, avînd o lungime de 4 metri și cintărlnd o jumătate de tonă. Prinsă în năvod, balena albă a fost dirijată cu grijă spre marea deschisă, unde a fost eliberată.



PE TOATE MERIDIANELE
Amplă mobilizare a popoarelor pentru stăvilirea 

cursei înarmărilor, pentru dezarmare și pace
S.U.A.: Tragedia de Ia Hiroshima și Nagasaki - 

un sever avertisment, un îndemn la acțiune 
pentru preîntîmpinarea războiului

WASHINGTON 3 (Agerpres). — 
Cu prilejul comemorării victimelor 
bombardamentelor atomice din au
gust. 1945 de la Hiroshima și Naga
saki, în Statele Unite au fost orga
nizate demonstrata împotriva arme
lor nucleare și a pericolului de 
război, pentru dezarmare și pace. 
Potrivit relatărilor presei america
ne, la acțiunile pentru dezarmare 
și pace care au avut loc in statul 
California au luat parte zeci de mii 
de locuitori de toate convingerile 
politice. O manifestație inedită a 
avut loc in jurul lacului Meritt, din 
centrul orașului Californian Oakland, 
unde mii de locuitori, ținîndu-se de 
miini, au format un uriaș cerc, sim- 
bolizind unitatea in lupta împotriva 
războiului nuclear. Demonstrații 
pentru dezarmare și pace, împotri
va primejdiei de război au avut loc 
la San Francisco, Berkeley, Los 
Angeles și in alte orașe de pe coasta 
vestică a S.U.A.

In timpul demonstrației de ld 
baza din statul Nebraska, unde se 
află Cartierul general al forțelor 
strategice nucleare americane, po
liția a intervenit operind peste 200 
de arestări.

După ce a parcurs un lung traseu 
pe drumurile Europei, „Cursa ciclis- 
tă a păcii ’83“ a ajuns la Washing
ton. In prezența a mii de locuitori

MAREA BRITANIE: NU 1 bazelor militare străine
LONDRA 7 (Agerpres). — Un 

grup de miliianți britanici împotri
va armelor nucleare a demonstrat 
în preajma bazei militare america
ne de la Brawdy, in vestul Marii 
Britanii, cerînd desființarea baze- 
lor străine de pe teritoriul tării și 
încetarea cursei înarmărilor.

SUEDIA : 0 „săptămînă a păcii" sub semnul 
intensificării mișcării împotriva eurorachetelorSTOCKHOLM 8 (Agerpres). — Ample manifestații au fost organizate în orașul suedez Goteborg în memoria victimelor bombardamentelor atomice de acum 38 de ani de la Hiroshima și Nagasaki, ' pentru pace, împotriva cursei înarmărilor nucleare. Aceste acțiuni, desfășurate în cadrul „Săptămînii păcii", au reunit mii de locuitori ai orașului, precum și delegații la cel de-al XXII-lea Congres al Ligii internaționale a femeilor pentru pace și libertate.„Să înceteze cursa înarmărilor !*,
R.F.G.: Inrîndurile 

manifestanților — oameni 
** de cele mai diverse 

convingeri politiceBONN 7 (Agerpres). - La Stuttgart, Karlsruhe și in alte orașe ale R.F.G. s-au desfășurat simbătă mitinguri și demonstrații împotriva pericolului unei catastrofe nucleare la care au luat parte militanți pentru pace, reprezentanți ai unor partide politice, organizații sindicale, de tineret și de femei. Manifestațiile au fost organizate in legătură cu împlinirea a 38 de ani de la lansarea bombei atomice asupra orașelor japoneze Hiroshima și Nagasaki. 
■■ :- .

REALITĂȚI DIN LUMEA CAPITALULUI: CONDIȚIA MUNCITORILOR IMIGRANȚI

ai capitalei americane, cicliști din 
Norvegia, Suedia, Finlanda, S.U.A. 
și U.R.S.S. au traversat linia albă 
trasată în fața clădirii Congresului 
care a marcat simbolic „finish-ul" 
cursei. Apoi a avut loc un miting 
pentru pace. In cadrul acestuia, a 
fost prezentat apelul participanților 
la cursă, adresat Organizației Națiu
nilor Unite, in care se subliniază 
necesitatea activizării pe mai de
parte a. eforturilor pentru salvgar
darea păcii și pentru dezarmare.

Organizația obștească americană 
intitulată „Mobilizarea poporului 
împotriva războiului" a dat publici
tății la New York o declarație prin 
care adresează un apel tuturor lo
cuitorilor Statelor Unite ale Ameri
ca să-și intensifice lupta împotriva 
cursei înarmărilor, pentru dezarma
re și întărirea păcii. „Milioane de 
oameni de pe planeta noastră înțe
leg perfect faptul că un război nu
clear ar însemna distrugerea civili
zației și pieirea omenirii — se arată 
in declarație, adăugindu-se că opi
nia publică din Statele Unite, ală
turi de forțele iubitoare de pace din 
întreaga lume, trebuie să participe 
mai activ la eforturile pentru pre- 
întimpinarea unui război nuclear, 
împotriva înarmărilor, pentru dezar
mare și pace.

Acțiuni similare au avut loc și în 
Scoția, lingă baza de submarine 
Faslane, ca și la Dundee, la nord- 
est de Edimburg, sau la baza Gren- 
nham Common, în comitatul 
Berkshire, unde s-a anunțat că vor 
fi instalate, începînd din decem
brie, rachete americane „Cruise".

„Să nu se mai repete tragediile de la Hiroshima și Nagasaki !“, „Nu— rachetelor nucleare în Europa 1“— acestea au fost lozincile scandate la mitingul care a avut loc în piața centrală a orașului. Oratorii la miting au subliniat că este de datoria tuturor partizanilor păcii, a tuturor statelor și oamenilor de pe întreaga planetă de a acționa pentru preîntîmpinarea unei catastrofe nucleare. ■

Demonstrație împotriva armelor nucleare la Tokio

GRECIA: Pentru 
înghețarea armamentelor 
nucleare, pentru trecerea 

la dezarmare
ATENA 7 (Agerpres). — Miș

carea Socialistă Panelenă 
(P.A.S.O.K.), partidul de guvernă
mânt din Grecia, a lansat un apel 
poporului grec la întărirea mișcării 
elene pentru pace, pentru a se 
pune capăt cursei înarmărilor Și 
temerilor privind o eventuală ca
tastrofă nucleară, relatează agen
ția France Presse. Se precizează că 
apelul respectiv este inclus in Re
zoluția asupra păcii și progresului 
popoarelor, adoptată de Comitetul 
Central al P.A.S.O.K. la cea de-a 
X-a plenară de la sfirșitul săptă
mînii trecute, desfășurată sub pre
ședinția premierului Andreas Pa- 
pandreu. „P.A.S.O.K. își alătură 
glasul său, se arată în rezoluție, 
tuturor militanților pentru pace 
din lume pentru înghețarea ime
diată a armamentelor, pentru dez
armare și pentru consolidarea co
existenței pașnice intre popoare".

JAPONIA: Memoria 
peliculeiTOKIO 8 (Agerpres). - In capitala niponă s-a deschis festivalul filmelor antirăzboinice, in cadrul căruia sînt prezentate scurt-me- traje și documentare care înfățișează spectatorilor tragedia orașelor Hiroshima și Nagasaki, supuse in urmă cu 38 de ani bombardamentului atomic. Majoritatea filmelor prezentate sînt opera unor cineaști amatori, participanți nemijlociți la mișcarea filtru pace, împotriva cursei înarmărilor și, in primul rind, a înarmărilor nucleare.Lucrările Conferinței internaționale împotriva bombelor atomice și cu hidrogen au fost reluate, luni, la Nagasaki, relatează agențiile A.P. și U.P.I.In aceeași zi, Ia Sasebo, port situat în apropiere de Nagasaki, a avut loc o puternică demonstrație de protest împotriva ancorării, in cursul dimineții aceleiași zile, a port-avionului american „Midway", suspectat de demonstranți că are arme nucleare la bord.

CAIRO

Schimb de mesaje între președintele 
Nicolae Ceaușescu 

și președintele Mohamed Hosni MubarakCAIRO 8 (Agerpres). — La Cairo a avut loc un schimb de mesaje între tovarășul Nicolae Ceaușescu. președintele Republicii Socialiste România, și Mohamed Hosni Mubarak, președintele Republicii Arabe Egipt.Din .partea tovarășului Nicolae Ceaușescu a fost transmis președintelui Mohamed Hosni Mubarak un mesaj de prietenie, impreună cu cele mai bune urări de sănătate și fericire personală, de pace și prosperitate poporului egiptean prieten.Președintele R.A. Egipt a mulțumit călduros pentru mesaj și urările primite și a rugat să se transmită președintelui Nicolae Ceaușescu un mesaj cordial și cele mai calde urări de sănătate și fericire personală, de bunăstare și progres poporului român prieten.Schimbul de mesaje a fost prilejuit de primirea de către șeful statului egiptean a ministrului apărării naționale al Republicii Socialiste România, general-colonel Conștantin Ot- teanu, care, în fruntea unei delegații militare, întreprinde o vizită oficială în Egipt.
Apel la încheierea urgentă a unui acord în problema 

rachetelor nucleare cu rază medie de acțiune din Europa
Declarațiile fostului cancelar vest-german Willy BrandtWASHINGTON 8 (Agerpres). — într-un articol apărut în cotidianul american „The Washington Post", citat de France Presse, fostul cancelar al R.F.G., Willy Brandt, a cerut Statelor Unite să dea dovadă de mai multă flexibilitate în negocierile de la Geneva cu Uniunea Sovietică în problema eurorachetelor. După opinia lui Willy Brandt „este de înțeles" să se ceară includerea arsenalelor nucleare britanice și franceze în negocierile de la Geneva privind eurorachetele, deoarece „în mod sigur este improbabil ca, in caz de conflict, armamentele nucleare franceze și britanice să fie utilizate împotriva Occidentului".După ce a adresat un apel negociatorilor sovietic și american să

ORIENTUL MIJLOCIU
• Președintele Siriei a primit pe trimisul special al 
președintelui S.U.A. • O violentă explozie, soldată cu 
numeroase victime omenești la Baalbeck (Liban)DAMASC 8 (Agerpres). — Președintele Siriei, Hafez Al-Assad, l-a primit pe trimisul special al președintelui S.U.A. în Orientul Mijlociu, Robert McFarlane — transmite agenția siriană de presă S.A.N.A., precizînd că au fost trecute în revistă situația din regiune și problemele ce decurg din aceasta.Președintele sirian a reafirmat poziția de principiu a țării sale față de evenimentele și situația din regiune, arătînd că Siria se pronunță pentru unitatea, independența și suveranitatea Libanului și că se opune acordului israeliano-libanez.

Lovitură de stat în GuatemalaCIUDAD DE GUATEMALA 8 (A- gerpres). — Postul național, de radio din Guatemala, citat de agențiile A.P., U.P.I. și France Presse, a anunțat că armata guatemaleză l-a înlăturat de la putere pe președintele

în cursul convorbirii care a avut loc a fost relevată cu satisfacție dezvoltarea continuă a relațiilor de prietenie și colaborare româno-egip- tene, evidențiindu-se contribuția ho- tăritoare a ințelegprilor convenite cu ocazia intilnirilor la nivel înalt la promovarea cooperării intre cele două țări pe plan politic, economic, teh- nico-științific și in- alte domenii de interes reciproc.Președintele Mohamed Hosni Mubarak a exprimat aprecierea deosebită față de preocupările și eforturile consecvente ale țării noastre, ale președintelui Nicolae Ceaușescu personal, pentru soluționarea marilor probleme care confruntă omenirea, pentru oprirea agravării situației internaționale și reluarea politicii de destindere, pace și colaborare, pentru instaurarea unei păci globale, juste și durabile în Orientul Mijlociu.întrevederea s-a desfășurat tntr-o atmosferă caldă, de prietenie.A fost prezent Ion Iosefide, ambasadorul României la Cairo.

ajungă, în toamna acestui an, la un acord privind rachetele nucleare cu rază medie de acțiune, liderul social-democrat vest-german a exprimat opinia că soluția cea mai bună pentru a reduce aceste rachete ar fi „zero de fiecare parte". „In orice caz, însă — a subliniat el — la un nivel suficient de redus pentru a împiedica orice nouă reacție în lanț". „După desfășurarea noilor rachete americane în Europa — a adăugat el — ar fi mult mai greu de negociat un acord la Geneva". Willy Brandt a apreciat, totodată, că, pentru evitarea unui conflict nuclear, negocierile privind reducerea armamentelor strategice (Start) ar trebui legate de cele referitoare la euro- rachete.

BEIRUT 8 (Agerpres). — Agențiile internaționale de presă, citind un bilanț provizoriu al „Crucii Roșii" libaneze, anunță că 33 de persoane au fost ucise, iar alte 1’33 rănite, duminică, într-o piață din localitatea Baalbeck (estul Libanului), în urma unei violente explozii provocate de o bombă ascunsă într-un automobil. Se precizează că explozia a provocat și însemnate pagube materiale. Atentatul a fost revendicat de „Organizația pentru Eliberarea Libanului de Străini", organizație de extremă dreaptă.
Efrain Rios Montt. într-o proclamație difuzată de postul de radio s-a precizat că șeful statului a fost înlocuit de ministrul apărării, generalul Oscar Humberto Mejia, autorul loviturii de stat.

SĂRBĂTOAREA NAȚIONALĂ 

A REPUBLICII SINGAPORE

Domnului CHENGARĂ VEETIE DEVAN NAIR
Președintele Republicii Singapore SINGAPORE La sărbătorirea Zilei naționale a Republicii Singapore vă adresez calde felicitări și cele mai bune urări.Exprim convingerea că raporturile dintre țările noastre se vor dezvolta și mai. mult în viitor, în spiritul convorbirilor pe care le-am avut împreună in Singapore, in interesul reciproc, al păcii și colaborării internaționale.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

TELEGRAMĂTovarășul Constantin Dăscălescu, prim-ministru al Guvernului Republicii Socialiste România, a transmis, cu ocazia Zilei naționale a Republicii Singapore, o telegramă de felicitare primului ministru al acestei țări,
Situat în extremitatea peninsulei Malacca din sud-estul Asiei, orașul-stat Singapore marchează astăzi cea de-a 18-a aniversare a proclamării independenței sale naționale.Așezarea geografică favorabilă — ca „poartă la două oceane" — precum și hărnicia locuitorilor săi au făcut ca Singapore să ajungă astăzi ■ unul dintre cele mai importante porturi ale lumii, prin care trec nu mai puțin de 150 de linii maritime ce unesc toate continentele. în anii care au trecut de ' la dobindirea independentei, paralel cu extinderea activitățiiportuare, a industriei construcțiilor și reparațiilor navale, sectoarele tradiționale ale economiei singaporeze, au luat ființă platfor

me industriale cu sute de întreprinderi : rafinării de petrol, uzine constructoare de mașini, unități ale industriilor de vîrf producătoare de computere, instalații și sisteme electronice, aparate de precizie. Unul din sectoarele cele mai dinamice ale economiei este în prezent construcția de platforme de foraj marin. O ilustrare elocventă a dezvoltării economiei Sin- gaporelui o constituie faptul că în deceniul 1970—1980 producția sa industrială s-a triplat.în domeniul relațiilor externe, Republica Singapore urmează o politică de nealiniere, pronuntîndu-se pentru raporturi de colaborare reciproc avantajoasă cu toate statele lumii, indiferent de sistemul lor politic și social. între Româ
în sprijinul reglementării pe calea tratativelor

a situațieiALGER 8 (Agerpres), — într-un mesaj adresat șefului statului etiopian, Mengistu Haile Mariam, președintele în exercițiu al Organizației Unității Africane (O.U.A.), președintele Algeriei, Chadli Bendjedid, și-a exprimat profunda preocupare față de situația din Ciad, menfionînd că ultimele evoluții constituie amenințări la adresa independenței naționale a statelor africane — informează. agenția algeriană de presă A.P.S.Președintele algerian a lansat un apel O.U.A. de a răspunde așteptărilor popoarelor de pe continent, asu- mîndu-și responsabilitățile și punînd capacitatea sa de acțiune în slujba .. promovării unei soluții conforme cu
fAGENȚIILE DE PRESĂ TRANSMIT:1

ALEGERILE DIN SEYCHELLES. 
I în Republica Seychelles au avut I loc duminică alegeri legislative, 1 in urma cărora au fost desemnați 23 din. cei 25 de membri ai Adu- I nării Populare (parlamentul), toți I candidați din partea Frontului Progresist al Poporului — partidul de | guvernămînt. Președintele țării, | France Albert Rene, urmează să numească pe ceilalți ' doi membri ai parlamentului.
I UN CUTREMUR DE PĂMINT de * 5,8 grade pe scara Richter a fost 

resimțit, luni dimineața, în zona I capitalei nipone, Tokio, și în împre

Lee Kuan Yew, în care îi adresează sincere urări de sănătate și fericire, de succes deplin in activitatea de mare răspundere pe care o desfășoară pentru propășirea continuă a tării sale.
nia și Singapore s-au statornicit relații de prietenie și golabora- re care au cunoscut un curs continuu ascendent. Perspective din cele mai favorabile promovării pe mai departe a cooperării economice, intensificării schimburilor comerciale, ca și în alte domenii. au deschis înțelegerile stabilite in cursul convorbirilor româno-singaporeze la nivel înalt care au avut loc anul trecut în noiembrie, cu prilejul vizitei în Singapore a președintelui Nicolae Ceaușescu împreună cu tovarășa Elena. Ceaușescu. Cursul ascendent al raporturilor româno-singaporeze corespunde pe deplin intereselor celor: două țări, ale cauzei păcii și înțelegerii internaționale.

din Ciadinteresele Ciadului și preocupările Africii. Chadli Bendjedid a reafirmat, totodată, sprijinul țării sale pentru eforturile și inițiativele președintelui în exercițiu al O.U.A.PARIS 8 (Agerpres). — Ministrul francez al apărării, Charles Hernu, a declarat agenției France Presse că „Franța acordă guvernului ciadian o asistență adaptată situației, pe baza acordurilor din 1978, al căror cadru nu poate fi depășit". Aceasta înseamnă că în circumstanțele actuale Franța nu are intenția de a interveni militar în mod direct în operațiunile din Ciad, nici pe uscat și nici în aer, și înțelege să-și limiteze asistenta la trimiterea de echipamente militare. ;
jurimi. Un prim bilanț relevă că o 
persoană și-a pierdut viața, iar 
numărul răniților este de 28. Seismul I 
a declanșat alunecări de teren, • 
citeva locuințe fiind distruse. Pest'e.
890 000 de locuințe au rămas fără | 
curent electric din cauza deteriora- j 
rii liniilor de distribuție și a stații
lor de transformatori. Acesta este . cel mai mare cutremur înregistrat I 
in ultimii ani in Tokio. 1

POPULAȚIA EGIPTULUI. Di- . 
recția de statistică a Egiptului a I 
anunțat că la 4 august anul acesta • 
populația țării număra 46 milioane 
locuitori.

„OASPEȚII" DE IERI, „CONCURENT!! INDEZIRABILI" DE ASTĂZITimp de peste 20 de ani, statele industrializate occidentale au desfășurat o campanie sistematică de recrutare a muncitorilor străini din țările mai puțin dezvoltate din punct de vedere economic. Prezența acestor muncitori atrași de perspectivă care de cele mai multe ori s-a dovedit iluzorie, a unui cîștig mai lesnicios, a unor condiții mai bune de trai, a fost extrem de profitabilă pentru firmele occidentale, pentru țările- gazdă în ansamblu.Agenții de recrutare, care realizau ei înșiși’ cîștiguri speculîndu-i pe cei ce căutau un loc de muncă, aveau drept unică misiune din partea întreprinderilor dornice să angajeze muncitori străini să selecționeze tineri sănătoși și capabili să depună eforturi fizice grele pentru orice operațiune de producție care nu cerea anume.Aceștia au fost erîncene exploatări, lor „rezervate" cu precădere muncile cele mai grele, mai primejdioase, mai dăunătoare sănătății, plata fiind în același timp mult inferioară față de cea primită de muncitorii autohtoni.După datele furnizate de Ministerul Muncii din S.U.A., evident incomplete, dat fiind imensa arie de investigație, în anul financiar 1978—1979 proprietarii de întreprinderi care au angajat muncitori străini au realizat în această țară profituri de peste 160 milioane dolari numai prin diferențele de salarii în comparație cu tarifele legale pentru muncitorii autohtoni. O anchetă sociologică e- fectuată în Elveția demonstrează că muncitorii veniți din Italia primesc lunar salarii cu 200 de franci mai mici decit colegii lor autohtoni, deși execută aceleași operațiuni in producție.Prost plătiți, siliți să locuiască în adevărate ghetouri ale mizeriei, muncitorii străini au devenit primele victime ale concedierilor în actuala perioadă de recesiune economică, situația lor ajungînd de-a dreptul dramatică. „La început 
^^problema muncitorilor străini nu

o calificaresupuși unei fiindu-le

era atît de acută — scrie ziarul italian «CORRIERE DELLA SERA». Erau anii boom-ului econo
mic din anii ’60, cînd țările occi
dentale absorbeau fluxul imigran
ților, avînd nevoie de mină de lu
tru și chiar trimiteau emisari pen
tru a recruta muncitori străini. 
Viața imigranților era însă aspră. 
Ei aveau .de făcut față ostilității 
latente a populației. Autoritățile 
manifestau însă o atitudine relativ 
binevoitoare. Cel ' - - — —
lea străin sosit 
aceste țări 
a primit 
în 1964. ~
schimbat 
nu mai .... . .
peți», ci concurență nedoriți 
și paraziți sociali. Tot mai des 
se aud glasuri că străinii ocupă 
locuri de muncă ale populației au
tohtone și că șomajul nu ar fi luat 
proporțiile actuale dacă nu ar 
exista concurența muncitorilor 
străini".

„Țările vest-europene — nota a- genția FRANCE PRESSE — unde 
în 1980 existau 13 milioane de 
muncitori imigranți, au > început să 
restrîngă accesul străinilor după 
«primul șoc petrolier» din 1973. 
După cel de-al doilea șoc, din 1979, 
care a aruncat lumea occidentală 
în criză, sporind numărul șomeri
lor în țările membre ale O.E.C.D. 
pină la 30 milioane la finele anu
lui 1982, Franța, Marea Britanie, 
Elveția, Belgia și alte state cu mulți 
muncitori străini au început să a- 
plice noi măsuri pentru a limita ac
cesul acestora".întrucît prognozele cele mal. optimiste privind reluarea conjuncturii economice nu garantează nici pe departe o absorbire a șomajului, ci, dimpotrivă, anticipează menținerea lui la niveluri îngrijorătoare, autoritățile din țările occidentale extind măsurile de diminuare a contingentului de muncitori imigranți. în afara măsurilor de sistare a accesului muncitorilor străini, se întreprind pași pentru a determina întoarcerea în țările de origine a celor stabiliți mai de mult în aceste țări. în prezent,

de-al 1 000 000- 
într-una din 

un portughez — 
cadou o motocicletă 

De atunci, situația s-a 
însă : muncitorii străini 
sint considerați «oas- 

concurenți 
paraziți sociali. Tot

peste 20 Ia sută sînt șomeri. De fapt, încă din 1973, cînd au apărut primele semne ale crizei economice, autoritățile occidentale au început să restrîngă sau chiar au sistat total activitatea oficiilor de recrutare a muncitorilor străini.
„Țările occidentale — constata ziarul «LE FIGARO» — au încetat 

de mult să mai fie un paradis al 
imigranților, spulberîndu-se astfel 
speranțele unui loc de muncă ce 
animau pînă mai ieri milioane de 
străini". „Pe măsură ce rata șoma
jului continuă să urce, străinii sînt 
tot mai puțin doriți" — notează la rindul ei agenția ASSOCIATED PRESS, care adaugă că „guvernele

occidentale sînt supuse unor pre
siuni crescînde spre a acționa pen
tru întoarcerea acestora in țările 
lor".Atmosfera de nesiguranță, perspectivele tulburi devin un mediu prielnic pentru organizațiile extremiste de dreapta, care instigă la ură și la acte de violență față de imigranți. Inscripțiile „Afară cu 
străinii !", apărute pe zidurile clădirilor sau pe garduri, exprimă o stare de spirit, alimentată tocmai de elementele din organizațiile de extremă dreaptă, neonaziste. De pe acum, atentatele asupra cartierelor locuite de străini din diferite țări occidentale s-au soldat cu victime omenești.

Șansele extrem de reduse copiilor de imigranți de a . cursurile unei școli, de a se ___fica favorizează, pe de altă parte, creșterea în rîndul acestora a delincventei și criminalității.Tratați ca o marfă, milioanele de muncitori străini atrași spre țările industrializate sînt acum împinși într-o situație disperată •— expresie a modului în care a fost concepută recrutarea lor, cu singurul scop de a asigura patronilor mină de lucru Ieftină în cantități îndestulătoare. Iar acum, cînd au încetat 6ă mai fie de folos, sînt aruncați fără scrupule pe drumuri.

ale urma cali-

P. STANCESCU

Newsweek GHETOURILE CELOR LIPSIȚI DE SPERANȚĂIn legătură cu ostilitatea crescindă împotriva muncitorilor Imigranți, săptămînalul american „Newsweek" a publicat de curind un elocvent reportaj din care redăm cele ce urmează :
„In fața zidului negru al locuinței 

sale, aflată într-o suburbie din nor
dul Parisului, Toufik Ouannes, în 
vlrstă de 10 ani, se pregătea să 
lanseze citeva focuri de artificii, 
pentru a marca sfirșitul ramadanu- 
lui. Deodată, micul algerian a scos 
un țipăt și s-a prăbușit fără suflare, 
victimă a unui glonț tras de la fe
reastra de la etajul cinci a unui 
apartament din apropiere, de către 
un autohton, care a declarat că „i 
s-a făcut lehamite de prezența 
intrușilor". Două zile mai tirziu, în 
ghetoul imigranților din sudul ora
șului Le Havre, un alt autohton, 
ieșind la fereastra locuinței sale, a 
cerut unui grup de oameni de pe 
trotuar să nu mai facă zgomot. 
Cum aceștia nu au înțeles ce vrea, 
el a pus mina pe o pușcă de vînă- 
toare și a tras, la intîmplare, in 
grup, Cîțiva imigranți au fost ră
niți. Aceste acte s-au petrecut în
tr-un moment în care tensiunea din 
ghetourile imigranților din Franța, 
supraaglomerate, se apropie de li
mita critică.

Francezii autohtoni și imigranții

nu s-au împăcat prea bine nicio
dată. Dar șomajul cronic a contri
buit la crearea unei atmosfere de 
tensiune explozivă. Aproape zilnic 
se înregistrează tentative de omu
cidere împotriva imigranților. „Ai’ 
sentimentul că acesta este doar 
începutul — toți umblă de acum 
înarmați", spune Beldhaji Leila, văr 
cu Ouannes, tinărul algerian ucis. 
Violenta ar putea fi inevitabilă. 
„Oamenii sînt mai puțin toleranți, 
acum, pentru că viața lor este mai 
grea", declară Nicole Cranois de 
la Ministerul Afacerilor Sociale.

Ghetoul unde a fost împușcat 
micul algerian, supranumit „Orașul 
celor 4 000", adăpostește, în fapt, 
peste 17 000 de persoane, în aparta
mente mici, construite în urmă cu 
20 de ani. Odată cu înrăutățirea si
tuației economice și a șomajului, 
imigranții care, teoretic, ar fi urmat 
să stea temporar în aceste aparta
mente, s-au îngrămădit, clae peste 
grămadă, transformîndu-l într-un 
oraș al celor lipsiți de speranță. 
„Aici nu există viață — nu este 
nimic de făcut, nu ai nici o cale de

scăpare", spune algerîanul Amâni 
Te ratam.

Asemenea sentimente de dispe
rare sînt împărtășite de imigranții 
de toate vîrstele. in rîndul imigran
ților, rata șomajului este de două 
ori mai mare decit media pe țară... 
Mai mult chiar, ei au devenit „ța
pul ispășitor" al actualelor dificul
tăți. in cursul recentelor alegeri 
municipale, grupurile de dreapta au 
afișat lozinci ca „Franța nu trebuie 
să devină lada de gunoi a Europei", 
pentru a sugera că imigranții sînt 
principalii 
două mari 
nalitdtea.

Această 
vernul să 
străinilor, 
măsuri ar 
imigranți, 
tuația celor ce trăiesc in ghetouri 
ca „orașul celor 4 000". In fapt, con
dițiile lor de viață se înrăutățesc. 
Mii 'de imigranți angajați de uzi
nele de automobile sint acum ame
nințați cu pierderea locurilor de 
muncă din cauza stagnării vinzări- 
lor și a producției, iar perspectivele 
pentru sectorul lucrărilor publice 
sînt, de asemenea, întunecate" — 
încheie „Newsweek".

vinovați pentru cele 
rele — șomajul și crimi-

situație a constrins gu- 
recurgă la expulzarea 
Dar, chiar dacă aceste 
putea reduce afluxul de 
ele nu vor îmbunătăți si-

Solidaritate cu lupta femeilor 
din Africa de Sud și Namibia pentru 

eliminarea discriminării rasiale!Astăzi, forțele democratice și progresiste de pretutindeni marchează „ZIUA IN
TERNAȚIONALA DE 
SOLIDARITATE CU 
LUPTA FEMEILOR 
DIN AFRICA DE 
SUD ȘI NAMIBIA", prilej de a atrage, încă o dată, atenția a- supra situației deplorabile în care trăiesc milioane de femei din cele două teritorii și a mobiliza opinia publică mondială la acțiuni hotărîte pentru lichidarea umilitoarei politici de apartheid și discriminare rasială promovată de autoritățile de la Pretoria.într-adevăr, din 1948 cînd a venit la putere actualul partid guvernamental al minorității albe, condiția femeii africane din R.S.A. s-a înrăutățit continuu. Deși femeile reprezintă jumătate din populația majoritară, evaluată la 22 milioane persoane, ele nu au dreptul să facă parte din vreo organizație politică, duc greul muncii în bantustane și primesc cele mai mici salarii (doar 8—10 la sută din cel cuvenit unui bărbat alb). Aceleași stări de lucruri există și în Namibia, teritoriu ocupat ilegal de către regimul de la Pretoria. în decursul ultimelor decenii mișcarea de femei din R.S.A. și din Namibia s-a ridicat cu hotărîre la lupta îm

potriva acestei situații, cerînd prin demonstrații, greve și alte acțiuni drepturi egale pentru toți membrii societății, indiferent de ■ culoarea pielii. Dintre cele mai impunătoare acțiuni de acest fel se numără marea demonstrație a celor 20 000 de femei africane din 9 august 1956 împotriva introducerii Unor noi măsuri de restringere a- libertății de deplasare a locuitorilor de culoare, ca și participarea la manifestațiile pașnice de la Sharpeville (1960) și Soweto (1976), atît de singeros reprimate de poliția sud-africană.

Opinia publică din tara noastră, care urmărește îndeaproape lupta pentru drepturi a femeilor din R.S.A. și Namibia, folosește prilejul actualei aniversări pentru a reafirma cererea de a se pune capăt represiunilor din aceste teritorii, de a fi abolită politica discriminărilor rasiale cu întregul ei cortegiu de practici umilitoare și a se asigura deplina libertate între toți locuitorii, indiferent de sex și culoarea pielii.în fotografie: aspect de la o demonstrație a femeilor a- fricane.
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