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TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU
a primit pe ambasadorul Israelului
Președintele Republicii Socialiste
România, tovarășul Nicolae Ceaușescu,
a primit, vineri după-amiază, la
Snagov, pe Yosef Govrin. ambasa
dorul Israelului la București, in vi
zită de rămas bun. în legătură cu
încheierea misiunii sale in tara
noastră.
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a modului în care se acționează pentru înfăptuirea cerințelor noii revoluții agrare

TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU,
ÎMPREUNĂ CU TOVARĂȘA ELENA CEAUȘESCU

au vizitat Cooperativa Agricolă de Producție din comuna Dragoș Vodă, județul Călărași
Tovarășul Nicolae Ceaușescu,
secretar general al Partidului
Comunist Român, președintele
Republicii Socialiste România,
impreună cu tovarășa Elena
Ceaușescu au vizitat, vineri di
mineață, Cooperativa Agricolă
de Producție din comuna Dra
goș Vodă, județul Călărași.
în plin cîmp. Ia întîlnirea cu con
ducătorul partidului și statului nos
tru au venit numeroși locuitori ai
cunoscutei comune din cimpiă Bără
ganului. Ei au aplaudat cu deosebită
căldură, au aclamat indelung pentru
partid și secretarul său general, pen
tru patria noastră socialistă. S-a
scandat cu însuflețire „Ceaușescu —
reales la al XIV-lea Congres", rostindu-se astfel gîndul si dorința tu
turor celor ce trăiesc și mun
cesc în acest județ ca tovarășul
Nicolae Ceaușescu să fie reales —
așa cum o dorește întreaga națiune
— in fruntea partidului și a țării, să
conducă pe mai departe opera de
edificare a socialismului și comunis
mului pe pămîntul patriei.
Adresind tovarășului
Nicolae Ceaușescu și tovarășei Elena
Ceaușescu respectuoase cuvinte de
bun sosit, primul secretar al comi
tetului județean de partid. loan Foriș. a dat expresie sentimentelor de
dragoste -și prețuire ale comuniștilor,
aie tuturor locuitorilor județului Că
lărași. Un gospodar al satului a venit
în intîmpinare cu piine și sare, ros
tind cu emoție : ..Bine ați venit la
noi. stimați conducători !“. „Bine
v-am găsit !“, a răspuns cu căldură
tovarășul Nicolae Ceaușescu. Un
grup de tineri, pionieri și șoimi ai
patriei au inminat buchete de flori.
Vizita de lucru a prilejuit analiza
unor aspecte privind activitatea din
agricultură in acest an. producțiile
realizate la diferite culturi, felul în
care se acționează pentru realizarea
obiectivelor stabilite, la nivelul con
dițiilor create, corespunzător cerin
țelor noii revoluții agrare.
Cooperativa agricolă din comuna
Dragoș Vodă s-a înscris in acest an
cu rezultate meritorii la culturile
recoltate pină in prezent : 8 105 kg
de griu la hectar de pe o suprafață
de 755 hectare și 8 637 kg de orz
Ia hectar de pe o suprafață de 350
hectare.
întîlnirea secretarului general al
partidului cu cooperatorii din co
muna Dragos Vodă s-a desfășurat în
această perioadă de muncă intensă
pentru stringerea la timp și fără
pierderi a recoltei și depozitarea co
respunzătoare a acesteia, pentru
efectuarea de bună calitate a tuturor
lucrărilor agricole de sezon. Zona
unde a aterizat elicopterul preziden
țial redă imaginea Bărăganului la
acest sfîrșit de iulie : se acționează
fără preget pentru eliberarea tere
nului de paie, la transportul lor de
pe cîmp fi.ind folosite în bună mă
sură atelaje cu tracțiune animală.
Acolo unde ogorul a rămas liber, au
intrat tractoarele. Se lucrează cu
spor la întreținerea culturilor prăsi
toare. De pe o mare suprafață a fost
recoltat ovăzul. De asemenea, sînt în
toi recoltatul și treieratul fasolei.
în imediata apropiere se află o
solă cultivată cu ricin, pe care secre
tarul general gl partidului o exami

nează cu atenție. Specialiștii coope
rativei agricole de producție infor
mează că această cultură ocupă o
suprafață de 250 hectare. Nivelul re
coltei se va situa între 4 500 și 5 000
kg în medie la hectar.
Starea de vegetație a plantelor
face o bună impresie. Tovarășul
Nicolae Ceaușescu a subliniat că pe
un asemenea teren, dacă se lucrează
cum trebuie, semănînd mai devreme
decit s-a semănat în acest an si utilizind soiuri mai precoce pentru a
evita prelungirea ciclului de coacere
în săptămînile de toamnă, asigurind
o densitate mai mare și folosind
sistemul de irigare prin brazdă, se
vor putea obține producții și mai
mari. Secretarul general al partidu
lui a apreciat preocupările conduce
rii cooperativei agricole de producție
de a folosi în întregime plantele de
ricin și a trasat specialiștilor sar
cina să găsească soluții pentru folo
sirea în general, a tuturor restu
rilor vegetale de la această plantă,
îndeosebi a frunzelor și capsulelor.
Pe miriștea de ovăz s-a purtat o
discuție cu privire la densitatea vii
toarelor culturi. Ia sistemele de re
coltare
menite
să determine o
creștere a recoltei și diminuarea
cantității de resturi vegetale. Au
fost apreciate sistemul de balotare
a paielor și organizarea transportă
rii acestora cu atelajele cu tracțiune
animală.

Prințul-secretar al comitetului
județean de partid a informat pe
secretarul general al partidului că
în unitățile de stat și cooperatiste
din județ se muncește intens pen
tru a termina cit mai repede și cît
mai bine lucrările prevăzute pentru
această perioadă a anului.
Tovarășul Nicolae Ceaușescu a
subliniat că în județ sînt condiții
pentru realizarea unor recolte mai
mari decît cele din acest an, dar
aceasta impune folosirea bunelor
condiții existente, respectarea cu
strictețe a tehnologiilor de mare
productivitate, a densității prevăzu
te, evitarea oricărei pierderi de re
coltă. Secretarul general al partidu
lui a cerut ministrului agriculturii,
Gheorghe David, ca în toate jude
țele țării să fie aplicate ferm nor
mele stabilite pentru semănatul ce
realelor. astfel încît, prin valorifica
rea potențialului productiv al pămintului, asigurind densitatea opti
mă la fiecare cultură, să se obțină
producții cit mai mari la hectar.
Secretarul general al partidului
s-a apropiat de cooperatorii aflați pe
cîmp, le-a strîns mîna, le-a adresat
cuvinte de mult succes in munca
lor.
La sfîrșitul vizitei, vorbind tu
turor Celor prezenti. tovarășul
NICOLAE CEAUȘESCU a spus:
„Dragi tovarăși, doresc să vă adre
sez cele mai calde felicitări pentru
producțiile obținute în acest an Ia

griu, ovăz si Ia alte culturi. As vrea
totuși să spun că. dacă Ia ovăz, de
exemplu, densitatea ar fi fost mai
mare, recoltele ar fi fost și mai
bune. De acest lucru trebuie să ți
neți seama pentru anul viitor.
Vă felicit pentru rezultatele obți
nute și vă urez ca și la celelalte
culturi — care am constatat că se
prezintă bine — să obțineți pro
ducții cît mai mari, ceea ce va asi
gura și creșterea veniturilor coope
ratorilor, și sporirea contribuției Ia
dezvoltarea generală a tării. Vă do
resc multă sănătate si fericire 1“
Cooperatorii, ceilalți, locuitori ai
comunei aflați aici au primit cu
bucurie aprecierile și urările secre
tarului general al partidului, anlaudind din inimă, scandind îndelung
„Ceaușescu — P.C.R. !“. „Ceaușescu
și poporul I", „Ceaușescu — reales
la al XIV-lea Congres !“.
Mulțumind cu deosebită conside
rație pentru vizită, pentru aprecieri
și pentru indicațiile date in cursul
vizitei, primul-secretar al comite
tului județean de partid a asigurat
pe tovarășul Nicolae Ceaușescu. pe
tovarășa Elena Ceaușescu că locui
torii comunei, oamenii muncii din
întregul județ sînt hotărîți să facă
totul pentru a obține rezultate cit
mai bune in toate sectoarele, pen
tru a îndeplini întocmai obiectivele
și sarcinile stabilite.

Ambasadorul israelian a ex
primat vii mulțumiri președintelui
Nicolae Ceaușescu. Consiliului de
Stat și guvernului român pentru
sprijinul acordat în îndeplinirea mi
siunii sale in România.

PLANUL IN ÎNTREAGA ECONOMIE]

REALIZAT INTEGRAL

Vibrantă expresie a sentimentelor de dragoste și prețuire față de conducătorul
iubit al partidului și al țării, prilej de analiză concretă, la fața locului,

în cadrul întrevederii au fost
evocate relațiile existente intre cele
două țări, exprimindu-se dorința
ca aceste raporturi să se amplifice
în continuare in interesul ambelor
popoare, al cauzei destinderii, păcii
și colaborării internaționale.

- pînă la 23 August pe opt luni, pînă
la Congresul al XIV-lea pe întregul an!
Ani convingerea că toate colectivele de oameni
ai muncii din întreaga țară, comitetele județene de
partid vor răspunde la angajamentul județului Con
stanța, al oamenilor muncii din acest județ cu an
gajamentul de a tace totul pentru a obține, de ase
menea, rezultate cit mai bune și de a realiza produc
ția, pe întregul an, in cinstea Congresului al XIV-lea !
NICOLAE CEAUȘESCU
acest an de o serie de județe și
în aceste zile premergătoare
race și aride ale Dobrogei în ade
numeroase unităli economie care
marii sărbători naționale și în invărate grădini înfloritoare. în alte
au raportat însemnate depășiri ale
tîmpinarea Congresului al XIV-lea
domenii de activitate. Totodată,
prevederilor Ia producția fizică si
al partidului, in întreaga economie,
răspunzind cerințelor sl obiective
export, la ceilalți indicatori, de
lor formulate de secretarul gene
în toate sferele activității econoral al partidului, la marea adu
monstrează realismul sarcinilor de
mico-sociale se desfășoară o am
plan stabilite pentru acest ân. fap
nare
.
populară
din
municipiul
Con

plă întrecere socialistă pentru în
stanța, organizația județeană de tul că sînt asigurate toate condi
deplinirea înainte de termen si de
partid s-a angajat să realizeze pla
țiile tehnice și materiale pentru
pășirea sarcinilor: de plan la toți
indicatorii cantitativi si calitativi.
desfășurarea unei activități ritmi
nul la producția industrială in pro
ce. de inaltă eficiență. într-o ase
Se dă expresie in felul acesta vo
fil teritorial pe opt luni in cinstea
zilei de 23 August, iar pe întregul
menea angajare de forte, cu atît
inței unanime a clasei noastre
mai
mult trebuie să se manifeste
an
pînă
la
Congresul
al
XIV-lea
si
muncitoare, a tuturor oamenilor
rolul organelor si
organizațiilor
a adresat tuturor județelor și mu
muncii, a întregului popor de a
de partid, al comuniștilor in mobi
nicipiului București chemarea de
răspunde prin fapte chemării-inlizarea tuturor forțelor umane,
a-și însuși toate aceste obiective
clemn adresate de tovarășul
NICOLAE CEAUȘESCU, secretarul
tehnice și materiale disponibile.
și de a face din ele obiective cenin sprijinirea con
general al parti
siliilor oamenilor
dului, de a se
muncii, a organe
acționa cu toa
lor de conducere
te forțele, in toa
RĂSPUNSURI
MUNCITOREȘTI
PRIN
FAPTE
colectivă din în
te domeniile pen
treprinderi și cen
tru realizarea in
tegrală a sarcini CHEMĂRII ADRESATE LA MAREA ADUNARE trale pentru so- ,
lor de plan pe
luționarea opera
opt luni pină la
tivă, eficientă a
23 August, iar pc
POPULARĂ DIN MUNICIPIUL CONSTANTA fiecărei
probleme
întregul an pină
de care depinde
ia Congresul al
bunul mers al
XIV-lea al parti
producției.
dului.
Răspunzind acestor cerințe, maî
Mobilizați pe deplin de îndemtrale ale întrecerii socialiste pe
anul 1989. .
multe județe si mari unități eco
nurlie adresate de secretarul genomice au raportat in ultima pe
Oamenii muncii din întreaga
neral al partidului, de chemarea
rioadă îndeplinirea înainte de ter
economie — din industrie, agricul organizației județene .Constanța
de partid?' oamenii muncii din
men a planului pe șapte luni din
tură, de pe șantierele de investiții,
fiecare întreprindere, din fiecaacest an la producția fizică si ex
din institutele de cercetare și pror
re județ și ramură a econoiectare — au așadar datoria patrio
port. la ceilalți indicatori, S-a
tică să îsl intensifice eforturile,
cîstigat în felul acesta un timp
miei au acum datoria de onoare.
_____
să acționeze cu energie și compe de mare răspundere patriotică, de
prețios pentru pregătirea temeitentă profesională pentru a răs
nică și trecerea la realizarea proa face totul pentru a întîmpina cu
luna aupunde exemplar acestei chemări Ia
ducției .prevăzute
_____
„pentru
___ .. ___
.
rezultate cît mai bune în produc
întrecere. .Am convingerea — a ție ziua de 23 August si 'Congresul
gust și perioada care a mai rămas
pină la încheierea celui de-al pa
subliniat secretarul general al
al XIV-lea al partidului, de a ac
trulea an al actualului cincinal.
partidului — că toate colectivele
ționa neabătut pentru Înălțarea pa
înscriindu-se în efortul general
de oameni ai muncii din întreaga
triei pe noi culmi de progres și
făcut de întreaga tară, oamenii
țară, comitetele județene de partid
,____ Constanta
_______
au
vor răspunde la angajamentul ju
muncii din județul
civilizație.
raportat, la rindul.lor, cu prilejul
dețului Constanta, al oamenilor
recentei vizite de lucru efectuate
muncii din acest județ cu anga
IN PAGINA A 3-A prezentăm
aici de tovarășul Nicolae Ceaușescu.
jamentul de a face totul pentru a
noi acțiuni, noi inițiative și mă
împreună cu tovarășa Elena
obține, de asemenea, rezultate cit
suri luate într-o serie de mari
Ceaușescu. însemnate succese obți
mai bune si de a realiza producția
nute in anii care au trecut de la
pe întregul an, in cinstea Con
unități economice pentru înfăp
Congresul al IX-lea al partidului
gresului al XIV-lea 1“
tuirea exemplară a angajamen
in industrie, agricultură, investiții,
Rezultatele obținute in produc
telor asumate.
ție in perioada care a trecut din
în transformarea păminturilor să

IN TELEGRAME ADRESATE TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU
Oameni ai muntii de pe ogoare raportează telrâra
recoltării griului si obținerea unor producții mari la hectar
'

,
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Mărețele înfăptuiri ale poporului român
-expresie a forței și superiorității
orînduîrii socialiste
Transformările profunde care au
avut loc in perioada inaugurată de
revoluția de eliberare socială și na
țională, antifascistă și antiimperialistă din August 1944 și, îndeosebi,
după Congresul al IX-lea. mo
ment de cotitură în viața partidu
lui și poporului, și-au găsit ex
presia în înnoirile fără precedent
care au schimbat din temelii înfă
țișarea tării. însăși geografia sa economică și socială. Ele — după
cum se arată în documentele
programatice pentru cel de-al
XIV-lea Congres al partidului —
dau cu adevărat măsura marii
prefaceri materiale și spiritua
le a societății românești, o socie
tate în care împlinirea umană, drep
tatea Socială, libertatea națională și
suveranitatea deplină a patriei con
stituie o realitate insuflețitoare. în
cursul acestui proces, România a
parcurs un drum lung, de la orinduirea capitalistă, bazată pe exploa
tare și asuprire, la societatea socia
listă multilateral dezvoltată în curs
de construire ; dintr-o tară slab
dezvoltată din punct de vedere eco
nomic, România a devenit o țară
socialistă industrial-agrară în plină
dezvoltare, pe baza celor mai noi
cuceriri ale științei și tehnicii.
în anii construcției socialiste —
subliniază secretarul general al
Partidului Comunist Român, tova

rășul Nicolae Ceaușescu, în cuvîntarea la Plenara C.C. al P.C.R. din
27—28 iunie 1989 — poporul român,
sub conducerea gloriosului nostru
partid comunist, a străbătut mai
multe etape istorice și a ajuns la
un asemenea nivel de dezvoltare economico-socială, de civilizație ge
nerală cum nu s-a realizat intr-o
perioadă de sute de ani și, cu deo
sebire. in întreaga perioadă de dez
voltare capitalistă. în procesul re
voluționar unic de făurire a noii
orînduiri sociale și îndeosebi în epoca deschisă de Congresul al IXlea eforturile clasei muncitoare, ale
întregului popor au fost orientate
spre dezvoltarea în ritm susținut a
forțelor de producție, făurirea unei
industrii naționale moderne, reali
zarea unei agriculturi intensive, de
inaltă productivitate, încorporarea in
producție a cuceririlor revoluției tehnico-științifice la scară națională,
creșterea accentuată a productivită
ții muncii, ridicarea nivelului teh
nic și calitativ al produselor etc. Pe
această bază. în perioada 1945—1989,
producția industrială a crescut de
peste 135 de ori, din care de 120 de
ori după Congresul al IX-lea al
partidului. Producția agricolă a spo
rit de peste 10 ori, din care
de peste 6 ori după 1965, iar
venitul national de peste 40 de ori,
din care de 33 de ori în aceeași pe

rioadă de după Congresul al IX-lea.
Volumul comerțului exterior a cres
cut de 45 de ori față de 1950 ; fon
dul de consum a sporit, in aceeași
perioadă, de peste 18 ori. Români i
realizează în prezent producții pe lo
cuitor la unele produse care sînt
caracteristice țărilor din grupa cu
dezvoltare economică' medie sau
chiar dezvoltate.
Ca urmare a transformărilor ca
litative produse în economia națio
nală s-au înregistrat modificări im
portante în structura populației ocupate, care, la sfîrșitul anului 1988,
a ajuns la peste 11 milioane. Ast
fel. in 1937. populația ocupată în in
dustrie reprezenta 37,4 la sută din
totalul populației ocupate, față de
12 la sută în 1950 și 19,2 la sută în
1965. iar populația ocupată în agri
cultură era de 28,2 la sută fată de
74,1 la sută in 1950 și 56,5 la sută
în 1965. Clasa muncitoare a deve
nit cea mai puternică forță socia
lă a țării. îndeplinindu-și misiunea
istorică de a conduce, în alianță cu
țărănimea, intelectualitatea, cu ce
lelalte categorii și forte sociale, în
treaga națiune pe calea socialismu
lui și comunismului.
în asigurarea dezvoltării multila
terale a tării un rol hotărî tor l-a
avut și îl are politica partidului și
(Continuare în pag. a IV-a)
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CUM PARTICIPA COMUNIȘTII LA ACTIVITATEA
CONSILIILOR OAMENILOR MUNCII
Atit la Plenara C.C. al P.C.R. din
iunie a.c., Cit și la recenta Plenară
a Consiliului Național al Oamenilor
Muncii, tovarășul Nicolae Ceaușescu
a subliniat necesitatea* de a se fo
losi cît mai eficient cadrul demo
cratic de conducere a întreprinderi
lor, de a se imprima activității or
ganismelor sale un puternic spirit
creator, revoluționar. Este o cerință
adresată fiecărui component al acestor organisme, dar, in primul
rind, organelor și organizațiilor de
partid, care au datoria de a impri
ma acest spirit prin comuniștii care
activează în cadrul acestora, prin
prezenta secretarilor comitetelor de
partid in fruntea consiliilor oameni
lor muncii, în calitate de președinți.
Așadar, cum se asigură — prin
intermediul acestora — participarea
comuniștilor la activitatea consilii
lor oamenilor muncii, la perfecțio
narea actului de conducere demo
cratică a întreprinderilor 7
Investigația de astăzi — efectuată
împreună cu corespondenții noștri
din județele Sălaj și Cluj — oferă
citeva concluzii cu valabilitate mai
largă, pe care le supunem atenției.

Contribuții totale
și contribuții... limitate ?
în discuția cu tovarășul loan
Culda, secretar al comitetului de
partid, președinte al consiliului oa
menilor muncii de la întreprinderea
de Conductori Electrici Emailați din
Zalău, am abordat multiple proble
me legate de buna funcționare a ca
drului democratic de conducere a)
unității, și in special a consiliului
oamenilor muncii. La una din între
bări : „Apreciațl ca bună, ca efi
cientă participarea comuniștilor la
dezbaterea și soluționarea probleme
lor în cadrul reuniunilor de lucru
ale organului de conducere colectivă
al întreprinderii ?“ — am primit un
răspuns asupra căruia vrem să stă
ruim mai mult. înainte însă de a
vi-1 face cunoscut, precizăm că, pe
ansamblu, consiliul oamenilor mun
cii de aici desfășoară o activitate
bună. Și acum iată răspunsul : La
dezbaterile din cadrul organului de
conducere colectivă participă activ
și responsabil toți membrii, dar în
mod diferențiat, în funcție de gra
dul de implicare și de complexita
tea problemelor de care răspund. în’
felul acesta, unii din membrii consi
liului oamenilor muncii au mai mul
te intervenții la dezbaterea proble
melor. alții mai puține, limitate la
problemele cu care au tangență
directă. Nu s-a pus și nu se pune
problema lipsei totale de participare
din partea vreunui membru al con
siliului oamenilor muncii la dezba
terea problemelor aflate în atenția
noastră.
Citit și recitit, acest răspuns pare
absolut corect. De ce ne onrim
atunci asupra lui 7 Pentru că el
propune o contribuție in funcție
de... funcția pe care o au membrii
consiliului oamenilor muncii pe
scara ierarhiei tehnico-administrative, și nu în funcție de poziția .p.e
care trebuie s-o aibă, in calitate de
oameni investiți cu acest mandat, de
adunarea generală, față de anali
zarea fiecărei probleme și a tuturor.

Ci asemenea „gîndire compartimen
tată" a calității de membru al or
ganului de conducere colectivă ar
conduce în practică — cum de fapt
se șl întîmplă în unele locuri — la
participarea la actul deciziei numai
a cadrelor cu muncă de răspundere
— director, inginer-șef. contabil-șef
— pentru că ele au tangență cu pro
blemele tehnico-economice majore,
iar ceilalți membri ar avea „rolul"
de a vota decizia acestora pe bază
de... încredere. Este — acoîo unde
se manifestă — o optică greșită șl
ea trebuie combătută cu toată fer
mitatea. Contribuțiile la soluțio-
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narea problemelor pot fi inegale, în
funcție de pregătirea tehnico-economică a fiecăruia, dar toți membrii
consiliului oamenilor muncii trebuie
să cunoască bine problemele, să se
și pregătească pentru rezolvarea
lor. Altfel se ajunge, practic, la o
pseudoparticipare.

Cînd este „acceptat",
formalismul perseverează
Dacă cineva ar parcurge proble
mele înscrise în acest an pe ordinea
de zi a consiliului oamenilor mun
cii de la întreprinderea „Someșul"
din Cluj-Napoca — fără să fie atent
și la „detalii" — ar rămîne cu im
presia unei activități dacă nu foarte
bune, cel puțin bune. Pe agenda
acestuia au figurat, de regulă, pro
bleme importante, ca de exemplu
îndeplinirea planului la investiții,
realizarea programului de perfec
ționare a organizării și modernizare
a producției, ridicarea nivelului teh
nic și calitativ al produselor, îmbu
nătățirea activității de întreținere și
reparare a utilajelor, participarea
mai activă a centrului de calcul la
perfecționarea deciziilor ș.a. Indis
cutabil —- probleme majore, intro
duse în mod oportun pe ordinea de
zi. (Asupra modului cum au fost
analizate și soluționate vom reveni).
Chiar și bilanțul unității pe primele
5 luni, concretizat in realizarea pro
ducției fizice, a indicatorului de ca
litate și a exportului, relevă o anu
mită preocupare a consiliului oame
nilor muncii de a asigura o con
ducere și o gospodărire cît mai .efi
ciente acestei întreprinderi.
De ce spunem doar o . anumită
preocupare 7 Pentru că, intrind în
detaliile de care aminteam, se con
stată că activitatea organului de
conducere colectivă de aici, care are
în componenta sa 27 de membri,
dintre care peste 75 la sută sint
comuniști, este adeseori „subțiată"
de prezența unor fenbmene, de fpr-'
m'alism. Iar împotriva aCeStora, 'co-3
munistli investiți să acționeze in•
consiliul oamenilor muncii se'mahi-’
festă uneori concret, combativ —
așa cum ar trebui s-o facă intot-

Legea e aceeași
pentru fiecare cetățean
Faptele care fac obiectul scrisorii
de față, adresate redacției de dr.
Teodora Șerban, medic coordonator
din anul 1978 al dispensarului din
comuna Lungulețu, județul Dîm
bovița, ar putea fi considerate mi
nore doar la o analiză sumară. Dar,
cind este vorba de respectarea le
galității, a principiilor și normelor
ce guvernează Întreaga activitate
din toate domeniile, a disciplinei de
partid, în ultimă instanță, faptele,
oricit de mărunte ar părea, au egală importanță și, ca atare, ele me
rită să fie analizate din același
unghi al responsabilității sociale, al
consecințelor ce le comportă. Este
și motivul pentru care am și por
nit pe urmele acestei sesizări, verificind-o la fața locului, împreună
cu directorul spitalului Titu. care co
ordonează dispensarul din Lungulețu. dr. Antigona Georgescu, și re
prezentantul direcției sanitare a ju
dețului, consilie
rul juridic Ion
Miloșoiu.
în esență, sem
natara
scrisorii
semnala că, la
începutul
lunii
iunie a.c.. după
ce efectuase un
rest de concediu
de odihnă, legal
aprobat de conducerea spitalu
lui Titu, a constatat că prima
rul comunei, Valeria Dobre, i-a
tăiat, pe nedrept, din retribu
ție trei zile (4, 6 și 8 mai), pe
motiv că ar fi absentat de la locul
de muncă. Pe de altă parte, sem
natara scrisorii afirma că nu poa
te colabora cu primarul comunei,
care o șicanează și o reclamă tot
timpul la direcția sanitară, cerînd
sancționarea ei, deși își face con
știincios datoria.
Din capul locului se cuvine mențîonat că lucrurile se prezintă întocmai cum au fost relatate în scrisoare. Nu vom reține însă atenția
cititorilor cu prea multe amă
nunte privind „istoria" acestui caz.
Menționăm doar citeva date concludente. Mai intîi. in ce priveste activitatea desfășurată de
medicul Teodora Șerban. aceasta este apreciată ca bună de către conducerea spitalului Titu și re
prezentanții direcției sanitare jude
țene. care au făcut verificări la fața
locului, de însuși primarul comu
nei, la Lungulețu inregistrîndu-se
indicatori buni in ce privește ocro
tirea sănătății populației. Acest fapt
merită cu atit mai mult evidențiat
cu cit alți 5 medici care figurează
pe schema dispensarului și ar tre
bui să-și desfășoare activitatea aici
au fost detașați la... București sau
Titu. Așa că, munca acestora a tre
buit să o suplinească dr. T. Șerban,
medicul stomatolog care a rămas in
comună și cadrele medii. în al doi
lea rind, măsura luată de primarul
comunei de a o considera pe T. Ș.
absentă în zilele respective și mo
dul in care a procedat sint abuzive
și ilegale. La cea mai simplă veri
ficare (pe care primarul nu a con
siderat necesar să o facă) se poate
vedea ușor că în acele zile doctorița
Șerban a fost în activitate, veghind

deauna — dar alteori închid și ei
ochii și deschid „drum liber" forma
lismului. Dar să argumentăm. O ati
tudine din prima categorie au avut
comuniștii loan Mureșan, Alexandru
Nistor, Somogy Adalbert și Maria
Baciu cînd s-a analizat stadiul
realizării planului de investiții. Ei
au criticat pe bună dreptate faptul
că organul de conducere colectivă a
urmărit mai mult Îndeplinirea glo
bală a planului de investiții și mai
puțin două din secțiunile sale deo
sebit de importante — lucrările de
punere în funcțiune a utilajelor noi
și cele de efectuare a întreținerilor

la sănătatea locuitorilor comunei, existind suficiente dovezi in acest
sens. In al treilea rind, sesizarea fă
cută de primar Ia direcția, sanitară
a județului a fost găsită neînteme
iată de colectivul care a verificat-o,
nefiind motive pentru sancționa
rea sa.
Discutînd aceste lucruri cu Vale
ria Dobre, primarul comunei, în afara unor afirmații vagi (in sensul
„doctorița nu-și respectă programul
de muncă, nu răspunde întotdeauna
la chemările primăriei etc.“) și a
unor amenințări („am să-i demonstrez eu cum trebuie să se munceașcă la dispensar !“), alte argumente sau fapte care să-i' justifice
atitudinea nu ne-a putut prezenta.
La încheierea investigațiilor, re
prezentanții spitalului Titu și ai di
recției sanitare ne-au dat asigurări
că vor lua măsuri pentru intrarea
in legalitate și vor dispune restitui
rea sumei reți
nute ilegal din
retribuție, acordind, in același
timp, tot spriji
nul necesar pen
tru
instaurarea
unei
atmosfere
de lucru sănătoa
se. pentru o bună
colaborare între
primărie și dispensar. Despre toate
acestea a fost informat la vremea
respectivă și comitetul județean de
partid.
Așa stînd lucrurile, am hotărit ini
țial să nu dăm publicității acest caz,
în speranța că situația va intra pe
un făgaș normal, că primarul comu
nei a înțeles că prin atribuțiile și
răspunderile ce le are este chemat
să acționeze primul, că un adevă
rat activist al partidului, pentru in
staurarea unui climat de muncă să
nătos, pentru ca fiecare, la locul
său de muncă, să respecte cu stric
tețe' prevederile legii. Speranțele
noastre însă nu s-au adeverit. Pen
tru că, așa cum ne-a sernnalat din
nou dr. T. Șerban, primarul co
munei continuă să o șicaneze, să o
persecute, să o dea afară din sediul
primăriei.
ConSiderînd. probabil, că funcția
pe care o deține i-ar da anumite
drepturi în plus, i-ar putea permite
să dispună măsuri nu după lege,
_ ci
după bunul său plac, primarul a tre
cut-o din nou intr-una din zile (23
iunie a.c.) absentă în pontaj pe
doctorița Șerban, deși aceasta avea
zi liberă legal acordată de direcția
spitalului.
Procedind în acest mod. ilegal, se
pare că pentru primarul comunei
Lungulețu nu este suficient de clar
faptul că respectarea neabătută a
normelor legale, a legalității de că
tre toate organele de stat, de că
tre toți activiștii de partid, de stat
și obștești, de către fiecare cetățean
constituie condiția primordială pen
tru statornicirea unui climat sănă
tos de muncă, de crdine, de disci
plină și răspundere in toate dome
niile de activitate. Legea este una
pentru toți cetățenii și. ca atare, ea
trebuie să fie respectată de fiecare
cu cea mai mare strictețe..!

PE URMELE
UNEI SCRISORI

Gheorqhe PÎRVAN

și reparațiilor. Rezultatul ? Activi
tatea de investiții a fost raportată
ca un indicator cu realizări bune,
dar — după cum s-a văzut — el
are... lipsuri serioase. Ne-am putea
referi și la alte exemple vizînd
„profunzimea" unor astfel de analize
— șl in primul rînd la cele privind
încadrarea în costurile de producție,
unde se înregistrează importante
depășiri — dar pe oprim aici. Nu
pentru că asemenea probleme n-ar
merita să fie abordate, ci pentru a
aduce in discuție modul în care în
țeleg unii membri ai consiliului
oamenilor muncii, șl în primul rind
comuniștii, să asigure acestui orga
nism al autoconducerii muncitorești
o funcționare eficientă, democratică.
Răsfoind procesele-verbale ale șe
dințelor de lucru ale consiliului oa
menilor muncii constatăm că există
o adevărată „normă" de a absenta
— și chiar din partea unor comu
niști — de la acestea. Ca apre
cierea să nu surprindă pe nimeni,
o argumentăm. De pildă. în ședința
consiliului oamenilor muncii din 17
mai au fost prezenți nțimai 19 mem
bri din cei 27 aleși în acest orga
nism ; în cea din 23 mai —ca să
nu ne referim Ia exemple mai înde
părtate — au fost prezenți cu unul
în plus — 20, iar restul au... absen
tat. Ce fel de dezbatere democra
tică a problemelor, ce fel de con
ducere colectivă se asigură în aceste
condiții 7
Secretarul comitetului de partid,

tovarășa Marta Ciglenean, omul
chemat să dea ripostă atitudinii de
formalism față de activitatea . consi
liului oamenilor muncii, se arată ea
însăși „mirată" de existența acestei
situații: „Vom analiza in cadrul
biroului comitetului de partid aceas
tă situație și vom lua neîntîrziat
măsuri pentru ca asemenea abateri
să nu se mai repete".
Evident —această măsură e bună
și necesară, dar de ce s-a așteptat
atit ?

Cîteva concluzii care invita
la reflecții mai largi
Din multitudinea de aspecte pe
care le implică răspunderile ce re
vin membrilor consiliilor oamenilor
muncii, și în primul rind comuniști
lor ce fac parte din aceste organis
me democratice, am desprins două
ipostaze — cum se vede — critice.
Ele pun în lumină adevărul că pe
fondul unei participări reale, active
a comuniștilor la activitatea organe
lor de conducere colectivă din în
treprinderi, la perfecționarea ei. există — in unele locuri — și o în
țelegere limitată a atribuțiilor ce re
vin. în cadrul acestora, fiecărui
membru, fiecărui comunist. Nu în
totdeauna. deși consiliile oamenilor
muncii sint organe alese de adună
rile generale ale oamenilor muncii,
acestea raportează despre modul
ctim funcționează, cum asigură par
ticiparea tuturor celor învestiți cu
acest mandat Ia adoptarea și înde
plinirea hotărîrilor. Iar actualele adunări generale au posibilitatea
să-și exercite mai activ această importantă atribuție.
Iată de ce este de datoria comitetelor de partid, a birourilor aces
tora. să acorde pretutindeni mai
multă atenție modului în care func
ționează consiliile oamenilor muncii,
în care își îndeplinesc atribuțiile
membrii acestora, să determine —
prin controlul de partid — desfășu
rarea unei munci eficiente, pătrun
se de spirit revoluționar, care să
îmbine in mod armonios munca co
lectivă cu răspunderea personală,
care să asigure îndeplinirea sarcini
lor de plan atit prin efortul propriu
Ia locul de muncă al fiecărui mem
bru, cît șl prin participarea la con
ducerea eficientă a activității fie
cărei unități.

Nenoiu, cel mai tînâr oraș din județul Buzău

Marln OPREA
Euqen TEGLAS
Constantin PRIESCU

Volum sporit de prestări servicii
pentru populație
VASLUI
Preocupările consiliilor populare
pentru înființarea de noi activități,
amplificarea și diversificarea celor
existente, utilizarea mai intensă a
forței de muncă, a materiei prime
si materialelor existente au avut
drept rezultat sporirea continuă a
volumului prestărilor de servicii si
industriei mici, care răspund în mai
mare măsură și la un nivel calitativ
superior cerințelor mereu crescinde
ale populației.
— De la începutul anului, ne spu
ne tovarășa Lenuța Tarhon, Dreședintele Uniunii Județene a Coo
perativelor Meșteșugărești, volumul
prestărilor de servicii este mai mare
cu circa 50 milioane lei față de pre
vederi și cu 14 la sută superior
celui din aceeași perioadă a anului
trecut. Mai buna cooperare cu în
treprinderile industriale republica
ne. testarea cerințelor populației și
crearea unor activități si secții noi
au tăcut ca, în majoritatea unități
lor de acest profil, dar și pe ansam
blu, să se depășească simțitor pla
nul la producția-marfă și produc
ția fizică. Rezultate bune au obținut,
pînă acum, unitățile cooperației
meșteșugărești din Vaslui, Bîrlad si
Huși, întreprinderea Județeană de

CRONICA DE ÎNCEPUT
A NOULUI ORAȘ NEHOIU

Producție Industrială și Prestări
Servicii, întreprinderea de Produc
ție și Prestări Servicii în Construc
ții. (Petru Necula).
GALATI
întreprinderea
Județeană
de
Producție Industrială și Prestări
Servicii Galați a înființat în acest
an 16 noi unități de prestări ser
vicii cu profiluri diverse: reparații
tinichigerie auto; reparații meca
nică fină, transport cu atelaje
hipo, confecții plăpumi, croitorii,
reparații incălțăminte și altele,
amplasate în mare majoritate în
mediul rural. Pînă la sfîrșitul acestui an vor mai fi înființate încă
24 de unități cu profiluri precum:
confecții metalice, foraje de fintîni, tîmplărie-dulgherie, d&răeit si
tors lină etc. în acest fel. rețeaua
de prestări servicii a întreprinde
rii va depăși 350 de unități. în ur
mătorii doi ani este prevăzută în
ființarea de noi prestări și unități
la parterul blocurilor ce vor fi
date in folosință in Galați, precum
și în comunele Schela-Smîrdan,
Foltești, Cudalbi, Tudor Vladimirescu. Ghidigeni, Frumușița, Umbrărești, Hanu-Conachi și altele.
(Dan Plăeșu).

*

Nu cu mulți ani în urmă, blocuri moderne de locuin
Nehoiu era o localitate țe, străzi pietruite și as
foarte puțin cunoscută în faltate, au dotat-o cu tot
țară. Totuși, oamenii Ne- ceea ce-i trebuie ca «echi
hoiului, comună așezată în pament de confort, cana
munții Buzăului,
aveau lizare, rețea de apă curen
miini de aur, meritau să tă etc. Platforma indus
se afle despre ei cum trială a tinărului oraș din
muncesc, cit de pricepuți munții Buzăului numără
sint intr-ale pădurii. „De acum, pe lîngă marea în
cînd se știu ei pe lume — treprindere forestieră și
ne mărturisea inginerul de mobilă, o tînără între
Nicolae Costache, directo prindere de tricotaje și urul întreprinderii Fores nități din domeniul in
tiere de Exploatare și dustriei alimentare. Orașul
Transport Nehoiu — au are un liceu industrial
prelucrat lemnul Carpați- care pregătește forța de
lor, dindu-i forme care in muncă pentru sectorul fo
cintă ochiul privitorului, restier al județului, un
mobila realizată de ei a- spital cu 240 de paturi, în
vînd faima de a fi de cea care-și desfășoară activi
mai bună calitate". Da, a- tatea 30 de medici, un
ceastă întreprindere este o complex hotelier, noi săli
unitate cu veche tradiție" în de clasă și grădinițe. S-au
industrializarea lemnului. construit peste 1 000 de aMuncesc aici citeva mii de partamente în frumoase
arhitectură
oameni. Imaginea tăietoru blocuri cu
lui de pădure de altădată, montană, cu spații comer
cu toporul și joagărul pe ciale și de prestări de
umeri, a rămas amintire servicii la parter, un cine
pentru cei mai vîrstnici. matograf, un nou și mo
Ca în toate exploatările dern local de poștă și, re
forestiere, se folosește fe cent, un tot atit de frumos
răstrăul electric, s-a ex centru de creație și cul
tins mecanizarea operațiu tură socialistă „Cintarea
nilor de scos și apropiat României". Cooperativa alemnul, s-au implementat gripolă de producție, cea
pol tehnologii de valori de producție., achiziții și
ficare superioară a lemnu- desfacere
___ ___
_a
_____
mărfurilor,
lui. înn perioada 1972—1982
198.2 precum și sectoarele de
' - s-au dat
c in
‘ folosință
‘
două _______
.industrie
_ .......mică și preștări
noi și moderne fabrici de servicii au înregistrat și
mobilă, iar valoarea pro ele o continuă dezvoltare,
ducției globale anuale a în apropierea orașului,, Ia
trecut de jumătatea de mi Nehoiașu, prima centrală eliard, fiind exprimată în- lectrică din această zonă
tr-o gamă largă de pro supune apa
Buzăului,
duse finite, între care mo transformind-o în energie
bila sculptată este mult electrică. Urmează să in
, apreciată în țară și pe pie tre în funcțiune, nu peste
țele externe.
multă vreme, alte centrale
Datorită politicii știin aflate în construcție. Ațifice de dezvoltare armo mintind acest lucru, tre
nioasă, echilibrată a tu- buie relevat faptul că
țării, mulți dintre țapinarii de
turor localităților
promovată cu consecven ieri sînt astăzi construc
ță
de
tovarășul tori hidroenergeticieni, luNicolae Ceaușescu, benefi crînd la barajele de la Siciind an de an de impor riu și Surduc.
tante fonduri de investiții,
Deschizînd tot mai larg
acești munteni
harnici ferestrele urbanizării, Ne
și ambițioși și-au recon hoiu este supus în acest
struit, pur și simplu, loca an unor... operații estetice
litatea, au îmbogățit-o cu pe planul sistematizării.
ceea ce constituie esenția- „Celor peste o mie de alul unei așezări urbane — partamente Ti se vor a-
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dăuga încă 50, anul
cesta, in centrul civic,
diul
politico-administrativ, noi spații de joacă
pentru copii și locuri de
parcare pentru autoturis
mele nehoienilor și ale
turiștilor ce au descoperit
frumusețea peisajelor din
zona noastră și pentru
care vrem să âsigdrăm
condiții de odihnă și agre
ment ca într-o adevărată
stațiune montană — ne
spune tînărul primar al urașului, Valerian Nedelcu.
Pină la venirea iernii,
vom finaliza spațiile de
cazare, pirtia de schi șl teleschiul de la Dudu, astfel
îneît vom fi bucuroși de
oaspeți pe tot parcursul anului. De asemenea, îm
preună cu cele 120 de ca
dre didactice, cu cei 30 de
medici și 60 de ingineri,
ciți lucrează în zona noas
tră, ne străduim să asigu
răm o viață spirituală pe
măsura posibilităților unei
populații în continuă creș
tere pe plan numeric și,
deci, și al cerințelor cul
turale.
Am început acest re
portaj prin prezentarea
principalei
întreprinderi
de pe platforma indus
trială a Nehoiului, cea
care, de fapt, a făcut posibilă implantarea primelor
elemente ale urbanizării
aici. Se cuvine deci să
prezentăm mai. în amă
nunt și cea mai tînără
întreprindere
industrială
de pe această platfor
mă; care rotunjește armo
nios portretul acestei lo
calități — întreprinderea
de tricotaje. întreprinderea
vine să pună în valoare în
semnatul potențial de for
ță de muncă feminină al
orașului. S-a format aici. în
tr-un răstimp foarte scurt,
un colectiv muncitoresc
foarte ambițios, a cărui
medie de vîrstă este de
numai 22 de ani. Această
unitate s-a înscris, prin
rezultatele unei munci de
înaltă calitate, între frun
tașele în întrecerea socia
listă, produsele sale fiind
apreciate și solicitate în

țară și în străinătate. „De
la 30—40 de produse in
1982, am ajuns acum la
180 — ne spune inginera
Rodica Buzllă, directoarea
întreprinderii. în acest an,
ponderea produselor de
calitate superioară și ex
tra depășește 80 la sută din
totalul producției. Frumu
sețea acestor meleaguri
avea și are corespondent
direcț in imaginația, în
clinațiile și aptitudinile
neholencelor, așa că ne-a
fost ușor, să formăm din
mijlocul lor creatoare de
modele". Vizitînd expoziția cu sute de noi modele
create în 1989, te convingi,
la fel de lesne, că linia
modei în domeniul tricota
jelor se hotărăște și aici, la
întreprinderea do Trico
taje Nehoiu. Respectul
față de profesiunea aleasă se regăsește in mar
ca fabricii din această lo
calitate montană, care de' vine, pe zi ce trece, mai
frumoasă prin munca neo
bosită a locuitorilor ei.
încheind această succin
tă prezentare a noului oraș
de pe meleagul Buzăului,
nu putem să nu consem
năm și un alt fapt plin de
semnificații și. implicații în
viața lui de toate zilele :
foarte mulți dintre nehoiehii care acum 15—20 de 1
anh treceau munții spre
Brașov și Covasna în căutarea altei meserii in afara celei de țapinar sau de
țăran au revenit, treptat,
acasă, în ultimii ani, pen
tru că meseriile pe care
le-au învățat sînt acum
tot atit de necesare la Ne
hoiu ca în oricare altă
parte a țării. O anume
mindrie specifică acestor
munteni viguroși, molcomi
la vorbă și tumultuoși în
fapte îi îndeamnă, să-și
pună forța brațelor și a
minții în slujba unor rea
lizări de prestigiu pentru a .
onora cum se cuvine noul
lor statut de orășeni.

Stelian CHIPER

»

vității. șoferii, cind ajung cu mași
nile în Capita®, dau telefon la dis
pecerat să întrebe unde duc marfg,
fără ca, o dată cu dirijarea mașini
lor sosite, să se facă și o verifi
care calitativă a mărfurilor. Acest
lucru ar conduce la drumuri pre
lungite. îneît s-a dat mandat șofe
rilor să răspundă în continuare de
calitatea mărfurilor, atestarea cali
tății produselor urmînd să se facă
— e adevărat, din punct de vedere
investigație intr-o piața agroalimentarâ
formal — ulterior, după 2—3 zile,
cind actele ajung la sediul intreprinderii I.L.F. și cînd se aplică
De ce nu cumpărați roșiile de
torllor implicați în activitatea de
ștampila C.T.C. Or. între timp, mărcare aveți nevoie de la I.C.S.L.F. 7
producție și desfacere, a primăriilor
furile au fost deja vîndute sau...
— am intrebat-o pe gospodina Țin
de sector și a celei municipale, hoea Pârlea, întîlnită în piața „Ilie
tărîtâ — așa cum ne-au asigurat cei
în piața „Ilie Pintilie" tocmai soPintilie",
în drept — să facă asfel incit acest
‘ sise autocamionul 21-B-3885 plin
an. al unor producții agricole cit mai
cu roșii proaspete. După descărcare
— Nu dțntr-o anume prejudecată
mari, să fie și un an ăl abundentei
și cîntărire, lăzile — contrar aștep
ocolesc unitățile I.C.S.L.F., ci por
tărilor și speranței cumpărătorilor,
în aprovizionarea bucureștenilor cu
nind de la un calcul elementar, gos
legume și fructe.
aflați la rînd. că se vor pune in
podăresc. Adeseori mi s-a întîmplat
vînzare — au fost... puse sub lacăt
ca din două kilograme de legume
Apreciind aceste sporuri
. .
cantitaîn „magazia de mină". De ce 7
cumpărate de Ia I.C.S.L.F. să rămîn
tive. cumpărătorii au formulat însă și
Pentru că, zi de marți fiind, trebu
cu un kilogram de produse bune,
o serie de observații. Ne vom referi
iau vîndute mai intîi cele rămase de
așa îneît diferența de preț care o
Ia două din ele : a) întîrzierea în
duminică, despre a căror ..prospe
plătesc la producători acoperă dife
apariția în magazine a unor sorti
țime"
nu se mai putea vorbi. „Dacă
rența de calitate.
mente de sezon și b) calitatea ne
nu le vînd. trebuie să le plătesc eu"
corespunzătoare a unor produse
Nu pot oferi unitățile I.C.S.L.F.
— se scuză gestionarul. „Păi pînă se
aflate la vînzare.
produse corespunzătoare calitativ 7
vînd roșiile rămase, se storcesc si
Adresind această întrebare celor ce
Dacă în iunie magazinele de lecele proaspete" — au obiectat cum
răspund de bunul mers al comerțu
gume-fructe au așteptat pînă spre
părătorii. „Asta-i situația" — a ve
lui cu legume și fructe din Capitală,
sfîrșitul lunii apariția primelor ro
nit răspunsul categoric si fără re
răspunsul a fosț unanim: DA. numai
șii livrate de furnizori. în această
plică ai omului de dincolo de tej
că... Și au urmat o serie de detalii
lună se află pe post de „întîrziati"
ghea.
și explicații.
castraveții, ardeii grași și vinetele.
La I.C.S.L.F. București ni se spune
Contractele întreprinderii I.L.F. Mi
în recenta lege adoptată de Marea
că actualul sistem de acordare a
litari (una din cele două întreprin
Adunare Națională privind asigu__ ...
perisabilităților prevede un anumit
deri care aprovizionează Capitala),
rarea si controlul calității produse
plafon. O dată depășit acest plafon,
încheiate cu unitățile producătoare,
lor și serviciilor se prevede clar
oricit de degradate ar fi.
stabileau ca în luna iunie să se li
(art. 26) : „Unitățile beneficiare' produsele,
dacă au fost inițial încadrate la ca
vreze in magazine mai multe mii
efectuează recepția produselor de la
tegoria
„extra"
sau calitatea întîi.
de tone de roșii, pentru ca în rea
furnizor potrivit prevederilor legale
așa rămîn. așa trebuie vîndute. Sînlitate să se livreze doar... 5 Ia sută
și contractelor și preiau numai acele
tem însă informați că fabricile de
din cantitatea contractată. în aceas
produse care corespund clauzelor
conserve din Capitală ar putea pre
tă lună, aceeași întreprindere avea
privind calitatea". Cum se proce
lua din magazine spre prelucrare
încheiate contracte pentru 500 tone
dează in grădini și livezi 7 Aflăm că
roșiile care nu mâi au „aspect co
de vinete și a primit pînă la 25 iu
aici recepția calitativă a mărfuri
mercial"
sau sint degradate. Desigur,
lie doar. 20 tone, iar din cele 520
lor este făcută de șoferii de la
nu la prețuri de calitatea întîi sau
tone de ardei gras — doar 12 tone.
I.L.F. Credem că în principiu nu se
extra. Tot la conducerea I.C.S.L.F.
Totuși, distanta în timp dintre re
București ni se schițează chiar pla
poate socoti că nu e bine cum s-a
nul unei acțiuni experimentale în
coltele obțtnute de fermele legumi
procedat dacă cei împuterniciți să
acest sens, de resortare în magazi
cole și termenele contractate este
facă recepția sînt pregătiți si exinele de* desfacere a produselor de
extrem de mare — situație care se
genti. De altfel, am fost asigurați
gradate, respectiv a roșiilor, spre a
repetă de mai multi ani. în legătură
că șoferii au fost „temeinic În
fi livrate fabricilor de prelucrare,
cu aceasta, în paginile „Scinteii" au
struiți" în cele două săptămîni de
Este o acțiune propusă să aibă loc
fost formulate și in primăvară obser
cursuri intensive de la sediile intreîn luna august, acțiune în care vor
vații și sugestii. Asupra unora vom
prinderilor I.L.F.
trebui să se implice și alti factori.
reveni cu alt prilej.
Pentru modul în care se desfădar din reușita ei ar avea de cîștiSă ne oprim acum la celălalt as
șoară activitatea in continuare este
gat și comerțul, si cumpărătorii, și
pect, al calității unor produse exis
edificator însă si dialogul purtat cu
industria prelucrătoare.
tente la vînzare In magazinele de
directorul I.L.F. Militari. Spunea inAsupra calității legumelor si fruc
legume-fruete.
terlocuorul că. din dorința operatitelor oferite cumpărătorilor din ma-

Piața de legume-abundentă,
dar cu goluri...
Pornind de

la o

Din multe puncte de vedere, piața
„Ilie Pintilie" se poate constitui
într-un reper semnificativ pentru
comerțul cu legume si fructe din
Capitală. Jată de ce, propunindu-ne
să luăm
„pulsul" aprovizionării
bucureștenilor cu produse de sezon,
ne-am deplasat în acest perimetru
comercial al Capitalei. Ce fapte
ne-au reținut atenția ?
Cum aveau să ne confirme multi
dintre cumpărătorii întîlniți in
piață, în acest an oferta de legume
și fructe este cu mult superioară
anilor anteriori,; iar pe măsură ce
zilele trec și produsele din grădini
și livezi ajung la maturitate, se în
registrează o, creștere sensibilă a
cantităților puse în vînzare.
Situația din piața „Ilie; Pintilie"
nu este o excepție. Pe ansamblul
legume
Capitalei aprovizionarea cu
<
progrese
și fructe înregistrează
evidente. Față de aceeași perioadă a
anului trecut. în primul semestru
din acest an unitățile I.C.S.L.F. au
oferit în plus populației aproape
1 700 tone cartofi timpurii. 600 tone
legume de cîmp, 800 tone varză. 70
tone mazăre. 60 tone spanac. 400
tone ceapă verde. 360 tone salată,
4 000 tone fructe, din care 1 400 tone
mere. 900 tone cireșe și vișine. 300
tone căpșuni. 140 tone caise, 1 200
tone piersici ș.a. Repetăm, toate
aceste cantități reprezintă plusul de
legume și fructe puse la dispoziția
bucureștenilor îh prima parte a
acestui an. fată de anul trecut, can
tități la care s-au adăugat produsele
desfăcute de unitățile Agrocoop, ale
cooperației, ca și de către producă
torii individuali. în luna iulie aceas
tă evoluție pozitivă a continuat, în
fiecare decadă desfăcîndu-se cu
mult peste nivelul perioadelor co
respunzătoare din anul trecut.
Creșterile cantitative ale ofertei
de mărfuri sînt rezultatul preocu
pării sporite din partea tuturor fac-

gazine influențează însă si un alt
factor, anume sistemul de desfacere
a produselor. Fiind, de regulă, măr
furi ușor perisabile. legumele si
fructele ar trebui să se bucure de
un regim adecvat în modul de co
mercializare. Mai concret, pentru ca
vinzarea legumelor și fructelor să
șe facă cu cît mai mare operativi
tate — aceasta și în favoarea cali
tății produselor, dar și pentru evi
tarea aglomerațiilor — sint necesare
mai multe puncte de desfacere. Dar
pentru acest an. cînd desfacerile din
perioadele „de vîrf" vor fi — așa
cum se întîmplă an de an — de
2—3 orî mai mari decit în extrasezon, s-a stabilit ca pentru întregul
sector de legume și fructe al muni
cipiului București să lucreze in
plus doar... 4 vînzători.
E adevărat, in alti ani s-a recurs
— și acest lucru este pe cale să se
repete și în acest an — la deta—
.sarea (pe- perioada
_____sezonului) a
unor lucrători din alte sectoare ale
comerțului. Numai că — experiența
a dovedit — aceștia neavînd statu
tul de angajați ai I.C.S.L.F.. se es
chivează de la îndatoririle ce le au.
incit aportul lor la îmbunătățirea
activității de desfacere a legumelor
și fructelor este minim.
Nu mal puțin adevărat este că
un sprijin serios in procesul de ac
celerare a circuitului mărfurilor, cu
urmări pozitive asupra calității, l-ar
putea avea mecanizarea operațiuni
lor de descărcare si Încărcare a
mărfurilor. în prezent, in magazine
și in piețe aceste operațiuni se fac
în exclusivitate manual. Sustrăgindu-se o bună parte din personalul
(Si așa puțin) de la vînzare. Am
fost informați că de anul trecut s-a
început dotarea magazinelor șl pie
țelor cu motoîncărcătoare, acțiune
care va continua și în acest an. Dar,
Interesîndu-ne de ritmul și propor
țiile acestei mecanizări, am aflat că
se asigură anual doar cite 2 (două)
motoîncărcătoare noi pentru tot co
merțul cu legume și fructe din Ca
pitală. ceea ce înseamnă că va trece
timp, nu glumă — dacă se menține
ritmul actual — pînă se va alunge
la nivelul necesar de mecanizare,
Acestea sînt faptele, bune sau mai
puțin bune, pe care le supunem
atenției.

Mihai IONESCU
Eaurențiu DUȚA
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0 REALIZARE TEHNICĂ
ANGAJAMENTUL
DE PRESTIGIU
va fi Îndeplinit

GRAFICE MOBILIZATOARE Minis it pină acum garantează:
pentru fiecare loc de muncă
„Parcurgem o perioadă de muncă
intensă, de puternică efervescență
creatoare. Avem sarcini importante,
mobilizatoare, iar întregul nostru co
lectiv este decis să le Îndeplinească
exemplar". Cuvintele economistului
Radu Ionel, secretar adjunct al co
mitetului de . partid de la întreprin
derea „Timpuri noi" din Capitală,
sintetizează exact atmosfera de
muncă rodnică pe care am regăsit-o
în secțiile întreprinderii, hotărirea
întregului colectiv de ă răspunde
prin fapte prestigioase de muncă în
demnurilor adresate ■ clasei munci
toare de secretarul general al părti,dului. tovarășul Nicolae Ceaușescu,
chemării la'întrecere lansate.de oa
menii muncii din județul Constanța.
Firesc deci ca și in secția de pre
lucrări mecanice — „placa turnan
tă" a întreprinderii, locul unde se
decide, de fapt, soarta in-tregii pro
ducții — să se lucreze din plin : la
fiecare loc de muncă — fie el de la
strunguri clasice, fie de la mai mo
dernele și mai eficientele mașini cu
comandă-program — se execută rit
mic, potrivit graficelor întocmite,
produsele prevăzute. Oamenii sint
concentrați .asupra lucrului, abia au
vreme să arunce o privire către re
porter. Stau de ..vorbă, cu maistrul
Gheorghe Burlacu. care conduce for
mația de lucru de pe linia de arbori
cotiți și axe cu came :
— Deși sintem in 23 iulie, pentru
formația noastră luna august a în
ceput deja, ne spune interlocutorul.
Același lucru este valabil și pentru
formațiile conduse de maiștrii Vi
sile Bondoc. Sandei Toader și Con
stantin Georgescu. Așa incit putem
spune că am pornit ..cu dreptul" in
îndeplinirea angajamentului ca. pina
la marea noastră, sărbătoare naționa
lă de la 23 August, să Îndeplinim
integral planul.pe opt luni ale anului.
,
— Ce întreprindeți în acest scop?
— Nu trebuie decit să respectăm
graficele de lucru deja stabilite. Aș
vrea să spun că toți muncitorii din
formația noastră cunosc in detaliu
sarcinile fizice de producție pentru
luna august, iar graficele întocmite
asigură îndeplinirea lor pină la 23
August.
— Un calcul simplu arată că avan
sul ciștigat pină acum in producție
va trebui mărit în continuare...
— într-adevăr. dar acest lucru este
pe deplin posibil. Cum anume 7 Gra
ficele de care am vorbit prevăd ca
atelierul de for;ă și tratamente ter
mice să ne livreze seturi complete
de semifabricate pentru fiecare tip
de produs. în acest fel se reduce
numărul de sortodimensiuni diferite
prelucrate pe un utilaj intr-o zi. iar
timpul ciștigat prin reducerea nu
mărului de reglaje asigură sporul de
producție nețesar. Totodată, in acest
fel creăm front de lucru secției de
montaj, livrind, la rindul nostru, se
turile complete de piese pentru fie
care produs in parte.
Așadar, buna organizare a muncii,
susținută de o aprovizionare tehnicomaterială corespunzătoare, creează
toate condițiile îndeplinirii angaja
mentului asumat. Este ceea ce se
poate spune nu numai despre secția
de prelucrări mecanice, ci și pentru
ansamblul întreprinderii. Realizarea
tuturor indicatorilor — cantitativi și
calitativi — ai planului pe primul
semestru, onorarea,in devans a sar
cinilor de export pe șapte luni ale
anului sint dovezi clare in acest

sens. „Și în continuare vom depune
eforturi stăruitoare pentru a putea
îndeplini planul pe opt luni pină la
23 August — ne spune economistul
Radu Ionel. Două sint direcțiile prio
ritare spre care ne canalizăm aten
ția : asigurarea integrală a bazei
materiale și îndeplinirea in avans a
obiectivelor din programul de mo
dernizare. Este adevărat, in desfă
șurarea aprovizionării avem unele
probleme. îndeosebi legate de primi
rea la timp a motoarelor electrice
și a unor subansamble din coopera
re. împreună cu furnizorii am sta-

La

întreprinderea

„Timpuri
din

noi“

Capitală

bilit însă grafice clare de livrări, a
Căror respectare va crea posibilitatea
să realizăm producția’fizică și productia-marfă planificată pe opt luni
pină la 23 August. La producția pen
tru export, avem toate condițiile să
realizăm un avans de 12 zile, ceea
ce ne va permite să livrăm supli
mentar partenerilor externi, pină la
31 august, produse in valoare de pes
te 2,5 milioane lei".
Rolul care revine înfăptuirii pro
gramului de perfecționare a organi
zării și modernizare a producției
este evidențiat, cu claritate de faptul
că intregul spor de producție față
de anul 1988. precum șl angajamen
tele asumate în cinstea marii noas
tre sărbători naționale au la bază
sporirea productivității muncii și fo
losirea mai bună a zestrei tehnice a
întreprinderii, fată ce ne spune in
acest sens inginerul Ștefan Stanciu,
de la biroul de organizare a produc
ției și a muncii : „Buna organizare
a activității, .in general, și înfăptui
rea programului de modernizare, in
special, constituie resorturile sporu
lui de producție pe care urmează
să-I obținem in perioada următoare.

Cele 25 de măsuri din programul de
modernizare prevăzute a se aplica in
opt luni vor fi înfăptuite înainte de
termen. între acestea aș menționa
tehnologia de prelucrare a carcaselor
cu pereți subțiri prin folosirea dis
pozitivelor complexe de strunjire ra
pidă, care asigură un spor însemnat
de calitate, de productivitate și de
producție, contribuind in bună mă
sură, la onorarea angajamentului luat
in cinstea zilei de 23 August. Aș
preciza că toate obiectivele scadente
in-acest an din programul de moder
nizare sint realizate in exclusivitate
prin eforturi proprii, fără investiții.
Deosebit de eficientă s-a dovedit,
bunăoară, modernizarea fluxului
tehnologic de execuție a blocului
motor pentru motoarele diesel, unde
simpla regindire- a amplasamentului
in flux a centrelor de prelucrare au
tomată a condus la reducerea sub
stanțială a timpilor interoperationali
și, pe această bază, la creșterea pro
ductivității muncii și a producției".
Nu putem încheia însemnările
noastre de la întreprinderea „Tim
puri noi" fără a zăbovi o clipă asu
pra citorva din angajamentele asu
mate de acest harnic colectiv de oa
meni ai muncii in intimpinarea .ce
lui de-al XIV-lea Congres al parti
dului :
® Se va omologa in avans proto
tipul electrocompresorului pentru in
stalații de foraj petrolier Ia mare
adincime, produs de ridicat nivel
tehnic, cu fiabilitate sporită, deose
bit de solicitat de economia națio
nală.
® Se va realiza o depășire a pla
nului la producția-marfă cu 3 mili
oane lei. in condițiile reducerii su
plimentare a cheltuielilor cu 0,9 mi
lioane lei.
® Fată de normele stabilite se vor
economisi 3.5 MWh energie electrică
și 8 tone metal.
Fapte și angajamente ale oameni
lor muncii dintr-o veche citadelă
muncitorească, ce trăiește o nouă ti
nerețe. un nou avint în anii luminoși
pe care-i trăim. Fapte și acțiuni care
dau certitudinea că sarcinile de plan
vor fi îndeplinite și depășite.

Eucjcn RADULESCU

Aspect de la întreprinderea „Timpuri noi“ din Capitală
Foto : Eugen Dichiseanu

Renumele pe care Reghinul și l-a Nicolae Ceaușescu. secretarul gene
ciștigat prin ani. în țară și peste ho ral al partidului; cu prilejul vizitei
tare. are o legătură directă cu pro de lucru efectuate aici în luna sep
ducția realizată de una din marile tembrie 1987 — s-au introdus in fa
sale unități economice : întreprin bricație instrumente cu arcuș reali
derea de Prelucrare a Lemnului. zate prin mularea laminatelor din
Aici, gama producției destinate ex furnire, iar produsele sint deosebit
portului s-a extins permanent, uni de solicitate la export. Efectul 7 Gra
tatea realizind in prezent, pe lingă dul de valorificare a masei lemnoa
instrumentele muzicale, mobiljer in se crește cu peste 15 000 lei pe metru
peste 100 itipodimensiuni, . articole cub. Pentru aceasta, un colectiv con
sportive. Calitatea inaltă a produse dus de inginerul-șef Nicolae Bizgan
lor. ca și renumele unității au făcut a executat, cu forțe proprii, matrite
ca. in acest am pentru prima speciale de mulare. fabricindu-se. in
dată, intregul volum al produc plus fată de sarclnile .de plan, 2 500
ției de export să fie livrat pe rela de instrumente muzicale.
Totodată, pentru creșterea susținu
ția devize convertibile, in peste
tă a calității producției și. implicit,
30 de țări ale lumii.
„întregul colectiv — ne spune ing. a exportului, aici a fost dat in fo
Emil Moidovan, directorul întreprin losință un atelier special de acor
derii — s-a convins că reușita depli dare a instrumentelor, a cărui apa
nă in domeniul exportului este asi ratură realizează un control acustic
gurată numai atunci cind se reali superior și duce totodată la creșterea
zează produse care înglobează cit mai produoției de instrumente tip „solist"
multă inteligență. Ceea ce înseamnă, — mult mai scumpe și solicitate pe
totodată, că se folosesc cantități mai piața externă. NUmai pe această cale,
producția-marfă a
mici de materii
crescut in acest
prime și energie.
Rod al . acestei
an cri peste 10
La
întreprinderea
preocupări,
al
milioane lei.
schimbărilor de
Dind aceste efond care s-au
xemple dintr-un
de Prelucrare
sector de bază al
produs in men
talitatea munci
unității nu în
seamnă că preo
torilor și specia a Lemnului din Reghin
cuparea
pentru
liștilor, noi am
reușit să demon
creșterea susți
străm că «me
nută a exportu
canica fină* de care vorbim, de lui a Vizat doar acest dome
regulă, in cazul prelucrării su niu. La fabrica de mobilă, de
perioare a metalelor, se poate face exemplu, profilată pe realizarea mo
și in prelucrarea lemnului, cu in bilei tip „Rustic" din lemn de stejar
geniozitate și pricepere. Măsurile și de rășinoase, numai in perioada
tehnice și organizatorice pe care care a trecut din acest an au fost
le-am luat, puternica mobilizare a introduse in fabricație, in urma
întregului colectiv ne dau garanția prospectării pieței, peste 30 tipuri noi
că sarcinile de plan pe opt luni vor de mobilă din rășinoase solicitate în
11 îndeplinite pină la 23 August, iar Franța, Olanda. Austria, Belgia și în
pe intregul an pină la Congresul al alte țări europene sau de pe alte
continente. „Pentru a face față soli
XIV-lea al partidului".
Această preocupare — ca un răs citărilor crescinde la export, ne-a
puns concret al colectivului la insu- spus ing. Dorel Ignat, șeful secției
flețitoarea chemare la întrecerea lan mobilă I, secție care asigură aproape
sată de oamenii muncii din județul 30 la sută din producția de export a
Constanta — am intilnit-o pretutin întreprinderii, lucrătorii s-au specia
deni in această unitate : in secția de lizat pe tipuri de mobilier, tehnologii
instrumente muzicale. în secțiile de de finisare, pe firme și zone geogra
mobilă, precum și în cea de articole fice. La sporirea producției de export
sportive. Ceea ce particularizează au contribuit și alți factori, printre
eforturile și reușitele colectivului de care : lansarea cu precădere in fa
aici este faptul că. prin specificul bricație a comenzilor cu termene
tehnologic, marea performantă în ferme de livrare, asigurarea în timp
util a bazei materiale destinate pro
producția de export o realizea
ducției de export șl, nu1 în ultimul
ză nu atit mașinile și utila
jele modeme din dotare, ci inteli rind. calificarea superioară a persogența tehnică și îndeminârea, talen ’ naiului muncitor".
De bună seamă, competiția pentru
tul oamenilor. Bunăoară, în atelierul
de prelucrări manuale din secția „In realizarea unor produse de calitate
strumente muzicale", omul este... superioară, cu performanțe tehnice și
vioara I : se sculptează volute, se economice ridicate, care să ducă la
trasează zone acustice, se realizează creșterea susținută a exportului pu
asamblarea instrumentelor, colorarea, se oprește la nivelul secțiilor la care
lăcuirea. șlefuirea și montajul meca ne-am referit. Ea se face simțită în
nismelor. Adică se efectuează ma toate secțiile și atelierele întreprin
nual toate operațiile de care depinde derii. Prin felul în care muncește și
calitatea producției. ..La mobilă mai acționează, colectivul întreprinderii
poți corecta ceva, ne explică direc este hotărit să obțină rezultate șl
torul unității. Aici. nu. în 30 de-zile mai bune în promovarea exportului,
se poate face practic o chitară. în să îndeplinească pină la 23 August
60 de zile, o vioară. Dacă una dintre planul pe 8 luni, iar pină Ia Con
cele 300 de operațiuni, spre exem gresul al XIV-lea planul pe întregul
plu modelarea, se greșește — totul an. Rezultatele de pină acum con
este ratat Așa cum dificile sint mă stituie o bază sigură pentru înde
surătorile, trasarea zonelor acustice". plinirea exemplară a planului la
Lemnul este un material scump, export și în perioada următoare.
tot mai prețios, și pentru valorifi
Gheorqhe GIURGIU
carea lui superioară — sarcină ex
presă subliniată de tovarășul
corespondentul „Scînteii"

care ilustrează forța și

capacitatea industriei românești
Rotori pentru turbosuflantele ce
echipează motoarele navale nu fa
brică decit foarte puține firme di.n
lume. Atitea cite le poți număra
pe degetele de la o singură mină.
Sint produse de o complexitate
tehnică deosebită, care necesită
tehnologii de virf. dotări tehnice
de ultimă oră. Pină nu de mult,
aceste produse se aduceau din im
port cu mari eforturi valutare.
Spunem pină nu de mult deoarece,
recent, rotorii de turbosuflante au
fost asimilați în fabricație la în
treprinderea de Mașini Grele din
București. Este o realizare remar
cabilă a industriei românești care
vine să ilustreze forța economiei
noastre, capacita
tea cercetătorilor,
proiectanților, teh
nologilor și spe
cialiștilor de a so
luționa probleme
tehnice de cea
mai mare com
plexitate.
Dar să detaliem
și să prezentăm
pe scurt filmul acestei
premiere
tehnice de pres
tigiu.
în luna februa
rie,
conducerea
partidului a indi
cat ca rotorii pen
tru turbosuflante
le motoarelor na
vale să se execu
te în țară. S-a în
tocmit un pro
gram limpede și
precis, care stabi
lea
răspunderi
clare pentru mai multe întreprin
deri și institute de cercetare din ța
ră. Sarcini concrete au primit cer
cetătorii de la Institutul Național
de Motoare Termice, Institutul de
Cercetare Științifică și Inginerie
Tehnologică pentru Sectoare Calde
și Metalurgie. Institutul de Cerce
tări Metalurgice, precum si ..colec
tivele din cadrul întreprinderilor
de mașini grele._„Turbomecanica“,
metalurgică română pentru aero
nautică din Capitală, de construc
ții navale și prelucrări la cald
Drobeta-Turnu Severin, de con
strucții de mașini din Reșița. Sim
pla enumerare a acestor unități —
puternice detașamente ale indus
triei românești — atestă impor
tanta deosebită acordată realizării
in tară a acestor produse.
O dată întocmit programul, de
aplicarea căruia a răspuns direc
torul tehnic a! Centralei Industria
le de Utilaj Energetic, inginerul
Viorel Găină, o dată stabilite în
treprinderile și responsabilitățile,
s-a trecut neîntirziat la treabă. în
locul unor repetate comandamente,
s-a stabilit ca stil de muncă „ope
rativele zilnice prin intermediul
telexurilor", sub forma rapoartelor

de activitate. Documentația rotorilor a fost elaborată intr-un timprecord in cadrul Institutului Na
țional de Motoare Termice — fi
liala Reșița — sub directa coordo
nare a inginerului Virgil Boroancă,
iar la I.M.G.B. s-au executat ro
torul de turbină forjat și rotorul
de suflantă din aluminiu. Pină
aici, nimic complicat. „Numai că
au fost necesare, fiind vorba des
pre o premieră, zeci de încercări,
căutări, adoptarea unor soluții teh
nice deosebite — ne spunea
maistrul Ion Vlad. Am muncit
mult, dar'am reușit, și acesta este
lucrul cel mai important".
Apoi, s-a ridicat problema elabo
rării superaliajului nymonic pen
tru paletă. La
I.C.E.M., un co
lectiv coordonat
de inginerul Cor
nel Rizescu. di
rectorul institutu
lui, a elaborat superaliajul,
care
apoi a fost forjit
la Combinatul de
Oțeluri Speciale
din Tirgoviște și
care, după aceea,
conform progra
mului întocmit a
fost tratat și matrițaf de precizie
la întreprinderea
Metalurgică Ro
mână pentru Ae
ronautică
din
București. în fi
nal.'paletele s-au
prelucrat la în
treprinderea „Turbomecanica". O dată finalizate pa
letele, toate piesele au fost livrate
și asamblate la I.M.G.B., unde
s-au efectuat probele de echilibra
re dinamică și supraturare.
Totul a decurs conform progra
melor și graficelor stabilite. Exame
nul a fost trecut. Si, chiar intr-un
t:mp record, de numai citeva limi.
Nu a fost ușbr.”'âu apărut și greu
tăți, dar care au fost învinse. în
felul acesta, primele trei tipuri de
rotori pentru turbosuflantele mo
toarelor navale de 6 000 CP au fost
asimilate in țară. Ceea ce înseam
nă o importantă reducere a efor
tului valutar al țării. Este un
succes care ilustrează marile
resurse ale industriei românești.
Este un succes pe care aceste co
lective de oameni ai muncii îl de
dică apropiatei sărbători naționale
de la 23 August. Acum, in cinstea
Congresului al XIV-lea al partidu
lui. se acționează pentru extinderea
gamei de rotori de turbosuflante.
pentru alte tipuri de motoare de
mare putere destinate flotei româ
nești.

la întreprinderea de Ma
șini Grele București au
fost asimilați în fabri
cație, pentru prima dată
în țară, rotori de turbo
suflante pentru motoarele
navale de mare putere

Gheorqhe IONITA
corespondentul „Scînteii"

SATUL CONTINUĂ BĂTĂLIA PENTRU MARILE RECOLTE
TELEORMAN: Zî Șl nOQpte —

apă culturilor!
în județul Teleorman, temperatu
rile ridicate din această lună au de
terminat luarea unor măsuri opera
tive pentru irigarea unei suprafețe
cit mai mari ocupate cu diferite cul
turi. „în general, ne spune directo
rul I.E.E.L.I.F. Teleorman, ingine
rul Vasiie Boncotă. toate culturile
sint intr-un stadiu bun de vegetație,
dar ele se află in perioada consumu
lui maxim de apă. Pentru a realiza
nivelurile de recoltă stabilite, acțio
năm acum cu toate forțele, folosind
cit mai eficient cantitățile de ener
gie electrică și de motorină reparti
zate pentru . irigații.. Așa cum a ce
rut secretarul general al partidului,
tovarășul Nicolae Ceaușescu, la
marea adunare populară din muni
cipiul Constanta, sintem hotăriți să
nu precupețim nici un efort pentru
a crea toate condițiile necesare iri
gării continue a culturilor, care con
stituie acum o lucrare hotăritoare
pentru obținerea de recolte mari, su
perioare celor planificate, și la cultu
rile de toamnă. în acest spirit este
organizată si se desfășoară activita
tea de irigații".
Am mai reținut șl citeva dintremăsurile întreprinse în acest scop :
mutarea aripilor de ploaie de două
ori pe zi, supravegherea permanentă
a agregatelor de pompare și a echi
pamentelor de udare atit ziua, cit și
noaptea, pentru asigurarea calității
irigațiilor și evitarea pierderilor de
apă. De asemenea, prioritate la iri
gat au legumele, cartofii, soia, po
rumbul, sfecla de zahăr și plantele
de nutreț. în comandamentele lo
cale se face în fiecare seară ana
liza realizării programelor de udări,
informîndu-se apoi dispeceratul în
treprinderii de profil și comanda
mentul județean cu problemele mal
deosebite. Este de remarcat faptul
că, prin măsurile inițiate, pe an
samblul județului, programele de
udări stabilite in funcție de cei 52
MWh energie electrică asigurată in
a doua jumătate a săptămînit tre
cute s-au realizat și depășit. De la
începutul săptămînil această canti
tate de energie a crescut la 65 MWh.

Dar cum se acționează concret în
vederea aplicării udărilor pe supra
fețe cit mai mari ?
în sistemul de îmbunătățiri fun
ciare Nanov. al cărui perimetru cu
prinde 26 000 de hectare, programele
de udare au fost depășite cu mult in
fiecare zi. Explicația aveam să o re
găsim in eforturile depuse de oame
nii pe care i-am intilnit pretutindeni
pe cimp. inclestați in bătălia pentru
aducerea apei la rădăcinile plantelor.
La Cooperativa Agricolă Alexandria
aripile de ploaie funcționează din
plin. Ajungem aici dimineața, in mo
mentul cind se montează echipamen
tele de udare pe noi poziții de lu
cru. Zeci de oameni, constituiți în
echipe, acționează organizat, după un
program bine insușit. Președintele
cooperativei, inginerul Constantin
Oțelea, care era in cîmp, lingă co
operatori. ne spune : „După cum ve
deți, aici pe această solă de 200 hec
tare. la ferma nr. 1. porumbul are o
talie de peste trei metri. Pentru ca
mutarea aripilor de ploaie să se
facă, in aceste condiții, in'intervalul
stabilit, am luat măsura dublării nu
mărului de oameni din formațiile de
udători. Fiecare oră. fiecare zi ciștigată acum in bătălia pentru apă este
hotăritoare pentru soarta recoltei și
de aceea nu precupețim nici un efort in acest scop".
Cu răspundere se acționa la
aplicarea udărilor si in celelalte uni
tăți agricole din acest sistem. La în
treprinderea Agricolă de Stat Ale
xandria, ca și la Cooperativa Agrico
lă Nenciuîești aripile de ploaie func
ționau neîntrerupt. Cele două echipe
de intervenție organizate la nivelul
sistemului sint dotate cu tot ceea ce
este necesar pentru înlăturarea ope
rativă a defecțiunilor. La Cooperati
va Agricolă Nanov. in mai puțin de
30 de minute, a fost schimbat, ca
urmare â defectării, subansamblul
principal al agregatului de pompare
care asigura apa pentru 200 hectare
de pajiște.- „Avem pregătite mai
multe asemenea subansamble de re
zervă — ne spune șeful sistemului;
Eugen Jieanu. în caz de avarie, în

locuirea se face rapid, acolo. Ia față
locului, urmînd ca apoi în atelie
rul mecanic să efectuăm reparația
respectivă. Se ciștigâ astfel timp
prețios".
Cu bune rezultate, după cum aveam
să vedem, se realizează irigarea pe
brazde, mai ales în această perioadă,
cind înălțimea porumbului este foar
te mare. La cooperativele agricole de
producție Țigănești, Poroschia. Ale
xandria, ca și la I.A.S. Alexandria, pe
importante suprafețe apa este adusă
la rădăcinile plantelor pe brazde, in
majoritatea cazurilor folosindu-se
pantele naturale ale solelor respec
tive. Se știe cit de eficientă este o
asemenea metodă, ce avantaje pre
zintă in comparație cu irigarea prin
aspersiune. De altfel, prin acțiunile
întreprinse încă din toamnă trecută
pentru identificarea tuturor supra
fețelor unde, prin amenajări simple,
gospodărești, se pot face irigații pe
braze, pe ansamblul județului se
aplică în prezent o asemenea metodă
pe circa 52 000 hectare, din care pes
te 30 000 hectare sint cultivate cu
porumb.
în perioada următoare se cere
acționat pretutindeni, cu înaltă răs
pundere pentru aplicarea udărilor pe
suprafețe cit mai mari. Trebuie
înlăturate operativ neajunsurile care
se mai manifestă in organizarea
acestei importante activități, la
Cooperativa Agricolă Plosca si între
prinderea Agricolă de Stat Roșiori de
Vede, de pildă, neasigurindu-se for
ța de muncă necesară supravegherii
permanente a funcționării eficiente a
aripilor de ploaie. De asemenea, în
alte unități, printre care cele din
Beiu, Bragadiru, Ștorobăneasa, nu
s-a încheiat montarea echipamente
lor de udare conform programelor
stabilite. Am reținut în același timp
opiniile unor specialiști și activiști
cu munci de răspundere în agricultu
ra județului, care cunosc cu de-amănuntul starea culturilor, situația umi
dității din sol. și care ne-au spus
că pentru a se asigura două udări
la culturile amintite pină la 15 august
este nevoie de cel puțin 130 MWh
energie electrică pe zi. La aceasta se
reduce in esență problema acum in
județul Teleorman, pentru a se crea
cele mai bune condiții de dezvoltare
Plantelor.

Sîan ȘTEFAN
corespondentul „Scînteii"

harghita:

Furaje multe,

de bună calitate
Puternic mobilizați de îndemnuri
le secretarului general al partidului
făcute Ia marea adunare populară
din municipiul Constanța, lucrătorii
ogoarelor din județul Harghita smt
angajați cu toate forțele, pentru a
realiza in toate domeniile cea mai
mare producție agricolă de pină
acum, in cinstea marilor evenimen
te politice din acest an. Aceste pre
ocupări sint evidente și în domeniul
dezvoltării zootehniei și al ’ creșterii
producției zootehnice.
Urmărirea zilnică a stadiului re
coltării furajelor de către comitetul
județean de partid, stabilirea unor
măsuri operative ’ pentru urgentarea
lucrării certifică atenția deosebită
ce se acordă în județul Harghita
asigurării hranei animalelor pentru
perioada de stabulație la nivelul
efectivelor și producțiilor planifi
cate. „Condițiile climatice din aceas
tă vară ne-au determinat să reco
mandăm și să pretindem urgentarea
coasei pe toate fînețele situate pe
suprafețe mecanizabile și depozita
rea sub formă de semifîn. deci cu
un grad de umiditate de 65 la sută
— ne spunea inginerul Borș Csaba,
director cu producția zootehnică
la direcția agricolă județeană. Asi
gurăm astfel posibilitatea recoltării
a incă unei coase, de pe urma că
reia vom putea face fin. inlăturînd,
totodată, pericolul deprecierii cali
tative a furajelor, imbătrînirea ier
bii sau degradarea ei după coasă
sub acțiunea ploilor". De altfel, spe
cialiștii direcției agricole. în cadrul
unor schimburi de experiență Ia ni
velul consiliilor agroindustriale sau
cu prilejul controlului, nu contenesc
să facă cunoscute ret.ete de hrănire
a animalelor în condițiile în care o
parte a furajelor urmează a fi de
pozitată sub formă de semifîn sau
siloz. Se urmărește, de asemenea,
ca la însilozare să se folosească și
paiele care, pe lingă că se înnobi
lează, contribuie și la păstrarea su
cului celular.
în prezent, în 'județ, o mare con
centrare. de forțe, mecanice și uma

ne, are loc pe fînețele naturale. în
acest scop in unitățile agricole au
fost organizate formații mecanizate
și de cosași, iar împuterniciții direc
ției generale agricole urmăresc
realizarea zilnică a programului de
transport și depozitare. Un aseme
nea mod de lucru, avantajos pe toa
te planurile, este vizibil in multe
unități cooperatiste, ' care pină în
prezent au reușit să depoziteze im
portante cantități de furaje, practic
să-și asigure de pe acum cea mai
mare parte din necesar. Astfel, la
Cooperativa Agricolă de Producție
din Sinpaul s-au însilozat 6 700 tone
suculente și 1 500 tone fin, la Mugeni 3 600 tone suculente și 2 400
tone fin. cu cantități mai mari înscriindu-se, de asemenea, cooperati
vele agricole din Remetea. Ciumani,
Sinmartin, Sîntimbfu, Dănești, Ciceu și altele.
„La această oră, avem însilozată
în unitățile consiliului o cantitate de
8 533 tone, dublu față de cit am avut
anul trecut în aceeași perioadă, iar
la fin 6 100 tone depozitate — ne
spune Nagy Alexandru, președin
tele Consiliului Unic Agroindus
trial Mugeni. Pentru a ne înca
dra în timpul optim, am alcătuit
formații mari compuse din două
combine cu cite 10 remorci, reușind
zilnic să însilozăm cite 300 tone.
Este adevărat că în această acțiune
s-au remarcat unele unități, printre
care Mugeni sau Mujna. dar sint
și unități ale căror conduceri n-au
înțeles să acționeze cu operativitatea
necesară și. ca urmare, strîngerea
si depozitarea furajelor au întîrziat.
Tocmai din acest motiv in consiliul
de conducere am luat măsura tre
cerii imediate la cosit pe suprafe
țele mecanizabile. dispunind pentru
aceasta de 6 vindrovere. 6 cositori
și 50 de motocositori".
Trebuie să remarcăm că situația
din Consiliu! Agroindustrial Mugeni
este întrucîtva caracteristică mal
multor consilii, respectiv în fiecare
existînd unități unde s-a făcut și
se face dovada acțiunii responsabile.

a mobilizării exemplare a tuturor
cooperatorilor, la această lucrare de
mare importanță în zootehnie, dar
și altele care stau incă într-o neîn
țeleasă expectativă, așteptind cu
brațele încrucișate să se însenineze
cerul, neînțelegînd că timpul favo
rabil este cel pe care, indiferent de
ploaie sau soare, știi să-l utilizezi
în avantajul propriu. Astfel, dacă
Cooperativa Agricolă din Ciceu are
rezultate bune la recoltarea și depo
zitarea furajelor, unități din același
consiliu, precum Siculeni, Frumoa
sa și Mihăilești, sint rămase în ur

mă : la fel sint unitățile Plăieșii de
Jos și Casin, față de Sinmartin, Sîndominic, față de Dănești, Săcel, față
de Cristur ș.a. Noile măsuri luate
în aceste zile la nivel de județ vor
impulsiona în perioada care urmea
ză mersul recoltării furajelor, reținînd totodată faptul că pină în pre
zent s-au însilozat cu circa 56 000
tone mai mult decit in aceeași peri
oadă a anului trecut, iar finul s-a
recoltat de pe 85 la sută din supra
față.

Nicolae SANDRU
corespondentul „Scînteii"

Fasolea — strinsă
grabnic, fără pierderi

ialomița:

Chemarea organizației județene
de partid Constanța, adresată tutu
ror județelor, tuturor oamenilor
muncii din agricultură de a acționa
în continuare cu toate forțele, ast
fel incit, in cinstea mărețelor eve
nimente din acest an, să Se obțină
cea mai mare recoltă de pină acum,
a găsit un larg ecou și în rindul lu
crătorilor ogoarelor din județul Ia
lomița. Această hotărîre este con
cretizată in executarea la timp și de
calitate a tuturor lucrărilor de care
depinde realizarea și depășirea pro
ducțiilor planificate.
Este de consemnat în acest sens
faptul că în unitățile agricole din
județul Ialomița s-a încheiat re
coltarea inului de pe cele 3 500
hectare. Acum, importante forțe
mecanice și manuale sint con
centrate la stringerea producției
de fasole de pe cele 15 700 hec
tare. Printr-o temeinică organi
zare a muncii, ritmul zilnic la exe
cutarea acestei lucrări a crescut sim
țitor. Ca atare, pină joi seara, recolta
de fasole a fost strinsă de pe 63 la
sută din suprafață. în scopul pre
venirii pierderilor prin scuturare, în
majoritatea unităților recoltarea se
face prin smulgere, iar munca în
cepe cu mult înaintea ivirii zorilor,
cind vrejii sint umeziți de rouă.
Concomitent, în mai multe unități
din consiliile a/roindustriale Grivi-

ța. Urziceni. Țăndărei. Cocora. Slo
bozia. Gîrbovi și Fetești se desfă
șoară și treieratul fasolei, lucrare
realizată in proporție de 25 la sută.
Toate combinele sint reglate cores
punzător. astfel incit întreaga pro
ducție să fie adunată fără pierderi,
iar boabele să nu fie sparte. Vrejii
de fasole sint adunați și depozitați
în bazele furajere. Prin măsurile
luate de comandamentul județean
pentru agricultură s-au creat toa
te condițiile ca recoltarea întregii
producții de fasole să se încheie
pină la sfirșitul săptăminii in curs.
Tot in aceste zile, in județul Ia
lomița se fac pregătiri intense în
vederea recoltării florii-soarelili. Cu
sprijinul organelor județene de spe
cialitate. pentru fiecare unitate
s-au stabilit programele de lucru,
cu zilele necesare recoltării in func
ție de suprafața cultivată și nu
mărul de combine. într-un ritm in
tens se desfășoară și executarea ogoarelor de vară, lucrare care tre
buie să se încheie pină la începu
tul lunii august. în acest scop se
acționează la eliberarea de paie a
suprafețelor și se fertilizează cu în
grășăminte organice și minerale su
prafețele prevăzute a se insămința
in toamnă.

Mihaî V1ȘOIU

_
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In activitatea politico - educativă

de formare a omului nou

ARGUMENTELE EFICIENȚEI CALITATEA, DIVERSITATEA
SI FORȚA DE CONVINGERE
Pentru a cunoaște, cu exactitate,
eficienta activității de educație ma
terialist-științifică. secția de propa
gandă a Comitetului Județean Tulcea
al Partidului Comunist Român a efectuat. nu de mult, cu sprijinul Uni
versității București, un studiu socio
logic, ale cărui concluzii se află la
baza elaborării unui amplu program
de măsuri.
— Am gîndit acțiunile noastre —
ne-a spus tovarășa Ileana Colesnicencu. secretar cu probleme de pro
pagandă al comitetului județean de
partid — pornind de la necesitatea
perfecționării continue a stilului și
metodelor de muncă ala organelor și
organizațiilor de partid, de masă și
obștești, a tuturor factorilor educa
ționali in conducerea unitară a în
tregii activități de educație mate
rialist-științifică. Sîntem preocupați
îndeosebi de programarea și realiza
rea unor acțiuni concrete, specifice
pe localități, pe categorii socioprofesionale și pe grupe de virstă. La
materializarea lor participă membrii
biroului comitetului județean, activul
de partid, corpul de propagandiști,
ceilalți factori cu atribuții educațio
nale din județ.
La aceste precizări
adăugăm șl
faptul că. prin măsurile adoptate,
corpul de propagandiști al județului
a fost activizat în direcția realizării
diferențiate a activităților în vederea
creșterii rolului invățămintului poli
tico-ideologic de partid, U.T.C., sin
dicat și O.D.U.S., al propagandei prin
conferințe, al universităților politice
și de conducere, al muncii politice
de masă, al adunărilor din cadrul
„Tribunei democrației" în intensifi
carea educației materialist-științifice
a tineretului, a tuturor oamenilor
muncii, pentru formarea unei concep
ții științifice despre lume și viață.
— Practica a demonstrat că ade
vărata muncă de educație materia
list-științifică — sublinia tovarășa
Julieta Lipșa. director-adjunct al ca
binetului județean pentru activitatea
ideologică și politico-educativă Tul
cea — trebuie să pornească de la ri
dicarea gradului de pregătire poli
tică, profesională, tehnică și econo
mică a oamenilor muncii. Pentru aceasta am elaborat programe speciale
da măsuri. Totodată, sînt organizate,
la nivelul județului, activizați com
plexe de ridicare a pregătirii politice
și profesionale, in care sînt integrați
maiștrii și conducătorii locurilor de
muncă din industriile chimică, me
talurgică. navală, membrii flotei ro
mânești de pescuit oceanic, oamenii
muncii din cadrul centralei „Delta
Dunării" și alții.
Pentru intensificarea activității de
educație materialist-științifică sint
folosite și alte pirghii. în acest an.
Comitetul Județean pentru Cultură
și Educație Socialistă, Comitetul Ju
dețean U.T.C. și-au revăzut progra
mele, le-au reînnoit, le-au! adaptat
noilor cerințe. Prin conținutul acțiu
nilor inițiate se asigură o mai largă
cuprindere a tineretului, a celorlalți
oameni ai muncii la activitatea de
educație materialist-științifică.
— în cele 328 de cercuri și aur
ale celor 48 de universități cultu

științifice, precum și în cele 56 de
lectorate de materialism-științific,
care funcționează practic in toate
satele județului — ne spune tovară
șul Ernesto Mihăilescu, vicepreședin
te ăl Comitetului Județean pentru
Cultură și Educație Socialistă — am
accentuat caracterul concret al dez
baterilor, tematica abordată fiind su
gerată chiar de cursanți. Se vizează,
cu precădere, cunoașterea celor mai
noi cuceriri ale științei și tehnicii in
diferite domenii de activitate, expli
carea științifică a naturii și univer
sului, însușirea concepției materia-

O atenție aparte este acordată educației materialist-științifice a tine
retului, a pionierilor și preșcolarilor.
Programele adoptate în acest sens de
Inspectoratul Școlar, Comitetul Ju
dețean U.T.C., Consiliul Județean al
Organizațiilor Pionierilor cuprind nu
meroase acțiuni concrete ce se adaugă
celor din procesul de invățămint. Amintim aici „Almanahurile științi
fice", „Jurnalele vorbite" și expe
riențele practice desfășurate in
cercurile de specialitate din licee,
școli și grădinițe, sub genericele
„Terra fără enigme". „Omul supune

ÎN JUDEȚUL TULCEA
list-dialectice despre lume și viață.
Am pus, in acest scop, un accent mai
mare nu atit pe numărul acțiunilor,
cit mai ales pe calitatea conținutului
lor.
Dintre inițiativele existente la ni
vel de județ, pentru sporirea eficien
ței activității de educație materialistștiințifică, mai notăm și utilizarea
cadrului oferit de unele manifestări,
devenite deja tradiționale în nordul
Dobrogei. Astfel, în cadrul acțiunilor
din „Luna culturii tulcene", „Sărbă
toarea pescuitului", ..Sărbătoarea sa
tului nord-dobrogean", „Festivalul
interjudețean al cintecului. dansului
și portului românesc", „Sărbătoarea
culesului viilor", se organizează ac
tivități complexe de educație materialist-științifică a oamenilor muncii.
Li se adaugă acțiuni specifice, pre
cum „Săptăminile de educație mate
rialist-științifică" organizate in loca- '
litățile Măcin, Babadag, Sulina și
Greci, „Săptămina educației materialist-științifice
pentru tineret",
„Decada filmului documentar cu te
matică . materialist-științifică
altele.

forțele naturii". „Natura fără... mi
nuni!". Un rol deosebit îl au proiec
țiile de filme documentare și con
cursurile pe teme de educație mate
rialist-științifică. Se caută modali
tăți noi, care să dea un plus de atractivitate acțiunilor întreprinse. în
acest sens și-au dovedit o mai mare
eficiență drumețiile tematice ale că
ror obiective imediate sînt cunoaș
terea florei, a faunei județului, a re
zervelor naturale din această parte a
țării, excursiile la monumente de
artă, istorice etc. Obiectivul fun
damental, de perspectivă, îl consti
tuie îndrăgirea acestor locuri, dez
voltarea sentimentelor patriotice în
cadrul procesului amplu de educare
a tinerei generații.
Manifestări interesante, care au
atras un număr mare de participant!,
s-au desfășurat chiar în această lună.
Pe platforma de industrie alimen
tară din estul municipiului Tulcea,
în comunele Nalbant, Izvoarele,
Ciucurova, Topolog. Dăeni, Casimcea,
Ostrov și Pecineaga o brigadă ști
ințifică a Consiliului Județean al Sin
dicatelor a prezentat ciclul de expu-

neri „Știința, formă a conștiinței so
ciale. însușirea cunoștințelor științi
fice și tehnice, temeinica pregătire
profesională, mijloc eficient de înlă
turare a concepțiilor mistico-religioase". Laboratorul de educație ma
terialist-științifică din orașul Ba
badag a organizat consfătuirea cu
tema „Educația ateist-științifică în
condițiile modernizării religiei. Creș
terea eficienței formelor muncii de
propagandă, preocupare permanentă
a organelor și organizațiilor de par
tid", iar în comunele Casimcea, Mahmudia, Baia și Stejaru, la întreprin
derea de Confecții din Tulcea si la
Fabrica de Tricotaje din Măcin ca
binetul județean pentru activitatea
ideologică și politico-educativă a or
ganizat ciclul de expuneri intitulat
„Tezele pentru Congresul al XIV-Iea
al partidului privind omul in socie
tatea socialistă, rolul educației ma
terialist-științifice in formarea pro
filului moral, in spiritul eticii și
echității socialiste, al oamenilor
muncii".
Sînt toate acestea acțiuni diverse,
interesante, concrete, în măsură să
contribuie la o eficientă crescută a
muncii de educație materialist-știin
țifică. la formarea si dezvoltarea
trăsăturilor conștiinței noi, socialiste,
a tuturor locuitorilor județului, cu
deosebire a tineretului, in spiritul
cerințelor subliniate de partid, de se
cretarul său general privind forma
rea omului nou. cu o înaltă conști
ință revoluționară. Iar rezultatele
concrete arată, încă o dată, că efici
ența acțiunilor de acest fel depinde,
în primul rînd, de calitatea lor, de
preocuparea neîntreruptă pentru ri
dicarea conținutului de idei, în de
plină concordanță cu exigențele ac
tualei etape de dezvoltare economico-socială a patriei.

Adrian VASILE

corespondentul „Scinteii"

Cerftrul’de creație și editură sociaiistâ peniru tineret din Brașov

Exigențe superioare
în pregătirea tinerilor creatori
Numeroase expoziții de artă ale
telor plastice, conștienți de valoarea
studenților, elocventele demonstrații
creației populare, și-au îndreptat
de măiestrie pe care, rind pe rind,
privirile spre tradițiile și cultura
le-au adus edițiile succesive ale Fesmultimilenară ale poporului român. In
tivalului creației studențești au ilusrindurile corpului profesoral s-au
trat nivelul calitativ la care se desaflat personalități atașate cauzei pro
fâșoară invățămîntul artistic, Sint
pășirii artei și culturii românești,
manifestări care au atras atenția
idealurilor de dezvoltare social-poliasupra unor rezultate deosebite, dar,
tică a României, intre care aș aminti
in egală măsură, au pus în valoare
pe Francisc Caudella, Constantin
și o muncă didactică atent și con
Gros, Eduard Caudella, Petre Mezstant desfășurată in vederea dez
zetti, Eurice Mezzetti, Titus Cerne,
voltării complexe, multilaterale a
Gavril Musicescu, Gh. Panaiteanu,
schimbului de miine al artei româ
Emanoil Bardasare, Octav Băncilă,
nești. Este motivul pentru care
Gheorghe Popovici, Nicolae Tonitza,
ne-am adresat maestrului Dan HatȘtefan Dimitrescu, Teodor Burada
manu, atit in calitatea sa de rector
ș.a. Astfel, prima operă românească,
al Conservatorului „George Enescu"
„Petru Rareș", cu tematică istorică,
din Iași, cit și in aceea de profesor
și primul concert pentru vioară și
care a format numeroase personali
orchestră din literatura muzicală ro
tăți artistice, cu solicitarea de a sub
mânească, realizat de Eduard Cau
linia cîteva dintre preocupările in
della, scrisorile publicate în revis
stitutului legate de formarea profe
tele „Arta" și „Arta Română" stau
sională a viitorilor creatori :
mărturie preocupărilor primilor pro
— Continuînd tradiții de înaltă
fesori ai Conservatorului ieșean, ani
calitate artistică la dimensiunile noi
mați de dragoste pentru cultura na
ale vieții de astăzi, Invățămîntul su
țională și militanți pe tărimul cul
perior artistic de la Iași, spunea Dan
turalizării și emancipării poporului.
Hatmanu, se afirmă în creația mu
Manifestîndu-se ca important fac
zicală și plastică a țării cu o bo
tor de cultură pentru întregul cu
gată activitate concertistică și exprins al ținuturilor românești, la
pozițională. Actuala generație de ar
Conservatorul din Iași s-au format
tiști și profesori, cultivind entuzias
Ion Vidu și Timotei Popovici, doi
mul pentru arta și cultura înainta
reprezentanți de frunte ai muzicii
șilor, se străduiește să-și pregătească
corale românești de peste Carpați.
studenții la nivelul cel mai înalt, în
Alături de ceilalți factori de răspindeplin acord cu transformările sodire a culturii și conștiinței unității
cial-politice, etice și estetice ale
naționale, Conservatorul de la Iași
României socialiste. în anii care au
și-a adus contribuția la înfăptuirea
trecut de la victoria revoluției de
ideilor de libertate, unitate și pro
eliberare socială și națională, antifas
gres ale poporului român.
cistă și antiimperialistă. într-o epo
Conștient de necesitatea promovă
că de profunde prefaceri și de mari * rii școlii muzicale românești, in sala
realizări în viața poporului român
de audiții a cîntat George Enescu, a
pe drumul construcției socialismului.
asistat la cursuri și dirijat, iar în
Conservatorul din Iași a participat
anul 1931, cu prilejul omagierii imactiv la măreața operă înfăptuită de
plipirii vîrstei de 50 de ani, „Acapartid pentru .făurirea culturii noi,
detiniei de Muzică și Artă Dramasocialiste, de iducare și formare a
tlcă" din Iași i s-a dat numele
omului nou. Alături de celelalte in
maestrului, fiind proclamat ca rector
onorific. Tradiția enesciană a fost
stitute de invățămint superior, ală
continuată de Alexandru Zirra. Ga
turi de instituțiile culturale ieșene,
el și-a adus contribuția la pregă
vriil Galinescu, Constantin Geor
tirea unor generații succesive de
gescu, Antonin Ciolan. Vasile Po
compozitori, muzicologi, interpret! și
povici.
creatori in domeniul artelor plas
— Pare desigur anacronică, în
condițiile contemporane, imaginea
tice.
— Vă puteți referi la tradițiile
artistului preocupat în exclusivitate
progresiste ale Conservatorului ie
de problemele meșteșugului său.
Cum ați conceput familiarizarea
șean ?
— Din primii ani ai existenței
studenților de la secțiile de arte
sale, invățămintul academic de arte
plastice cu problemele pe care le
ieșean a îndeplinit un rol însemnat
ridică astăzi prezența artei în so
în pregătirea cadrelor necesare pro
cietate ?
— Pentru a lărgi orizontul de cupășirii culturii naționale, a stimulat,
a dinamizat creația autohtonă, con
noaștere al studenților ne-am propus ca, în cadrul practicii productribuind la emanciparea spirituală și
luminarea poporului. După cum se
tive. să-i inițiem și în alte domenii
știe, la 1 octombrie 1860. domnitoruldecît cele pe care le cuprinde strict
programa de invățămint. Astfel, deși
patriot Alexandru Ioan Cuza, la pro
Conservatorul ieșean nu are o sec
punerea lui Mihail Kogălniceanu, a
ție de grafică. în cadrul practicii
înființat la Iași „Școala de muzică
productive la care mă refeream
si declamațiune", care a devenit anoi.
i-am inițiat pe studenți în legile și
în 1864, „Conservatorul de muzică si
artă dramatică". La scurt timp,
tehnicile acestui gen și i-am deter
Gheorghe Asachi și Sofronie Vîrnav
minat să realizeze, de exemplu, afișe
au înființat la Iași prima Academie
care au luat premii la concursurile
studențești. Tn același cadru am
de arte frumoase din tară.
Conservatorul s-a afirmat întot
realizat lucrări de artă monumentală, cum ar fi „Geneza" — un mo
deauna ca un factor important in
acțiunea de culturalizare a maselor
zaic de 11 metri pătrați Ia faculta
larpi populare. Deși cultura artistică
tea de horticultură, un alt mozaic
de 20 mp pentru aceeași facultate,
românească de la sfîrsitul secolului
intitulat „Arborele vieții", mozaicul
trecut era în faza începuturilor, mu
„Muzica și arta plastică", amplasat
zicienii și creatorii din domeniul ar-

în sala senatului Conservatorului
ieșean, două fresce, „Sănătate" și
„Tinerețe", realizate la clinica de
chirurgie. Studenții noștri au parti
cipat, de asemenea, la tabere de
creație pentru sculptură, cum ar fi
acelea de la Gura Humorului. Rugin.asa, Tirgu Neamț sau Scinteia
(Iași).
\
în cadrul acelorași preocupări —
de a lărgi orizontul și pregătirea
studenților — am organizat expo
ziții de' design. Deosebit de intere
santă a fost în acest sens dezbaterea
pe tema „Artă și industrie", pe care
am organizat-o la Conservator. Par
ticiparea însuflețită a celor din sală
la problemele ridicate de dezvol
tarea și modernizarea industriei
județului nostru, de aspectul pro
duselor proiectate și realizate aici
ne-a arătat încă o dată larga au
diență socială a acestui domeniu.
Mai mult, decît atit, numeroși oa
meni ai muncii, participanți la
această dezbatere, și-au exprimat
dorința de a urma cursuri de pre
gătire în acest domeniu.
— Expozițiile cu lucrări de diplo
mă ale studenților, participarea lor
la mari expoziții organizate la nivel
național au constituit și reprezintă
adevărate demonstrații ale faptului
că, pe baza unei pregătiri temeini
ce, de specialitate, utilul se poate
realiza în strinsă legătură cu fru
mosul, cu noile posibilități de reali
zare industrială. Cum credeți că
poate fi continuată această relație
cu rezultate atît de prețuite de
public ?
— Vom continua, desigur, această
pregătire complexă a studenților
noștri, astfel incit ei să poată face
față unor variate solicitări pe care
societatea modernă le pune in fața
artiștilor. In cadrul acestei pregă
tiri, deosebit de utile ni se par
dezbaterile cu publicul, pe care ca
drele didactice și studenții le orga
nizează in cadrul Conservatorului.
Sînt dezbateri care încearcă să cu
prindă în mod egal muzica și artele
plastice. Pe lingă manifestarea pe
care am menționat-o — „Artă și in
dustrie" — aș aminti, dintre ulti
mele întilniri de acest fel. pe acelea
intitulate : „Concepții și limbaj în
arta contemporană" sau „Artă și
fotografie".
înaintașilor,
Cinstind
memoria
corpul profesoral al Conservatorului se va strădui în continuare să
facă cunoscute valorile gîndirii și
creației românești, să creeze noi
opere care să reflecte uriașa activi
tate constructivă realizată de oa
menii muncii în toate domeniile
creației materiale și spirituale, slu
jind cu devotament idealurile uma
niste. revoluționare ale poporului
român. O viitoare expoziție intitu
lată „Dialogul generațiilor" va pre
zenta, într-o revelatoare sinteză, lu
crări aparținînd unor maeștri ai
artei noastre, foști profesori, alături
de lucrările unora dintre cei mai
tineri studenți. Vom încerca să sub
liniem astfel ideea de continuitate,
de unitate a idealurilor umaniste
promovate in cadrul acestei școli de
artă.

Marina PREUTU
Manoîe CORCACI

Foto : Agcrpres
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LA COSTINEȘTI

Mărețele înfăptuiri ale poporului român
expresie a forței și superiorității
orînduirii socialiste
(Urmare din pag. I)
statului privind introducerea celor
mai noi cuceriri ale științei și teh
nicii contemporane, ale cunoașterii
umane, creșterea contribuției cerce
tării științifice și tehnologice pro
prii la modernizarea bazei tehnicomateriale, perfecționarea continuă a
organizării și conducerii științifice
a vieții economico-sociale. în același
timp, s-a dezvoltat, diversificat și
modernizat întregul sistem de invățămint. Invățămîntul de 10 ani a
fost generalizat, iar circa 80 la sută
din numărul tinerilor urmează învățămintul de 12 ani. Incepînd din
1990 întregul tineret va urma treap
ta a doua de liceu, generalizindu-se
astfel invățămîntul de 12 ani.
Una din marile realizări ale con
strucției socialiste în țara noastră
o constituie repartizarea și dezvol
tarea armonioasă a torțelor de pro
ducție pe întregul teritoriu națio
nal. Pe această cale s-au asigurat și
se asigură omogenizarea dezvoltării
economice a județelor țării, ridica
rea gradului de civilizație a tutu
ror localităților. în etapa actuală,
politica de repartizare judicioasă a
forțelor de producție se continuă
prin înfăptuirea programelor de or
ganizare și modernizare a locali
tăților patriei, de dezvoltare a for
țelor de producție, care asigură in
toate județele ridicarea nivelului de
trai material și spiritual, a gradu
lui general de civilizație, condiții
pentru adevărata egalitate in drep
turi pentru toți cetățenii României,
fără nici o deosebire. Concomitent
se acordă atenție sporită conservării
și folosirii judicioase a fondului
funciar și apărării mediului încon
jurător.
O dată cu dezvoltarea generală a
forțelor de producție, a producției
materiale și a venitului național,
politica socială a partidului a asi
gurat ridicarea continuă a nivelului
de trai al poporului. Numai in ac
tualul deceniu, din 1980 și pînă In
prezent, au avut loc două majorări iale retribuției reale, precum Si sporirea pensiilor, în
anul 1988. retribuția minimă s-a
mărit de
_ la 1 500 lei la 2 000 lei
lunar. Prin încheierea, pe întreaga
economie națională, a noii acțiuni
de majorare a retribuției personalu
lui muncitor s-a asigurat creșterea
retribuției reale față de anul 1985
cu peste 10 la sută. Pensiile au spo
rit în medie cu 8 la sută, din care
pensiile mici cu peste 40 la sută. In
' același timp, au sporit cheltuielile
social-culturale finanțate de la bu
get, de lâ 9 975 lei în 1980 la 12 436
lei în actualul cincinal, pină în 1990.
în ansamblul operei de edificare
a noii orinduiri sociale in țara
noastră, se detașează, prin prefaceri
profunde, calitative, in toate dome
niile vieții economice, politice, so
ciale. epoca inaugurată de Con
gresul al IX-lea al Partidului Co
munist Român, caracterizată prin
afirmarea unei noi gindiri poli
tice, datorată activității teoretice și
practice originale și creatoare a se
cretarului general al partidului, pre
ședintele României, tovarășul
Nicolae Ceaușescu. Istoricele înfăp
tuiri din acești ani, înscrise în me
moria timpului, se constituie intr-un
amplu bilanț constructiv pe care
partidul, întregul popor îl prezintă

ca suprem argument al unei epoci
trăite fertil și eficient, pe care
poporul
nostru
o
denumește,
cu legitimă mîndrie, „EPOCA
NICOLAE CEAUȘESCU" — cea mai
bogată în realizări din întreaga is
torie a patriei.
Documentele programatice pentru
cel de-al XIV-Iea Congres al parti
dului pun cu putere în evidență că
progresul economic și social rapid
înregistrat de România in anii socialismului, îndeosebi în ultimul
sfert de veac, confirmă justețea poiiticii partidului și statului nostru
de alocare a unei părți Însemnate
— circa o treime — din venitul na
țional pentru fondul de acumulare
și folosirea eficientă a acumulării
socialiste, care a asigurat înfăptui
rea programelor de dezvoltare a for
țelor de producție, a industriei, agriculturii, științei, invățămintului și
culturii.
Menținerea în continuare a unei
rate înalte a acumulării constituie
o necesitate obiectivă, determinată
atit de asigurarea unor ritmuri de
susținută creștere economică, de fău
rirea unei puternice baze tehnicomaterlale a societății socialiste ro
mânești. de folosirea eficientă a re
surselor materiale și umane, cit și
de asigurarea creșterii calității vie
ții poporului. Ea se impune, totoda
tă. și datorită faptului că statele
dezvoltate, față de care trebuie re
duse decalajele economice, continuă
să acumuleze o parte importantă din
venitul național pentru dezvoltare.
Sublinierea rolului hotăritor al
factorilor interni in asigurarea pro
gresului economico-social se îmbină
în mod organic, in concepția parti
dului nostru, a secretarului său ge
neral. tovarășul Nicolae Ceaușescu,
cu cerința practicării unei strategii
a dezvoltării economice deschise, in
folosul economiei naționale, prin
participarea acesteia la circuitul
mondial de valori materiale și spi
rituale. Dezvoltarea economică și so
cială a României a creat condițiile
pentru plata, an de an, a datoriei
externe și lichidarea acesteia în luna
martie 1989. Reprezentind o expre
sie elocventă a potențialului econo
miei noastre, această mare victorie
a poporului român a asigurat ade
vărata independență economică și
politică a patriei. Plata integrală a
datoriei externe s-a realizat conco
mitent cu alocarea, în cursul acestui
deceniu, a peste 2 000 miliarde lei
pentru dezvoltarea economico-soclală a patriei.
Remarcabilele înfăptuiri obținute
de țara noastră in toate domeniile
de activitate demonstrează elocvefit
superioritatea proprietății socialiste
— a întregului popor și cooperatis
te — care are o importanță cardi
nală pentru asigurarea conducerii
unitare planificate a vieții economi
co-sociale, pentru creșterea produc
tivității muncii sociale, pentru afirmarea democrației muncitoreștirevoluționare. Dezvoltarea și întă
rirea continuă a proprietății socia
liste reprezintă, așa cum arată ex
periența construcției socialiste în
țară noastră, una din cerințele vi
tale pentru făurirea noii orinduiri
sociale.
întărirea și dezvoltarea proprietă
ții socialiste, deținerea întregii pu
teri politice de către clasa munci
toare. în alianță cu țărănimea, cu
intelectualitatea, afirmarea clasei
muncitoare — clasa majoritară a
societății socialiste românești —
ca forță socială conducătoare re-

prezintă fundamentul trainic al
democrației socialiste, muncitoreștirevoluționare. în spiritul princi
piului înfăptuirii socialismului cu
poporul șl pentru popor, Parti
dul Comunist Român a acționat
și acționează continuu pentru
crearea, dezvoltarea și perfecțio
narea formelor democratice de con
ducere, menite să asigure partici
parea tuturor claselor și categorii
lor sociale, a întregului popor la
conducerea societății, la dezbaterea,
adoptarea și înfăptuirea politicii
interne și externe a țării. Or
ganismele largi democratice exis
tente în țara noastră — consi
liile oamenilor muncii, adunări
le generale, înalte foruri ale pro
prietarilor și producătorilor, de
conducere a întregii activități eco
nomice și sociale, organismele
județene, congresele oamenilor mun
cii, ale agriculturii, științei, învățămintului și culturii, precum șl
consiliile naționale de conducere
între congrese — constituie for
me în care toți cetățenii tării
participă in mod organizat la con
ducerea societății, la elaborarea și
înfăptuirea politicii interne și ex
terne a României,
„Este necesar ,să subliniem — a
arătat tovarășul Nicolae Ceaușescu
la marea adunare populară din mu
nicipiul Constanța — că în obținerea
marilor realizări pe care oamenii
muncii, întregul popor le-au înregis
trat in toate domeniile un rol de
mare însemnătate l-au avut șl îl au
știința, invățămintul, activitatea de
ridicare continuă a nivelului de cu
noștințe și de pregătire a tuturor
oamenilor muncii".
Mărețele înfăptuiri obținute de
poporul nostru în anii socialismului
demonstrează cu puterea faptelor
justețea politicii Partidului Comu
nist Român de aplicare creatoare a
legilor generale ale dezvoltării so
ciale. a principiilor socialismului ști
ințific la condițiile și realitățile din
România, de renunțare la șabloane,
la concepția „modelului unic", de
făurire a socialismului corespunză
tor voinței, intereselor și năzuințe
lor națiunii noastre.
Remarcabilele realizări obținute de
poporul nostru, precum și transfor
marea României in anii ce vin într-o țară socialistă multilateral dez
voltată. atit din punctul de vedere
al industriei, agriculturii, științei șt
culturii, cit și al nivelului de civi
lizație al poporului — așa cum se
subliniază în Tezele pentru Congre
sul al XIV-l.ea .al partidului — pun
în lumină superioritatea socialismu
lui față de societatea capitalistă,
faptul că noua orinduire se dovedeș
te a fi în practică singura cale a
soluționării radicale, într-un răs
timp scurt Ia scara istoriei, a unor
probleme economice și sociale de
extremă amploare și complexitate,
asigurind, totodată, progresul con
tinuu al societății noastre, indepen
dența și suveranitatea țării. Po
porul nostru, conștient de am
ploarea și complexitatea obiecti
velor făuririi societății socialiste
multilateral dezvoltate, acțipnează
în acest an — anul celei de-a
45-a aniversări a revoluției de
eliberare socială și națională, an
tifascistă și antiimperialistă. precum
șl al Congresului al XIV-Iea al
partidului — cu hotărîrea fermă de
a înfăptui o calitate superioară a
muncii șl vieții sale.

Dr. Gheorghe SURPAT

„Gala filmelor

cu tematică pentru tineret"
ediția a Xll-a
O amplă manifestare listică sau a unor pro realizat de regizorii
Radu Caranfil, Mihnea
cultural-educativă în bleme de creație.
Și in actuala ediție Columbeanu, Valeria
scrisă in cuprinzătorul
Festival national „Cin a „Galei filmelor cu Drăgușanu (după sce
tarea României" ; un tematică pentru tine narii semnate de Abun prilej de intilnire ret". cea de-a Xll-a. la drian Dohotaru si Ce
a artei cinematografi Costinesti vor putea lia Munteanu).
ce cu beneficiarii ei. de fi văzute in fiecare
Filmele documentare
dialog intre creatori si seară? atit creații artis — pe teme politice, so
public : „Gala filmelor tice, cit si pelicule do ciale, economice, cul
cu tematică pentru ti cumentare și de ani turale — de pe afișul
neret" de la Costinesti mație.
„Galei..." vor purta
Din prima categorie semnăturile lui Alecu
(28 iulie — 6 august).
Inițiată si organiza amintim filmele de ac Croitoru și A. 1. Zăită de către Comitetul tualitate „Vacanța cea nescu. Copel Moscu și
Central al Uniunii Ti mare" (scenariul si re Otto Urbanschi, Mircea
neretului Comunist. în gia : Andrei Blaier), Bunescu, Luiza Cioluc
colaborare cu Consiliul „Flori de gheață" (sce și Carol Kovăcs. Lu
Culturii si Educației nariul : C, Ciubotaru cian Hențiu. Cristian
Socialiste și Centra si Anghel Mora; regia: Perianu, Adrian Sîrbu
la „Romântafilm" — Anghel Mora). „Maria și Doru Spătaru. iar
„Gala filmelor cu te ți Marea" (scenariul : cele de animație — ale
matică pentru tineret" Radu Tudoran ; regia : lui Ion Popescu Gopo.
reprezintă o acțiune Mircea Murețan). „O Victor Antonescu. Ta
culturală de anvergură vară cu Mara" (scena tiana Apahldeanu, Zeno
națională, cea mai im riul: Radu Aneste Pe Bogdănescu, Nell Co
portantă trecere în re trescu ; regia: Geor bar, Marian Mihail.
vistă a filmelor repre ge Cornea). „De ce Ion Trulci și Mircea
zentative. a creațiilor n-are vulpea coa Toia.
de referință ale cine dă" (scenariul : Ion
Timp de două zile.
matografiei
noastre Băiețu ; regia : Cornel
sala polivalentă a
realizate de-a lungul Diaconul, comedia mu In
„Forum" vor
zicală in premieri ab hotelului
unui an.
fi vizionate si
Costinesti, stațiunea solută „Un studio în putea
ale cineamatineretului, cu frumo căutarea unei vedete" realizări
torilor din țară si in
sul si încăpătorul său (scenariul : Virgil Pui- ■ alte
două
după-amieze
amfiteatru, in care au cea ; regia : Nicolae propunerile
loc proiecții pină tir- Corjos) și, nu in ulti l.A.T.C. — studenților
viitori re
ziu, către, si chiar după mul rind, ecranizările gizori si operatori.
miezul nopții, cu sala după Mihail SadoveaAșadar — un com
nu și Camil Petrescu :
polivalentă de la ho
ultimul plex de activități me
telul „Forum", care „Noiembrie,
funcționează si ca un bal" (scenariul: Șerban nite sâ contribuie la o
Velescu. Dan Pița ; re mai largă difuzare a
studio cinematografic
cu stafia „Radio Va gia : Dan Pița) și filmului românesc și la
canța". ce amplifică „Cei ce plătesc cu via dezbaterea problemati
dialogurile creatorilor ța" (scenariul și regia: cii și a actului creației
cu iubitorii celei de-a Șerban Marinescu). Tot lui — ambele demer
7-a arte (ce au loc di aici se cere menționat suri deosebit de ferti
mineața, pe plajă. a documentarul artistic le sub semnul demo
doua zi. după fiecare de lung metraj (in a- cratizării culturii. Așa
premieră) si inițiază fara concursului) „Via dar — un program bo
interviuri cu partici- ța ca o poveste" — fil gat. variat, care va
panfli — se dovedește mul românesc, ieri și transforma Costinestiul, pentru zece zile,
un spafiu extrem de azi (scenariul: C. Ciu
generos pentru o întîl- botaru ; comentariul : într-o cetate a ftlmunire a filmului româ Ecaterlna Oproiu ; re lui si mai ales tntr-una
nesc cu publicul- tînăr ■ gia : C. Ciubotaru, Al. a educației moral-poliSi pentru dezbaterea Croitoru), cu care va tice si artistice prin
vie. directă, deschisă, începe manifestarea. film.
a unor probleme de De asemenea, filmul
de debut „Autostop",
opțiune tematică și stiNatalia STANCU

SLATINA: „ Spicul de aur“
La Centrul de Creație și Cultu
ră Socialistă „Cintarea României*
pentru Tineret din SJatina s-a
desfășurat Concursul interjudețean
de muzică populară „Spicul de
aur". Frumoasa manifestare, afla
tă la cea de-a IX-a ediție, in or
ganizarea Comitetului Județean
»»

Olt al U.T.C. și desfășurată sub
egida Festivalului național „Cin
tarea României", a fost dedicată,
în actuala ediție, marii sărbători
naționale de la 23 August și Con
gresului al XIV-Iea al partidului.
(Mihai Grigoroșcuță).

Tezaur de civilizație bucureșteană“

Expoziția „Tezaur de civilizație
bucureșteană", organizată de Mu
zeul Municipal de Istorie și Artă
și Muzeul Militar Central, găzduită
de sala „1 Decembrie 1918“ din
cadrul Casei Centrale a Armatei,
oferă o varietate de exponate me
nite să prezinte publicului larg
mărturii ale vieții materiale și
spirituale din
ultimele două
veacuri. Sînt prezentate fotografii,
picturi, piese de artă decorativă,
cristaluri și porțelanuri, obiecte
de podoabă și de larg consum și
altele.
La loc de cinste se află lucrări
de artă picturală ce Înfățișează
marile prefaceri urbanistice, pro
funda înnoire a Capitalei patriei

cinema
• Flori de gheată : LUMINA (14 74 16)
— 9; 11; 13: 18; 17; 19,
MELODIA
(18 13 49) — 9; 11; 13; 15; 17; 19
• Secretul... armei secrete : FLO
RE A SC A (33 29 71) — 9: 11 : 13: 18: 17;
19, STUDIO (59 53 13) — 10; 12.18; 14.30;
16,45: 10
• Noiembrie, ultimul bal : GRIvita
(17 08 58) — 9: 11; 13; 1S,15; 17,30: 19,30,
COSMOS (27 54 95) — 9; 11; 13; 15;
17: 19
• Francois Villon: DACIA (50 38 94) —
9: 13; 17
• Maria
și
marea :
VIITORUL
(10 67 40) — 13; 17; 19
• Alo, aterizează străbunica 1 — 9 ;
11: 13: 15, viața ca o poveste (filmul
românesc. Ieri și azi) : — 17; 19,
UNION (13 49 04)
• Program special pentru copii și ti
neret : DOINA (16 35 38) — 9; 11; 13;
15; 17: 19
• Tatăl : TIMPURI NOI (15 61 10) —
9: 11: 13; 15; 17: 19
• Actrița : BUZEȘTI (50 43 58) — 15 ;
17: 19
• Călătorie peste mări: DRUMUL SĂ
RII (31 28 13) - 18: 18
• Jandarmul sl jandarmerifele : OIULEȘTT (17 55 46) — 9: 11 ; 13: 15: 17; 19.
PACEA (71 30 85) — 9; 11; 13; 15; 17; 19

noastre, îndeosebi după Congresul
al IX-lea al partidului. Chipul
nou, viguros și proaspăt al Capita
lei — oraș cu o personalitate dis
tinctă și cu arhitectură modernă,
demne de o adevărată metropolă
— este înfățișat în lucrările unor
pictori contemporani, care au sur
prins pe pinză marile' ctitorii ale
acestui timp, metroul, amenajarea
complexă a Dîmboviței și altele.
Prin varietatea exponatelor pre
zentate, care fac parte din patri
moniul Muzeului municipal, prin
puterea lor de sugestie, obiectele
expuse, expoziția în ansamblu con
stituie un important eveniment
cultural în viata celui dinții oraș
al tării. (Ghcorghe Ioniță).

• Colonelul RedI : VOLGA (79 71 26)
— 9: 12; 15; 18
• Zece negri mititei : POPULAR
(35 15 17) — 15: 18
• Sora 13 : MUNCA (21 30 97) — 15 ;
17: 19
• Fotografiile
Sldoniei :
ARTA
(21 31 86) — 15: 17: 19
• De la literatură la film t PATRIA
(11 86 25) — 9: 12.30: 16: 19,30
• Ana Pavlovna : MIORIȚA (14 27 14)
— 9; 12; 16; 19

teatre
• Teatrul Mic (14 70 81, la Rotonda
scriitorilor din Cișmigiu; : „Cintam
România de azi" (spectacol de sunet
șl lumină) — 21
• Teatrul sattric-muzlcal „C. Tănase"
(15 56 78, la Teatrul de vară Herăs
trău) : Varietăți — 18
• Ansamblul
artistic
„Rapsodia
Română" (13 13 00) : Meridiane folclo
rice — 18.30 ; la Teatrul de varâ „23
August") : Un clntec pentru fiecare
— 19
• Teatrul evreiesc de stat (20 39 70, la
sala Majestic) :
Hoțul sentimental
— 18
• Teatrul „Țăndărică- (15 23 77, sala
Victoria) : „Hai copii la joc 1“ — 11
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ÎN TELEGRAME ADRESATE TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU
■■

Oameni ai muncii de pe ogoare raportează încheierea recoltării
griului și obținerea unor producții mari la hectar
UNITĂȚI CC PRODUCflI
Județul Mure - 8105 kg la hectar
MARI LA HECTAR

In
telegrama
adresată tovarășului
Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului
Comunist Român, președintele Republicii Socialiste
România, Comitetul Județean Mureș al P.C.R. rapor
tează încheierea recoltării griului de pe întreaga su
prafață cultivată și realizarea unei producții medii de
8 105 kg la hectar.
Acționind in spiritul orientărilor
si exigentelor formulate de dum
neavoastră, mult stimate si iubite
tovarășe Nicolae Ceaușescu, privind
înfăptuirea obiectivelor și sarcini
lor noii revoluții agrare, organizînd
și desfășurind in cele mat bune
condiții lucrările agricole de vară,
OAMENII MUNCII DIN AGRI

CULTURA JUDEȚULUI MUREȘ
VA RAPORTEAZĂ CA AU ÎN
CHEIAT RECOLTAREA GRIULUI
DE PE ÎNTREAGA SUPRAFAȚA
CULTIVATA ȘI REALIZAREA
UNEI PRODUCȚII MEDII DE
8105 KG LA HECTAR.
în aceste zile. lucrătorii ogoare
lor de pe aceste străbune plaiuri

românești acționează cu fermitate
și răspundere sporită pentru între
ținerea culturilor prăsitoare, strân
gerea și depozitarea furajelor,
pregătirea fermelor zootehnice
pentru perioada de iarnă si reali
zarea ritmică a sarcinilor din acest
sector, pentru desfășurarea în
bune condiții a Întregii activități
din agricultură.
Vă încredințăm, mult stimate și
iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu,
că oamenii muncii din agricultura
județului Mureș, toți locuitorii sa
telor nu își vor precupeți eforturi
le pentru a îndeplini in cele mai
bune condiții sarcinile ce le revin,
întimpinînd cu noi și mari succese
in toate domeniile de activitate
ziua de 23 August și Congresul al
XIV-lea al partidului.

Județul Bistrita-Nâsăud - 8081 kg la hectar
In
telegrama adresată
tovarășului
Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului
Comunist Român, președintele Republicii Socialiste
România, Comitetul Județean Bistrița-Năsăud al P.C.R.
raportează terminarea recoltării griului de pe întreaga
suprafață și obținerea unei producții medii de 8 081 kg
la hectar. Un număr de 8 unități agricole de stat și
cooperatiste au realizat producții medii de peste 8 500
kg la hectar.
Puternic însuflețiți de Îndemnu
rile, orientările și indicațiile dum
neavoastră. mult iubite și stimate
tovarășe Nicolae Ceaușescu. CO
MUNIȘTII, TOȚI OAMENII MUN
CII DIN AGRICULTURA JUDE
ȚULUI BISTRIȚA-NASAUD va

RAPORTEAZĂ TERMINAREA RE
COLTĂRII GRIULUI DE PE ÎN
TREAGA SUPRAFAȚA ȘI OBȚI
NEREA UNEI PRODUCȚII MEDII
DE 8 081 KG LA HECTAR. UN
NUMĂR DE 8 UNITĂȚI AGRICO
LE DE STAT ȘI COOPERATISTE

AU REALIZAT PRODUCȚII ME
DII DE PESTE 8 500 KG LA
HECTAR.
Lucrătorii din agricultura jude
țului acționează în continuare cu
toate forțele, intr-un climat de or
dine și disciplină, cu răspundere
deosebită, pentru eliberarea tere
nului, recoltarea legumelor și
fructelor, stringerea și depozitarea
furajelor, livrarea unor cantități
sporite de produșe la fondul de
stat și de autoaprovizionare.
Ne angajăm, mult iubite și sti
mate tovarășe secretar general, că
vom munci cu dăruire și pasiune
revoluționară pentru a obține în
acest an cele mai mari producții
și la celelalte culturi, întimpinind
cu rezultate deosebite marile eve
nimente politice din acest an din
viata partidului și a țării.

Județul Sălaj-8 070 kg la hectar
In
telegrama
adresată tovarășului
Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului
Comunist Român, președintele Republicii Socialiste
România, Comitetul Județean Sălaj al P.C.R. raportează
încheierea recoltării griului de pe întreaga suprafață
și obținerea unei producții medii de 8 070 kg Ia
hectar.
Acționind în spiritul însuflețitoarelor dumneavoastră îndemnuri,
orientări și indicații, intr-un înalt
spirit de ordine și disciplină, CO
MUNIȘTII. TOȚI OAMENII MUN
CII DIN AGRICULTURA JUDE
ȚULUI SALAJ VA RAPORTEA

ZĂ, CU DEOSEBITA SATISFAC
ȚIE. ÎNCHEIEREA RECOLTĂRII
GRIULUI DE PE ÎNTREAGA
SUPRAFAȚA ȘI OBȚINEREA
UNEI PRODUCȚII MEDII DE
8 070 KG LA HECTAR.
În această perioadă, acționăm

cu forțe sporite la întreținerea
culturilor prăsitoare, recoltarea le
gumelor și fructelor, stringerea și
depozitarea tuturor resurselor fu
rajere, avind convingerea că și la
celelalte culturi, precum și in zoo
tehnie vom obține producții mari,
superioare celor planificate. Tot
odată, lucrăm la eliberarea tere
nurilor de resturile vegetale, exe
cutarea arăturilor și însămințarea
culturilor duble.
,Vă asigurăm, mult stimate și iu
bite tovarășe Nicolae Ceaușescu, că
oamenii muncii din agricultura ju
dețului ișl vor consacra întreaga
energie înfăptuirii exemplare a
sarcinilor ce le revin, corespunză
tor cerințelor și obiectivelor noii
revoluții agrare.

Județul Brasov - 8067 kg la hectar
In telegrama
adresată
tovarășului
Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului
Comunist Român, președintele Republicii Socialiste
România, Comitetul Județean Brașov al P.C.R. rapor
tează încheierea recoltării griului de pe întreaga su
prafață și obținerea unei producții medii de 8 067 kg
la hectar. Un număr de 5 unități agricole au obținut
producții medii cuprinse între 8 210 și 9 100 kg la
hectar.
Cu cole mai alese sentimente de
dragoste, inaltă prețuire și fier
binte recunoștință. COOPERATO
RII. MECANIZATORII, CEILALȚI
LUCRATORI DIN AGRICULTU
RA .JUDEȚULUI VA RAPOR
TEAZĂ
CA
AU ÎNCHEIAT
RECOLTAREA GRÎULUI DE PE

...Deodată, un biciclist din Manasia.
de lingă Urziceni, a căzut ca secerat
drept in fața autoturismului l-IL-7950,
condus de Emil Stan. Numai extraor
dinara prezență de spirit a omului
de la volan i-a salvat viața.
...Un băiețel de cinci ani, lăsat
nesupravegheat, încercînd să treacă
strada prin spatele unui autocamion
staționat, a apărut pe neașteptate în
fața mașinii l-IL-7255, condus de
Elena Anastasiu. Numai atenția deo
sebită a șoferiței i-a salvat viața.
...Pe raza comunei Giurgeni. în
drum spre Litoral, lăcătușul gălățean
Ștefan Lascu, la volanul autoturismu
lui său 3-GL-4340, s-a pomenit cu un
pieton care i-a țîșnit în fata mașinii.
Intr-o fracțiune de secundă, el a ales
soluția cea mai bună și, prlntr-o ma
nevră abil executată, cu tot riscul de
a părăsi șoseaua, i-a salvat viața.
Iată doar trei din multele întîmplări
și situații intîlnite în raidul-anchetă
întreprins cu un echipaj de la Direc
ția circulație din Inspectoratul Gene
ral al Miliției. Trei cazuri de evitare,
în ultima clipă, a unor grave acci
dente de circulație. Trei oameni al
volanului care au dovedit însușirea
și aplicarea întocmai a normelor con
duitei preventive, care au dovedit, in
egală măsură, prezență de spirit și
omenie.
Trei cazuri care contrastează fla
grant cu următoarele trei, petrecute
pe șoseaua Constanța — Mangalia. La
intersecția cu drumul spre stațiunea
Costinești au trecut prin fața apara
tului radar, ca niște bolizi, trei ma
șini una după alta : 4-CT-3715,
10-B-9535 și 2-CT-4779 cu incredibila
viteză, dat fiind locul în care ne
aflam, de 116. 117 și, respectiv, 120
kilometri pe oră ! întrebîndu-i pe cei
trei „ași ai volanului" ce i-a deter
minat să apese atit de periculos pe
accelerație, am aflat cu stupoare că,
nici mai mult, nici mai puțin, cei trei
erau, intr-adevăr, intr-un fel de în
trecere. ca la raliu. Totul pornise de
la pasagerul uneia din mașini, care ii
spusese celui de la volan :
— Ce, îl lași pe ăsta să ne-ntreacă?
Și, de aici, cursa contracronometru
între cei trei. Și toți trei se aflau,
după aceea, „staționați" in fața agen
tului de circulație, cu........ actele la
control".
Cită deosebire intre primele trei
situații, in care au fost salvate tot

ÎNTREAGA SUPRAFAȚA ȘI OB
ȚINEREA UNEI PRODUCȚII ME
DII DE 8 067 KG LA HECTAR,
UN NUMĂR DE 5 UNITĂȚI
AGRICOLE AU OBȚINUT PRO
DUCȚII MEDII CUPRINSE ÎNTRE
8 210 ȘI 9 100 KG LA HECTAR.
Vă raportăm, mult stimate și

atitea vieți omenești, și aceste, tot
trei cazuri, care s-ar fi putut solda
cel puțin cu tot atîtea victime. Pen
tru câ, să nu uităm, la o viteză de
60 de kilometri pe oră. o mașină par
curge peste 16 metri pe secundă. Dar
la 120 ? Dar dacă, în clipele acelea,
din intersecția spre Costinești apărea
un pieton sau o altă mașină cu o
frină defectă sau cu un șofer neatent?
Da, neatent ! Pentru că neatenția la
volan se constituie acum în prima și
cea mai periculoasă cauză generatoa
re de accidente rutiere. Ea, neatenția,
a „devansat", în cel mai grav înțe'es
al cuvintului, ceea ce, pină nu de

iubite tovarășe secretar general, că
în prezent acționăm pentru reali
zarea programului de culturi du
ble, pentru stringerea și depozita
rea tuturor furajelor, pentru reali
zarea efectivelor de animale și a
producțiilor animaliere. De aseme
nea. urmărim permanent starea de
vegetație a culturilor de cartofi și
sfeclă de zahăr, pentru a trece la
momentul optim la recoltarea acestor culturi, care anunță un rod
bogat.
Ne angajăm, mult stimate
și
iubite
tovarășe
Nicolae Ceaușescu, să acționăm în
loate domeniile de activitate cu
dăruire și spirit revoluționar, ast
fel incit județul Brașov să-și aducă o contribuție tot mai mare
la dezvoltarea multilaterală a
scumpei noastre patrii.

deauna știu că ajung cu bine la des
tinație. Trec pe lingă mine tot felul
de mașini, chiar mal modeste decît
a mea. unii îmi fac diferite semne și
semnale, dar eu îmi văd de drumul
meu. Din păcate, nu peste mult timp,
pe cîteva din mașinile atit de zorite
le-am ajuns din urmă șl le-am văzut
răsturnate în cîte un șanț. Izbite de
cite un pom. sau, în cel mai fericit
caz — dacă se poate numi fericit —
oprite pe dreapta de aparatele radar.
Așa curo am intilnit și noi, tot da
torită vitezei excesive, pe conducăto
rii autoturismelor 18-B-19333 pe bu
levardul Tomis din Constanța și

IN JUDEȚUL
BISTRIȚA-NĂSĂUD
• Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Silivașu de Cimpie —
— 8 617 kg Ia hectar
• Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Reteag — 8 615 kg la
hectar
• Cooperativa Agricolă de Producție Uriu — 8 610 kg la
hectar
• întreprinderea Agricolă de
. Stat Teaca — 8 501 kg la
hectar

IN JUDEȚUL BRAȘOV
• Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Hălchiu — 8 418 kg la
hectar
• Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Cristian — 8 415 kg la
hectar
• Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Prejmer — 8 210 kg la
hectar

ÎN JUDEȚUL SUCEAVA
• Cooperativa Agricoli de Pro
ducție Vercști — 8 348 kg la
hectar
• Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Salcea — 8 306 kg la
hectar
• Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Liteni-Moară — 8 301
kg la hectar
• Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Ipotești — 8 290 kg la
hectar
• Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Calafindești — 8 286 kg
la hectar

în telegrame adresate tovarășu
lui NICOLAE CEAUȘESCU, secre
tar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republi
cii Socialiste România, oamenii
muncii din unitățile agricole de stat
și cooperatiste fruntașe raportează
terminarea recoltării griului de pe
toate suprafețele cultivate și obți
nerea unor recolte mari, superioare
prevederilor de plan.
în telegrame se relevă că, in
prezent, se acționează cu multă res
ponsabilitate pentru eliberarea te
renurilor de paie, executarea ară
turilor și însămințarea culturilor
duble, recoltarea legumelor și fruc
telor, stringerea și depozitarea fu
rajelor, pentru creșterea efective
lor de animale și a producțiilor din
sectorul zootehnic.
însuflețiți de sarcinile și indica*
țiile secretarului general al parti
dului — se reliefează în telegrame
— lucrătorii ogoarelor din aceste
unități muncesc cu hărnicie pentru
a obține în acest an producții-record la toate culturile, sporindu-și
astfel contribuția, alături de între
gul nostru popor, la continua dez
voltare economico-socfală a patriei,
la ridicarea ei pe noi trepte de
progres și civilizație.

toase sau de adormirea pasagerilor
din mașină, de un peisaj monoton
sau de starea euforică a începutului
de concediu. Este de-ajuns o secundă,
o singură secundă de neatenție, pen
tru ca mașina, scăpată de sub con
trol, s-o ia razna sau să izbească un
pieton imprudent, E bine de știut că
unui pieton, care merge in pas nor
mal, ii sint necesare 6 secunde pen
tru a traversa o stradă de lățime
obișnuită. O mașină parcurge în 6
secunde aproape 100 de metri. Apa
riția pietonului in fața mașinii, aflat
sub această distanță, la care se
adaugă neatenția șoferului se poate

0 circulație rutieră modernă, civilizată
Raid-anchetă pe traseele sezonului estival
mult, o constituia excesul de viteză
sau, mai bine zis, neadaptarea vitezei
la condițiile concrete de drum, de
trafic, de stare atmosferică. Și iar să
nu uităm că și la o viteză sub limita
legală prevăzută, să zicem de numai
20 sau 30 kilometri pe oră, in con
dițiile „forțării" mersului in coloană,
pe timp de ploaie sau de vizibilitate
redusă, se pot intîmpla accidente
nedorite. Dar la o viteză de peste 100
de kilometri, cum circula în locali
tatea Basarabi bucureșteanul Stoica
Valeriu. cu o mașină împrumutată,
căreia nici măcar nu-i cunoștea ade
vărata stare tehnică ? După cum, cu
totul de neînțeles apare graba cu care
unii automobiliști doresc să ajungă
pe plajă sau, la Întoarcere, spre casă.
— De parcă s-ar muta din locurilo
lor și plaja, și casa...
Observația aparține tehnicianului
Constantin Itu, de la întreprinderea
Mecanică din Drobeta-Turnu Seve
rin, pe care l-am intilnit conducîndu-și autoturismul l-MH-912 spre Li
toral. cu maximă atenție și prudență,
— De cind ați plecat la drum ?
— De ieri dimineață. Am dormit la
un complex turistic. Sint cu soția și
copiii. De cite ori vin la mare imi
rezerv două zile la ducere și două la
întoarcere. Eu. cum bine a zis cine
a zis, mă grăbesc încet, dar tot

l-B-42255 cu cîte 96 kilometri pe oră,
pe l-BR-9205 și 3-DJ-5753 cu 97 kilo
metri pe oră. pe l-TL-5995, 10-B-3684
și 3-TM-252 cu cite 98 de kilometri
pe oră, ultimul fiind la a patra
ștampilă de vitezoman, cum tot „ștam
pilat" era și conducătorul autoturis
mului l-AG-7022, care a trecut pe
lingă noi cu 100 pe oră.
Lista e prea lungă și spațiul nu ne
Îngăduie să-l enumerăm aici pe toți
cei care parcă țin cu tot dinadinsul
să-și „strice" sau să-și întrerupă con
cediul ca urmare a unor neplăcute
evenimente rutiere.
Dacă aparatele radar și prezența
agenților de circulație în fiecare lo
calitate și în intersecții mal impor
tante contribuie, în tot mai mare
măsură, la temperarea sau scoaterea
temporară din trafic a celor care în
trec nepermis limitele vitezei legale
admise, in ultimul timp, primul și
neinvidiatul loc In ierarhia cauzelor
generatoare de accidente îl constituie
neatenția la volan. Ea se manifestă în
cele mai diferite feluri — de la aprin
derea unei țigări sau scăparea chibri
tului și căutarea lui printre pedale
pină la gradul avansat de oboseală
și ațipirea la volan. Mai ales acum,
vara, atenția șl concentrarea la volan
sint diminuate de vremea caldă, une
ori caniculară, de discuțiile zgomo

CAIRO

îmi este deosebit de plăcut să vă adresez, cu prilejul alegerii dum
neavoastră in calitate de președinte al Organizației Unității Africane, sincere
felicitări, împreună cu cele mai bune urări de sănătate și fericire, de succes
deplin în îndeplinirea inaltei misiuni ce vi s-a încredințat. Doresc să re
lev, cu acest prilej, înalta apreciere pe care România socialistă, poporul
român o dau luptei consecvente a Organizației Unității Africane pentru
Înlăturarea colonialismului, neocolonialismului și a politicii de discriminare
rasială și de apartheid, contribuției sale la înfăptuirea aspirațiilor po
poarelor africane de libertate, la soluționarea democratică, in interesul po
poarelor, a problemelor grave cu care se confruntă omenirea.
îmi exprim convingerea că raporturile de prietenie și solidaritate sta
tornicite intre Republica Socialistă România și statele membre ale Orga
nizației Unității Africane se vor extinde tot mai mult in interesul po
porului român și al popoarelor africane, al cauzei păcii, progresului și
înțelegerii internaționale.
Urez țărilor membre ale Organizației Unității Africane succese tot
mai mari pe calea progresului economico-social, pentru consolidarea inde
pendenței și suveranității naționale și înfăptuirea năzuințelor legitime la
o viață prosperă, liberă și demnă.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele
Republicii Socialiste România

IN JUDEȚUL CLUJ
• Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Cămărașu — 9 016 kg
la hectar
• întreprinderea Agricolă de
Stat Poiana — 8 482 kg la hec
tar
• Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Călărași — 8 336 kg la
hectar
• Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Apahida — 8 253 kg la
hectar

solda cu accident, uneori cu urmări
dintre cele mai grave.
Am intilnit, practic, mașini din
toată țara, pe traseele spre și dinspre
Litoral, atit pe cel „clasic" prin Urzi
ceni — Slobozia — Giurgeni — Hîrșova. cit și pe cel prin Brănești —
Lehliu — Dor Mărunt — Dragalina — Fetești — Cernavodă, ultimul
cunoscind in aceste zile o dubla
re și chiar triplare a traficului față
de anul trecut, datorită și reducerii
distanței cu peste 40 de kilometri. întrucit neatenția la volan se insinuea
ză, perfidă și periculoasă, o dată cu
creșterea gradului de oboseală, apare
cu totul de neînțeles cum oameni în
toată firea, de cele mai diferite
vîrste și profesii, plecați in conce
diu, deci fără motive de grabă,
stau ore întregi la volan și parcurg
sute de kilometri fără nici măcar un
popas pentru relaxare și odihnă. Așa
se face că unii automobiliști plecați
din Suceava sau Maramureș. Satu
Mare sau Caraș-Severin, Cluj-Napoca
sau Timișoara circulă non-stop. fie
pe căldura toridă a zilei, fie pe timp
de noapte, cind vizibilitatea este
mult redusă, iar pericolul ațipirii la
volan și al neobservării la timp a
unor obstacole de pe șosele pot
duce la evenimente cu victime
omenești și importante pagube

TELEGRAMĂ

Președintele Republicii Arabe Egipt,
Președintele in exercițiu al Organizației Unității Africane

IN

TELEGRAME ADRESATE

TOVARĂȘULUI NICOLAE^ CEAUȘESCU

Colective de muncă din numeroase întreprinderi
raportează îndeplinirea înainte de termen
a sarcinilor de plan
Marile evenimente ale acestui
an — a 45-a aniversare a revolu
ției de eliberare socială și națio
nală, antifascistă .și antiimperialistă și Congresul al XIV-lea al
partidului — sint intimpinate de
numeroase colective de oameni ai
muncii din industrie cu succese
deosebite. Realizările lor sint răs
punsul faptic la îndemnurile adre
sate de secretarul general al parti
dului de a îndeplini, pină la 23 Au
gust, planul pe 8 luni, iar pină la
Congresul partidului, planul pe
întregul an.
în telegrame adresate tovarășului
NICOLAE CEAUȘESCU, secretar
general al Partidului Comunist
Român, președintele Republicii
Socialiste România. numeroase
unități industriale raportează înde
plinirea înainte de termen a pre
vederilor de plan. Astfel, oamenii
muncii din unitățile Trustului de
Foraj Extracție Tîrgu Jiu au reali
zat sarcinile de plan la gaze utili
zabile pe trei ani și 10 luni. La
rindul lor, unitățile economice ale
Consiliului Popular Județean Ar
geș au îndeplinit planul producției-marfă industriale pe trei ani
și 8 luni la industria mică, obținind o producție suplimentară in
valoare de 127.7 milioane lei, reprezentînd livrări de mărfuri la
export și la fondul pieței. De ase
menea, au realizat planul pe 3 ani
și 7 luni colectivele de oameni ai
muncii de la întreprinderea „Me
canica" Vaslui, la toți indicatorii ;
întreprinderea de Sticlărie și Por
țelan Dorohoi la producția-marfă ;
întreprinderea de Fire „Melana"
Botoșani, la producția-marfă ; în

treprinderea de Tricotaje Focșani,
la producția marfă-industrială și
producția fizică ; întreprinderea
Integrata de In Botoșani, la pro
ducția planificată. Succese asemă
nătoare a consemnat colectivul
Combinatului Minier Banat Anina,
județul Caraș-Severin, care a rea
lizat planul pe 8 luni la producțiamarfă industrială și la productivita
tea muncii. Au mai îndeplinit pla
nul pe 7 luni din acest an între
prinderea de Construcții Navale
Constanța, la producția-marfă ;
întreprinderea de Utilaj Minier
din Petroșani, la producția pentru
export și la cea destinată benefi
ciarilor interni : întreprinderea de
Confecții „Vulcan" din Valea
Jiului, la confecții textile ; între
prinderea de In și Cinepă „Texti
la" Iași la producția-marfă.
Rezultatele înregistrate, se sub
liniază în telegrame, au la bază
creșterea peste prevederi a pro
ductivității muncii, datorită îndeo
sebi aplicării cu consecvență a pro
gramelor de perfecționare a orga
nizării și de modernizare a pro
ceselor tehnologice și capacităților
de producție.
Comuniștii, toți oamenii muncii
apartinind colectivelor menționate
exprimă in telegramele adresate
conducătorului partidului și statu
lui angajamentul lor ferm de a
acționa cu toată hotărirea pentru
realizarea exemplară a sarcinilor
ce le revin in acest an și pe în
tregul cincinal, aducindu-și astfel
o contribuție tot mai mare la în
florirea scumpei noastre patrii —
Republica Socialistă România,

Tovarășul Constantin Dăscălescu,
prim-ministru al Guvernului Repu
blicii Socialiste România, a trimis o
telegramă tovarășului Li Peng. pre
mierul Consiliului de Stat al Repu
blicii Populare Chineze, in care. în
numele guvernului, exprimă senti
mente de compasiune în legătură cu
pierderile de vieți omenești și pagube
le materiale provocate de furtunile
și taifunul ce s-au abătut asupra
unor provincii din R.P. Chineză. în
telegramă sint transmise familiilor
celor dispăruți sincere condoleanțe.

Cronica zilei
La Leningrad a avut loc reuniu
nea Comitetului de Coordonare a
celor patru organizații internațio
nale de foști combatanți și rezistenți : Federația Mondială a Foști
lor Combatanți (F.M.A.C.), Federa
ția Internațională a Rezistent ilor
(F.I.R.), Confederația Europeană a
Foștilor Combatanți (C.E.A.C.) și
Confederația Internațională a Foști
lor Prizonieri de Război (C.I.A.P.G.).
Reuniunea a dezbătut unele pro
bleme ale activității acestor orga
nizații internaționale legate de do
cumentul final al Conferinței pen
tru Securitate și Cooperare în Eu
ropa de la Viena (C.S.C.E.) privind
pacea, dezarmarea, și in primul rînd
dezarmarea nucleară, realizarea unui
climat de încredere, securitate și
cooperare, conform documentului
final de la Helsinki.
Reuniunea a analizat, de aseme
nea, posibilitatea convocării unei
noi întîlniri mondiale a foștilor
luptători și prizonierilor de război.
Din țara noastră, la reuniune a
participat generalul-locotenent în
rezervă Andrei Neagu, președintele
Comitetului Foștilor Luptători și
Veteranilor de Război . împotriva
Fascismului, vicepreședinte al Fe
derației Internaționale a Rezistenlilor (F.I.R.).

VREMEA
Prognoza meteorologică pentru Inter
valul 29 iulie, ora 20— 1 august, ora 20.
fn țară : Vremea va deveni în general
instabilă in nord-vestul. nordul, centrul
și nord-esttil țării. Cerul va fi tempo
rar noros. Vor cădea ploi, ce pot avea
și caracter dc aversă, pe arii relativ
extinse, in jumătatea de nord a țării.
In restul teritoriului, ploile se vor sem
nala pe arii mal restrinse. Vîntul va
sufla slab pină la moderat, cu inten
sificări în zona de munte din sector
nord-vestic. Temperaturile minime vor
fi cuprinse, in general, intre 8 și 18
grade, cele maxime intre 20 șl 26 de
grade în jumătatea de nord, și între 26
și 32 de grade în rest, mai ridicate în
prima parte a intervalului, tn Bucu
rești : Vremea va fi frumoasă la în
ceput, apoi va deveni ușor instabilă.
Cerul va fi variabil. In partea a doua
a intervalului, trecător, va ploua. Vînt
slab pină la moderat. Temperaturile
minime vor fi cuprinse între 17 șt 19
grade, cele maxime între 23 șl 32 de
grade.

ACTUALITATEA SPORTIVĂ
FOTBAL: Prima ediție a turneului internațional
„Cupa Dinamo București"
Tn zilele de 3 ți 4 august a. c. se
vor desfășura in Capitală patru me
ciuri deosebit de atractive, in ca
drul primei ediții a turneului inter
național pentru „Cupa Dinamo
București".
După cum am fost informați ieri
la o reuniune de presă, alături de
echipa clubului bucureștean organi
zator, vor lua parte la turneu pu
ternicele formații belgiene R. Ant
werp R. C. (mai cunoscută sub nu
mele de F. C. Anvers) și Standard
Liege, precum și recent promovata
în seria I a campionatului italian —
A. S. Bari. Echipa din Antwerp,
care in prima zi a turneului va juca
in compania formației Dinamo Bucu
rești, este cea mai veche din Belgia
(fondată în 1880), are un palmares
bogat și deține astăzi in rindurile
sale, pe lingă fotbaliști belgieni, și
jucători vest-germani, olandezi și
iugoslavi. Dar cele mai multe valori
fotbalistice le găsim în formația
Standard, cu internaționalii belgieni

materiale. Un exemplu din alte
le, intîlnite in timpul raiduluianchetă : la orele 6,20 dimineața,
autoturismul- 2-PH-5309 a părăsit
brusc șoseaua și s-a răsturnat. Soția
și unul din copiii celui aflat la volan
au fost accidentați. Cauza : adormi
rea la volan. Deci de la oboseală la
neatenție și de la neatenție la acci
dent au fost doar cîteva învîrtituri de
roată. Șoferul plecase din PlopenI —
Prahova cu familia la mare, noap
tea, neodihnit. De prisos să mai
spunem că. in asemenea condiții,
numai de concediu n-a mai fost
vorba.
Nu este un secret faptul că. în aceste zile de virf ale sezonului esti
val. pe traseele turistice ale Litora
lului șl ale stațiunilor montane se
află la datorie, zi și noapte, agenți
și patrule de circulație. în județele
Călărași, Ialomița și Constanții, agen
ții de circulație sint ajutați de me
canici auto cu ateliere mobile pentru
depistarea și înlăturarea pe loc a
unor defecțiuni, de șoferi din activul
voluntar, precum și de cadre medi
cale cu mașini ale „Salvării". întilnindu-i in plină acțiune, in timpul
raidului nostru, am notat zeci și zeci
de numere de mașini care au fost
oprite și trase pe dreapta, iar condu
cătorii acestora, obosiți după drumuri
lungi și anevoioase, au fost sfătuiți
să se odihnească înainte de a-și con
tinua călătoria. Reintilnindu-i pe
unii dintre aceștia, la intrarea in
Constanța, și intrebîndu-i dacă reco
mandarea agenților de circulație de
a opri și a se odihni le-a folosit, toți••
au recunoscut că, intr-adevăr, a fost
o acțiune de prevenire pe cit de
oportună, pe atit de salutară, și că
acum erau siguri că ajung cu bine Ia
destinație. Ceea ce nu s-a Intîmplat
și cu alții, care, tot din cauza neaten
ției și oboselii, și-au tamponat mași
nile cu alte mașini sau au „plonjat"
in pomii de pe marginea drumului,
astfel că, în Ioc să ajungă pe plajă,
au fost nevoiți să-șl amine concedii
le sau să lntîrzie pe la spitale și ate
liere de reparații. Dar asupra acestor
aspecte și a altora întilnite in raidul
nostru vom stărui intr-un număr vii
tor al ziarului.

Petre POPA

Lambrichts, Luyckx, Vandersmissen
și Czerniatynski, alături de care
evoluează spaniolul Fernandez, tu
nisianul Liman și internaționalii din
Israel Tikva și Rosenthal. Din
echipa Bari, cel mai cunoscut ama
torilor de fotbal de la noi din tară
este internaționalul italian Di Gen
naro.
Formațiile învingătoare din parti
dele -celei dinții zile a turneului,
Antwerp — Dinamo și Standard —
Bari. vor juca la 4 august finala
„Cupei Dinamo București", iar În
vinsele se vor intilni pentru locurile
3 și 4.
Să amintim că in recentul turneu
efectuat de Dinamo București tn
Belgia, ea a întrecut cinci echipe
locale din prima ligă (Antwerp,
Lierse, Charleroi, Beerschoot și
Standard Liige). Meciul cel mai
reușit a fost Dinamo — Standard
4—0, in care tînărul atacant central
Răduciolu a făcut un joc excelent,
înscriind și două goluri.

Azi și duminică, meciuri
interesante la stadionul
„Sportul studențesc"
Simbătă și duminică se va desfă
șura pe stadionul „Sportul studen
țesc" din Capitală un turneu de fot
bal cu participarea formațiilor Spor
tul studențesc București, , Universita
tea Craiova, F. C. Inter Sibiu, și
Unix’ersitatea Cluj-Napoca.
în prima zi a competiției sint pro
gramate, de la ora 16,00, partidele
Universitatea Craiova — F. C. Inter
Sibiu și Sportul studențesc — Uni
versitatea Cluj-Napoca, iar dumini
că, de la aceeași oră, vor avea loc
meciurile pentru clasament. în des
chidere se vor întilni echipele în
vinse în prima zi, după care se va
disputa finala turneului între cîștigătoarele zilei inaugurale.

GIMNASTICĂ :
Număr record de înscrieri
Ia viitoarele campionate
mondiale
La reuniunea comitetului executiv
al Federației Internaționale de gim
nastică, desfășurată în Islanda, s-a
validat înscrierea sportivilor și spor
tivelor pentru campionatele mondiale
din luna octombrie do la Stuttgart.
După cum ne preciza Nicolae Vieru.
președintele Federației române de
gimnastică, comitetul executiv al
F.I.G. a înregistrat un număr record
de participare — gimnaști din 48 de
federații naționale (față de 42 la pre
cedenta ediție a C.M.. de la Rotter
dam), cuprinzînd, la masculin. 31
echipe, plus 39 înscrieri individuale
(235 gimnaști), iar la feminin. 33
formâții. plus 22 participări indivi
duale (220 gimnaste). Tragerea la
sorți se va efectua la Stuttgart. în
ziua de 22 august.
Printre alte hotărîri. s-a decis ca
brigăzile de arbitraj, la feminin, să
fie alcătuite din cîte șase arbitre pe
fiecare aparat, iar la masculin să
cuprindă cîte patru arbitri în con
cursurile nr. 1 și nr. 2, dar cite șase
arbitri în concursul nr. 3, adică la
finalele pe aparate.
O noutate și în materie de notări,
în concursurile feminine se vor fo
losi pentru mai precisa departajare
nu zecimile (0.10), ci'„jumătățile" de
zecimi (0,05). La masculin, acest sis
tem va fi utilizat numai în finalele
pe aparate.
O altă hotărlre a recentei reuniuni
a F.I.G. privește organizarea „Cupei
mondiale". Aceasta va fi programată
din doi în doi ani. între edițiile cam
pionatelor mondiale. în turneul final
al „Cupei mondiale" (Bruxelles —
1990) se vor califica cei mai buni 18
gimnaști, respectiv, gimnaste, prin
intermediul unor turnee de calificare.
Fiecare federație națională va avea
dreptul să aleagă trei concursuri, la
care poate înscrie. cîte doi sportivi,
respectiv, sportive. Printre turneele
care oferă notări de calificare la fi
nala „Cupei mondiale" a fost ales de
F.I.G. și Turneul internațional al
României — ediția 1990.

BASCHET : Timișoara — gazdă a campionatului european
pentru echipele de cadete
Frumoasa și primitoarea noastră
Timișoară. care este și unul dintre
centrele sportive importante ale tă
rii, va fi gazda campionatului euro
pean pentru echipele de cadete (cu
jucătoare născute in 1972 sau mai
tinere), campionat ce se va organiza
sub egida Federației internaționale
de baschet.
între 5 și 12 august.' la cea de-a
VIII-a ediție a campionatului, vor
lua parte 12 echipe de cadete, îm
părțite in două grupe. Echipa Româ
niei se va afla în grupă împreună
cu cele ale Italiei, Olandei, R.F.
♦

NATAȚIE. în orașul englez Leeds
au început campionatele europene de
natatie pentru juniori, printre me
daliatele primei zile de întreceri numărindu-se și sportivele românce
Ioana Voicu și Beatrice Coadă.
Astfel, în cadrul concursului de
sărituri în apă. în proba de platformă
Ioana Voicu s-a situat pe locul trei,
cucerind medalia de bronz, cu rezul
tatul de 365,70 puncte. Iiind prece
dată de T. Biriukova (U.R.S.S.) —
390,90 puncte și U. Wetzig (R. D.
Germană) — 389,20 puncte. în com
petiția de înot, cursa de 200 m liber
a fost eîștlgată de S. Gutsche (R. D.
Germană) — 2'02”65/100, urmată de

Germania, Cehoslovaciei și Unga
riei. Componentele celeilalte grupe :
Franța, Spania, Polonia, Grecia, Iu
goslavia și U.R.S.S. în prima zi a
turneului. 5 august, formația noas
tră va intilni pe cea a Olandei.
Tinerele jucătoare românce sint
pregătite de antrenorii Horia Pop
(C.S.S. Cluj-Napoca) și Adriana Nicuîescu (C.S.$. Crișul Oradea). în
aceste zile, ele fac o bună repetiție
pentru campionatul european, participînd la „Cupa Mării Negre" în
compania unor echipe de senioare.
★
coechipiera sa S. Hellmer — 2’02”
98/100, medalia de bronz revenind
reprezentantei noastre Beatrice Coa
dă, clasată pe locul 3, cu timpul de
2’04”55/100.

TENIS. La Campionatele europene
de tenis rezervate juniorilor, ce se
desfășoară la Praga. în sferturile de
finală ale probei de cadete (jucă
toare pină la 16 ani), românca Irina
Spirlea a întrecut-o cu 7—5. 6—3 pe
Karslidova (Cehoslovacia).
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„Mișcarea de nealiniere și relațiile
internaționale"
Amplă dezbatere la New Delhi a problemelor
ce confruntă lumea contemporană

NEW DELHI 28 (Agerpres). — La
New Delhi au început, vineri, lucră
rile unei conferințe internaționale cu
tema „Mișcarea de nealiniere și re
lațiile internaționale". Organizat cu
prilejul împlinirii a 100 de ani de la
nașterea remarcabilului militant pen
tru independența Indiei, fostul primministru Jawaharlal Nehru, acest

forum se bucură de participarea delegaților unor organizații neguverna
mentale din peste 40 de țări. Ei vor
examina probleme legate de căile de
lărgire a contactelor dintre diferite
țări și popoare, sprijinirea inițiati
velor pașnice ale țărilor nealiniate,
soluționarea problemelor social-economice in lumea contemporană.

în Consiliul de Securitate al O.N.U.

Adoptarea unei rezoluții de sprijinire a procesului
de pace din America Centrală
NAȚIUNILE UNITE 28 (Agerpres).
— Consiliul de Securitate al O.N.U.
și-a exprimat „sprijinul cel mai
ferm“ față de procesul de pace din
America Centrală.
Intr-o rezoluție adoptată în unani
mitate, consiliul adresează un apel
președinților celor cinci țări centroamericane — Costa Rica, Guatemala,
Honduras, El Salvador și Nicaragua
— să continue eforturile lor în ve
derea realizării „unei păci ferme și
durabile in regiune".

Rezoluția cheamă, de asemenea,
toate țările, în special cele care au
legături cu regiunea centroamericană, să sprijine voința politică a celor
cinci state în eforturile lor de pace.
Consiliul exprimă, totodată, „spri
jinul său deplin" față de secretarul
general al O.N.U., Javier Perez de
Cuellar, în misiunea sa de bune ofi
cii pentru promovarea păcii în re
giune.

Plan de demobilizare a forțelor „contras"
din Honduras
TEGUCIGALPA 28 (Agerpres). —
Consiliul Securității Naționale din
Honduras, din care fac parte pre
ședintele republicii. Jose Azcona, mi
niștrii de interne și externe, precum
și comandântul-șef al forțelor arma
te. a aprobat un plan privind demo
bilizarea elementelor „contras" nicaraguane cu baza in această tară.
In cadrul unei conferințe de presă,
președintele Azcona a declarat că acest plan va fi prezentat la reuniu

nea miniștrilor de externe centroamericani, care va avea loc săptămîna viitoare, în Guatemala, și supus,
în final, președinților celor cinci țări
centroamericane la întîlnirea la ni
vel înalt din 5—7 august, în Hon
duras.
Potrivit proiectului, cei aproape
12 000 de „contras", care se află in
Honduras, vor fi demobilizați, iar ar
mele lor încredințate Organizației
Statelor Americane (O.S.A.).

Marșul internațional pentru pace
și reunificare a Coreei
PHENIAN 28 (Agerpres). — Participanții la marșul internațional pen
tru pace si reunificare a Coreei au
ajuns la Panmunjon. unde au orga
nizat un mare miting. Este prima
intilnire internațională după mai
bine de 40 de ani de divizare a Co
reei. la care participă reprezentanți
din nord și sud, precum și dintr-un
mare număr de țări, relevă agenția
A.C.T.C.
Proiectat să pornească in același
timp din extremitatea septentrională
si cea meridională a Coreei, avind
ca punct final linia de demarcație
militară de la Panmunjon. marșul
păcii nu s-a putut desfășura decit
în partea de nord, autoritățile sud-

coreene luind măsuri pentru a îm
piedica acțiunea.
Cu prilejul marelui miting inter
național pentru pace și reunificare
a Peninsulei Coreene participant»
au adoptat o declarație finală în
care se exprimă solidaritatea cu po
porul coreean în lupta și în dorința
lui de a trăi intr-o Coree reunificată, pașnică și liberă de arme nu
cleare.
în document se cere retragerea tu
turor trupelor și armelor nucleare
americane din Peninsula Coreeană,
încetarea exercițiilor militare ameri
cano—sud-coreene și înlocuirea acor
dului de armistițiu din anul 1953 cu
un tratat de pace.

Pentru reducerea prezenței militare
a S.UA. în Japonia
WASHINGTON 28 (Agerpres). —
Statele Unite ar trebui să-și reducă
prezența militară în Japonia, acesta
reprezentind un posibil pas în direc
ția aplanării dezacordurilor comer
ciale și din domeniul apărării dintre
cele două țări, subliniază un studiu
recent publicat de Serviciile de cer
cetare ale Congresului S.U.A.
Autorii apreciază că este greu de
crezut că problemele economice și
militare dintre S.U.A. și Japonia ar
putea fi rezolvate într-un viitor a-

propiat. avind în vedere „atitudinile
conflictuale ale celor două țări, ca
și evoluțiile relațiilor internaționale
pe plan economic și strategic".
Argumentele favorabile ideii ex
puse de autorii studiului nu țin însă
de necesitatea, afirmată tot mai in
sistent pe plan internațional, a re
tragerii trupelor străine în interiorul
granițelor naționale, ca un pas im
portant în direcția dezarmării și a
destinderii generale.

Convorbiri în
problema cipriotă
ATENA 28 (Agerpres). — în
cursul convorbirilor dintre pre
ședintele Ciprului. Ghiorghios Vassiliou, și primul-mieistru al Gre
ciei, Tzannis Tzannetakis, s-a pro
cedat la un schimb de opinii cu pri
vire la evoluția problemei cipriote
și la eforturile îh vederea găslrin
unei soluții acceptabile la această
problemă, informează agenția ciprio
tă C.N.A.
Președintele Ciprului a avut, de
asemenea, o întrevedere cu pre
ședintele Greciei. Christos Sartzetakis, precum și cu lideri ai partide
lor grecești, prilej cu care s-_a con
statat o identitate de vederi in pri
vința eforturilor necesare pentru
reglementarea problemei cipriote.
NAȚIUNILE UNITE 28 (Agerpres).
— După cea de-a doua reuniune de
miercuri a Consiliului de Securitate
cu privire la situația din Cipru, pre
ședintele pe luna in curs al acestui
organ al O.N.U,, Dragoslav Pejici,
a declarat că consiliul urmărește în
deaproape atmosfera încordată din
insulă, creată prin incidentele de la
19 iulie de la linia de demarcație din
Nicosia. El a adăugat că este impor
tant ca negocierile dintre părți să
continue.
Pe de altă parte, președintele Con
siliului de Securitate s-a întîlnit la
New York cu reprezentanții ciprioților greci și turci, ca și cu cei ai Gre
ciei și Turciei.

ITALIA: Dezbaterea
programului noului
guvern
ROMA 28 (Agerpres). — în Sena
tul italian au luat sfîrșit dezbaterile
pe marginea programului noului gu
vern al țării, prezentat de primulministru Giulio Andreotti.
După cum informează agenția
A.N.S.A., la sfîrșitul dezbaterilor.
Senatul a acordat votul de învesti
tură noului guvern.
în continuare au loc dezbateri In
Camera Deputaților asupra progra
mului guvernamental, care se vor
încheia, duminică, cu votul de în
vestitură.

Apartheidul nu poate

fi reformat, ci numai
înlăturat
O declarație a președintelui
Frontului Unit Democratic
din Atrica de Sud
LUSAKA 28 (Agerpres). — For
țele progresiste din Africa de Sud
adresează tuturor statelor lumii apelul de a adopta imediat sancțiuni
totale împotriva regimului de la Pre
toria. pentru a-1 determina, pe această cale, să înceapă un dialog
constructiv cu forțele democratice
din țară — a declarat președintele
Frontului. Unit Democratic .(U.D.F.)
din Africa de Sud. Albertina Sisulu,
in cadrul unei conferințe de presă,
la Lusaka. Subliniind că. în pofida
unor declarații ale autorităților sudafricane. menite să înșele opinia pu
blică mondială. în țară continuă re
presiunile. persoanele care se pro
nunță împotriva rasismului sint în
temnițate. forțelor democratice le
este interzisă organizarea de adunări
sau mitinguri. Președintele U.D.F. a
arătat că majoritatea formațiunilor
politice consideră că apartheidul nu
poate fi reformat, ci numai înlăturat,
ceea ce ar conduce la crearea unei
societăți democratice în Africa de
Sud.

Cuvîntul de salut
al reprezentantului P.C.R.

Cuvîntul de salut
al reprezentantului P.C.R.

adresat Congresului Partidului Frontul de Eliberare

adresat Congresului Partidului Congolez al Muncii

din

Mozambic

MAPUTO 28 (Agerpres). — La
Maputo au continuat lucrările celui
de-al V-lea Congres al Partidului
Frontul de Eliberare din Mozambic
— FRELIMO.
în numele Partidului Comunist
Român, al secretarului său general,
tovarășul Nicolae Ceaușescu, participanților la congres, tuturor mem
brilor partidului și întregului popor
mozambican le-au fost adresate un
cald salut tovărășesc, împreună cu
expresia celor mai trainice senti
mente de stimă și solidaritate mi
litantă, de către reprezentantul
P.C.R., tovarășul Ion Coman, mem
bru al Comitetului Politic Executiv,
secretar al C.C. al P.C.R.
în cuvîntul de salut este eviden
țiată importanța deosebită pe care
au avut-o întîlnirile româno-mozambicane la nivel înalt, întîlnirea de
anul acesta de la București dintre
tovarășul Nicolae Ceaușescu și to
varășul Joaquim Alberto Chissano,
care au contribuit în mod hotărîtor
la dezvoltarea unei cooperări rodni
ce între partidele, țările și popoarele
noastre, aducînd totodată o prețioasă
contribuție la cauza păcii și cola
borării internaționale.
Oamenii muncii din România —
se arată în cuvîntul de salut — dau
o apreciere deosebită eforturilor po
porului mozambican pentru consoli
darea cuceririlor revoluționare, pen
tru dezvoltarea sa liberă, indepen
dentă și, ca prieteni apropiați, vă
urăm să obțineți noi realizări în
înfăptuirea programului Partidului
FRELIMO, de întărire a unității
naționale, de dezvoltare economicosocială a țării.
In situația deosebit de gravă In
care se află țările în curs de dez
voltare ca urmare a politicii de ine
chitate și asuprire exercitate de
cercurile reacționare — se sublinia
ză in cuvîntul de salut — partidul
și statul nostru au propus să se anu
leze o parte din datoriile țărilor mai
sărace și să se introducă un sistem

de dobînzl raționale, de colaborare
egală în drepturi, de prețuri avanta
joase pentru toate țările, să se in
staureze o nouă ordine economică
mondială, care să țină seama de in
teresele tuturor statelor în crearea
de noi relații economice, echitabile,
fără asupritori și asupriți.
România sprijină activ lupta de
eliberare națională a popoarelor și
se pronunță pentru lichidarea ori
cărei politici neocolonialiste, pentru
respectarea dreptului fiecărei națiuni
de a se afirma potrivit propriilor
aspirații. Am acordat, in acest spi
rit, sprijinul nostru activ luptei po
poarelor din Africa australă pentru
soluționarea pe cale pașnică a pro
blemelor cu care se confruntă, pen
tru încetarea oricărui amestec în tre
burile lor interne, a tuturor acțiu
nilor de subversiune și destabilizare
și am condamnat toate practicile de
segregație rasială și politica de
apartheid. Ne exprimăm încrederea
că se ' vor depune toate eforturile
pentru asigurarea, în acest an, a
independenței totale a Namibiei.
Partidul Comunist Român — se
arată în încheiere — dezvoltă și în
tărește legăturile sale de colaborare
cu partidele comuniste și muncito
rești, socialiste, social-democrate, cu
partidele de guvernămînt și cu
toate organizațiile democratice și
progresiste, pe baza respectării drep
tului inalienabil al fiecărui partid
de a-și stabili strategia și tactica
revoluționară, linia sa politică, în
conformitate cu aspirațiile proprii
ale popoarelor respective, cu inte
resele generale ale popoarelor de a
trăi în pace și înțelegere interna
țională.
In actuala situație internațională
gravă și complexă, considerăm că,
acționînd unite, forțele progresiste,
antiimperialiste, popoarele de pre
tutindeni pot impune o politică nouă,
democratică, pot asigura dezarmarea,
pacea, progresul, libertatea, indepen
dența și prosperitatea fiecărei na
țiuni.

ORIENTUL MIJLOCIU
• Plan pentru soluționarea problemei palestiniene • O.E.P.
a hotă rit să solicite aderarea, în calitate de observator, la cele
trei organizații regionale arabe
CAIRO 28 (Agerpres). — In decla
rații făcute presei egiptene, pre
ședintele Statului Palestina, Yasser
Arafat, a prezentat un plan pentru
soluționarea problemei palestiniene.
— informează agențiile MEN A și
M.A.P. Conceput in patru etape,
planul prevede : retragerea parțială
a trupelor israellene din teritoriile
ocupate, urmată de stabilirea unul
calendar pentru retragerea totală a
lor înțf-o perioadă de 27 de luni,
desfășurarea. de alegeri sub egida
O.N.U. și întoarcerea refugiaților
palestinieni, iar, în final, stabilirea
unei date pentru anunțarea indepen
denței naționale.
ABU DHABI 28 (Agerpres). —
Organizația pentru Eliberarea Pa
lestinei a hotărît să solicite ade
rarea — în calitate de observator —
la cele trei organizații regionale arabe — Consiliul de Cooperare al
Golfului, Consiliul Arab de Coope
rare și Uniunea Maghrebului Arab
— a anunțat Mahmoud Abbas, mem
bru al Comitetului Executiv al
O.E.P., într-un interviu acordat zia

rului „Al-Bayan“, care apare Ia Abu
Dhabi, informează agenția M.A.P.
Această decizie a fost luată de
oarece Statul Palestina consideră ne
cesar sprijinul acestor organizații,
dată fiind ponderea lor pe plan arab
și internațional, a precizat oficialita
tea palestiniană.
Statul Palestina a fost recunoscut
de cele trei grupări regionale, care
reprezintă peste două treimi din ță
rile membre ale Ligii Arabe- și mai
mult de 80 la sută din populațta
arabă.

RABAT 28 (Agerpres). — Comi
tetul ministerial tripartit al Ligii
Arabe asupra Libanului se va reuni
la 29 iulie la Rabat pentru evaluarea
stadiului și rezultatelor contactelor
sale cu țările din zonă în vederea
soluționării pe cale politică a crizei
libaneze.
Comitetul tripartit, creat la reu
niunea arabă la nivel înalt a Ligii
Arabe, de la Casablanca, este for
mat din miniștrii de externe ai Al
geriei, Marocului și Arabiei Saudite.

BRAZZAVILLE 28 (Agerpres). —
La Brazzaville continuă lucrările
celui de-al IV-lea Congres al Parti
dului Congolez al Muncii. Delegații,
reprezentind organizațiile de partid
din toate regiunile țării, dezbat pro
blemele cuprinse în raportul prezen
tat de Denis Sassou Nguesso, pre
ședintele C.C. al P.C.M., președintele
R. P. Congo, privind activitatea
partidului în perioada care a trecut
de la congresul precedent și perspec
tivele dezvoltării economice și so
ciale a tării.
In numele Partidului Comunist
Român, al secretarului său general,
tovarășul Nicolae Ceaușescu. a fost
adresat — de către reprezentantul
P.C.R. la congres, tovarășul Ion
Stoian. membru supleant al Comi
tetului Politic Executiv, secretar al
C.C. al P.C.R. — un caid salut
prietenesc, exprimîndu-se sentimen
tele poporului român de solidaritate
militantă cu poporul congolez.
Relevăm cu deosebită satisfacție
faptul că intre partidele și popoarele
noastre s-au stabilit și se dezvoltă
trainice relații de prietenie și cola
borare. bazate pe sentimente de
stimă și încredere reciprocă — se
arată în cuvîntul de salut.
O contribuție fundamentală In evo
luția acestor relații — se subliniază
în continuare — au avut-o întîlnirile
și convorbirile dintre președintele
Nicolae Ceaușescu și președintele
Denis Sassou Nguesso. care, prin
semnarea la București a Tratatului
de prietenie și colaborare, precum
și a celorlalte acorduri și înțelegeri
realizate în cadrul vizitelor de la
București și Brazzaville, au consti
tuit momente de referință istorică
în dezvoltarea legăturilor dintre
partidele, țările si popoarele noastre.
Poporul român participă activ la
promovarea și afirmarea unei politici
noi, de pace, dezarmare și colaborare

Intre națiuni. Totodată, partidul nos
tru militează pentru dezvoltarea le
găturilor de prietenie cu toate parti
dele comuniste și muncitorești, socia
liste și social-democrate. cu partidele
de guvernămint si alte organizații
progresiste, pe platforma comună a
întăririi unității de acțiune in lupta
pentru pace si dezarmare.
La fundamentul acestor relații
partidul și statul nostru a așezat, în
mod constant, respectarea cu stric
tețe a principiilor egalității, indepen
dentei și suveranității naționale, ne
amestecului in treburile interne, nerecurgerii la forță sau la amenința
rea cu folosirea forței, a dreptului
sacru al fiecărui partid și popor de
a-și alege calea dezvoltării, strategia
și tactica revoluționară. în funcție de
condițiile istorice concrete, fără nici
un amestec din afară.
România și-a manifestat constant
solidaritatea cu lupta popoarelor din
Asia, Africa și America Latină pen
tru libertate și independență națio
nală. a condamnat politica rasistă și
de apartheid și sprijină eforturile
acestor popoare pentru consolidarea
cuceririlor revoluționare, a indepen
denței și suveranității naționale, în
lupta pentru transformări înnoitoare,
pe calea progresului, democrației și
prosperității.
Partidul Comunist Român și Repu
blica Socialistă România vor acționa
pentru dezvoltarea relațiilor de prie
tenie și colaborare cu Partidul Con
golez al Muncii și cu Republica
Populară Congo — se relevă în cu
vîntul de salut, adresindu-se in
încheiere Urări de succes deplin lu
crărilor congresului. în îndeplinirea
hotăririlor ce urmează a fi adoptate,
pentru înfăptuirea aspirațiilor po
porului congolez de a trăi în liber
tate. independență, demnitate și
prosperitate.
---------------------

x

Președintele Consiliului de Miniștri al R. P. Polone
condamnă tendințele de divizare a P.M.U.P.
VARȘOVIA 28 (Agerpres). — In
tr-un interviu acordat ziarului
„Trybuna Ludu". președintele Con
siliului de Miniștri al R. P. Polone,
Mieczyslaw Rakowski, a declarat că
în perioada ce urmează trebuie reciștigate pozițiile și forța P.M.U.P.
Aceste obiective trebuie realizate pe
calea luptei pentru consolidarea ade
văratei înțelegeri naționale. Referindu-ke la .situația din rindurile parti
dului după insuccesul in alegerile
pentru Seim și Senat. M. Rakowski
a condamnat tendințele lichidatoriste
și de divizare a partidului. Partidul
— a spus el — trebuie să fie absolut
rațional în elaborarea programului

său economic, al cărui scop este
sporirea bogățiilor țării și menține
rea. totodată, a valorilor socialismu
lui, cum ar fi egalitatea șanselor la
startul in viață, protejarea celor mai
slabi din punct de vedere economic
(dar nu a celor mai leneși), justa
distribuire a celor realizate, primatul
valorilor muncii.
Este necesar un partid care să
caute instrumente eficiente ale pro
gresului. nelegat de dogme, care să
știe să acționeze in condiții demo
cratice și care să posede, totodată,
un puternic simț al echității sociale,
să apere interesele celor ce muncesc
cinstit — a conchis Rakowski.

Evoluția economiei ER.S.S. în primul semestru
al anului 1989
MOSCOVA 28 (Agerpres). — După
cum anunță Comitetul de Stat pen
tru Statistică al U.R.S.S., citat de
agenția T.A.S.S., în primul semestru
al anului 1989 produsul național brut
al U.R.S.S. a crescut cu 3.5 la sută,
productivitatea muncii sociale — cu
2,8 la sută, iar producția industrială
— cu 2,7 Ia sută. Se menționează că

acești indicatori sînt inferiori celor
de plan. Producția bunurilor de con
sum a crescut cu 7,8 la sută în com
parație cu perioada similară a anu
lui trecut, deși planul nu a fosf rea
lizat în întregime. Producția indus
triei alimentare a sporit cu 2,9 la
sută.
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LUMEA CAPITALULUI ÎN ADEVĂRATA El ÎNFĂȚIȘARE
„Epidemia drogurilor4* și cauzele sociale
ale extinderii acestui flagel
După ce au invadat străzile marilor orașe americane, traficanții de droguri și-au găsit in prezent

un nou și tot mai profitabil „timp de operații": zonele rurale
Potrivit ultimelor date din surse oficiale americane,
cifra de afaceri pe anul trecut a traficului de droguri
a atins pragul incredibil de 500 miliarde dolari, intrecind, de pildă, datoria externă a tuturor țărilor latino-americane, luate la un loc. Directorul Biroului Fe
deral de Investigații (F.B.I.), William Steele Session,
declara, recent, că in S.U.A. există în prezent nu mai
puțin de 450 de mari organizații ilegale care se ocu
pă cu prelucrarea și comerțul clandestin de narco
tice. Deosebit de periculoase sînt două noi stupe
fiante : „crack” și „crank", întrucit fiind mai ieftine
și posibilitatea de răspindire este mult mai mare.
Concomitent, se face simțit și un alt fenomen la
fel de îngrijorător : „descentralizarea", respectiv dise
minarea pe intreg teritoriul țării a laboratoarelor clan
destine de prelucrare a drogurilor. întinse zone ru
rale sînt literalmente împinzite de o puzderie de ase
menea laboratoare, greu dacă nu imposibil de de
tectat și combătut, forțele de ordine nemaiputind, pur
și simplu, face fată situației. Rezultatul este intensifi
carea și mai puternică a spiralei actelor de violen
ță, creșterea și mai alarmantă a criminalității. Ofi
cialitățile ou constatat existența unei legături directe
intre droguri și arme : in umbra traficanților de stu
pefiante apar imediat cei de arme semiautomate în
special, întrucit primii nu se dau în lături de la nici
un mijloc pentru a-și proteja „piața".
Ce-i drept, autoritățile au proclamat eradicarea fla
gelului stupefiantelor o „prioritate națională", fiind
adoptate, in ultimul timp, noi măsuri de comba
tere a acestuia, inclusiv recurgerea la ajuto
rul unităților militare și înăsprirea pedepselor, mer-

Clarence Summerfield se afla In
casa sa de fermier, situată în apropie
re de Willow Springs (statul Missouri),
cînd deodată și-a făcut apariția din
toate părțile un grup de polițiști înar
mați, Motivul : în locuința respectivă
funcționa un laborator pentru prepa
rarea ilegală de metamfetamină, cu
alte cuvinte de cocaină sintetică,
care se prezintă sub forma unui praf
alb-gălbui și este cunoscută sub nu

gind pînă la condamnarea la moarte a traficanților
ce se fac vinovați de omucideri tn-exercitarea nefas
tei lor ocupații. In ciuda acestor măsuri, traficul și
consumul de „praf al morții albe” capătă, pe zi ce
trece, proporții tot mai mari, existînd puține perspec
tive de a li se pune capăt atit timp cit nu sint avu
te în vedere cauzele care favorizează toxicomania, de
la accentuarea polarizării sociale, a împărțirii socie
tății in bogați și săraci, ia marginalizarea unor largi
pături ale populației, în special tineri, private de po
sibilitatea elementară a găsirii unui ioc de muncă
și pînă Ia lipsa oricăror perspective de îndreptare
o altor racile. Cauze al căror numitor comun este, in
ultimă instanță, însuși modul de viață capitalist.

Semnificative sint,. in această privință, și dezvălui
rile publicate într-un număr recent de cunoscuta re
vistă „NEWSWEEK", într-un articol intitulat „Cel mai
recent război al stupefiantelor", articol pe care il re
producem mai jos.

mele curent de „crank". Polițiștii au
găsit peste 12 kilograme de „crank",
sub formă de praf, în valoare, po
trivit prețurilor curente, de un mi
lion de dolari.
In zona estică a statului Georgia,
orășelul Waynesboro este denumit de
localnici „crack city" („orășelul co
cainei"). La o azvîrlitură de băț de se
diul tribunalului se află un fel de
piață neagră, unde traficanții vînd

— iar clienții „consumă" — un de
rivat. sub formă de granule, al
cocainei obișnuite, denumit „crack".
Anul trecut, șeriful comitatului
Burke a arestat 100 de traficanți. Ținind seama de faptul că
populația comitatului este de 21000
de locuitori. înseamnă că la fiecare
200 locuitori există un traficant !
Dacă în trecut traficul de stupefian
te era o plagă a orașelor, acum nar

coticele se găsesc de vînzare și în
zonele rurale cele mai îndepărtate ale
tării. Bandele de traficanți furnizează
acestor zone cantități crescînde de co
caină sintetică și „crack". iar
afacerile devin tot mai înflo
ritoare. Potrivit unei recente an
chete. dintr-un număr de 100 de
șerifi din statele sudice. 83 au de
clarat că noul derivat al cocainei.
„crack", reprezintă pentru regiunile
în care acționează o problemă din
cele mai serioase. In statele din vest
și cele din vestul mijlociu, potrivit
estimărilor oficiale. laboratoarele ..fa
miliale" vor produce anul viitor 25 de
tone de „crank". iar profiturile vor fi
pe măsură : 3 miliarde de dolari. Ofi
cialitățile Institutului național pen
tru combaterea consumului de dro
guri consideră că noul stupefiant
„crank" ar putea declanșa în dece
niul viitor o criză la scară națională
(el fiind mult mai lesne de obținut
decit cocaină obișnuită, care se ob
ține printr-un proces relativ compli
cat. depinzind, în plus, ca „materie
primă", de plantațiile de coca ; or.
acestea devin acum inutile). In timpul
unei călătorii întreprinse în sta
tele Delaware și Pennsylvania, pre
ședintele George Bush, referindu-se
la „filiera rurală a drogurilor",
a declarat că proliferarea și în zo
nele rurale îndepărtate a drogurilor
demonstrează că „epidemia stupe
fiantelor a devenit o problemă na
țională".
Pentru prima oară actele de violen
tă și crimele, odinioară un apanaj al
marilor orașe, au devenit acum un
lucru obișnuit și pentru unele regiuni
rurale îndepărtate din America. Ja
furile. spargerile și tilhăriile se în
mulțesc ca ciupercile, pe măsură ce
toxicomanii au nevoie de sume tot
mai mari pentru a-și satisface viciul.
La rîndul lor. traficanții se înarmează
cu arme semiautomate, pe care Ie fo
losesc în luptele împotriva rivalilor.

în zonele rurale repetlndu-se. astfel,
scene ale „războiului drogurilor", care
înainte se desfășura numai pe stră
zile unor orașe ca Washington sau
Miami. Deoarece toxicomanii folosesc
uneori aceleași seringi pentru a se
injecta, funcționarii Ministerului Să
nătății sint tot mai îngrijorați de po
sibilitatea creșterii numărului cazu
rilor de SIDA. Explozia traficului de
droguri confruntă poliția cu dificul
tăți tot mai mari, resimțindu-se tot
mai mult lipsa de agenți, precum și
insuficiența alocațiilor bugetare pen
tru combaterea acestui trafic.
Unii denumesc stupefiantul „crank"
cocaina săracului. Portretul ro
bot
al
unui
consumator de
..crank" se înfățișează In felul urmă
tor : o persoană de sex masculin, de
rasă albă, vîrsta în jur de 20 de ani.
calificare profesională mijlocie, care
cheltuiește pînă la 150 de dolari pe
săptămînă pentru a-și satisface vi
ciul. Traficul de „crank" a început să
înflorească pe coasta vestică la în
ceputul anilor ’80. Treptat, treptat,
traficul s-a extins spre interiorul tă
rii, pe măsură ce „îngerii iadului" și
alte bande motorizate au contribuit la
transportarea drogurilor în barurile
și motelurile din micile localități.
Proprietarii laboratoarelor clandes
tine de „crank" au nevoie de un ca
pital de circa 10 000 de dolari pentru
cumpărarea chimicalelor și 2 000 do
lari pentru achiziționarea instalațiilor
necesare. în vederea preparării unei
cantități In valoare de 200 000 de do
lari. Concomitent, pentru a-și masca
activitatea, noii traficanți continuă să
se ocupe fie cu muncile specifice fer
mierilor. sau îndeplinesc o slujbă
oarecare. „Invizibilitatea" traficanților. ca și a consumatorilor de aseme
nea produse îngreunează tot mai
mult activitatea autorităților care se
ocupă cu combaterea toxicomaniei.
Celălalt nou stupefiant, „crack",
șl-a făcut apariția în marile orașe de
pe coasta de est a țării în 1985, pen
tru ca. numai un an mai tîrziu,
prezenta sa să poată fi constatată în
multe localități din sud. Prețul unei
„doze" este cam același peste tot :
între 5 și 20 de dolari. Autoritățile
consideră că bandele de fabricanți și
traficanți rurali vor căpăta o pon
dere tot mai mare. Micii traficanți
„independenți" se aprovizionează prin
intermediul filierelor din Jamaica
sau Columbia, statul Florida fiind,
din acest punct de vedere, o adevă
rată placă turnantă. Faptul că zonele
rurale nu sînt „Ia vedere" reprezin
tă un atu în plus.' întrucit avioanele
care transportă „marfa" pot ateriza în

cursul nopții pe autostrăzile care
străbat zonele rurale, fără a atrage
atenția. In statul Carolina de- Nord,
micii fabricanți au devenit. Ia rîn
dul lor. surse de aprovizionare pen
tru traficanții din marjle orașe.
In trecutul nu prea îndepărtat. în
micile orașe nu se înregistra mai mult
de un asasinat în perioada unei ge
nerații. în ultimii doi ani însă, un val
de crime s-a abătut, de pildă, asupra
unor zone rurale din Missouri. în
1987. un agent de poliție, care patrula
cu automobilul său. a fost ucis cu
singe rece de conducătorul unui auto
camion ce transporta „crank". In co
mitatul Taney, anul trecut, proprieta
rul unui laborator de preparare a
acestui stupefiant sintetic, soția sa și
nepotul lor au fost uciși in timpul
unei răfuieli cu unul din angajați.
In zonele din sud. unde traficul de
„crack" este în floare, poliția nu mai
prididește cu arestările, ceea ce creea
ză însă un șir de probleme serioase.
Așa, de pildă. în închisoarea din co
mitatul Burke, unde există numai 36
de paturi, se află la ora actuală 53 de
deținuți, dintre care 42 arestați in
legătură cu traficul de droguri.
Pentru a combate acest trafic, auto
ritățile locale trebuie să ciștige spri
jinul publicului, ceea ce. de aseme
nea. nu reprezintă o sarcină ușoară.
Cînd oficialitățile din Yakima, statul
Washington, au hotărît să convoace
adunări publice pentru a se dezbate
problema combaterii traficului de
droguri, nu și-au făcut apariția decit
cel mult 30 de persoane. John Coonce,
membru al Agenției federale pentru
combaterea drogurilor, consideră că
uneori oamenii închid ochii asupra
acestui trafic. „Traficanții stimulea
ză economia în zonele lovite de de
presiune prin faptul că achiziționea
ză bunuri imobiliare", declară el.
Președintele Bush amintea recent
că intenționează să suplimenteze cu
1.1 miliarde dolari alocațiile pentru
combaterea traficului de droguri. în
ultimă instanță însă, răspunderea
revine autorităților locale. Nu de
mult șeriful din comitatul Burke a
rostit un discurs în legătură cu pe
ricolul consumului de „crack" ; ime
diat după aceea un subordonat al său
dintr-una din localitățile comitatului
s-a lăudat că In comunitatea în care
își exercită funcția nu există nici un
fel de problemă a drogurilor. Două
luni mai tîrziu. șeriful s-a întilnit
din nou cu agentul respectiv, a cărei
euforie dispăruse între timp cu to
tul. „Drogurile sînt acum pretutin
deni", a declarat el. plin de îngrijo
rare. șerifului.

TRANSMIT:
CONVORBIRI
VIETNAMEZO| MALAYEZIENE. Președintele Con| siliului de Miniștri al R.S. Vietnam. Do Muoi. l-a primit, la HaInoi. pe ministrul de finanțe al
Malayeziei, Daim Zainuddin. Cu
acest prilej, de ambele părți s-a
exprimat dorința comună de extindere a relațiilor intre Vietnam
și Malayezia, ceea ce va contribui
la apărarea păcii. întărirea ințelegerii reciproce, a cooperării și
dezvoltării în Asia de sud-est.
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APEL. Șefii de stat și de guvern
Icare au participat la lucrările conferinței la nivel înalt a Organizației Unității Africane (O.U.A.) au
I cerut Administrației americane să
sisteze ajutorul militar și financiar acordat forțelor mișcării rebele U.N.I.T.A. din Angola. Ei au
adresat, de asemenea. Congresului
Statelor Unite apelul de a sprijini
eforturile depuse de țările africane
în direcția realizării păcii si reconcilierii naționale In Angola.

I
I

DECLIN. Aproape jumătate din
I patentele acordate anul trecut în
Statele Unite pentru invenții mecanice, electrice și chimice au fost
(obținute de străini, în majoritatea
lor japonezi și europeni. Potrivit
unor experți, aceasta dezvăluie un
îngrijorător declin al inventivității
tradiționale a americanilor, ca și
amploarea racolării de specialiști
formați în alte țări.
I POLIȚIA JAPONEZĂ a arestat
I doi militari americani acuzați de
introducerea de arme și narcotice
Iîn Japonia. Asupra lor au fost găsite arme și 4,5 kg de marijuana,
care urmau să fie vîndute în Ja
ponia.
ACCIDENT AVIATIC. Un comunicat difuzat de compania sud1 coreeană de aviație anunță că. in
urma prăbușirii. în apropiere de
aeroportul din Tripoli (Libia) a
avionului sud-coreean de pasageri
I „DC-10", 71 din cei 182 de pasageri
I și membri ai echipajului și-au
pierdut viața. S-a precizat că avioInul s-a prăbușit la 27 iulie. înainte de a atinge pista aeroportului. lovind două case și cîteva au
tomobile.
CONDAMNARE. Suedezul Chris1 ter Pettersson, în virstă de 42 de
ani, a fost condamnat de tribunaIlul districtual Stockholm la inchisoare pe viată, fiind acuzat de asasinarea fostului premier Olof Pal■ me, la 28 februarie 1986.
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