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Sub semnul voinței comune 

de a dezvolta și adinei relațiile 

de bună vecinătate 

și conlucrare multilaterală 

româno-bulgare, ieri a continuat

I I

Fi

Tovarășii Nicolae Ceaușescu și Todor Jivkov - intimpinați de oamenii muncii din Capitală cu manifestări
entuziaste, care dau expresie sutisfucției poporului român față de noua intilnire la nivel înalt 4

!Continuarea convorbirilor dintre tovarășul Inaugurarea Expoziției industriale bulgare
organizată in cadrul Complexului expozițional dinNicolae Ceaușescu și tovarășul Todor Jivkov

. v-

Miercuri. 4 iunie, au continuat, la Sna- 
gov, convorbirile oficiale între tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. secretar general al 
Partidului» Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, și tovarășul 
Todar Jivkov, prim-secretar al Comitetului 
Central al Partidului Comunist Bulgar, pre
ședintele Consiliului de Stat al Republicii 
Populare Bulgaria.

La convorbiri au participat :
Din partea română — tovarășa Elena 

Ceaușescu. tovarășii Ilie Verdeț. Leonte 
Răutu, Ștefan Andrei. Suzana Gâdea, Ma
rin Vasile. Ștefan Birlea. membru al C.C. 
al P.C.R.. directorul Cabinetului secretaru
lui general al partidului și președintelui 
republicii. Vasile Pungan, membru al C.C. 
al P.C.R.. ministru secretar de stat, consi
lier al secretarului general al partidului și 
președintelui republicii. Constantin Mitea, 
membru al C.C. al P.C.R., consilier al secre
tarului general al partidului și președinte
lui republicii. Petre Duminică, ambasado
rul României Ia Sofia, Vasile Șandru. di
rector în M.A.E.

Din partea bulgară — tovarășii Stanko 
Todorov, membru al Biroului Politic al 
C.C. al P.C. Bulgar, președintele Consiliu
lui de Miniștri. Petăr Mladenov. membru 
al Biroului Politic al C.C. al P.C. Bulgar, 
ministrul afacerilor externe. Liudmila Jiv
kova. membru al Biroului Politic al C.C. 
al P.C. Bulgar, președintele Comitetului 

pentru Cultură, Andrei Lukanov. membra 
supleant al Biroului Politic al C.C. al P.C. 
Bulgar, vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri, președintele părții bulgare in Co
misia mixtă guvernamentală de colaborare 
economică și tehnico-știintifică, Petăr Diul- 
gherov, secretar al C.C. al P.C. Bulgar, 
Niko Iahiel și Dimităr Metodiev, membri 
ai C.C. al P.C. Bulgar, consilieri ai primu
lui secretar al C.C. al P.C. Bulgar și pre
ședintelui Consiliului de Stat. Petăr Danai- 
lov. membru al C.C. al P.C. Bulgar, amba
sadorul Bulgariei la București. Hristo Dor- 
cev. director in M.A.E.

In cadrul acestei noi runde de convor
biri. tovarășii Nicolae Ceaușescu și Todor 
Jivkov au examinat, in continuare, modul 
in care se dezvoltă colaborarea romârio- 
bulgară pe plan politic, precum și in do
meniile culturii, științei, învătămintului.

A fost relevat cu satisfacție faptul că, în 
spiritul orientărilor și-sarcinilor stabilite cu 
prilejul intîlnirilor dintre tovarășii Nicolae 
Ceaușescu și Todor Jivkov, relațiile din
tre organizațiile politice, de masă și

Dineu în onoarea
Tovarășul Nicolae Ceaușescu si 

Elena Ceaușescu s-au reintilnit, 
seara, cu tovarășul Todor Jivkov 
rasa Liudmila Jivkova, în cadrul 

tovarășa 
miercuri 
și tova- 
unui di-

obștești din România și Bulgaria 
extins și adîncit continuu., s-au inten
sificat schimburile de experiență și de in
formații dintre acestea. De asemenea, s-a 
apreciat că au avut loc în mod frecvent 
schimburi de păreri intre ministerele de 
externe, între alte organisme centrale din 
cele două țări, în probleme ale secu
rității europene si alte probleme interna
ționale de interes comun. S-au desfășurat, 
totodată, consultări în legătură cu dezvol
tarea colaborării balcanice.

în același timp, in cursul convorbirilor 
a fost evidențiată evoluția pozitivă a re
lațiilor rbmâno-bulgare în sfera culturii, 
științei. învătămintului. subliniindu-se ne
cesitatea ca aceste raporturi să fie am
plificate și aprofundate în viitor, ceea ce 
contribuie la o mai bună cunoaștere re
ciprocă. la întărirea continuă a prieteniei 
si colaborării dintre cele două țări și po
poare. vecine și prietene.

Convorbirile au loc in aceeași atmosfe
ră de caldă prietenie, de stimă și ințele- 
gere reciprocă.

înaltilor oaspeți
neu desfășurat într-o ambiantă de caldă 
prietenie.

Au luat parte membrii delegațiilor ce
lor două țări care participă la convorbiri.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, și to
varășul Todor Jivkov, prim-secretar al Comitetului Central al Parti
dului Comunist Bulgar, președintele Consiliului de Stat al Republicii 
Populare Bulgaria, au inaugurat, 
trială bulgară de la București, 
expozițional din Piața Scinteii.

La intrarea îri incinta expoziției, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și tovarășul Todor 
Jivkov. tovarășa Elena Ceaușescu și tova
rășa Liudmila Jivkova sint intimpinați de 
tinere fete în frumoase costume populare 
românești și bulgare, care, după tradiție, îi 
invită să guste din piinea și sarea ospitali
tății.

La festivitatea inaugurală au participat 
tovarășii : Ilie Verdeț. Iosif Banc, Emil 
Bobu. Cornel Burtică, Virgil Cazacu, Lina 
Ciobanu, Nicolae Constantin. Ion Dincă, Ja
nos Fazekas, Ludovic Fazekas. Cornelia Fi- 
lipaș, Petre Lupu, Paul Niculescu. 'Gheo'r- 
ghe Oprea, Gheorghe Pană. Ion Pățan, Du
mitru Popescu, Gheorghe Râdulescui Leonte 
Răutu, Aneta Spornic, Ștefan Andrei, Mihai 
Gere, Nicolae Giosan, Suzana Gâdea, Ana 
Mureșan, Elena I Nae, Ion Ursu, Richard 

■Winter, Ilie Rădulescu, Marin Vasile, pre
cum și membri ai C.C. al P.C.R., ai Consi- 

miercuri dimineață, Expoziția indus- 
organizatâ în cadrul Complexului

liului de Stat și ai guvernului, conducători 
ai unor instituții centrale, organizații de 
masă și obștești.

Au fost prezenți tovarășii Stanko Todorov. 
Petăr Mladenov. Andrei Lukanov, Petăr 
Diulgherov, celelalte persoane oficiale care 
il însoțesc pe șeful statului bulgar in vizita 
in țara noastră.

Erau de față ambasadorul României la 
Sofia și ambasadorul Bulgariei la București, 
precum și șefi de misiuni diplomatice acre
ditați in țara noastră, alți membri ai corpu
lui diplomatic, corespondenți ai presei 
străine. »

Numeroși oameni ai muncii din întreprin
derile și instituțiile bucureștene, aflați de-a 
lungul aleii ce duce la pavilionul central, 
intimpină cu căldură pe conducătorii Româ
niei și Bulgariei, scandînd cu putere 
„Ceaușescu — Jivkov !“, manifestîndu-și 

prin vii aplauze și urale satisfacția față de 
noul dialog româno-bulgar la nivel inalt, 
menit să aducă o nouă contribuție la adân
cirea și extinderea tradiționalelor legături 
de prietenie .și conlucrare dintre partidele, 
popoarele și țările noastre.

In fața intrării principale a pavilionului 
domnește aceeași atmosferă entuziastă. Pe 
un mare panou se află o sugestivă fotogra
fie ce înfățișează pe tovarășii Nicolae 
Ceaușescu si Todor Jivkov stringindu-și cu 
căldură miinile.- simbol al trâiniciea relați
ilor de colaborare româno-bulgare, al per
spectivelor dezvoltării lor in continuare.

Se intonează imnurile de stat ale Repu
blicii Socialiste România si Republicii 
Populare Bulgaria.

Adresîndu-se tovarășului Nicolae 
Ceaușescu. tovarășei Elena Ceaușescu, to
varășului Todor Jivkov și tovarășei Liud
mila Jivkova. precum și celorlalți oaspeți. 
Penko Penkov. președintele Camerei, de co
merț. și. industrie a R.P. Bulgaria, a spus :

„Cu sentimente de mare bucurie, doresc 
să vă salut și să vă exprim profunde mul
țumiri că ați acceptat să ne onorați cu pre
zenta dumneavoastră la 'deschiderea Expo
ziției industriale bulgare m frumoasa ca
pitală a Republicii Socialiste România.

Sintem deosebit de mulțumiți că la aceas- 
(Continuare in pag. a IU-a)

Sentimente de aleasă prețuire, 
primire călduroasă, muncitorească 

la întreprinderea „23 August11
După inaugurarea Expoziției industriale bulgare, tova

rășul Nicolae Ceaușescu, tovarășul Todor Jivkov, împreună cu 
tovarășa Elena Ceaușescu și tovarășa Liudmila Jivkova, au 
făcut o vizită la întreprinderea „23 August" — una din cele 
mai puternice unități industriale ale Capitalei — care produce 
o gamă largă de mașini și utilaje necesare sectoarelor de bază 
ale economiei.

Cei doi conducători de partid și de 
stat au fost însoțiți in această vizită 
de tovarășii Ilie Verdeț. Gheorghe 
Pană. Leonte Răutu. Ștefan Andrei.

Au luat parte, de asemenea, tova
rășii Stanko Todorov. Petăr Mlade
nov. Andrei Lukanov. Petăr Diul
gherov. La vizită au participat am
basadorul României la Sofia. Petre 
Duminică, si ambasadorul Bulgariei 
la București. Petăr Danailov.

Vizita a prilejuit inaltilor oaspeți 
bulgari cunoașterea unor rezultate 
prestigioase obținute de industria 
românească constructoare de mașini 
— industrie care a cunoscut în ulti
mii ani o puternică dezvoltare si 
diversificare, fiind capabilă in pre
zent să satisfacă o parte importantă 
a necesarului economiei naționale si. 
in același timp, să fie prezentă pe 
piața internațională cu produse de 
înaltă complexitate si competitivitate.

La sosire. tovarășul Nicolae 
Ceaușescu șl tovarășul Todor Jivkov, 

tovarășa Elena Ceaușescu si tovarășa 
Liudmila Jivkova au fost intimpinați 
cu deosebita căldură de loan Avram, 
ministrul industriei construcțiilor de 
mașini. Vasile Carolică, prim-secre
tar al Comitetului de partid al secto
rului 3 al Capitalei. Alexandru Roșu, 
adjunct al ministrului industriei 
construcțiilor de mașini, director 
general al centralei de specia
litate. Marin Nedelcu, directorul 
întreprinderii, de mii de oameni ai 
muncii care lucrează pe această pu
ternică platformă industrială a Ca
pitalei. S-a scandat cu însuflețire 
„Ceaușescu — Jivkov!". cei prezenți 
dind glas sentimentelor de prietenie 
fată de poporul bulgar, convingerii 
că noul dialog la nivel înalt servește 
dezvoltării continue, pe multiple pla
nuri. a colaborării dintre partidele, 
țările și popoarele noastre.

O gardă alcătuită din membri ai 
gărzilor patriotice și formațiuni de 
pregătire a tineretului pentru a- 

Dărarea patriei a prezentat ono
rul. Tineri și tinere au oferit, ui 
semn de înaltă cinstire, buchete de 
flori celor doi conducători de partid 
și de stat, tovarășelor Elena Ceausescu 
și Liudmila Jivkova.

La rindul lor. șoimi ai patriei și 
pionieri — copii ai muncitorilor de 
la „23 August" — au tinut să salute 
cu aceeași bucurie prezenta inaltilor 
oaspeți. scandînd „Ceaușescu — 
Jivkov !“. fluturînd stegulețe în culo
rile drapelelor de stat ale României 
și Bulgariei.

In fata unor machete și grafice, 
precum si in citeva din sectoarele de 
fabricație, gazdele au prezentat date 
privind profilul și dezvoltarea unită
ții. precum și principalii indicatori 
obținuți pe ansamblul Întreprinderii 
in acest cincinal. S-a arătat, in acest 
sens, că în urma indicațiilor secreta
rului general al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. care a vizitat in 
repetate rînduri această întreprinde
re. orientind eforturile colectivului de 
oameni ai muncii în direcția creșterii 
necontenite a eficientei economice, 
întreprinderea „23 August" a înregis
trat creșteri însemnate — între 14 și 
16 la sută — la toți indicatorii eco
nomici. estimind îndeplinirea sarci
nilor actualului cincinal, in cursul 
acestei luni, ceea ce va crea posi-
(Continuare în pag. a IlI-a)
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Pe primul plan în realizarea producției pentru export Pentru mecanizarea lucrărilor în zootehnie

CALITATEA PRODUSELOR
Șl PUNCTUALITATEA LIVRĂRILOR

Utilaje tipizate,

de înalt randament
O știre de dată recentă : întreprin

derea „SARO“ din Tirgov'iște a li
vrat la export, cu destinația Italia, 
cel de-al 1 500-lea strung. Este unul 
din numeroasele strunguri pe care 
unitatea tirgovișteană le produce în 
acest an pentru partenerii săi de 
peste hotare.. Dealtfel, 60 ia sută. din 
producția întreprinderii este desti
nată exportului. O cifră concludentă 
pentru răspunderea și seriozitatea eu 
care muncește acest harnic colectiv, 
o dovadă a aprecierii bune de care 
se bucură produsele realizate aici, 
datorită parametrilor tehnici și ca
litativi ridicați. Faptul că mașinile- 
unelte cu marca „SARO" au fost 
cumpărate pină acum de firme din 
42 de țări constituie Un argument 
convingător în această privință.

Ce anume stă la baza rezultatelor 
obținute, care sînt preocupările ac
tuate ale constructorilor de strun
guri pentru îndeplinirea exemplară 
a sarcinilor de export în lumina, sar
cinilor subliniate la recenta Consfă
tuire de la C.C. al P.C.R. ?

— Aș dori să evidențiez că, încă 
de la lansarea în fabricație, ținem 
seama de condițiile in care vor 
funcționa strungurile destinate ex
portului — ne spune Inginerul Con
stantin Stoica, șeful serviciului pre
gătirea. programarea și urmărirea 
producției. Mă refer, in primul rind. 
la clima țării respective, la sistemul 
de măsură folosit sau la anumite 
norme specifice de protecție ■ a mun
cii. In al doilea rind, avem în ve
dere gabaritul, forma și greutatea 
pieselor ce se prelucrează pe aceste 
mașini. în funcție de aceste date 
programăm execuția echipamentelor 
speciale. Asigurăm permanent și o 
rezervă pentru rezolvarea unor e- 
ventuale cereri urgente.

Parcurgem împreună cu inginerul- 
șef al intreprinderii. Marin Călin, 
fluxul de fabricație, incepind din 
secția sculărie, al cărei colectiv pro
duce instrumente de măsură și con
trol de mare precizie.

— Cu calibrele pe care te realizez 
se verifică piese cu toleranțe foarte 
strînse, de ordinul micronilor sau, 
cel mult, al sutimilor de milimetru, 
ne spune rectificatorul Paul Stan- 
ciu. Aici totul trebuie să iasă per
fect. Dar noi reușim să facem față 
acestor exigențe deosebite.

Calitatea ireproșabilă, precizia în

A

Cheorghe MANEA 
corespondentul „Scînteii

lucrările de stringere a furajelor, ce neajun- 
unele unități? lată relatări din județele

Pe cîmp sînt multe furaje

BUZĂU
dar și mari contraste intre unități

această primă etapă de 
furajelor, in unitățile a- 
județul Buzău au fost

La recenta Consfătuire de lucru de la C.C. al P.C.R. s-a indicat să 
se acționeze cu mai multă perseverență pentru creșterea efectivelor de 
animale și a producției zootehnice în unitățile agricole de stat și coope
ratiste, precum și în gospodăriile populației, inclusiv în zonele necoopera- 
tivizate. Pentru îndeplinirea sarcinilor stabilite în acest sector, prima și 
cea mai importantă cerință o constituie asigurarea unor cantități sporite 
de furaje.

Condițiile naturale din acest an sînt favorabile asigurării unei boze 
furajere puternice. Dar încă dfn această primă etapă de recoltare și inși- 
lozare a nutrețurilor se constată că nu se acționează pretutindeni cu 
toată răspunderea. Potrivit datelor furnizate de Ministerul Agriculturii și 
Industriei Alimentare, programul de însilozare a furajelor pe luna mai a 
fost realizat în proporție de numai 36 la sută în întreprinderile agricole 
de stat și 49 la sută în cooperativele agricole. Mari restanțe se înre
gistrează în județele Olt, Timiș, Prahova, Dîmbovița, Gorj, Vaslui ș.a. 
Concret, cum se desfășoară 
suri se fac încă simțite în 
Buzău și Olt.

încă din 
recoltare a 
gricole din .. 
delimitate suprafețele cu plante de 
nutreț necesare consumului curent,, 
cit și cele destinate depozitării pen
tru iarnă. în balanța furajelor, 
calculată pînă la recolta anului vii
tor. se prevede depozitarea unei can
tități de 70 000 tone fin și o jumătate 
de milion de tone nutrețuri însilo- 
zate. înfăptuirea acestui program de
pinde mult de oeea co se face acum, 
cind cimpul este plin de furaje.

împreună cu inginerul Gheorghe 
Drăgoi, director adjunct al direcției 
agricole, străbatem partea de cimpie. 
de la Pogoanele și Padina, unde 
combinele și cositoarele au intrat in 
lanurile de lucernă. Situația unor 
cooperative agricole din aoeastă 
zonă, cu izlazuri puține, exprimă pre
ocuparea sau. dimpotrivă, nepăsarea 
fată de rezolvarea problemei fura
jelor. O comparație evidențiază con
vingător legătura care există între 
cantitatea de furaje și nivelul pro
ducției de lapte. La cooperativa a- 
gricolă Scutelnici. in primele 5 luni 
din âceșt an s-ău realizat 3 850 hl 
lapte, livrindu-se statului, peste plan, 
aproape 700 hl. în schimb, la coo
perativa învecinată — Caragele — 
restanțele la livrarea laptelui însu
mează 440 hl. Aceste diferențe nu 
sint intîmplătoare. Anul trecut, coo
perativa agricolă din Scutelnici și-a 
asigurat stocuri îndestulătoare de 
furaje. în timp ce la Caragele Can
titățile au fast insuficiente. După 
ceea ce s-a intreprins pină acum, se 
pare că situația se repetă și în acest 
an. La Scutelnici au fost însilozate 
1 000 tone de 
Caragele nu 
lozuri.

Recoltarea 
optim. încheierea grabnică a lucrări
lor de însilozare și de depozitare a 
finului depind de buna organizare a 
activității formațiilor de. mecaniza
tori. de utilizarea la întreaga capa
citate a mijloacelor mecanice si de 
transport. Birourile executive ale 
consiliilor unice agroindustriale Glo- 
deanu-Siliștea. Pogoanele, Săgeata, 
Ziduri și altele se ocupă cu răspun
dere de dirijarea operativă a for
mațiilor și de folosirea utilajelor cu 
maximum de randament, ceea ce ex
plică îndeplinirea ritmică a grafice
lor de însilozare. Dar in unele con
silii agroindustriale viteza de lucru 
nu se realizează decit în proporții 
reduse.

Iată cum se prezintă situația în 
unitățile din consiliul agroindustrial 
Stîlpu. După ce au fost constituite 
trei formații de mecanizatori, ele au 
început să fie dispersate, ieșind de 

furaje, în timp ce la 
s-a pus nimic in si-
furajelor la timpul

execuția fiecărei piese și subansam- 
blu ale strungurilor pe care le fa
brică pentru export sint noțiunile 
cele mai frecvente în limbajul con
structorilor de strunguri tirgovișteni. 
Și este firesc, întrucit ele ilustrează 
una dintre sarcinile fele mai impor
tante ce le revin in acest domeniu, 
înalta calitate este — alături de ni
velul tehnic al produselor — condi
ția esențială care, cum s-ar spune, 
„vinde marfa la export". Și colec
tivul întreprinderii s-a convins de 
aceasta din proprie experiență și< ac
ționează cu responsabilitate munci
torească în acest sens. Se cuvine re
levat că însăși dotarea tehnică a u- 
nității și modul de organizare a pro-

Din experiența colectivului de la întreprinderea 

de strunguri „SARO“-Tîrgoviște

ducției asigură înfăptuirea unor ast
fel de cerințe. Un exemplu : lucră
rile cele mai pretențioase se efectu
ează pe mașini de înaltă performan
ță, instalate într-o încăpere cu at
mosferă controlată, iar controlul ca
lității produselor se face in labora
toare înzestrate cu aparatură moder
nă — microscoape, mașini de măsu
rat tridimensional, optimetre — re
cent fiind pus în funcțiune un labo
rator pentru verificarea complexă a 
roților dințate.

— Nu trecem cu vederea nici cel 
mai mic defect — ne spune contro
lorul de calitate Constantin Mihai. 
Numai așa avem certitudinea că 
strungurile noastre vor fi apreciate 
de beneficiari. înaintea operației de 
montaj final, toate subansamblele 
strungurilor automate și normale se 
testează în condiții de sarcină, pe 
standul de probă, realizat prin auto- 
dotare. Munca politico-educativă, ca 
și măsurile tehnice și organizatorice 
se circumscriu acestui imperativ ma
jor. între acestea. perfecționarea 
profesională a personalului muncitor 
din întreprindere ocupă un loc cen
tral. Muncitorii din numeroase lo- 
curi-cheie sînt, de fapt, tehnicieni 
— posesori ai unor temeinice cunoș- 

sub controlul cadrelor de conducere. 
La cooperativa agricolă Lipia. de 
pildă, o combină autopropulsată tip 
CAF, deci un utilaj de înalt randa
ment. stătea nefolosită in apropie
rea fermei zootehnice, acolo unde de 
fapt ar fi trebuit să sosească remor
cile încărcate cu furaje. Pe cîmp 
există o cultură de lolium care pro
mite o producție de peste 40 tone de 
masă verde la hectar. Dar nici un 
utilaj nu era la recoltat. O combină 
tip CSU staționa în lan. deoarece 
cooperatorul repartizat să așeze nu
trețul tocat in remorcă plecase in 
sat. Alte utilaje se aflau acolo unde 
nu ar fi trebuit să fie — la sediu] 
secției de mecanizare. Șeful secției 
de mecanizare. Vasile Buruiană, 
caută să justifice situația. ..E prea 
moale terenul cu lucernă". Dar nici 
el. nici inginerul-sef al cooperativei. 
Petre Pătrașcu. nu au căutat porțiu
nile zvîntate pentru a dirija utilajele 
acolo unde se putea lucra. Si la una 
din fermele zootehnice ale I.A.S. 
Stîlpu mecanizatorii se descurcă cum 
pot. Un vindrover cu o capacitate 
de recoltare de circa 300 tone pe zi 
rămăsese imobilizat într-o băltoacă. 
La numai citeva sute de metri, două 
tractoare cu cositori mecanice sta
ționau la ora prînzului. Reprezentan
tul direcției agricole a intervenit 
pentru a se repune in funcțiune toate 
utilajele. Dar de ce nu fac acest 
lucru cadrele de conducere, specia
liștii de la I.A.S. sau de la S.M.A. 
Stilpu? Nu se poate considera nor
mală 
sprijin 
soluții 
ria să

Fluxul recoltării furajelor este se
rios stinjenit și din cauza nesolutio- 
nării unor probleme pe care le supu
nem atenției forurilor de resort. 
Astfel, pe ansamblul județului s-ar 
putea cosi zilnic 2 300 hectare cu 
vindroverele si cositorile. în vederea 
uscării parțiale a nutrețului verde 
destinat insilozării sau preparării 
finului. Numai că vindroverele li
vrate anul trecut de I.M.A.I.A. Bucu
rești nu au fost repuse in funcțiune 
din lipsa pieselor de schimb. De 
asemenea, la 22 cositori mecanice nu 
există reperul „degete", care ghidea
ză aparatul de tăiere. Printre 
te strict necesare se numără 
perul „colț", care costă foarte 
dar. lipsind, ține imobilizate 
greble oblice, cu care s-ar 
aduna zilnic finul de pe cel puțin 300 
hectare. După modernizare, combi
nele autopropulsate tip CAF au un 
randament aproape dublu. Semn 
bun. dar numai un semn. Pentru că 
și acum mai sînt combine care sta- 

atitudinea celor ce 
de Ia județ pentru 

problemelor pe care 
le rezolve singuri!

așteaptă 
a găsi 

au dato-

piese- 
si re- 
puttn, 
32 de 
putea

tiftțe teoretice și practice dobîndite 
în licee de specialitate, în școli teh
nice șl, desigur, în producție, de la 
muncitorii și specialiștii uzinei,

Secția montaj, atelierul finisări. Se 
distinge aici, materializată sub cele 
mai diverse forme, preocuparea aces- ' 
tui colectiv pentru lucrul bine făcut, 
pentru calitatea înaltă a produselor. 
Operațiile de bază : suprafinisarea și 
supracontrolul.

. — Aici este „sectorul Italia", . iar 
alături „sectorul Statelor Unite .ale 
Americii" — ne explică maistrul 
Radu Petrea.

— Practic, 
fectuează în

— Oamenii 

ce anume lucrări se e- 
aceste sectoare ?
noștri pregătesc strun-

gurile potrivit cererilor specifice fie
cărui beneficiar. Aceasta presupune, 
mai întii, un nou control al fiecărei 
piese. Multe dintre ele se suprafi- 
nisează. Tot noi montăm echipamen
tele speciale. Reluăm, de asemenea, 
cu cea mai mare atenție întreaga 
gamă de reglaje și încheiem cu ope
rațiile de conservare și ambalare •— 
lucrări pe care le efectuăm tot po
trivit exigențelor formulate de be
neficiari. Facem totul pentru a oferi 
partenerilor noștri produse la nivel 
tehnic și calitativ ridicat.

Ni se relatează și un fapt 
levă operativitatea cu care 
prinderea de strunguri din 
viște este în măsură să execute co
menzile primite. Despre ce este vor
ba ? O firmă din S.U.A. a solicitat 
la jumătatea lunii mai un strung 
pentru prelucrarea burlanelor de fo
raj. Termen de livrare : sfîrșitul lu
nii iunie. Timp foarte scurt, desigur, 
pentru realizarea unei mașini-unelte 
deosebit de complexe, aproape total 
deosebită de cele aflate în producția 
curentă. Aceasta n-a împiedicat însă 
conducerea întreprinderii să accepte 
condițiile. în prezent, execuția strun
gului este intr-un stadiu avansat, 
iar finalizarea lui în termen este 
certă.

ce re- 
între- 
Tîrgo-

ționează In așteptarea reperelor si 
subansamblurilor de la I.M.U. Medgi
dia. La S.M.A. Stîlpu, de pildă, din 
10 combine, patru nici nu funcționea
ză. dar nici nu se modernizează. în 
schimb, sint in stare de funcțiune 
toate combinele tip CSU. Cu alte 
cuvinte, utilaje de mare randament 
stau pe butuci, iar cele cu capacitate 
redusă lucrează.

Din aspectele la care ne-am refe
rit rezultă necesitatea unei interven
ții hotărîte din partea organelor ju
dețene de partid și agricole, a con-

OLT: De ce nu este urmat pretutindeni

exemplul fruntașilor ?
în iarna care a trecut. în unele 

unități agricole din județul Olt s-a 
Simțit lipsa nutrețurilor, ceea ce a 
influențat negativ realizarea indica
torilor de plan atît la efective, cit și 
la producția de lapte și carne. Pen
tru ca asemenea situație să nu se mai 
repete, după cum ne spunea tova
rășul ing. Romulus Nica, director ad
junct îa direcția agricolă județeană, 
au fost luate măsuri pentru a se cul
tiva toate suprafețele prevăzute cu 
plante de nutreț, astfel incit în fie
care cooperativă agricolă să se asi
gure pentru fiecare vacă minimum 
400 kg fin vitaminos și 100 kg pen
tru fiecare vițel. Concomitent, ur
mează să fie însilozate mari cantități 
de nutrețuri. Pentru aceasta, 60 la 
sută din suprafața destinată bazei, 
furajere s-a cultivat cu trifoliene și 
graminee perene. De asemenea, pen
tru producerea de siloz și masă ver
de s-au însămînțat peste 8 400 ha 
cu lolium, rapiță etc.

Toate aceste furaje trebuie insă 
strînse și conservate cu cea mai mare 
grijă. Or, in cooperativele agricole 
din județ, din cele 94 000 tone nu
trețuri prevăzute a se însiloza în 
luna mai, s-au realizat numai 15 000 
tone. La direcția agricolă și in une
le cooperative agricole totul se pune

Aspect din sala de montaj a între
prinderii de strunguri ,,SARO", din 

Tîrgoviște
Foto: S. Cristian

Mai

virfuri de 6 metri, pe

seamă, am consemnat

— Desigur, toate aceste preocupări 
sînt foarte importante, dar esențial 
pentru a fi mereu în pas cu exigen
țele crescânde ale partenerilor din 
străinătate este modernizarea per
manentă a producției — completea
ză inginerul-șef. De aceea- pregătim 
noi variante de strunguri, mașini- 
unelte cu caracteristici tehnice su
perioare. Unul dintre acestea va 
constitui o sumă a tot ceea ce am 
realizat mai bun pînă acum.

. concret, el se va distinge printr-un 
aspect plăcut, dar. mai ales, printr-o 
manevrabilitate ușoară, fiabilitate și 
rigiditate crescute. Vom prezenta de 
asemenea la un tîrg internațional, 
pentru prima dată, un strung cu dis
tanța între - - - - ' \ .
care se pot prelucra piese grele de 
10 tone.

De bună 
numai Citeva din acțiunile si preocu
pările constructorilor de strunguri 
tirgovișteni consacrate înfăptuirii in 
bune condiții a planului de export. 
Măsurile întreprinse, ca și rezulta
tele bune obținute în primele patru 
luni din acest an, cind sarcinile în 
acest domeniu ați fost depășite, con
stituie o bază sigură pentru noi și 
importante realizări in perioada ce 
vine. întregul colectiv este hotărît să 
acționeze cu perseverentă si răspun
dere pentru realizarea cu prioritate, 
în cadrul planului, a producției des
tinate exportului, asa cum a cerut 
conducerea partidului la recenta 
Consfătuire de lucru de la C.C. al 
P.C.R.

Ieri, la C.A.P. Costești, județul Buzău, se lucra din plin la

siliilor unice agroindustriale pentru 
organizarea temeinică a formațiilor 
specializate de mecanizatori, mobili
zarea cosașilor, a cit mai multor 
locuitori ai satelor la stringerea ier
burilor de pe terenurile nemecaniza- 
bile. atit pentru umplerea silozuri
lor și finarelor din fermele zooteh
nice. ale unităților de stat si coope
ratiste. cit și pentru a asigura furaje 
îndestulătoare animalelor anartinind 
gospodăriilor populației.

B. CONSTANTIN

215 litri pe metrul pă
și însilozarea 

și pe ploaie, 
constituind-o 
fruntașe. In 
din consiliul 
cel Mare, în

pe seama condițiilor climatice nefa
vorabile. Intr-adevăr, in cursul lu
nii mai precipitațiile au însumat în
tre 85 și .............
trat. Dar recoltarea 
furajelor se poate face 
cea mai bună dovadă 
experiența unităților 
cooperativele agricole 
agroindustrial Ștefan 
afara recoltării suprafețelor de lo
lium. rapiță. lucernă etc., au fost 
strînse importante cantități de iarbă 
de pe taluzurile canalelor de irigație 
și de pe marginea drumurilor. Ca 
urmare, aici s-au insilozat 2 900 tone 
furaje, față de 1100 tone cit era pre
văzut. Producția medie de lapte pe 
vacă furajată. în cinci luni din acest 
an, este cu 78 litri superioară celei 
înscrise în plan pentru această pe
rioadă. Cantități mari de furaje au 
fost însilozate și in unitățile din 
consiliul agroindustrial Scornicești. 
Dealtfel, la una din unitățile acestui 
consiliu — C.A.P. Mărgineni — a 
avut loc un schimb de experiență, 
la care au participat președinți de 
cooperative, șefi de ferme zootehni
ce. îngrijitori de animale din uni
tățile ce aparțin consiliilor unice 
agroindustriale vecine : Recea. Alu- 
nișu și Potcoava. Faptul că la Măr
gineni se obțin anual peste 3 000 litri

N’oile ferme 
se construiesc 
randament pentru asigurarea unui grad ridicat de mecanizare si automa
tizare a lucrărilor. Totodată, modernizarea fermelor de tip gospodăresc, 
mecanizarea mulsului, a preparării și distribuirii furajelor, evacuarea 
dejecțiilor si alte lucrări impun realizarea unui număr sporit de utilaje 
și de instalații. Pentru a face fată acestor cerințe complexe. întreprin
derile pentru mecanizarea agriculturii si industriei alimentare fabrică 
peste 150 de tipodimensiuni de utilaje. Sint muite. sint puține? Judecind 
după numărul lor. oricine este înclinat să spună că e bine să existe cit 
mai multe tipuri de utilaje pentru a inlocui, peste tot unde este posibil, 
munca fizică. Dar sub aspectul fabricației lor, lucrurile nu stau deloc bine. 
Pentru că o analiză cit de sumară efectuată de unități de specialitate duce 
la concluzia că diversificarea producției de utilaje pentru mecanizarea 
zootehnici s-a făcut în bună măsură la întîmplare, fiecare unitate 
cind cam ce s-a nimerit. Dar să ne
— I.M.A.I.A. Arad.

sarcinilor pe 
la începutul 
trecut. Și in 
an colectivul

de prestigiu: 
întregul cin- 
lunii noiem- 
primele luni 

intreprin-

Mai întîi o informație: aici , se 
fabrică nici mai mult, nici mai puțin 
de o sută de tipuri de utilaje zoo
tehnice. Judecind in ansamblu acti
vitatea acestei unități. se cuvine 
subliniat din capul locului că utila
jele purtind marca I.M.A.I.A. — 
Arad sînt in prezent larg cunoscute 
și apreciate pentru elementele de 
noutate in domeniul respectiv. In
ventivitatea și pasiunea specialiștilor 
din atelierul de proiectare, condus 
de inginerul Iosif Baba, ca și din 
atelierul de prototipuri, condus de 
inginerul Vasile Bumbaru. ingenio
zitatea. capacitatea creatoare a mun
citorilor și inginerilor întreprinderii 
sint relevate de faptul că. în pe
rioada actualului cincinal, gradul de 
înnoire a produselor a ajuns la 76 
la sută. Un alt succes 
realizarea 
cinai încă 
brie, anul 
din acest ____ ____
derii a indeplinit si depășit planul 
la toti indicatorii.

Dar să revenim la cele o sută de 
tipuri de utilaje pentru zootehnie 
care se fabrică aici. De ce într-o 
unitate, de dimensiuni relativ mici, 
se menține in fabricație o gamă e- 
xagerat de diversificată a produse
lor? O analiză, chiar mai puțin cu
prinzătoare. duce la concluzia că 
potențialul creator al muncitorilor și 
specialiștilor, capacitățile de produc
ție ale întreprinderii nu sînt utili
zate. in permanentă, cu randament 
maxim tocmai datorită gradului re
dus de tipizare a produselor si men
ținerii in fabricație a multor utilaje 
cu funcționalitate caracteristici

recoltarea lucernei
Foto: Eugen Dichiseanu

lapte, in medie, pe o vacă furajată 
— in cinci luni din acest an s-au 
livrat suplimentar la fondul de stat 
153 hl lapte — se explică și prin 
preocuparea cooperatorilor de aici 
pentru asigurarea furajelor. La a- 
ceastă unitate sint „in stoc" 2 000 
tone de siloz. Ceea ce s-a apreciat 
la acest schimb de experiență n-a 
fost numai starea fiziologică bună a 
animalelor sau adăposturile moder
nizate, ci, in primul rind, preocu
parea pentru asigurarea bazei fu
rajere.

Cantități mai mari de furaje s-au 
recoltat și insilozat și in unitățile 
agricole din cadrul consiliilor unice 
agroindustriale Corabia, Bucinișu și 
Balș. Dar multe, chiar foarte multe 
unități agricole din județul Olt nu 
si-au realizat nici jumătate din can
titățile de furaje prevăzute pentru 
această perioadă. Unitățile agricole 
din cadrul consiliului Văleni au in
silozat numai 900 tone furaje, față 
de 2 900 cît au prevăzut ; Caracal — 
500 din 1 500 ; Rusănești — 700 din 
1 600 etc. Scuza invocată de unii pre
ședinți de cooperative și fermieri 
zootehnici că n-au putut recolta fu
rajele din cauza timpului nefavora
bil nu este fondată, deoarece, în ace
leași condiții, în alte unități — de
sigur, printr-o preocupare susținută 
și mobilizarea cooperatorilor la co
situl lucernei și al celorlalte culturi 
furajere — s-au obținut rezultate 
bune in această privință.

Biroul comitetului județean de 
partid a analizat recent cum se în
făptuiește programul de dezvoltare 
a zootehniei, iii special modul în 
care se asigură baza furajeră. Pe 
această bază a stabilit măsuri ener
gice pentru impulsionarea lucrărilor 
de recoltare și însilozare a nutrețu
rilor. S-a prevăzut ca in maximum 
o săptămînă să se recolteze toate 
suprafețele planificate, astfel incit 
să se recupereze rămînerile în urmă. 
Vom vedea ce vor oferi unitățile 
agricole acum restante și organele 
de specialitate : furaje sau justifi
cări 1

Emillan ROUĂ
corespondentul „Scînteii"

tehnologic industrial ceși complexe zootehnice cu flux 
necesită dotarea cu mașini, utilaje și instalații de inalt

oprim asupra uneia din aceste 
produ- 
unități

apropiate. Dealtfel, un studiu 
arată că intr-o primă etapă 
pizare este posibilă, fără < 
prea mari, reducerea numărului de 
tipodimensiuni cu aproximativ 26 la 
sută. Directorul întreprinderii, tova
rășul Eugeniu Solomon, menționa di
ficultățile generate de faptul că acum 
se produc tipuri numeroase de pro
duse. in serii foarte mici. De la în
ființare — de pe vremea cind era

recent 
i de ti- 
eforturi

O cerință de primă 
urgență pentru 
întreprinderile 

de profil

\

un simplu atelier de reparații — și 
pină acum. întreprinderea a fabricat 
nici mai mult, nici mai puțin de 543 
tipuri de utilaje, mașini și instalații 
pentru zootehnie si alte sectoare ale 
agriculturii. Nu este greu de imagi
nat cite dificultăți creează această 
avalanșă a diversificării in proiec
tarea. programarea și realizarea 
producției. in organizarea unor 
fluxuri de fabricație raționale, efi
ciente. Pentru că una este să faci 
astăzi tocători mecanice, peste citeva 
zile transportoare pentru furaje sau 
dejecții, iar apoi mașini de măci
nat nutrețuri — și alta este să 
ai un program de fabricație, pe tipuri 
de produse, desfășurat de-a lungul 
săptăminilor ori al lunilor. Gradul 
redus de tipizare a utilajelor im
plică și folosirea unui număr exage
rat de repere de piese de schimb. Un 
calcul arată că 350 repere de piese 
de schimb se fac în serii cuprinse 
între 10 și 100 de bucăți. Nu este 
greu de apreciat cită energie se 
cheltuie inutil pentru organizarea 
producției, cit castă fabricația unor 
repere în serii mici, neeconomice.

Dar să ne oprim la citeva exemple 
considerate mai semnificative. Pen
tru transportul și distribuirea furaje
lor in fermele de bovine si ovine 
se află în fabricație 12 tipodimensiuni 
de utilaje. Evident, mult mal multe 
decit cerințele reale. O analiză — 
dealtfel făcută cu larghețe — asu
pra tehnologiilor si sistemelor de 
mecanizare in ferme si complexe de 
creștere si ingrășare a bovinelor și 
ovinelor pune in evidentă că sînt 
suficiente numai sase-șapte tipo
dimensiuni de utilaje pentru furaja
rea animatelor. De asemenea, este 
pe deplin posibilă tipizarea a circa 
70 Ia sută din elementele construc
tive. Efectul economic ce se poate 
obține este apreciabil. Se reduc 
cheltuielile si timpul de proiectare 
si de pregătire a fabricației, scade, 
in aproape aceeași proporție, numă
rul de repere de piese de schimb, 
sint facilitate operațiunile de ex
ploatare și de întreținere.

Important este ca acțiunea de ti
pizare să pornească de la cerințele 
beneficiarilor, ale fermelor și com
plexelor zootehnice, să corespundă 
tehnologiilor aplicate. Din cauza 
gradului redus de tipizare, ca si ne
cunoașterii caracteristicilor 
lor utilaje si instalații, contractarea 
produselor 
int-implător. în afara comenzilor ce 
se fac prin bazele de aprovizionare 
județene. întreprinderii din Arad i se 
solicită numeroase 
diferiți beneficiari 
din toate județele, 
luni din acest an 
reprogramate și ..corectate' 
80 de poziții din programele de fa-

diferite-

are adesea un caracter

alte utilaje de la 
— unități agricole 
Numai în primele 
au trebuit să fie 

s“ aproape

BRAȘOV: Electronizarea ecliipamentu
Jui electric pentru autovehicule

Colectivul întreprin
derii ..Electroprecizia" 
din Săcele este anga
jat intr-o importantă 
acțiune cu profunde 
implicații de ordin 
tehnic, functional și 
competitiv : electroni
zarea echipamentului 
electric pentru auto
vehicule și tractoare. 
Din cele relatate de 
ing. loan Andrei, di
rectorul întreprinderii, 
rezultă că această sar
cină, care a fost tra
sată colectivului din 
Săcele de secretarul 
general al partidului, 
cu prilejul ultimei sale 
vizite de lucru efec
tuate aici, se află in 
plină desfășurare.
Pină în prezent au fost 
electronizate mai mul
te. produse componen
te ale echipamentului 
electric pentru auto
camioane și tractoare, 
cum sint sase regula
toare de tensiune, iar

al șaptelea se află în 
curs de asimilare, trei 
relee de semnalizare 
a direcției de 12 și 24 
volți și care mai asi
gură o nouă funcție : 
semnalizarea cazurilor 
de avarie a autovehi
culelor. Releul vechi 
de indicare a încărcă
rii bateriei de tip e- 
lectromagnetic cu con
tacte a fost înlocuit cu 
un releu electronic 
care posedă si o func
țiune ‘în plus : indică 
eventualele defecțiuni 
care apar la acest sis
tem. Alte produse cla
sice ale echipamentu
lui electric se află în 
diferite stadii de în
locuire cu produse e- 
lectronice. Este vorba 
de relee de automati
zare a controlului sis
temului de frinare. re
lee temporizatoare 
pentru stergătoarele 
de parbriz, un releu 
regulator încornorat în

rizante

r

RĂDĂUȚI: Iluminat cu oglinzi reflecto-

La Fabrica de confecții metalice 
si prelucrări mecanice din Rădăuți 
a fost conceput si realizat un sis
tem de iluminare a halelor indus
triale cu tuburi de neon prevăzute 
cu oglinzi reflectorizante. Tn acest 
fel. prin dirijarea fluxului luminos 
pe puncte de lucru, în loc de două 
tuburi se folosește unul singur, re-

fabricația acestora 
eficientă la o singură

rinduri. conducerea

bricație. reprezentind tot atitea uti
laje comandate suplimentar. în afara 
contractelor încheiate cu bazele de 
aprovizionare. Aceste solicitări au 
sosit din 31 de județe. Și este- vorba 
numai de contractele Înregistrate, 
pentru că. in afara acestora. în tot 
cursul anului, survin comenzile pe 
Ioc. serviciile la cerere, intervențiile 
făcute prin toate mijloacele — de
legați. telex, telefon. în asemenea 
situații ori se mai ..rotunjește" un 
lot aflat in fabricație, ori se fac 
serii foarte mici, evident, cu efi
cientă economică scăzută. Practicile 
amintite generează serioase dificul
tăți în organizarea fluxului fabrica
ției și îndeosebi în aprovizionarea 
tehnico-materială.

Concomitent cu acțiunile de tipi
zare este necesară și accentuarea 
gradului de profilare și specializare 
a intreprinderilor producătoare de 
utilaje și instalații pentru zootehnie. 
Or, și în această privință, se nare 
că nu odată intîmplarea si arbitrariul 
au fost ..criteriile" care s-au avut 
in vedere pină in prezent. Astfel, re- 
morcile-cisternă pentru transportul 
dejecțiilor lichide se fac atit la 
I.M.A.I.A. Arad, cît și la Cluj-Na- 
poca. Chiar si simple adăpători pen
tru bovine se fabricau, oină de 
curînd. în cinci întreprinderi : Arad, 
Roșiori de Vede. Ciulnita. Năvodari 
și Cluj-Napoca. Și la acest produs, 
in loc de 12 tipodimensiuni sînt su
ficiente șapte, 
fiind mult mai 
întreprindere.

In repetate
partidului a subliniat necesitatea ti
pizării si profilării producției in toate 
sectoarele economiei. Cele citeva as
pecte la care ne-am referit pun în 
lumină necesitatea urgentării acestei 
acțiuni și în domeniul producției u- 
tilajelor pentru zootehnie, în raport 
cu cerințele reale ale unităților a- 
gricole. Dată fiind însemnătatea deo
sebită a acestei acțiuni și avind in 
vedere situația -de fapt necorespun
zătoare din acest sector, ne-am a- 
dresat tovarășului Avram Serf, di
rector în direcția economică de me
canizare din Ministerul Agriculturii 
și Industriei Alimentare : „Recent, 
am încheiat programul de tipi
zare a mașinilor și utilajelor ne
cesare agriculturii, pe baza indica
țiilor secretarului general al parti
dului. tovarășul Nicolae Ceausescu. 
Din cete 17 întreprinderi pentru me
canizarea agriculturii, au fost pro
filate pe fabricația utilajelor zooteh
nice cele din Arad, Timisoara, Cluj- 
Napoca. Sibiu. Odorheiu Secuiesc și 
Botoșani, care au condiții si expe
riență in această direcție. Unul din- 

. tre elementele esențiale ale progra
mului de tipizare se referă la ridi
carea gradului de universalitate, in 
sensul că aceleași utilaje, echipate cu 
organe active diferite, pot fi folo
site la executarea lucrărilor pentru 
mai multe categorii si specii de a- 
nimale. Pentru evacuarea dejecțiilor, 
de pildă, aceleași instalații de ac
ționare se vor echipa cu racleti a- 
decvati cerințelor fermelor de ingră- 
sare a taurinelor, de creștere a va
cilor sau in complexele de porci. Se 
cuvine menționat că acestea sînt 
concepute pentru a fi utilizate atit 
la nivelul pardoselii. . cit si pentru 
evacuarea dejecțiilor din canalele si
tuate sub grătarele pe care stau a- 
nimalele. De asemenea. în progra
mul de tipizare se prevede unifica
rea unor ansambluri — cum sînt re- 
ductoare. cutii de viteze, variatoane 
de turatii și altele — ce se folosesc 
la fabricația mai multor tipuri de 
mașini și utilaje pentru zootehnie. 
Menționez că in loc de ansam
bluri de tipul celor amintite vor ră- 
mîne in fabricație numai 22. A- 
vanțajele sînt evidente : se lărgesc 
seriile de fabricație și se aplică teh
nologii moderne specifice producției 
de mare serie, ceea ce va influența 
favorabil productivitatea muncii, re
ducerea costurilor de fabricație".

Nimic de zis. bune intenții, bune 
proiecte. Esențial este ca in spiri
tul exigentelor formulate de condu
cerea partidului la recenta consfă
tuire de lucru de la C.C. al P.C.R., 
prin efortul conjugat al cadrelor de 
specialiști din minister, institute de 
proiectări și întreprinderi producă
toare, măsurile preconizate în do
meniul tipizării utilajelor destinate 
sectorului zootehnic să fie neîntîr- 
ziat aplicate în practică.

Constantin BORDEIANU

alternator. Cu acestea 
se asigură electroniza
rea a peste 60 la sută 
din echipamentele e- 
lectrice pentru auto
camioane și tractoare 
care se pretează la a- 
ceasta. într-un viitor 
apropiat, colectivul în
treprinderii va trece sî 
Ia realizarea echipa
mentelor electronice 
pentru viitoarele ti
puri de autoturisme 
,.Dacia“ și „Oltcit". E- 
lectronizarea echipa
mentului electric va 
contribui la îmbună
tățirea parametrilor 
funcționali ai autove
hiculelor și tractoare
lor. mărind viabilitatea 
și siguranța in explo
atare a părții electri
ce. ceea ce va condu
ce la creșterea compe
titivității 
lelor si 
românești 
mondială. 
Mocanu).

autovehicu- 
tractoarelor 

pe piața 
(Nicolae

ducîndu-se in mod corespunzător 
consumul de curent electric. Pînă 
acum, noul sistem de iluminat — 
mai eficient și mai economicos — 
a fost introdus în sectoarele sculă- 
rie. strungărie. croire centralizată 
și atelierul de proiectare, urmind 
să fie generalizat în toată unita
tea. (Gheorghe Parascan).
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VIZITA OFICIALA DE PRIETENIE A TOVARĂȘULUI TODOR JIVKOV
in fruntea delegației de partid si de stat a Republicii Pnpulare Bulgaria

Momente de la inaugurarea Expoziției industriale bulgare

Inaugurarea Expoziției industriale bulgare
organizată în cadrul Complexului expozițional din Piața Scinteii

Depunerea unei coroane de flori

(Urmare din pag. I)
tă festivitate participă conducătorii 
noștri de partid și de stat — tovară
șul Nicolae Ceaușescu și tovarășul 
Todor Jivkov.

Ne este cunoscut tuturor că dez
voltarea dinamică a relațiilor de co
laborare economică dintre cele două 
țări se datorește contribuției pe care 
o aduce primul secretar al Comite
tului Central al Partidului Comunist 
Bulgar, președintele Consiliului de 
Stat al Republicii Populare Bulgaria, 
tovarășul Todor Jivkov, și contribu
ției aduse de secretarul general 
al Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia. tovarășul Nicolae Ceausescu, 
care, prin hotăririle luate la întîlni- 
rile lor. devenite traditionale. dau 
un puternic impuls colaborării mul
tilaterale între cele două partide și 
popoare frățești.

Actuala expoziție se organizează în 
scopul de a contribui la lărgirea în 
continuare și adîncirea colaborării 
industriale, economice și tehnico- 
știintifice dintre Republica Populară 
Bulgaria și Republica Socialistă 
România".

în aplauzele celor prezenti. tova
rășii Nicolae Ceaușescu si Todor Jiv
kov taie panglica inaugurală a aces
tei importante manifestări expozițio- 
nale.

Primele standuri vizitate sînt cele 
ale industriei electronice si electro
tehnice. Cunoscuta firmă exportatoa
re „Izotimpex", care are relații co
merciale cu parteneri din peste 60

Sentimente de aleasa prețuire, 
primire călduroasa, muncitorească 

la întreprinderea „23 August"
gț

(Urmare din pag. I)
. bilitatea obținerii unei producții 

suplimentare de circa 3,6 miliar- 
t de lei.
g Gazdele au arătat, de asemenea, 

că, în urma indicațiilor primite de 
la secretarul general al partidului, 
s-a trecut la un intens proces de 

l modernizare a tehnologiilor de fa
bricație și a produselor, de asimi- 

• lare a unor produse noi de mare 
complexitate tehnică, de îmbunătă
țire substanțială a calității, de redu- 

' cere a consumurilor materiale, de 
| energie și combustibili.

Elocventă în acest sens este pon
derea produselor noi, realizate în 
1979, care cuprind 50 la sută din 
întreaga fabricație, urmînd ca, anul 
acesta, să se ridice la 75 la sută.

Gazdele au evidențiat buna colabo
rare stabilită cu partenerii din
R. P. Bulgaria, unde au fost expor
tate, pînă în prezent, 220 locomotive 
diesel-electrioe și hidraulice.

Tovarășul Todor Jivkov a avut 
cuvinte de înaltă apreciere față de 
realizările obiectivului bucureștean, 
în special în ce privește sectorul 
transportului feroviar, care deține o 
pondere importantă în ansamblul 
transporturilor din țara vecină și 
prietenă.

Vizitînd sectoarele de fabricație, 
înalții soli ai poporului bulgar prie
ten au avut prilejul să cunoască mai 
în detaliu rezultatele preocupărilor 
colectivului bucureștean în direcția 
perfecționării tehnologiilor de pro
ducție, dotării cu utilaje moderne, 
obținerii de produse de înaltă tehni

de țări, prezintă diferite tipuri de 
aparate de măsură și control, tehni
că de calcul: elemente electronice, 
rod al creației oamenilor de știință 
bulgari sau realizate în cooperare. 
Rețin atenția dispozitivele de prelu
crare a datelor, aparatele electronice 
de taxare și de facturat. »

în continuate. în sectorul rezer
vat construcțiilor de mașini sînt 
expuse numeroase produse noi. în
tre care se remarcă mașini-unel- 
te. scule de așchiere, diverse uti
laje caracterizate printr-un înalt grad 
de automatizare a operațiilor. 
Dintre noutățile prezentate aici 
se remarcă robotii industriali ce-și 
găsesc o largă utilizare în ali
mentarea cu piese de diferite di
mensiuni a mașinilor de prelu
crare a metalelor. Foarte bogată este 
și gama mașinilor de prelucrare elec- 
trochimică a metalelor. în special a 
celor dure, prin electroeroziune si 
electroscînteie.

înaltii oaspeți au avut cuvinte de 
apreciere la adresa produselor ex
puse. a celor care le-au conceput 
și realizat.

Sînt prezentate. în continuare, ex
ponatele din domeniul metalurgiei si 
resurselor minerale, care ilustrează 
preocupările specialiștilor bulgari în 
direcția valorificării corespunzătoare 
a materiilor prime, realizării unor 
produse cu caracteristici superioare, 
utilizării cu eficientă sporită a surse
lor de energie. Multe din sortimen
tele expuse sînt realizate în coope
rare cu întreprinderi din țările socia
liste.

citate. Astfel, la fabrica de utilaje 
complexe au fost apreciate produsele 
concepute și realizate de specialiștii 
uzinei pentru dotarea unor impor
tante sectoare ale economiei națio
nale — industriile metalurgică, chi
mică și refractară, reducîndu-se ast
fel într-o măsură însemnată impor
turile de asemenea utilaje.

La fabrica de motoare s-a relevat 
faptul că, în viitorul cincinal, sarci
nile prevăd realizarea unui număr de 
6 000 de motoare. între 350 și 1400 
CP, menite a echipa locomotivele 
produse aici, precum și instalațiile de 
foraj românești. S-a menționat că. în 
acest sector, accentul se pune, așa 
cum a indicat tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, pe realizarea unor mo
toare puternice, cu durabilitate mare 
în exploatare și consumuri reduse de 
combustibil.

Tovarășul Todor Jivkov s-a arătat 
interesat de aceste realizări, care pot 
deschide noi perspective colaborării 
româno-bulgare în domeniul res
pectiv.

De o înaltă apreciere s-au bucurat, 
de asemenea, produsele fabricii de lo
comotive, unde au reținut atenția 
noile tipuri asimilate în ultima pe
rioadă de timp. Este vorba de loco
motiva LDE de 1 500 CP și de lo
comotiva LDH de 2 400 CP, una din 
cele mai puternice realizate în țara 
noastră.

Ca de fiecare dată cînd se află în 
mijlocul colectivelor de oameni ai 
muncii, și acum, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a discutat cu specialiștii 
uzinei unele probleme legate de reali
zarea sarcinilor deosebit de impor

Se vizitează apoi sectorul de mobi
lier si instalații pentru unităti comer
ciale. după care înaltii oaspeți se 
opresc la standurile cu produse ale 
chimiei. Alături de sortimente ..tra
diționale", cum sint fibrele si firele 
chimice, mase plastice prelucrate, ar
ticole tehnice din cauciuc, medica
mente și cosmetice. în standuri se 
află și produse în premieră — erbi- 
cidul ..Botanal". tapete întărite cu 
fibră vîscoză sau țesătură, rulmenți 
din metal și cauciuc. Finalul vizitei 
se desfășoară pe platformele în aer 
liber, unde sînt reprezentate sectoa
rele construcției de mașini agricole 
si de utilaje de ridicat si trans
port. Din gama produselor ce contri
buie la sporirea gradului de mecani
zare a lucrărilor agricole se distinge 
in primul rind tractorul ’..Murgaș 
M-45", căruia i se pot atașa diferite 
mașini și accesorii în scopul efectuă
rii mai multor lucrări pe terenurile 
muntoase sau deluroase, cu pante 
pină la 25 de grade. Caracteristici mul
tifuncționale are și combina autopro
pulsată KSS-100 T. ce poate fi utili
zată la recoltarea porumbului, finu
lui pentru siloz, sfeclei de zahăr, al
tor plante, precum și ca mașină de 
încărcat. Este expusă aici cositoarea 
autopropulsată ..Murgaș-16“. care are 
o productivitate ridicată si o bună 
stabilitate la lucrul pe pante de oină 
la 40 de grade.

De același interes s-au bucurat și 
mașinile și utilajele de ridicat si 
transportat purtînd binecunoscuta 
marcă „Balkancar" — electrocare și 

tante care revin uzinei în viitorul 
cincinal în ceea ce privește dotarea 
cu motoare și utilaje a unor sectoare 
ale industriei noastre naționale. Se
cretarul general al partidului a in
dicat ministrului de resort, cadrelor 
uzinei să grăbească fabricația de mo
toare necesare diversificării trans
portului feroviar și rutier. în special 
a motoarelor destinate echipării au
tobasculantelor grele. Pe aceeași 
linie, a fost trasată sarcina în
tocmirii unor programe privind 
asimilarea în tară a pieselor de 
schimb, reducîndu-se astfel impor
turile costisitoare, care dețin încă o 
pondere importantă în ansamblul co
merțului nostru exterior. Secretarul 
general al partidului a arătat că în
treprinderea „23 August" dispune de 
condiții materiale bune, de o forță 
de muncă bine calificată, care îi per
mit să devină o uzină-model prin 
organizarea superioară a producției, 
să realizeze produse de înaltă calita
te și competitivitate.

La încheierea vizitei, tovarășul To
dor Jivkov a adresat conducerii uni
tății felicitări pentru realizările obți
nute si noi succese in activitatea de 
viitor și a semnat în cartea de onoare 
a întreprinderii.

în continuare a fost vizitată mo- 
devna cantină a uzinei, construită din 
beneficiile suplimentare ale Întreprin
derii. unde servesc masa aproape 
8 000 de oameni ai muncii de pe plat
forma industrială „23 August". Can
tina. prin dotările sale, prin curățe
nia carer domnește pretutindeni, prin 
gama variată a produselor oferite 
spre vînzare, a făcut o bună impresie 

motocare, electropalane, macarale hi
draulice. autocamioane, autobuze, re
morci. conteinere. Sint prezentate 
stivuitoare pentru depozitele pe ver
ticală tip stelaj. mașini perfecționate 
ce asigură o mare operativitate in 
operațiile de transport, ridicare si 
aranjare a conteinerelor cu produse 
în spatiile moderne de depozitare. 
Demonstrațiile efectuate pun in evi
dentă caracteristicile tehnice ale ex
ponatelor. productivitatea lor ri
dicată.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a fe
licitat pe constructorii de mașini 
bulgari pentru nivelul tehnic, perfor
mantele și calitatea produselor reali
zate și le-a urat succese tot mai mari 
în activitatea lor.

Gazdele au mulțumit înalților oas
peți pentru vizita făcută, pentru 
aprecierile exprimate în legătură cu 
organizarea expoziției și calitatea 
produselor prezentate.

La plecare, tovarășii Nicolae 
Ceaușescu și Todor Jivkov. tovarășa 
Elena Ceaușescu si tovarășa Liudmi
la Jivkova au fost salutați cu căldură 
de miile de bucuresteni aflati în in
cinta complexului expozițional. Prin 
puternice aclamații si aplauze, prin 
îndelungi ura le și ovații, ei si-aU ma
nifestat din nou stima și dragostea 
fată de conducătorul partidului bul
gar. exprimîndu-și deplina încredere 
că această nouă întîlnire la nivel înalt 
va. contribui la întărirea tradiționa
lelor legături de prietenie și colabo
rare româno-bulgare. spre binele și 
fericirea popoarelor noastre.

oaspeților bulgari, care au adresat fe
licitări gazdelor pentru realizarea 
acestui obiectiv social.

Aceeași bună impresie a produs-o 
si clubul întreprinderii, prevăzut cu o 
sală de festivități cu 700 de locuri, cu 
numeroase alte dotări, care permit 
desfășurarea unei intense activități 
culturale.

Luîndu-și rămas bun de Ia gazde, 
tovarășul Todor Jivkov a urat între
gului colectiv de muncă de la „23 
August" succese deosebite în reali
zarea sarcinilor din viitorul cincinal.

După vizita la „23 August", coloa
na oficială de mașini a. străbătut car
tierul Pantelimon. una din cele mai 
moderne zone ale Capitalei, unde lo
cuiește o parte însemnată a munci
torilor de pe platforma „23 August" 
și unde au fost date în folosință apar
tamente pentru 80 000 de cetățeni. 
Construcția acestui mare cartier 
muncitoresc, alături de celelalte zone 
modernizate ale Capitalei, reflectă 
grija deosebită a partidului si statu
lui nostru pentru îmbunătățirea con
dițiilor de locuit ale celor ce mun
cesc. ridicarea continuă a bunăstării 
materiale si spirituale a întregului 
nostru ponor.

Desfășurată tntr-o atmosferă de 
caldă prietenie, vizita, care a prile
juit manifestarea sentimentelor de 
strinsâ și tradițională prietenie ce 
leagă popoarele român si bulgar, a 
permis continuarea, si în acest cadru, 
a activității privind prospectarea po
sibilităților concrete de extindere si 
multiplicare a raporturilor de colabo
rare si conlucrare dintre țările noas
tre.

Tovarășul Todor Jivkov. prim- 
secretar al Comitetului Centrai al 
Partidului Comunist Bulgar, pre
ședintele Consiliului de Stat al Re
publicii Populare Bulgaria, a depus, 
miercuri dimineața, o coroană de 
flori la Monumentul eroilor luptei 
pentru libertatea poporului si a pa
triei. pentru socialism.

împreună cu înaltul oaspete au 
venit să aducă un pios omagiu celor 
care au luptat pentru înaltele idea
luri ale poporului român membrii 
delegației de partid si de stat a Re
publicii Populare Bulgaria — tovară
șii Stanko Todorov. Petăr Mladenov, 

In timpul vizitei la întreprinderea „23 August", din Capitală

Liudmila Jivkova. Andrei Lukanov. 
Petăr Diulgherov.

La solemnitate au luat parte to
varășii Gheorghe Pană. Ștefan An
drei, general-colonel Vasile Milea, 
prim-adjunct al ministrului apărării 
naționale și șef al Marelui Stat Ma
jor, Tamara Dobrin. vicepreședinte 
al Consiliului Culturii și ' Educației 
Socialistă. Constantin Oancea. ad
junct al ministrului afacerilor ex
terne. generali și ofițeri superiori.

Erau prezenti ambasadorul Româ
niei Ia Sofia. Petre Duminică, am
basadorul Bulgariei la București. Pe
tăr Dănailov, și membri ai ambasa
dei Bulgariei.

Pe platoul din fata monumentului 
se aflau numeroși cetățeni ai Ca
pitalei.

La sosirea distinșilor oaspeți, o 
companie militară a prezentat onorul.

Au fost intonate imnurile de stat 
ale' Republicii Socialiste România Si 
Republicii Populare Bulgaria.

După depunerea coroanei, asistenta 
a păstrat un moment de reculegere. 
A fost vizitată apoi rotonda monu
mentului.

La sfirșitul solemnității, persona
litățile bulgare si române au primit 
defilarea gărzii de onoare.
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Premieră la Opera ieșeană

I
DIVERS I

I
„DECEBAL"

de Gheorghe DUMITRESCU

„Marea bijuterie" 
| pentru cei mici

I
I

I
I
I
I
I
I

Copiii Reșiței au primit, de 
1 Iunie, un cadou cu totul deo-, 
sebit : noua Casă a pionierilor 
ți șoimilor patriei construită in 
parcul de cultură si odihnă din 
zona Moroasa. Lăcașul oferă 
toate condițiile pentru formarea 
si dezvoltarea aptitudinilor în 
cadrul cercurilor de activități 
tehnico-aplicative. cultural-artis
tice și sportive ; sala de specta
cole este si ea o bijuterie, ofe
rind micilor spectatori 365 de 
locuri in vederea vizionării tu
turor genurilor de spectacole. în 
jur se amenajează terenuri de 
fotbal, handbal, volei, precum si 
o microfermă legumicolă si po
micolă. Frumos cadou !

I
I
I
I
I
I
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I
I
I
I
I

Record... original
în 10 ianuarie. Alexandrina 

Bălă — din Drobeta-Turnu Se
verin — a dus un aspirator la 
secția de reparații uz casnic din 
cartierul Kiseleff. A făcut plata 
reparației anticipat, cu chitanța 
nr. 030011. După aceea, s-a dus 
de 15 ori să-și ridice aparatul, 
dar de fiecare dată i s-a spus : 
„Veniți miine !“. A 16-a oară, in 
ioc de aspirator In bună stare 
de funcționare, a găsit... numai 
cutia acestuia, pentru că piesele 
dispăruseră.

Evident, cooperativa in cauză 
trebuie să plătească aspiratorul. 
Dar și să primească un premiu: 
pentru recordul de teraiversare 
a unei reparații și pentru origi
nalitate !
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I.T.B. 
abona- 

nici
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Cîți ca el!
Se urcase in autobuzul 

de pe linia 55. N-avea 
ment, n-avea tichet. Si
n-avea de gînd să cumpere de 
la cineva vreun bilet. La un mo
ment dat, observind că s-au urcat 
controlorii, a forțat ușile. _s-a 
strecurat printre ele și a sărit. 
Cum autobuzul prinsese viteză, 
a căzut, s-a accidentat arav si 
a trebuit să fie dus de urgență 
la spitalul nr. 9. El. Ion Preda, 
de 54 de ani. care trecea drept 
om serios !

Poate n-am fi relatat întim- 
plarea dacă direcția I.T.B. nu 
ne-ar fi precizat că. din păcate, 
in Capitală au devenit cam dese 
asemenea cazuri de ..călătorie 
clandestină" și de încercare de a 
sări din vehicul la vederea or
ganului de control ! '

I
i
I
I
I
I

I
I
I
I
I
I
I
I

Algele albastre
în Teremia Mare, din județul 

Timiș, a fost amenajată o cres
cătorie de alge albastre (spira
ling platensis). După cum ne 
spune primarul comunei. Wiliam 
Heinz, faptul a fost favorizat de 
existența in localitate a unor bo
gate zăcăminte de ape termale 
care constituie un excelent me
diu pentru creșterea intensivă 
a acestor plante de ană foarte 
bogate in proteine. Cercetările 
și experimentările au stabilit că 
de pe un hectar se poate obține 
substanță proteică tot atîta cit 
de ne 35 hectare de lucernă cul
tură irigată.

Administrate in hrana anima
lelor, in amestec cu surse vege
tale. algele albastre constituie 
un valoros furaj. De aceea, gos
podarii din Teremia s-au hotă- 
rit să le cultive pe suprafața 
mare a unui lac amenajat de ei.
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A avut noroc
Rămasă nesupravegheată. Ni- 

coleta. o fetiță in virstă de 4 
anișori, din Buhuși. a tras un 
scaun lingă fereastra camerei si 
s-a urcat pe el să privească joaca 
unor copii de-afară. Atrasă de 
zgomot si priveliște, a făcut o 
mișcare greșită si.. s-a prăbu
șit. in gol, tocmai de la etajul IV. 
Din fericire, a căzut pe un strat 
de flori cu pămint moale. îmbi
bat cu apă. Transportată de ur
gență la spital. Nicoleta a fost 
salvată de medici. Dar. atenție 
părinți ! Asemenea situații 
mai intimplat. și ele pot 
urme adinei, ireparabile.

s-au 
lăsa
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Fantezii in... 
nuiele

Garnituri de mobilă pentru 
terasă (masă și fotolii), aarnituri 
pentru micul dejun, cuiere de 
perete tip mobilă, cărucioare și 
coșuri de ' mină pentru copii 
mici, leagăne, coșuri rotunde tip 
bar. coșuri de purtat rufe, gar- 
nituri-suport flori, coșuri-poșetă 
și multe altele, zeci si zeci de 
articole de cele mai diferite uti
lități — sint executate, cu aleasă 
artă și rafinament, prin împleti
turi de nuiele, la o nouă secție 
a C.A.P. Someșul Satu Mare.

încurajată de succesul acestor 
fantezii... in nuiele, cooperativa 
a început să cultive cu răchită 
două hectare intregi. Un bun 
exemplu!
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Neglijența prea 
scump plătită

Tractoristul A.L. — de la sec
ția ..Hațeg" a Direcției de dru
muri și poduri Timișoara — s-a 
apucat să repare tija inversoru- 
lui de la un autoincărcător tip 
IFRON. Se virise insă intre ro
țile acestuia fără să-și ia cuve
nitele măsuri de protecție si si
guranță. Autoincărcătorul a por
nit pe neașteptate si. din neferi
cire. a fost înregistrat incă un 
accident mortal datorat negli
jenței. Nu-i prea scump prețul, 
ca si ne permitem astfel de ne
glijențe ?
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I Rubrică realizată de
Gheorghe MITROI 
și corespondenții „Scinteli

I
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La Oișova-o termocentrală nouă. Măsuri^ ferme, cu exigență

economică si eficientă
>

Un grup de cetățeni, membri ai 
unor asociații de locatari din Orșo
va, a adresat conducerii partidului 
o scrisoare, sesizind că centralele 
termice existente in oraș prezintă 
un grad ridicat de uzură, din care 
cauză au un consum accentuat de 
combustibil fără a produce căldură 
suficientă. Ei propuneau construirea 
unei termocentrale noi pe bază de 
cărbune — ceea ce ar permite eco
nomisirea de combustibil lichid si 
asigurarea de energie termică În
destulătoare pentru locuințe, ca și 
pentru nevoile unităților industriale.

în răspunsul Comitetului județean 
Mehedinți al P.C.R., care are la 
bază un referat întocmit de specia
liști de la întreprinderea județeană 
de gospodărie comunală și locativă, 
se arată că în oraș funcționează un 
număr de 26 centrale termice de 
capacitate mică, care folosesc com

bustibil lichid și nu au posibilități 
de extindere potrivit nevoilor-cres- 
cinde ale localității. Referatul pre
cizează că este fundamentată eco
nomic construirea unei centrale de 
termoficare care să funcționeze cu 
cărbune, in acest fel solutionindu-se 
problema asigurării energiei termi
ce pentru viitoarele obiective in
dustriale, pentru locuințele exis
tente și cele ce se vor realiza în 
cincinalul 1981—1985 in Orșova. 
Pentru acest obiectiv s-au Întocmit 
teme de -proiectare si documentația 
necesară, s-au stabilit legăturile 
contractuale cu furnizorii de căr
bune pentru alimentare, urmînd ca 
în anul viitor să se treacă la reali
zarea obiectivului. Odată cu con
struirea noii termocentrale si cu 
problema căldurii va scădea si cos
tul acesteia, datorită utilizării de 
cărbune inferior.

Pentru întărirea disciplinei 

și corectitudinii in comerț

La Comitetul Central al partidului 
a sosit o scrisoare din comu
na Găujani, Ilfov, in care Ale
xandru Roman sesiza că in activi
tatea unor lucrători de la magazinul 
I.C.S. „Bucur-Obor" din Capitală au 
loc serioase nereguli ; se expun 
pentru vînzare mărfuri necorespun
zătoare din punct de vedere calita
tiv, se vinde cu suprapreț etc. In 
contrast cu situația de la „Bucur- 
Obor". autorul relata că pot consti
tui un exemplu, in privința ordinii 
și disciplinei, colectivele altor mari 
magazine din București — „Unirea". 
„Cocor". „București", de unde clien
tul pleacă mulțumit de felul cum a 
fost servit, in mod civilizat si cu 
solicitudine.

în urma cercetărilor efectuate de 
către organele de control ale. Minis
terului Comerțului Interior, căruia 
i s-a încredințat scrisoarea pentru 
cercetare, s-a constatat că ■„majori
tatea problemelor sesizate s-au con
firmat". luindu-se măsurile cores
punzătoare. în referatul de cerce
tare se precizează că. intr-adevăr, 
la vînzare s-au găsit unele sorti
mente de mărfuri demodate si nea
tractive. prezentate neglijent (im
permeabile. haine de blană, trico
taje. încălțăminte) : unele articole 
din blană si unele confecții pentru 
femei erau puse in vînzare fără 
etichete de identificare a furnizo
rului și a prețurilor respective ; atit 
la raionul de confecții pentru femei, 
cit si la cele de încălțăminte pentru 
copii și femei, s-au găsit unele ar
ticole la care se reduseseră pretu

rile. dar care se vindeau cu vechile 
preturi. S-au constatat nereguli si 
în legătură cu întocmirea, circulația 
și păstrarea documentelor de evi
dentă primară, iar in evidenta ba
nilor personali nu se .treceau, cu 
regularitate, sumele aflate asupra 
casierilor etc.

Fată de deficientele si neajunsu
rile constatate, au fost luate o sea
mă de măsuri, din care redăm : 
scoaterea din vînzare a confecțiilor 
necorespunzătoare calitativ, apli
carea unor măsuri de revizuire 
generală a expunerii mărfurilor la 
raioanele de încălțăminte, etiche
tarea corespunzătoare si corectă a 
produselor. în răspuns se arată că 
au fost aplicate unele sancțiuni con
travenționale si disciplinare celor 
răspunzători de deficientele con
statate, șubliniindu-se totodată că 
s-â ‘cristalizat un ansamblu de sar
cini concrete si precise pentru șefii 
de magazine din cadrul ..universa
lului" si pentru aparatul de spe
cialitate.

întrucit o serie de neajunsuri 
privind etichetarea mărfurilor. în
scrierea preturilor pe etichetele de 
identificare, neconcordanta dintre 
calitate și oret s.a. s-au datorat si 
întreprinderilor producătoare. Mi
nisterul Comerțului Interior si Mi
nisterul Industriei Ușoare au stabi
lit organizarea unei „expoziții cri
tice" — cu mărfurile aflate în re
țeaua comercială si care prezentau 
deficiente — in vederea înlăturării 
neajunsurilor si prevenirii lor în 
viitor.

Mircea Horia SIMIONESCU

„învățături pentru Delfin“
Fidel multă vreme 

după debut prozei 
scurte, realizată cu e- 
videntă originalitate in 
descendența unor mari 
modele, cum ar fi Ca- 
ragiale din „Momente 
și schițe" sau Urmuz, 
Mircea Horia Simio- 
nescu ne-a apărut ca 
un comediograf atras 
de partea comică a 
realului, folosind o bo
gată paletă de proce
dee artistice pentru 
a-și pune in valoare 
ceva din înzestrarea 
nativă, altfel mult mai 
complexă și. cum vom 
vedea, mai adincă. 
Proza scurtă ne-a ofe
rit numai o fațetă, este 
adevărat foarte impor
tantă, a creației, o par
te a potențialului său 
artistic turnat in for
mele aparte ale „dic
ționarelor" sale. A ur
mat insă, după un 
timp, un roman : „Ne- 
sfirșitele primejdii" : 
masiv, multiform, as
pirină spre construcții
le epice de amploare. 
Scriitorul iși depășea 
condiția fără a părăsi 
propriul teritoriu, oda
tă descoperit, in inte
riorul romanului pu
țind fi depistată fără 
dificultate experiența 
anterioară, pusă acum 
in alte tipare, mai cu
prinzătoare insă din a- 
ceeași esență. Această 
realitate este confir
mată și de al doilea 
roman. „învățături 
pentru Delfin", apărut 
la editura „Albatros". 
Aceeași literatură a 
„secvențelor" aranjate 
ingenios (termenul a- 
parține autorului) in
tr-o cuprinzătoare pa
noramă pentru care nu 
există început, punct 
culminant sau încheie
re. ci pur și simplu na
rațiune realizată prin 
mijlocirea personajelor 
sau direct de narator, 
rostite pentru plăcerea 
de a le auzi, captînd nu 
atit prin ceea ce comu
nică, cit prin felul în 
care comunică o rea

litate. o stare, o idee.
Fără îndoială dacă 

nu toate, multe din a- 
cestea nu se oferă pri
virii in forma lor pri
mară ; ele au fiziono
mii schimbate, apar ca 
travestiuri, joacă ro
luri. purtind măști, ca 
in teatrul antic. Scri
ind o carte despre felul 
cum se scriu cărțile, 
autorul nu aduce o 
simplă mărturie pentru 
uzul profanului, ci face 
din literatura un su
biect ca oricare altul, 
personajul devenind, 
in situația de față, o 
mască sau o marionetă 
manevrată din culise, 
dar lăsind să se vadă 
tot sistemul de mane
vră. Intr-un fel este o 
evidentă demistificare, 
dar totodată si un jur
nal intim de creație, 
care transcrie cind cu 
umor și ironie, cind 
discret sentimental sau 
cu amărăciune avata
rurile unei cărți deve
nite realitate roma- 
nescâ. Autorul schim
bă continuu proporțiile 
dintre real și’ ficțiune, 
trece dintr-un plan in 
altul brusc, Iară o pre
gătire prealabilă : per
sonajele fiind măști, 
ele acoperă doar o a- 
n urnită realitate, cu 
care insă nu se con
fundă. M. H. Simiones- 
cu este, in fapt, un 
scriitor cu un acut simț 
al observației psiholo
gice. sociale, etice. Au
tentice caractere găsim 
schițate pretutindeni 
in această carte. însă 
niciodată direct, prin- 
tr-o narațiune obiecti
vată. Prozatorul scrie 
literatură prin rico
șeu. Proza nu este de 
tip obiectiv, ea culti
vă un realism subiec
tiv. in care datele rea
lului sint camuflate 
printr-un complicat 
proces tehnologic de 
trecere a acestora in 
ficțiune, în romanesc. 
Din această cauză ro
manul. deși scris cu 
deplină acuratețe sti

listică. poate să apară 
uneori prea îndatorat 
tehnicii scriitoricești, 
dorinței de a face apei 
la cit mai multe re
surse ale genului.

Distanțarea ironică, 
de care aminteam mai 
inainte, face însă de
plin firească modali
tatea aleasă de scrii
tor ; in fond si el un 
cronicar, de o condi
ție apropiată de a cro
nicarilor medievali, ■ 
scriitorul servește o 
realitate, dar se și Iasă ; 
aservit de ea. In si- i 
tuația de fată, scriito
rul este acaparat de 
propria carte și sfatu- i 
rile sale, fără o adre- } 
să exactă. Delfinul 
caracterizat doar prin 
inteligentă, fiind greu 
de del’init. au darul 
de a avertiza asupra 
capcanelor literaturii, 
a dificultăților cărora 
are a le face față au
torul in încercarea lui 
de a aduce intre co- 
perțile unei cărți un 
univers uman, un mod i 
de a gindi și acționa. | 
Scriitor muntean, cui- | 
tivind spiritul liber și 
libertatea de spirit, cu 
o plăcere ce imbracă 
nu o dată forme ludi- 
ce, M. H. Simionescu 
este, totuși, in adine, 
un scriitor preocupat 
de latura gravă a e- 
xistenței.- In perspec
tiva artei scrisului. , 
cartea lui M. H. Si
mionescu dezbate deo
potrivă atit condiția 
scriitorului, zămislitor 
de noi lumi, cit mai j 
ales răspunderea aces- | 
tuia fată de cuvintul 
scris, care, folosit ires
ponsabil, poate naște 
monștri sau himere, 
în ultimă instanță, 
cartea se ridică la di
mensiunile unei dez
bateri etice, a impli
cării depline a auto
rului ta destinul căr
ții. a respectării ade
vărului. condiție a îm
plinirii oricărei creații.
Emil VASILESCU

comunistă
Intr-o amplă scrisoare adresată 

conducerii partidului nostru se re
lata că vicepreședinta Uniunii ju
dețene a cooperativelor de consum 
Brașov, Ruxandra Scărlătescu. a co
mis, in perioada cind îndeplinea 
funcția de șef al compartimentului 
C.F.I., numeroase ilegalități : a fa
vorizat pe unii gestionari necinstiți 
care sustrăgeau bunuri din avutul 
obștesc ; a luat din unități diferite 
produse fără să le plătească, tolera 
și chiar încuraja practica „cadou
rilor" de mare valoare etc.

Din verificările efectuate de Co
mitetul județean Brașov al P.C.R. 
a rezultat că sesizarea corespunde, 
în bună măsură, adevărului. Deși 
unele inventare de control găsiseră, 
la vremea respectivă, importante 
lipsuri in gestiuni, totuși — prin di
ferite procedee și „justificări". în 
fata cărora organele de control, din 
care făcea parte și Ruxandra Scăr
lătescu „Închideau ochii" — gestio
narii reușeau să introducă in maga
zine, imediat după inventariere, 
sume de bani și mărfuri, acoperind 
pe moment lipsurile constatate. Prin 
acest procedeu. în procesele verbale 
de control au fost disimulate lipsu
rile respective, iar gestionarii nu au 
fost deferiți organelor de cercetare 
penală. (Așa s-a procedat, după cum 
rezultă din referatul de cercetare, 
cu gestionarul Gh. Jigărea, de la 
magazinul metalo-chimic din co
muna Cristian, cu gestionara Maria 
Boboc de la magazinul mixt, din sa

tul Preduleț etc.). S-a confirmat, de 
asemenea, și afirmația potrivit că
reia R. S. lua din unități, fără să 
plătească, diferite produse — pe 
care le-a achitat abia in timpul 
controlului. Este adevărat, se rela
tează in referat, că in perioada cind 
îndeplinea funcția de șef de com
partiment C.F.I.. revizorii i-au fă
cut. cu ocazia zilei de naștere, dife
rite „cadouri", incluzind bunuri de 
valoare ridicată.

Secretariatul Comitetului jude
țean de partid Brașov, analizind 
abaterile constatate, a hotărit sanc
ționarea Ruxandrei Scărlătescu. cu 
vot de blam și înlocuirea din func
ția de vicepreședintă a U.J.C.C. 
Brașov. De asemenea, conducerea 
U.J.C.C. va lua măsuri pentru 
schimbarea din funcție a lui loan 
Dumitru, șef birou C.F.I.. precum 
si a revizorilor Ștefan Nicolau și 
Gheorghe Ioniță, vinovați de nere
gulile comise cu ocazia inventarelor 
de control efectuate. Cei ce sint și 
membri de partid vor fi puși în dis
cuția adunărilor generale ale orga
nizațiilor de bază respective pentru 
a se lua măsurile statutare.

Biroul executiv al U.J.C.C. Brașov 
urmează să analizeze activitatea și 
a altor revizori de gestiuni, precum 
și a unor gestionari care au avut 
repetate lipsuri bănești sau cu ante
cedente penale și să ia măsurile ne
cesare, după care să informeze se
cretariatul comitetului județean de 
partid.

Ordinea și evidența 

au fost repuse in drepturi

Deși scrisă foarte concis, o scri
soare adresată tovarășului Nicolae 
Ceaușescu sesiza un fapt de o mare 
importanță principială, cu largi im
plicații : la Direcția apelor Someș 
din Cluj-Napoca un important fond 
de investiții a fost raportat fictiv, 
iar împotriva vinovaților nu s-au 
luat măsuri corespunzătoare.

Scrisoarea a fost încredințată, 
spre soluționare. Consiliului Națio
nal al Apelor. în referatul de Cer
cetare se precizează că un colectiv 
de specialiști, analizind îndeaproape 
raportările lucrărilor do construc- 
tii-montaj făcute de Direcția ape
lor Someș, a constatat că la lucră
rile de protecție a orașului Gherla 
împotriva inundațiilor s-a raportat 
în plus o producție de circa 2 mi
lioane lei.

Referatul de cercetare mențio
nează și cauzele care au dus la a- 
ceste deficiențe, în principal o stare 
de anumită dezordine, care și-a gă
sit materializări prin lipsa de mă
surători la lucrările executate ; 
neexercitarea, în toate cazurile, a

controlului financiar preventiv și 
întocmirea cu intirziere și cu defi
ciențe a documentelor primare ; lip
suri in organizarea circulației docu
mentelor primare intre comparti
mentele direcției — ceea ce a per
mis ca lucrări neterminate să fie 
raportate drept finite. Deficiențele 
constatate au fost analizate in Bi
roul executiv al C.N.A.. care a hotă
rit următoarele masuri : retrogra
darea din funcție pe timp limitat a 
inginerului-șef Vasile Trif (sancțio
nat financiar si de filiala Băncii a- 
gricole Cluj) ; reducerea retribuției 
si a indemnizației pe timp limitat a 
directorului Anastase și a contabi- 
lului-șef Station Stoica; sancționa
rea cu avertisment a șefului servi
ciului investiții. Nicolae Manta, 
precum și a șefului serviciului plan- 
retribuire, Francisc Aaron.

Aceste deficiențe și măsurile 
adoptate, au fost prelucrate cu con
ducerile direcțiilor și oficiilor de 
gospodărire a apelor.

Neculai ROȘCA

Tragere excepțională Pronoexpres
Duminică. 8 iunie 1980. Adminis

trația de Stat Loto-Pronosport or
ganizează o tragere excepțională 
Pronoexpres, la care se pot obține 
autoturisme ..Dacia 1 300", ciștiguri 
in numerarf de 50 000, 15 000 lei etc., 
excursii pe ruta R. S. Cehoslova
că — R. P. Ungară sau in R. D. 
Germană si — ca o noutate pe care 
participanții o vor primi, desigur, 
cu interes — excursii la apropiatele 
Jocuri Olimpice de la Moscova. 
Pentru atribuirea excursiilor la 
J.O. se efectuează o extragere su
plimentară de trei numere din 45, 
astfel incit tragerea va cuprinde 
nouă extrageri in trei faze, cu un

total de 47 de numere! La extra
gerea suplimentară participă numai 
variantele simple intregi. jucate pe 
bilete seria T de 25 lei, care au 
drept de ciștiguri și la primele 
două faze. Toate variantele de 
25 lei. care printre cele cinci 
numere jucate le vor conține si pe 
cele trei de la extragerea supli
mentară, indiferent de ordinea ie
șirii din urnă, vor primi cite o 
excursie la J.O. de Ja Moscova; a- 
ceste excursii (circa 7 500 lei un 
loc), se suportă din fond special și 
sint transmisibile.

Biletele se pot procura pină sim- 
bătâ 7 iunie a.c.

Printre personalitățile dra
maturgiei maghiare din tara 
noastră s-a impus, de citi- 
va ani. tinărul (incă) Kocsis 
Istvăn. a cărui creație e 
bogată, diversă. Sigur, ne
cunoașterea limbii il împie
dică. intr-o măsură, pe cri
ticul român să aprecieze
toate valorile de expresie 
și. evident, nuanțele lim
bajului artistic. Totuși, avem 
la dispoziție cîteva bune

parțial această subtilă pa
rabolă. ce amintește de vir
tuozitatea si luciditatea 
tratării la Shaw. Anouilh. 
Diirrenmatt sau Horia Lo- 
vinescu, a unor teme ase
mănătoare privind pierde
rea omeniei de către cel ce 
urcă suișul puterii uitind 
de lumea ce l-a plămădit. 
S-a dat, de către regizorul 
Szabd Jozsef. un contur

traduceri din piesele sale si
am putut vedea, ne scenele
teatrelor, reprezentații e- 
locvente cu lucrări de-ale 
sale. Unele monodrame —
specie.pe care scriitorul o 
agreează cu deosebire — au 
adus interpretilor lor dis
tincții însemnate la festiva
lurile teatrale din felurite
centre ale țării.

Recent, la Colocviul tea
trelor naționalităților conlo
cuitoare de la Sf. Gheor
ghe am avut prilejul să 
vedem doua din dramele 
lui Kocsis Istvăn : „Nu în
chidem ușa cu cheia", piesă 
de actualitate in maniera 
reportajului dramatic, si 
„Coroana e din aur", de in
spirație istorică si profund 
sens contemporan, grefată 
pe un moment niciodată 
exploatat pină acum de 
literatura teatrală univer
sală : ineeputul domniei 
Măriei Stuart, regina Sco
ției. cind tinăra voioasă si 
seînteietoare e silită de 
fanaticii și brutalii consi
lieri ai coroanei să se le
pede de tot ceea ce înseam
nă frumusețe a vieții, prie
tenie. dragoste, sinceritate.
naturalețe. încredere, poe
zie. ucigindu-i-se, în fapt, 
sufletul, inainte de a i se
tăia capul. Reprezentația 
secției maghiare a Teatru
lui din Oradea a valorificat

Festivalul muzicii 
românești s-a aflat la 
a Vl-a ediție. Loc de 
desfășurare — Iași, 
orașul care poarta și 
va purta nealterate a- 
mintiri despre Cuza 
sau Kogălniceanu, des
pre Eminescu. Alec- 
.sandri. Creangă.'Sado- 
veanu, despre Enescu. 
Fleehtenmacher sau 
Caudella. Orașul care 
iși cintărește trecutul 
de vatră culturală 
contemporană și ple
dează pentru un stră
lucit prezent. Din 
punct de vedere mu-, 
zical — „Festivalul 
muzicii românești" o- 
norează de șase ediții 
creația națională — de 
la Enescu și pînă la 
compozitorii contem
porani, ba chiar pină 
la cei care, aflați la 
anii de ucenicie, ca 
studenți ai conserva
torului, se constituie 
in promisiuni de mare 
consistentă pe ogorul 
componisticii noastre 
de miine. în nouă con
certe (simfonice, ca
merale, corale etc.), pe 
afișele festivalului au 
apărut la ediția 1980 
operele unor compozi
tori ca G. Enescu,
M. Jora, P. Constanti- 
nescu, A. Stoia, S. To- 
duță, I. Dumitrescu, 
Th. Grigoriu, W. Ber
ger, D. Capoianu. 
D. Bughici. P. Bentoiu,
N. Beloiu. A. Stroe, 
Șt. Niculescu, L. Pro- 
feta, L. Comes, M. Mol
dovan. C. Țăranu, F. 
Donceanu, A. Rațiu. 
V. Herman etc. valo
roase creații semnate 
de oompozitorii ie
șeni Sabin Pautza, 
V. Spătărelu. Cristian 
Misievici, V. Muntea- 
nu etc. Peisajul ma
nifestărilor muzica
le a fost completat 
de o seară de balet, 
un interesant colocviu 
pe o generoasă temă

— „Evocarea istorică 
în creația muzicală 
contemporană" și o 
premieră ieșeană — 
opera „Decebal" de 
Gh. Dumitrescu, spec
tacol ce se înscrie la 
loc de frunte, in an
samblul de manifestări 
prilejuite de aniversa
rea a 2050 de ani de la 
înființarea primului 
stat dac centralizat.

Așadar : opera „De- 
cebal" de Gh. Dumi
trescu. Autorul recon
stituie (in plan artis
tic, muzical) istoria 
neamului nostru, zu
grăvește o adevărată 
frescă cuprinzind mo
mentele semnificative 
ale acesteia, contribu
ind astfel la edificarea 
epopeii naționale la 
care cultura contem
porană românească 
aspiră. Opera „Dece
bal" evocă legendara 
epocă a strămoșilor 
daci, compozitorul (au
tor și al libretului) 
pornind de la izvoarele 
istorice pentru a clădi 
un edificiu muzical 
sobru, oratorial, am 
spune. Secvențele o- 
perei lui Gh. Dumi
trescu sint desprinse, 
parcă, din filmul isto
ric „derulat" cu aproa
pe două milenii in 
urmă. Ultimele mo
mente ale Sarmizege- 
tusei, rezistind brav in 
fața cohortelor roma
ne, au inspirat autoru
lui o muzică in care 
tensiunea interioară se 
naște din ardenta evo
care a unui eroism pe 
care ei, dacii, trunchi 
viguros pe care altoiul 
de gintă latină a prins 
temeinic spre a da 
naștere poporului ro
mân, l-au transmis ne
alterat, ni l-au trans
mis nouă. Muzica lui 
Gh. Dumitrescu se 
naște din strălucirea 
acelor sentimente gra
ve, majore de care

erau animați străbunii; 
un limbaj sobru în 
care melodica este — 
inconfundabil — ro
mânească, iar dimen
siunea armonică și. 
mai ales, cea orches
trală sint „personaje" 
dramatice alături de 
cele de pe scenă. 
Eroul central, Decebal, 
excelent conturat, po
larizează sentimentele 
tuturor și le restituie 
tuturor. îmbogățite de 
uriașa-i personalitate, 
identificindu-se cu cei 
mulți. De relevat o 
proporționare ideală a 
scenelor cuprinse in 
cele două mari părți 
din care este alcătuită 
lucrarea. Iată doar 
cîteva din elementele 
cu care putem defini 
opera lui Gh. Dumi
trescu.

Partitura a fost 
servită de o excelentă 
trupă de soliști in 
frunte cu Ion Soanea 
(in rolul titular). Efi
cientă, conducerea mu
zicală asigurată de 
tinărul dirijor Cornel 
Calistru. Plină de ele
mente expresive și ori
ginale. regia semnată 
de D. Tăbăcaru. A im
presionat sobrietatea 
decorurilor imaginate 
de Gh. Anton și plas
ticitatea costumelor 
desenate de Andreea 
Iovănescu. O sublima
tă apreciere excelentei 
prezențe a corului (de 
fapt a Corurilor reu
nite ale Operei și Fi
larmonicii), ansamblu 
minuțios pregătit de 
Anton Bișoc și loan 
Pavalache.

Premiera ieșeană a 
operei „Decebal" de 
Gh. Dumitrescu a în
semnat, fără irjdoia- 
lă, una din manifestă
rile centrale ale „Fes
tivalului muzicii ro
mânești".
Th. DRAGULESCU

Popasuri pe drumuri prahovene

Dezvoltarea si modernizarea re
țelei comerciale de la sate constituie 
o preocupare permanentă pentru 
cooperația de consum din județul 
Prahova. în cadrul acestor preocu
pări se acordă o atenție deosebită 
amenajării și extinderii unităților 
turistice si de alimentație publică, 
astfel câ ele să fie oricînd pentru 
turiști, pentru călători locuri plă
cute de odihnă și recreare.

Pe șoseaua națională București— 
Ploiești, la km 49, în mijlocul unei 
păduri de stejari, popasul turistic 
„Românești" oferă cazare în căsuțe 
tip camping și 500 locuri la mesele 
restaurantului său. care ăe distinge 
atit prin calitatea preparatelor cu
linare. cit și a serviciului. Dincolo 
de Ploiești, in pădurea Păulestl se 
află hanul „Prahova", o clădire in 
stil românesc, cu o poartă monu
mentală sculptată in lemn. Unitatea 
dispune de 18 căsuțe, un restaurant 
și o terasă, precum și de un loc de 
parcare pentru 200 de autovehicule.

Aici, oaspeții, ca dealtfel in toate 
unitățile turistice prahovene, pot 
servi -preparate culinare, de cofetă
rie și patiserie proaspete si gustoa
se. în binecunoscuta stațiune mon
tană Cheia, de la poalele Muntelui 
Roșu, complexul turistic „Cheia", 
apartinind cooperației de consum 
prahovene este, de asemenea, un loc 
de popas atrăgător pentru zilele de 
vacantă, oferind cazare în camere 
elegante, prevăzute cu încălzire cen
trală și confort modern, precum si 
in căsuțe tio camping. La .restau
rantul unității, turiștii pot servi un 
bogat sortiment de mincăruri tradi
ționale. Aceeași plăcută ambianță si 
ospitalitate oferă și hanul „Slănic 
Prahova" din binecunoscuta stațiune 
balneoclimaterică cu același nume, 
aflat la o distantă de circa 40 km 
de Ploiești. în actualul sezon turis
tic estival, gazde primitoare, unită
țile cooperației de consum prahove
ne iși așteaptă vizitatorii cu căldură, 

în fotografie: Hanul „Prahova".

simultan de șah. în care 
piesele sint chiar proble
mele existentei lor. De la 
un moment dat, gazetarul e 
cel chestionat, ca om si ca 
profesionist. E „un minut 
de adevăr". în care nu se 
spun fraze protocolare și 
dulci, ci .se.nun întrebări si 
se dau răspunsuri uneori 
dure, atingindu-se chiar o 
cotă fierbinte a înfruntării.

e secțiunea originală în 
viata unei familii renrezen- 
tind prima generație de ță
rani utbanizati. Apoi, exer
cită o anume seducție per
sonajul gazetarului. îmi în
gădui o confesiune : in 
anumite momente, situația 
lui e atit de complex veri
dică, incit am avut impre
sia că la interogațiile esen
țiale ce-i sint adresate m

-------- :--------------CRONICA TEATRALĂ--------------------------

„Nu închidem ușa cu cheia"
de KOCSIS Istvân

la secția maghiară a Teatrului Național din Tîrgu Mureș

simpatic si luminos eroinei, 
actrița Csiky Ibolya accen- 
tuind cu farmec datele per
sonajului si generînd fără 
false bravuri, actoricești, eu 
sobrietate spirituală sau 
patetism decantat, senti
mentul dominant.

Mai îngrijit. într-o for
mulă austeră si directă, mai 
centrat pe idee, spectacolul 
„Nu închidem usa cu cheia" 
al secției maghiare a Tea
trului Național din Tg. Mu
res relevă caracterul de 
dezbatere civică si etică al 
piesei. Un gazetar sosit să 
intervieveze o muncitoare 
tînără la ea acasă extinde 
convorbirea si către ceilalți 
membri ai familiei. Tatăl 
(venit recent din mediul 
rural), trei fii, fiica, mama, 
se angajează, toti. în acest

cînd condeierul e pur si 
simplu... sechestrat. N-as 
zice că modul în care e 
abordat, felul cum e încol
țit si somat urmează o lo
gică perfectă. Nici că în
trebările lui și ale celorlalți 
sint înșiruite consecvent pe 
firul epic si dramatic pro
pus initial de autor. Ai 
citeodată senzația unei di
vagări. cu alunecări în 
încordări factice, retorice. 
Dar trebuie, firește, să ți
nem seama că dramaturgul 
accede din cînd în cînd în 
teritoriul unei convenții 
specifice, ci? o metaforă am
plă. teritoriu în care logica 
de tip uzual nu e pe de
plin si totdeauna operantă

Ce Interesează cu deose
bire în această piesă de 
structură mal ales narativă

*

se cere răspuns tuturor ce
lor ce practicăm azi profe
sia aceasta extraordinară, 
atit de gingașă, implicind o 
atît de mare responsabili
tate.

Ce-i drept, încheierea nu 
e colorată, ci oenușie — 
poate chiar prea evident 
încenușită. Dar, în esență, 
cred că acest Kelemen are 
dreptate, dună ce a fost 
luat la refec, să răminâ 
alături de eroii eventualului 
său reportaj, simțind pen
tru întiia oară, ori amintin- 
du-și. poate, că răspunde, 
pentru tot ce face si scrie 
fată de cititorii săi.

Senzația aceasta o inculcă 
si jocul excelent al actoru
lui Toth Tamăs, care are 
toată liniștea necesară si tot 
curajul interior cerut de

rol. El întruchipează un om 
sigur, dar nu prezumțios, 
care, cu onestitate si ome
nește! începe prin a se su
păra. a protesta, terminînd 
însă prin a se autointeroga. 
a reflecta, a se îndoi. Clina 
sacră a dubiului sincer, atit 
de importantă pentru cei 
ce s-au dezobișnuit sau nu 
mai au răgazul de a gindi. 
navigind numai printre cer
titudini și decizii, a fost 
marcată cu autenticitate de 
regizorul Hunyadi Andrăs și 
de interpret. Redutabilul 
actor tîrgmuresean Csor- 
ba Andrăs (tatăl), apoi 
Szekely Anna. Ferenczi Ist
văn (fiul cel mare — uneori 
prea dezlănțuit). Rethy Ar
pad, Zalany Gyuia (cam 
șters). Adăm Erzsebel (ju-
cind bine cînd trebuie să
intervină, dar dispărind cu 
totul din atenție cînd nu 
mai are replică) s-au legat 
într-un ansamblu. Sau. mai 
exact, s-au străduit să se 
înfățișeze unitar. Desigur, 
regizorului nu-i era ușor 
ca. în maniera nespectacu- 
loasă pe care a ales-o (in- 
treaga acțiune se desfășoa
ră într-o cameră. în jurul 
unei mese, cu toti cei im
plicați de fată) să ne pro
ducă toată vremea aceeași 
intensă satisfacție. Benefi
ciind de o expunere sim
plă. severă, reprezentația 
are si căderi in simplism, 
păcătuind uneori prin ba
nalitatea atitudinilor si to
nurilor. „Nu închidem usa 
cu cheia" rămîne însă un 
merituos spectacol actual si 
le sîntem datori autorului 
și artiștilor cu un semn ami
cal de incuraiare pentru 
felul decis cum pășesc in 
prezent, practicind o artă 
bărbătească.

Valentin SILVESTRU
I.
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Cronica
Tovarășul Cornel Burtică, vice- 

prim-ministru al guvernului, minis- 
strul comerțului exterior si cooperă
rii economice internaționale, a primit, 
miercuri, pe Iuri L. Brejnev. prim- 
adjunct al ministrului oomertului ex
terior al U.R.S.S. în cadrul întreve
derii, care s-a desfășurat intr-o 
atmosferă caldă, tovărășească, au fost 
discutate aspecte ale dezvoltării in 
continuare a schimburilor comercia
le și colaborării economice româno- 
sovietice.

La intrevedere a luat parte tova
rășul Marin Trăistaru, adjunct al mi
nistrului comerțului exterior și coo
perării economice internaționale.

★
In perioada 2—4 iunie au avut loc, 

în Capitală, convorbiri între o dele
gație a Consiliului Național pentru 
Știință și Tehnologie, condusă de Va- 
leriu Ciocionică, vicepreședinte al 
consiliului, și o delegație a Ministe
rului pentru Știință și Tehnică din 
R. D. Germană, condusă de Fritz 
Hilbert, adjunct al ministrului.

Cu acest prilej au fost examinate 
stadiul și rezultatele cooperării teh- 
nico-științifice intre cele două țări și 
s-a convenit asupra proiectului pro
gramului principalelor obiective de 
cooperare in știință și tehnologie din
tre România și R. D. Germană, pe 
perioada 1981—1985.

în timpul șederii în țara noastră, 
delegația Ministerului pentru Știință 
și Tehnică din R. D. Germană a fost 
primită de tovarășul Ion Ursu, prim- 
vicepreședinte al Consiliului National 
pentru Știință și Tehnologie. In ca
drul întrevederii s-a subliniat impor
tanta activității celor două organis
me pentru transpunerea in viată a 
înțelegerilor stabilite între conducă
torii partidelor și statelor noastre cu 
privire la dezvoltarea și adincirea în 
continuare a cooperării în domeniul 
științei și tehnologiei.

★
Miercuri a avut loc, la București, 

o intrevedere între loan Avram, mi
nistrul industriei construcțiilor de 
mașini, și Mansur Aii, ministrul in
dustriei textile al Republicii Popu
lare Bangladesh.

în cursul convorbirii au fost anali
zate, in spiritul înțelegerilor conve
nite la cel mai înalt nivel, stadiul în
deplinirii obiectivelor industriale in 
sectorul textil, aflate în curs de con
strucție, prin cooperare, in Bangla
desh, precum și noi căi și posibilități 
pentru extinderea și adincirea cola
borării dintre cele două ministere.

La întrevedere a participat A. W. 
Shams-ul Alam, ambasadorul Repu
blicii Populare Bangladesh la Bucu
rești.

zilei
In Capitală a fost semnat, miercuri, 

un protocol româno-bulgar privind 
prelungirea Convenției de specializa
re in producție și livrări reciproce 
de produse metalurgice pe perioada 
1981—1985.

Documentul a fost semnat de 
Gheorghe Deliu, adjunct al ministru
lui industriei metalurgice, și Boris 
Boev, adjunct al ministrului meta
lurgiei și resurselor minerale din 
R. P. Bulgaria.

★
O delegație a Societății elvețiene a 

ofițerilor, condusă de colonelul 
Jacques Cornut, președintele societă
ții, a efectuat o vizită în țara noas
tră. Oaspeții au vizitat instituții de 
învățămint și unități militare, obiec
tive social-culturale, locuri istorice 
din Capitală și din tară.

★
In Capitală a avut loc. miercuri 

după-amiază. o manifestare culturală, 
consacrată Zilei naționale a Dane
marcei. Cu acest prilej, ziaristul 
Nicolae Popescu a prezentat impresii 
de călătorie din Danemarca, după 
care au fost vizionate filme docu
mentare daneze.

Au participat membri ai conducerii 
Institutului român pentru relațiile 
culturale cu străinătatea, reprezen
tanți ai Ministerului Afacerilor Ex
terne, Consiliului Culturii și Educației 
Socialiste, un numeros public.

Au fost de față Axei Serup, amba
sadorul Danemarcei la București, si 
membri ai ambasadei.

★
La Centrul de formare și perfec

ționare pentru cadrele din industria 
hotelieră și turism din București a 
început, miercuri, un nou stagiu de 
studii pentru cadre de specialitate 
din țări africane, acțiune ce se des
fășoară sub egida Organizației Mon
diale a Turismului, Programului Na
țiunilor Unite pentru Dezvoltare 
(P.N.U.D.) și Ministerului Turismu
lui al Republicii Socialiste România.

La festivitatea inaugurală au parti
cipat Roger Polgar, reprezentantul 
rezident al P.N.U.D. la București, 
Gojko Vrtunic, director la Organiza
ția Mondială a Turismului, reprezen
tanți ai M.A.E., Ministerului Educa
ției și învățămintului, cadre di
dactice, specialiști.

în alocuțiunea rostită cu acest pri
lej, Ion Tudor, prim-adjunct al mi
nistrului turismului, a relevat faptul 
că organizarea unor astfel de stagii 
de studii reprezintă un exemplu al 
acțiunilor de cooperare fructuoasă 
dintre P.N.U.D. și guvernul român, 
dintre țara noastră și alte state.

(Agerpres)

VIATA ECONOMICĂ Șl SOCIALĂ 
A LOCALITĂȚILOR PATRIEI

DIN VEȘTILE TRANSMISE IERI DE CORESPONDENȚII „SCiNTEII1

BRĂILA : Fabrica de PAL înnobilat
a intrat în probe mecanice

Unul din importantele obiective 
de investiții de la Combinatul de 
prelucrare a lemnului — Brăila, 
prevăzut a fi dat in funcțiune la 
30 iunie a.c. — fabrica de PAL în
nobilat — a intrat in etapa regla
jelor mecanice. Cîteva detalii re
feritoare la această realizare nl 
le-a furnizat inginerul Constantin 
Mănăilă. șeful biroului de investi
ții de la C.P.L.: „Fabrica de PAL 
înnobilat are o capacitate anuală 
proiectată de 1 500 000 metri pă- 
trati. Cele cîteva lucrări pe care le 
mai are de executat constructorul 
— Grupul de șantiere pentru con
strucții forestiere si industriale — 
vor fi terminate in cîteva zile, ca

de altfel și finisările la Unele in
stalații ce vor fi realizate de către 
Grupul de șantiere pentru insta
lații si montaj — București. Astfel, 
avem posibilitatea nu numai să ne 
încadrăm in termenul stabilit, ci 
chiar să devansăm punerea in 
funcțiune a fabricii cu aproximativ 
o săptămină. Concomitent. lucrăm 
intens și la un alt obiectiv de in
vestiții — fabrica de mobilă de 
bucătărie, cu o capacitate anuală 
proiectată de 18 800 garnituri, e- 
xistind condiții reale pentru pune
rea ei in folosință la termenul pla
nificat, 30 septembrie a.c.“. (Cor- 
neliu Ifrim).

TIMIȘ : Livrări suplimentare la export
întreprinderea de pălării „Pal

tini11 din Timișoara și» Filatura-Țe- 
sătorie din Sinnicolau Mare sint 
primele unități industriale din ''ju
dețul Timiș care raportează înde
plinirea integrală a sarcinilor anua
le la export. Alte 25 de unităti e- 
conomice intre care se numără în
treprinderile de aparate electrice 
de măsurat, de încălțăminte „Ba
natul11. de ciorapi, fabrica de me
morii pentru calculatoare electro
nice din Timișoara. întreprinderile 
„Textila11 și de produse ceramice 
din Lugoj au realizat in devans 
sarcinile pe primele 5 luni ale anu
lui, livrind suplimentar beneficia
rilor externi produse în valoare de 
16,5 milioane lei valută. Pe baza 
prospectării piețelor externe. între
prinderile „Tehnometal11. 
timiș11, „Ambalajul 
„Fructus11 din 
n-ayeau sarcini 
cheiat contracte 
mai multe țări.
vrat produse in valoare de aproape 
2 milioane lei valută.

In prezent. în unitățile indus
triale. agricole, ale cooperației

meșteșugărești și de consum din 
județ, pe baza indicațiilor date de 
secretarul general al partidului la 
recenta Consfătuire de lucru de la 
C.C. al P.C.R., se întreprind studii 
aprofundate privind valorificarea 
unor noi posibilități de sporire și 
diversificare a producției pentru ex
port. precum și pentru angrenarea 
în circuitul schimburilor interna
ționale de mărfuri a unor noi uni
tăți economice. (Cezar Ioana).

BISTRIȚA-NĂSĂUD :

Linii de îmbuteiiere 
a răcoritoarelor

Apariția imaginii de mai jos co
incide cu producerea in cadrul sec
ției de specialitate din cadrul între
prinderii de legume și fructe Bistri
ța a 3 000 sticle cu răcoritoare pe 
oră și intrarea în producție a agre
gatului de îmbuteliat realizat la uzi
nele „Tehnofrig" din Cluj-Napoca. 
Alăturată unei stații de productivi
tate mai mică, noua linie tehnolo
gică este capabilă, in actualele con
diții de lucru, să livreze zilnic pes
te 64 000 sticle cu băuturi răcoritoa
re și să asigure astfel întregul ne
cesar din județul Bistrița-Năsăud. 
în cadrul acestei instalații-agregat 
poate fi produsă orice fel de bău
tură răcoritoare, din esențe indige
ne sau din import, astfel incit no
menclatorul de fabricație al aces
teia este practic nelimitat. în tim
pul probelor tehnologice au fost pro
duse și livrate primele cantități de 
răcoritoare „Quik", ,.Bem-bem“, 
„Strugal11. „Citrom11 și alte prepa- 
-rate pe bază de siropuri de zmeură, 
mure, căpșuni etc. întreprinderea 
producătoare de utilaje alimentare 
„Tehnofrig11 din Cluj-Napoca se 
pregătește să doteze cu 20 de insta
lații de acest gen și alte unităti 
similare din tară. (Gh. Crisan).

tv
PROGRAMUL 1

1«0.,00 Teleșcoalâ
11, GO Roman foileton : Bastardul. (Re

luarea episodului 3)
11.50 Telex
12,00 Închiderea programului
16.00 Telex
16,05 Teleșcoal.ă
10.30 Reportaj pe glob : Mexic — viito

rul se naște din legendă. (Film 
documentar)

16.50 La volan — emisiune pentru con
ducătorii auto

17.0-5 Viața culturală
10.05 Mult e dulce
18.30 Publicitate
18,35 Desene animate : Sindbad mari-

' nărui (episodul 23)
19,00 Telejurnal.

19.30 La zi în agricultură
.10,50 Moment folcloric
20,10 Ora tineretului
20,50 Autograf muzical : Ion Voicu
21,20 Jurnalul științelor și călătoriilor. 

Al 7-lea continent (I). (Documen
tar despre istoria descoperirii și 
cercetării Antarcticei — Producție 
a televiziunii it^Jiene)

22,05 Telejurnal
22.30 închiderea programului

PROGRAMUL 2
17.30 Album coral
17,45 Film serial : „Război și pace". 

(Reluarea episodului 4)
19,00 Telejurnal
19.30 Radar pionieresc
19.55 Publicitate
20,00 Concert perpetuum în studioul 

Radiot ele viziunii. Istoria jazului. 
Dirijor : Iosif Conta. în pauză : 
emisiunea „Viața muzicală in co
locviul criticilor4*

22.05 Telejurnal
22.30 închiderea programului.

ALBA Noi unități comerciale
în noul cartier de 

blocuri Ampoi din mu
nicipiul Alba Iulia. zi
lele acestea a fost dat 
in folosință un mo
dern magazin auto- 
moto cu o suprafață 
de 280 mp. Noua uni
tate se găsește în ime
diata apropiere a sta
ției autoservice. Tot la 
Alba Iulia. în cartierul 
Platoul Romanilor, a 
fost deschisă o pati
serie cu o secție 
de dulciuri, iar in 

; centrul vechi se a- 
1 menajează o cofetărie, 
j Alte noutăti privind 

dezvoltarea rețelei co- 
I merciale in acest an 

ne-au fost furnizate de 
tovarășul Ioan Lean, 
directorul adjunct al 
direcției comerciale ju
dețene. „Anul acesta.

în cele 9 orașe ale ju
dețului Alba vor fi 
date în folosință diver
se unităti comerciale 
cu o suprafață totală de 
peste 7 000 mp. In afa
ră de municipiul Alba 
Iulia. noi unităti co
merciale au fost puse 
la dispoziția oamenilor 
muncii si în celelalte 
centre urbane. în ora
șul Abrud, in noul car
tier de blocuri aflat in 
construcție, au fost 
date în folosință un 
magazin alimentar, o 
patiserie, o unitate de 
legume-fructe. o tu- 
tungerie-papetărie. La 
Blaj a început activi
tatea un modern la
borator de producție 
cu două secții : cofe- 
tărie-patiserie si car
mangerie. în perioada

următoare se vor des
chide trei mari maga- 
zine-expozitii de mo
bilă la Abrud. Aiud si 
Cugir. Tot in orașul 
Aiud se află în con
strucție. la parterul 
blocurilor, un magazin 
pentru copii si unul de 
încălțăminte, un res
taurant cu autoservire, 
un magazin I.L.F.. un 
bar de zi. Două mo
derne magazine — de 
produse electrice, e- 
lectrotehnice si de 
confecții — se vor da 
în folosință la Blaj. La 
Alba Iulia se vor ame
naja un restaurant lac- 
to-vegetarian cu auto
servire. un magazin de 
corpuri de încălzit si 
articole de uz casnic. 
(Ștefan Dinică).

Pe meleagurile lașilor, 
o drumeție plăcută

An de an. județul Iași este vizi
tat de un număr tot mai mare de 
turiști, atrași de frumusețea peisa
jelor. de numeroasele monumente 
istorice și de artă, de vestita ospi
talitate moldovenească. Cooperația 
de consum oferă celor ce-și petrec 
vacanța sau drumețesc pe aceste 
meleaguri cîteva atrăgătoare locuri 
de popas. Astfel, CABANA „CO
DRII PAȘCANILOR" este o plăcu
tă unitate turistică, situată intr-un 
cadru natural pitoresc și liniștit, în- 
tr-o pădure de fag, stejar și brad, la 
marginea localității Motca, la 
9 km de Pașcani. Cazarea se face in 
camere confortabile. Restaurantul 
unității pune la dispoziție o gamă 
bogată de preparate moldovenești. 
La Hirlău, oraș cu trecut istoric, ce 
datează din secolul XIV, de două ori 
capitală a Moldovei, a fost construit 
hanul cu nume de legendă „RARE- 
ȘOAIA". El dispune de camere cu

confort modern. încălzire centrală 
și de un restaurant cu numeroase 
specialități ale casei, printre care 
tradiționalele mincăruri de prin 
partea locului. Un loc plăcut pen
tru petrecerea vacanței, cit mai 
aproape de natură este și hanul 
„TREI IAZURI'1, pe drumul națio
nal 28 — Săbăoani-Tg. Frumos-Iași 
(km. 9) — la marginea localității 
Miclăușeni, in vecinătatea unor 
iazuri bogate in pește, astfel că. zil
nic din meniurile oferite de restau
rantul unității nu lipsește peștele 
proaspăt pescuit și pregătit la co
mandă. Pe același traseu, in stațiu
nea balneară Strunga se află po
pasul turistic „STRUNGA", cu 
locuri de cazare în căsuțe tip 
camping și un restaurant cu gustoa
se preparate tradiționale moldove
nești. Pe drumul național Iași 
— Vaslui, la 22 km, se află po
pasul turistic „STÎNA POIENI11 — 
cu căsuțe tip camping și un bufet ;

Mediul ambiant: 
cum îl vom păstra, 
așa îl vom avea

• POLITEȚE AUTO
MATA. Firma japoneză „Ma
tsushita Reiki11 a fabricat un 
automat vorbitor care salută 
clienții. Mai mult, cu o voce 
plăcută de femeie, mașina co
munică denumirea și prețul 
obiectelor vîndute, recomandă 
clienților să plătească suma 
exactă, să nu-și uite restul pri
mit și chiar le mulțumește pen
tru cumpărături. Amintind că 
vechile automate silențioase în- 
ghițeau uneori banii fără să eli
bereze marfa, ziarul britanic 
„Financial Times", care infor
mează despre această noutate 
tehnică, se întreabă ce va „spu
ne" intr-un asemenea caz auto
matul vorbitor.

• ALCOOL DIN CAL- 
CIT. O echipă de cercetători 
ai Asociației braziliene de cer
cetări științifice a anuntat re
cent că a pus la punct un pro
cedeu de obținere a alcoolului 
și cărbunelui mineral din calcit 
(carbonat de anhidru de calciu). 
In prima fază a procedeului este 
obținută carbura de calciu, care 
la contactul cu apa produce ace- 
tilenă ; prin hidrogenare catali
tică aceasta se transformă în 
alcool etilic.

• SE NAȘTE O 
NOUA CAPITALĂ. După 
cinci ani de cercetări și studii 
pregătitoare, construcția orașu

Dezvoltarea impetuoasă a tehnolo
giilor moderne, exploatarea tot mai 
intensă a resurselor Terrei influen
țează nemijlocit calitatea vieții gene
rațiilor de azi și de miine la scară 
națională și la nivel planetar. Iată 
de Ce. păstrarea nealterată a mediu
lui in care trăim și ne desfășurăm 
activitatea, valorificarea judicioasă a 
bogățiilor solului și subsolului au de
venit o necesitate imperioasă a civi
lizației noastre industriale. Pornind 
de la aceste considerente și tinînd 
seamă de efectele deteriorării me
diului ambiant, ale poluării, fenome
ne negative însoțitoare ale dezvoltă
rii. Adunarea Generală a O.N.U. a 
hotărit în 1972. la propunerea unui 
grup dc state, printre care se numără 
și România, să se instituie „Ziua in
ternațională a mediului înconjură
tor11. Marcată în fiecare an la data 
de 5 iunie, această zi constituie un 
prilej binevenit de a supune aten
ției opiniei publice internaționale 
problemele 
ale prezervării, și 
lui natural de via
tă. de a solicita 
contribuția mase
lor largi si a gu
vernelor la solu
tionarea lor. care 
este posibilă nu
mai printr-o con
certare a efortu
rilor ce se întreprind pe plan mon
dial, cu efortul national, propriu 
al fiecărei țări.

Solicitat să 
cu privire Ia 
internațională 
protejarea si 
naturali de mediu. 
Virgil Ianovici. 
liului național pentru protecția me
diului înconjurător, ne-a spus :

— In România socialistă activita
tea de ocrotire a soiului, apei, aeru
lui, florei si faunei, de continuă îm
bunătățire a calității vieții, din așeză
rile umane constituie o parte inte
grantă a procesului de dezvoltare e- 
conomică și social-culturală a tării. 
Conducerea partidului și statului 
nostru, tovarășul Nicolae Ceaușescu . 
personal manifestă o grijă perma
nentă pentru gospodărirea rațională 
a resurselor naturale și protejarea 
acestora, pentru corelarea activității 
de sistematizare a teritoriului si lo
calităților cu măsurile de prevenire 
si combatere a poluării și a altor for
me de degradare a spațiului biologic 
natural, pentru crearea unor condiții 
de viată cit mai bune întregii popu
lații. în acest cadru se Înscriu pre
vederile din Programul Partidului 
Comunist Român de făurire a socie
tății socialiste multilateral dezvoltate 
și înaintare a României spre comu
nism referitoare la politica in dome- 

•niul gospodăririi apelor 
mediului înconjurător, 
vind protecția mediului 
întregită ăi completată 
normative, cum sint Legea apelor. 
Legea sistematizării teritoriului și 
localităților urbane si rurale. Legea 
privind 
dărirea 
a altor 
au fost 
ce vizează amenajarea bazinelor hi
drografice. dezvoltarea fondului fo
restier. îmbunătățirea calității aeru
lui. utilizarea judicioasă a resurselor 
naturale ale tării.

Consecvența acestei orientări îsi 
găsește reflectarea în Programul-di- 
rectivă de creștere a nivelului de trai 
in perioada 1981—1985 și de ridicare

publice
complexe și stringente 

ameliorării cadru-

continuă 
sacră un

Ziua internațională 
a mediului înconjurător

furnizeze unele detalii 
activitatea internă și 
a României pentru 

conservarea factorilor 
tovarășul prof, 

președintele Consi-

a calității vieții, care con- 
____ ___capitol special protecției «i 
ameliorării mediului Înconjurător. în 
viitorul cincinal va spori în ritm ac
celerat baza tehnico-materială pen
tru protecția si supravegherea ca
drului natural de viată, se vor reali
za in mod sistematic culegerea și 
prelucrarea datelor referitoare la ca
litatea factorilor de mediu in zonele 
marilor platforme industriale si pe 
ansamblul teritoriului tării noastre, 
vor fi extinse și dotate corespunză
tor zonele de agrement in marile 
centre urbane si celelalte localități 
în vederea petrecerii cit mai plăcute 
și instructive a timpului liber. în a- 
celasi timp, prin planurile anuale și 
cincinale ale dezvoltării economice 
și sociale in tara noastră sint prevă
zute mijloacele pentru păstrarea și 
îmbunătățirea calității cadrului natu
ral de viată. Ele se concretizează 
prin introducerea unor tehnologii 
nepoluante, ameliorarea fertilității 
solului, construirea de noi instalații 
de captare și epurare a gazelor po

luante. de tratare 
si epurare a a- 
pelor uzate în 
procesele indus
triale. a apelor 
menajere si stra
dale. prin folosi
rea cit mai efi
cientă și econo

mică a tuturor resurselor naturale, 
recuperarea resurselor secundare si 
substanțelor utile. Așa cum s-a ară
tat la plenara din aprilie anul acesta 
a consiliului nostru, ca urmare a e- 
forturilor de investiții si a cheltuie
lilor destinate cercetării științifice si 
ingineriei tehnologice, numai in 1979 
s-au realizat peste 600 de instalații 
de protectie a mediului.

Promovînd consecvent o politică de 
ocrotire a propriului patrimoniu na
tural. România militează neobosit 
pentru o largă cooperare internațio
nală — tehnică, științifică si econo
mică — pe acest tărîm. intrucit, așa 
cum se știe, nici aerul, nici apa nu 
tin seama de frontierele de stat, iar 
transmiterea poluantilor prin acești 
doi factori principali conduce la de
gradarea mediului nu numai in țări
le unde se produce poluarea, ci si în 
țările mai apropiate sau mai depăr
tate. în calitate de membră a Consi
liului de administrație al Programu
lui Națiunilor Unite pentru mediul 
înconjurător (P.N.U.E.). tara noastră 
susține programul si participă activ 
la acțiunile Întreprinse pe această 
linie. La nivel regional. România ac
ționează in cadrul Comisiei de Aju
tor Economic Reciproc si Comisiei 
Economice O.N.U. pentru Europa. In 
noiembrie anul trecut, tara noastră 
și-a pus semnătura. împreună cu alte 
state membre ale C.E.E. — O.N.U.- 
pe Convenția și rezoluția asupra 
poluării aeriene ce depășește frontie
rele naționale pe distante mari, con- 

.ventie elaborată în spiritul Actu
lui, final de Ia Helsinki și pe Decla
rația asupra tehnologiilor puțin po
luante sau nepoluante, reutilizarea si 
reciclarea deșeurilor.

Sintem convinși, a încheiat inter
locutorul nostru, că în domeniul o- 
crotirii mediului înconjurător este 
nevoie de colaborarea si cooperarea 
largă și dezinteresată a statelor pen
tru a se ajunge la ameliorarea situa
ției actuale, la conservarea si îmbu
nătățirea factorilor naturali de mediu 
spre binele și prosperitatea popoa
relor. a întregii umanități.

„Electro- 
metalic1

Timișoara,
la export, au în- 
cu parteneri din 
cărora le-au și li-
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Pregătiri pentru Jocurile 
Olimpice de la Moscova
La apropiatele Jocuri 

vară de la Moscova. R. 
va fi prezentă cu cel mai 
lot din istoria participării ___ ...
olimpiade (80 de sportivi și sporti
ve) — a declarat G. Damdin. pre
ședintele Comitetului olimpic din 
R.P. Mongolă.

Sportivii mongoli vor participa 
atletism, box. judo, lupte libere, 
cu arcul, haltere, gimnastică, tir 
ciclism.

Olimpiee de 
P. Mongolă 

numeros 
sale la

la 
tir 
si

în 
la 
la

Sportivii irakieni se pregătesc 
aceste zile in vederea participării 
Jocurile Olimpice de vară de 
Moscova. Recent, Comitetul olimpic 
din Irak a definitivat lotul olimpic 
din care fac parte 90 de sportivi, care 
vor fi prezenti la întrecerile de lup
te. atletism, haltere, box si fotbal.

Delegația Cehoslovaciei la Jocurile 
Olimpice de la .' 
220 de sportivi 
la 18 discipline, 
ră că sportivii 
mai mari șanse 
drom. canotaj 
și la fotbal.

cuprinde 
angajați 
conside- 
au cele 
pe velo- 

aeademic. gimnastică

Moscova va 
si sportive, 

, Tehnicienii 
cehoslovaci 

■ la ciclism

Cunoscutul halterofil sovietic Va- 
silii Alekseev, medaliat cu aur la ul
timele do-uă olimpiade, va fi prezent 
la întrecerile Jocurilor Olimpice de 
la Moscova. Alekseev, absent la re
centele campionate europene de la 
Belgrad, urmează acum un program 
special de antrenament in vederea 
participării la concursul olimpic, al 
cărui principal favorit este la cate
goria supergrea.

ÎN CÎTEVA RÎNDURI
• Campionatul* diviziei B la fotbal, 

seria a Il-a, a programat, miercuri, 
o nouă etapă. Iată principalele rezul
tate înregistrate: Rapid București — 
Chimia Tr. Măgurele 4—2 ; Petrolul 
Ploiești — Chimica Tîrnăveni 1—0 ; 
Metalul Plopeni — Progresul Vulcan 
București 1—2 ; Autobuzul București
— F.C.M. Giurgiu 2—0 ; Flacăra Mo- 
reni —' Pandurii Tg. Jiu 2—1 ; Șoimii 
Sibiu — Mecanică fină București 3—1.

In clasament conduce Rapid, cui 37 
puncte, urmată de Progresul Vulcan
— 36 puncte și Petrolul Ploiești — 35 
puncte. Duminică, în Capitală, are loc 
derbiul Progresul Vulcan — Rapid.

9 Astăzi, la ora 18, din fata Casei 
de cultură a municipiului Deva, se 
dă startul in cea de-a 15-a ediție a 
tradiționalei competiții internațio
nale automobilistice „Raliul Dunării- 
Dacia". Traseul însumează 1 015 km, 
împărțiți în 4 secțiuni, cu 37 < 
be speciale.

Din rindul echipajelor 
nești, care vor concura pe 
„Dacia-130011, se remarcă Ilie 
nu — Petre Vezeanu, Ștefan 
viei — Ovidiu Scobai și 
Ilioaia — Nicolae Nicolau.

Printre concurenții străini 
mără numerof’ 
între care italiai_______
(„Alfeta Turbodelta11). 
B. Krupa, bulgarul

de pro

româ- 
mașini 
Oltea- 
Ianco- 
Mircea

se nu-
>ri piloți de valoare, 
anul Mauro Pregliasco

polonezul 
îlia Ciubrikov 

(ambii pe mașini „Renault 5 Alpine"), 
austriacul W. Osterer („Ford Escort.11), 
cehoslovacul V. Blahna („Skoda 
130 RS“), cîștigătorul de anul trecut 
al „Raliului Dunării11 etc.

Sosirea primului concurent va avea 
tot la Deva, sîmbătă, in jurul 
10.30.
Miercuri în Capitală s-au dispu- 
două meciuri contind pentru

X'V.S;

este un loc agreabil de recreare la 
marginea unei păduri. Apreciate de 
vizitatori sînt și restaurantul pescă
resc „DELENI11. amplasat pe malul 
lacului Gurgueta, la 4 km de orașul 
Hirlău. restaurantul și crama „COT
NARI*1, din localitatea cu același

nume și Complexul comercial 
alimentație publică și cazare din 
Tg. Frumos, toate unități ale coo
perației de consum.

în fotografie : Hanul „TREI 
IAZURI".

lui Abuja, noua capitală a Ni
geriei. a intrat în faza activă. 
„Anul 1980 — a declarat recent 
John Jatau Kadiya. membru al 
guvernului nigerian — va fi un 
an de intensă activitate". Luna 
trecută au început lucrările 
pentru construirea unui hotel și 
a 3 000 de locuințe, urmind ca, 
treptat, să se treacă la reali
zarea principalelor edificii ad
ministrative. în 1982—1983 vor fi 
date în folosință palatul prezi
dențial. Adunarea națională, 
șase ministere Ji sediul radio
difuziunii. înălțarea noului oraș, 
care va avea 150 000 te locuitori 
în 1986 și 1,6 milioane în anul 
2000, a fost încredințată renu
mitului arhitect japonez. Kenzo 
Tange, participant la reconstruc
ția orașului Hiroshima, la reali
zarea satului olimpic de la To

campionatul național de rugby. Re
zultate: Rapid — Știința Petroșani 
6—14; Sportul studențesc — R.C. 
Grivita roșie 13—13.
• Rezultate înregistrate în cam

pionatele internaționale de tenis ale 
Franței, care se desfășoară la Paris : 
dublu femei — sferturi de finală : 
Kathy Jordan, Paula Smith (S.U.A.) 
— Virginia Ruzici (România), Vir
ginia Wade (Anglia) 6—1, 3—6, 6—1 ; 
Mima Jausovec (Iugoslavia). Betty 
Stove (Olanda) — Pam Whytcross 
(Australia). Marjorie Blackwood (Ca
nada) 
holme 
nescu 
oare : 
Becherescu 
6—4.

• Turul ciclist al Italiei a continuat 
miercuri cu desfășurarea etapei a 
19-a ; Langarone—Cles (241 km). Pri
mul a trecut linia de sosire italianul 
Giuseppe Saronni. cronometrat cu 
timpul de 7h23’18”. Saronni. care a 
obținut a 6-a victorie de etapă, l-a 
învins la sprintul final pe francezul 
Hinault. In clasamentul general in
dividual se menține lider V. Panizza 
(Italia), urmat la 1’08” de Hinault și 
la 1’25” de Battaglin (Italia). Saronni 
ocupă locul 7 la 5'37” de lider.

7—5, 6—4 ; juniori : Wosten- 
(Canada) — Cristinel Ștefă- 
(România) 6—1, 6—4 ; juni- 

Remesvari (Ungaria) — Nadia 
(România) 6—1, 3—6,

cinema
• Rețeaua „S“ : SCALA — 9,15;
1-1.30: 13.45: 16; 18,15: 200.
• Școala curajului (II) : SALA 
PALATULUI — 17,15; 20.
• Rocky II : CAPITOL — 8,45;
11: 13,15; 15,30; 18; 20,15, la gră
dină — 20,45, FAVORIT — 9: 11.15; 
13,30; 15.45: 18; 20.15.
• Ion — Blestemul pămintului, 
blestemul iubirii : PATRIA — 10; 
14,30; 19.
• Detectivul Toma : LUCEAFĂ
RUL — 9; 11.15; 13.15; 15.15: 17.30; 
19,45. la grădină — 21. FESJTVAL
— 9: 1L15; 13.30; 15.45: 18 : 20,15, 
MELODIA - 9; 11.15: 13.30: 15.45: 
16; 20*. 15.
• Substituirea : CENTRAL 
11,15: 13.30; 15.45: 18; 20.
• Drumul oaselor : BUCUREȘTI
— 9: 11.15: 13,30: io.45: i«: 
GLORIA — 9: 11,15; 13,30: I 
18: 20.15, CULTURAL — 9;
13,30; 15,45; 18; 20,15.
• Castele de gheață — 10: 
14; 16: Prima mea vară — 18; 
STUDIO.
• Adîncurile : VICTORIA — 
11,30; 14,15: 17; 19.45. FLOREASCA
— 10; 13; 16; 19. TOMIS — 9; 11,30; 
14.15; 17; 10.45.
• Bietul Ioanide : TIMPURI NOI
— 9; 12: 16; 19.
• Mica sirenă — 9;' 10,45: 12,30;
14, Duios Anastasia trecea — 16; 
18; 20 : DOINA.
• Omul păianjen se Întoarce :
FEROVIAR — 9; 11,15: 13.30; 15,45; 
18; 20,15, AURORA - 9; 11,15;
13,30; 15,45: 18: 20. la grădină — 
21. MODERN — 9; 11.15: 13,30:
15,45; 18; 20.15, Ia grădină — 21.

9;

20.15,
15.45:
11.15;

12;
20 :

9;

kio și a complexului expozițio- 
nal de la Osaka.

• „POLICLINICA" 
AUTOVEHICULELOR. La 
marginea sudică a orașului Ere
van a fost ridicată o clădire 
nouă. Pe poarta ei ies in șuvoi 
continuu autobuze, camioane, 
autoturisme. Nu, nu este vorba 
de un atelier de montaj. Aici 
a început: să funcționeze ..stația 
de toxicitate" a Ministerului Re
publican al Transporturilor 
Auto. în cadrul stației se urmă
rește reducerea procentajului de 
substanțe nocive conținute in 
gazele de eșapament. Șoferii de

numesc această stație „policlini
ca autovehiculelor11. mașinile 
fiind aduse aici la verificare 
după parcurgerea unui anumit 
număr de kilometri.

• O ODISEE A SPA
ȚIULUI COSMIC își propu
ne să realizeze cineastul ameri
can George Lucas Proiectată să 
se desfășoare pe parcursul a 
nouă serii, turnarea acestei vaste 
fresce cinematografice urmează 
să fie terminată spre sfirșitul 
secolului. Prima serie „Războ
iul stelelor" (considerată filmul 
cu cel mai mare succes de casă

și protejării 
Legea pri- 
înconjurător. 
cu alte acte

colectarea, predarea, uospo- 
$i valorificarea deșeurilor si 
resurse secundare. Totodată, 
adoptate un sir de programe

Gabriela BONDOC

r a
Timpul probabil pentru 6, 5. 8 iunie. 

In tară : Vreme tn curs de încălzire 
ușoară. Cerul va £i schimbător. Vor că
dea ploi de scurtă durată, mai ales In 
zona de deal și munte. Vini moderat

cu intensificări. Temperaturile minime 
vor fi cuprinse între 4 șl 14 grade, iar 
valorile maxime intre 15 și 25 de grade, 
local mal ridicate. Izolat — condiții de 
grindină. în București t Vreme în curs 
de încălzire ușoară. Cerul devine va
riabil, favorabil ploii de scurtă durata 
după-amiaza. Vini moderat. Tempera
tura in creștere ușoară. Minimele vor 
fi. cuprinse intre 10 și 13 grade, tar 
maximele intre 20 și 23 de grade.

• Mireasa din tren : GRIVITA —
9; 11,15: 13,30; 15,45; 18; 201,15, EFO
RIE — 9; ÎL,15: 13,30; 15.45; 18:
20.16.
• Femeia dispărută : EXCELSIOR
— 9; 11,15: ’ “
FLAMURA 
17,45; 20.
• Cine mă 
111,15: 13.30:
• Proba focului și a apei : 
MUL SĂRII — 16; 18; 20.
• Taina orașului : BUCEGI 
18; 20.
a I se spunea „Buldozerul** 
ZEȘTI — 10; 12; 14; 16: 18; 
grădină — 20.45.
• întoarcerea lui Vodă Lăpuș- 
neanu : FERENTARI — 16; 19.
• Aventură in Arabia : LIRA — 
16; lfl.15: 20.30, la grădină — 20.45.
• Proba de microfon : COTRO- 
CENI — 15; 17,15; 19,30.
• Șapte zile din ianuarie : VOL
GA — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
90,15.
• Rug și flacără : PACEA — 15: 
17,15; 19.30.
• Fugi... te iubesc : VIITORUL — 
15,30; 17.30: 19,30.
• Detașament 
lă : MTORITA 
15.45; 18; 20.
• Speranța :
17.30: 19.30.
• Colosul din
— 9: 12; 16: 19.
• Caută vintul : MUNCA — 16:
18: 20.
• Cînd dragostea se întoarce : 
COSMOS — 15,30; 17.30; 10.30, GRA
DINA CULTURAL — 21.
ft Un frate formidabil : FLACĂ
RA — 16: 18: 20.
• Siberiada : ARTA — 10: 14: 18.
• Copilărie întreruptă : PROGRE
SUL - 16: 19.
• Mesaj din spațiu : GRADINA 
ARTA — 20,45.

din istoria cinematografiei) 
a fost realizată cu trei ani 
în urmă : cea de a doua
Imperiul contraatacă11, a cărei 

premieră mondială a avut loc 
zilele trecute, se caracterizează, 
potrivit comentatorilor de spe
cialitate. prin trucaje de și mai 
mare spectaculozitate decît pri
ma. Scena cea mai de efect este 
apreciată a fi o bătălie gigantică 
intre cosmonave, în condițiile 
unei ploi continue de aeroliți — 
care dau spectatorului o extraor
dinară impresie de relief A- 
ceastă impresie a fost realizată 
cu ajutorul unui dispozitiv spe
cial de proiectare: patru apa
rate proiectează simultan tot 
atîtea secvențe diferite, imagi
nile care trec printr-o prismă 
fiind combinate cu ajutorul u- 
nui computer.

30,15, 
15.30;

strigă? : dacia
15.45: 18 : 20.

9;

DRU-

16;

: BU-
20. la

cu misiune specla-
— 9: 11,15: 13,30:

POPULAR — 15.30;

Rhodos : GIULEȘTI

• Teatrul Național (sala mică) : 
Generoasa fundație — ;9.30.
• Radioteleviziunea Bomână (str. 
Nuferilor) : Concert perpetuam. 
..Istoria jazului11. Dirijor : Iosif 
Conta. Soliști : Giuseppe La Lica
ta (Italia) ; Vivian Martin (S.U.A.)
— 17.
• Opera Română : Trubadurul — 
19.
• Teatral de operetă : Victoria 
și-al ei busar — lă.30.
• Teatrul ..Lucia Sturdza Bu- 
landra" (sala Schitu Măgureanu): 
Lungul drum al zilei către noapte
— 19, (sala Grădina Icoanei) : In
fidelitate conjugală — 19.30.
• Teatrul Mic : Se ridică ceata — 
19,30.
• Teatrul Foarte Mic : Copiii lui 
Kennedy — 20.
• Teatrul de comedie: N-am 
timp — 19,30.
e Teatrul „Nottara" (sala Maghe- 
ra) ; Mitică blajinul — 19.30. (sala 
Studio) : Sentimente si naftalină
— 19.
• Teatral 
Haina cu 
Giulești) :
— 19 30.
• Teatrul 
nase“ (sala Savoy) : Dc la Cără
buș la Savoy — 19.30. (sala Vic
toria) : Idolul femeilor — 19.30.
• Teatrul ..Ion Vasilescu11 —
nu e nimic serio6 — 19.30.
• Teatrul „Ion Creangă" : 
ca zăpada și cei 7 pitici —
• Circul București : Spectacolul 
Circului Mare din Moscova — 
W..K).
• Studioul de teatru al I.A.T.C. : 
Romeo și Jeanette — 19.30.

• „ÎNAPOI LA NATU
RĂ". De peste zece ani în 
Gambia funcționează o școală 
menită să pregătească maimu
țele crescute in captivitate pen
tru viata în libertate, in condi
ții naturale. Cursurile acestei 
neobișnuite instituții educative 
au trei trepte : „grădiniță11, 
„școală primară11 și „școală me
die". In prima „cursantii" în
vață să umble pe teren acci
dentat. să se catăre pe liane și 
pe crengile copacilor, să găseas
că fructe și alte lucruri necesa
re hranei. Cei de la ..primară", 
constituiți în grupuri mari, stu
diază viața „in societate" (cău
tarea colectivă a hranei, apă
rarea de inamici etc.). Ultima 
parte a „pregătirii11 se desfășoară 
pe o mică insulă apropiată de

Giuleșt! (sala Majestic,: 
două fete — 10.30. (sala 
Dragoste periculoasă

satiric-muzical ,.C. Tă-

: Dar

Albâ
17.

litoralul Atlantic, unde nu mai 
există de acum nici cuști, nici 
locuri amenajate pentru dormit. 
Procedeul de instruire durează 
citeva luni, „absolvenții11 fiind 
lăsati apoi liberi în junglă.

• 5 050 KILOMETRI 
PE BICICLETĂ. Edward De- 
lano, in vîrstâ de 75 ani, a so
sit. marți, ia Worcester, statul 
Massachusetts, la capătul unei 
călătorii cu bicicleta de 5 050 ki
lometri. Ei a plecat, la 1 mai. din 
Los Angeles, pentru a ajunge la 
timp în localitatea de pe coasta 
Atlanticului, unde urmează să 
participe peste citeva zile la in- 
tilnirea absolvenților de la In
stitutul politehnic din Worcester, 
promoția 1930, in rindul cărora 
se numără.



Vie condamnare a atentatelor comise

• Prelungirea grevei generale in Cisiordania • Grupul țări
lor arabe Ia O.N.V. a cerut convocarea imediată a Consiliului 

de Securitate

Manifestări consacrate României

TEL AVIV 4 (Agerpres). — Consi
liile municipale ale orașelor Nablus. 
Ramallah si El-Bireh au hotărît pre
lungirea pînă joi a grevei generale 
declanșate marți in Cisiordania de 
Organizația pentru Eliberarea Pales
tinei (O.E.P.) — relatează agenția pa
lestiniană de presă WAFĂ. „în fata 
situației care domnește in teritoriile 
Ocupate de Israel, municipalitățile 
din Ramallah. El-Bireh și Nablus, 
sint împuternicite să ia hotărâri in 
numele tuturor celorlalte consilii 
municipale din Cisiordania" — se a- 
rată într-un comunicat dat publici
tății.

După cum transmite postul. de. ra-, 
dio israelian. șefii municipalităților, 
școlilor, orașelor si satelor arabe din 
Israel au adresat mesaje de protest 
primului ministru. Menahem Begin, 
în urma atentatelor comise împotri
va primarilor din Ramallah și Na
blus. Ei au cerut, de asemenea, for
marea unei comisii de anchetă pen
tru depistarea si condamnarea auto
rilor acestor atentate criminale.

NAȚIUNILE UNITE 4 (Agerpres). 
4— Grupul țărilor arabe membre ale 
O.N.U. a cerut, oficial, convocarea 
imediată a Consiliului de Securitate 
pentru „a lua in considerare Încercă
rile de asasinare a primarilor aleși 
din Nablus și Ramallah și deținerea 
arbitrară a unui mare număr de stu- 
denti palestinieni în teritoriul pales
tinian ocupat1' — informează agenții

Sesiunea Consiliului Mondial al Alimentației
Pe ordinea de zi : măsuri legate de crearea unor rezerve 

alimentare pentru cazurile de urgență
DAR ES SALAAM 4 (Agerpres). 

— în localitatea tanzaniană Arusha 
au început lucrările celei de-a Vl-a 
sesiuni a Consiliului Mondial al Ali
mentației, organ consultativ chemat 
să informeze Adunarea Generală a 
Organizației Națiunilor Unite despre 
evoluția situației mondiale din do
meniul producției de alimente și să 
facă recomandări în lupta Împotriva 
foametei și subnutriției.

Sesiunea consiliului — organizată 
pentru prima dată în Africa — este 
consacrată problemelor producției 
de alimente în țările în curs de dez
voltare. După cum a arătat in cu- 
vîntul inaugural primul ministru al 
țării-gazdă, Edward Sokoine, majo
ritatea statelor tinere sint confruntate 

le Associated Press și Reuter. Cere
rea în acest sens a fost adresată pre
ședintelui pe luna în curs al Consi
liului de Securitate de către preșe
dintele în exercițiu al grupului ță
rilor arabe la O.N.U., ambasadorul 
Salman Al-Saffar (Bahrein).

BEIRUT 4 (Agerpres). — Atentate
le criminale împotriva primarilor pa
lestinieni din localitățile Ramallah și 
Nablus sint o consecință a politicii 
autorităților israeliene fată de popu
lația arabă, din teritoriile ocupate — 
a declarat primul ministru al Liba
nului. Selim Al Hoss. Prin asemenea 
acțiuni se încearcă acapararea teri
toriilor arabe si impunerea politicii 
expansioniste promovate de guvernul 
israelian. a precizat premierul liba
nez, într-o declarație difuzată de 
postul de radio Beirut.

RIAD 4 (Agerpres). — într-o de
clarație făcută agenției saudite de 
presă, secretarul general al Confe
rinței Islamice. Habib Chatty, a con
damnat cu vehementă „operațiunea 
teroristă comisă în teritoriile ocupate 
de Israel împotriva primarilor din 
Nablus și Ramallah". Subliniind că 
recrudescenta terorismului are drept 
obiectiv să oblige pe palestinieni să 
accepte ocupația, Habib Chatty a a- 
firmat că „toate țările iubitoare de 
libertate var sprijini lupta poporului 
palestinian pînă la recuperarea drep
turilor sale legitime si stabilirea sta
tului său independent și liber".

cu penuria de alimente, continuînd să 
acționeze pentru solutionarea proble
melor unei grele moșteniri coloniale 
— slaba productivitate în agricultură, 
cauzată de utilizarea unor unelte 
neperfecționate, tehnologiile depășite 
de folosire a fondului funciar și de 
îngrijire a culturilor.

Directorul executiv al Consiliului 
Mondial al Alimentației, Maurice Wil
liams, a precizat că în cursul sesiu
nii de la Arusha vor fi examinate 
și măsurile legate de crearea unor 
rezerve de alimente care să fie folo
site în cazurile urgente, precum și 
de acordarea de asistență financiară 
internațională pentru sprijinirea 
unor programe naționale de dezvol
tare a producției de alimente.

BELGRAD 4 (Agerpres). — Cu 
ocazia aniversării a 2050 de ani de 
la constituirea primului stat dac 
centralizat și independent. consu
latul general al României de la Za
greb a organizat o seară de filme 
documentare românești la centrul 
pentru cultură și informații din 
acest oraș.

Au asistat oficialități iugoslave, 
oameni de cultură și artă din Za
greb, membri ai corpului consular.

DELHI 4 (Agerpres). — In cadrul 
manifestărilor prilejuite de marca
rea in India a 2050 de ani de la 
crearea primului stat dac centrali
zat și independent. Federația socie
tăților de film din India a organi
zat, in lunile aprilie și mai, „Zile 
ale filmului românesc" in orașele 
Calcutta, Naihati, Serampur. Dur- 
gapur și Rupnarayanpur.

ROMA 4 (Agerpres). — La Bi
blioteca română din Roma au 
început lucrările colocviului româ- 
no-italian pe tema „Artă și poezie", 
dedicat centenarului nașterii poetu
lui Tudor Arghezi. Au luat cuvin- 
tul scriitorul Aldo de Jaco, pre

Pentru deplina eliberare a Africii 
de sub regimurile colonialiste și rasiste

DAR ES SALAAM 4 (Agerpres). — 
în capitala Tanzaniei s-au încheiat 
lucrările celei de-a 35-a sesiuni a 
Comitetului de coordonare a mișcă
rilor de eliberare din Africa. Repre
zentanții statelor independente de pe 
continent au examinat actualele pro
bleme ale luptei pentru deplina eli
berare a Africii de sub dominația 
regimurilor colonialiste si rasiste.

LA REUNIUNEA O. E. C D. DE LA PARIS 

Adoptarea unei declarații privind 
condamnarea protecționismului

PARIS 4 (Agerpres). — Partici- 
panții la reuniunea ministerială a 
Organizației pentru Cooperare Eco
nomică și Dezvoltare (O.E.C.D.) au 
aprobat o declarație comercială, în 
care este condamnat protecționismul. 
Declarația subliniază necesitatea 
existenței unui sistem comercial 
deschis pentru a se putea realiza 
creșterea economică și pentru a se 
combate inflația și a se redresa ba
lanțele de plăți. Totodată, miniștrii 
O.E.C.D. au subliniat că cele 24 de 

ședintele Sindicatului national al 
scriitorilor, prof. Aurelio Roncaglia, 
președintele Societății de filologie 
romanică, prof. Auto Greco, secre
tar general al Academiei literare 
„Arcadia", precum și ambasadorul 
României la Roma, Ion Mărginea- 
nu. Vorbitorii au evidențiat semni
ficația evenimentului marcat, locul 
deosebit pe care îl ocupă Arghezi 
in literatura română și universală. 
Prof. Rosa del Conte, de la Univer
sitatea din Roma, și Mitzura Ar
ghezi au evocat viata și opera lui 
Tudor Arghezi, după care au pre
zentat comunicări scriitorul Radu 
Boureanu, poetul Elio Filippo 
Accrocca, prof. Nicolae Balotă și 
prof. Marco Cugno. S-a recitat 
apoi din poezia argheziană, iar 
Elvira Cirje, prim-solistă a Operei 
din București, și mezzosoprana Sil
vana Cerra au cîntat lieduri pe 
versuri de Arghezi.

HANOI 4 (Agerpres). — Cu prile
jul Zilei internaționale a copilului, 
ța Hanoi a fost organizată expoziția 
românească de fotografii „Grija 
față de copii in România".

Participantii la sesiune au reafir
mat sprijinul lor deplin pentru Or
ganizația Poporului din Africa de 
Sud-Vest (S.W.A.P.O.) — singurul
reprezentant legitim al poporului din 
Namibia — pronunțîndu-se pentru 
intensificarea eforturilor in vederea 
lichidării ocupării ilegale a acestui 
teritoriu de. către regimul rasist de 
,1a Pretoria.

țări membre ale organizației doresc 
să dezvolte relațiile comerciale cu 
țările în curs de dezvoltare.

In intervențiile lor, reprezentanții
S.U.A., Japoniei și Franței au insis
tat asupra pericolelor pe care le 
comportă un protectionism sporit 
pențru economia mondială și în spe
cial pentru țările in curs de dezvol
tare neproducătoare de petrol, deja 
grav afectate de noile evoluții ale 
prețurilor la țiței.

AGENȚIILE DE PRESA 
pe scurt

SESIUNEA CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE AL P.N.U.D. La Geneva 
s-au deschis lucrările sesiunii a XXVII-a a Consiliului de administrație al 
Programului Națiunilor Unite pentru Dezvoltare (P.N.U.D.). Din acest 
organism fac parte reprezentanții a 48 de state, intre care și România. 
Șeful delegației române, Ion Popescu, a fost ales în unanimitate pre
ședinte al actualei sesiuni a Consiliului '' ~P.N.U.D.

C.C. AL P.C.U.S. A AVUTLA ....__ ________ _________
LOC O CONSFĂTUIRE a lucrăto
rilor 
cum
au fost dezbătute măsurile îndrep
tate spre Îndeplinirea indicațiilor 
C.C. al P.C.U.S. cu privire la dez
voltarea eficientă a complexului e- 
nergetic și de combustibil, ținîn- 
du-se seama de necesitățile cres- 
cinde ale societății sovietice și de 
perspectivele progresului tehnico- 
stiintific.

din domeniul energiei. După 
informează agenția T.A.S.S.,

POLITIC AL C.C. AL 
aprobat o informare cu 
orientările perfectionă-

BIROUL 
P.M.U.P. a 
privire la 
rii si reformei preturilor de apro
vizionare în economia națională. 
După cum informează agenția 
P.A.P.. s-a subliniat că modifică
rile în sistemul de preturi aplicate 
între organizațiile sectorului socia
lizat al economiei naționale trebuie 
să contribuie la economisirea de 
materiale si energie, să stimuleze 
utilizarea eficientă a tuturor fac
torilor în procesul de producție. E- 
xaminîndu-se principiile politicii 
financiare a statului în perioada 
1980—1985. s-a arătat că acestea 
trebuie subordonate menținerii unui 
raport just între creșterea produc
ției de mărfuri și servicii, pe de 
o parte, și creșterea salariilor și 
veniturilor populației, pe de -altă 
parte.

DECLARAȚIE. Omanul „va re
fuza să accepte staționarea sau 
tranzitul pe teritoriul său a orică
ror forte străine" — a declarat la 
Mascat ministrul de stat omanez 
pentru afacerile externe, Qays AI- 
Zawawi.

VIZITĂ. Cancelarul federal al 
R.F.G., Helmut Schmidt, și minis
trul afacerilor externe, Hans-Die- 

I trich Genscher, vor face, în zilele 
de 30 iunie și 1 iulie a.c., o vizită 

oficială în U.R.S.S. la invitația gu
vernului sovietic, transmite agenția
T.A.S.S.

CONVORBIRI TANZANIANO- 
IUGOSLAVE. La Dar es Salaam au 
avut loc convorbiri intre ministrul 
de externe tanzanian. Ben Mkapa, 
și secretarul federal pentru afaceri
le externe al R.S.F. Iugoslavia, Io- 
sip Vrhoveț, care a făcut q vizită in 
Tanzania. Părțile au examinat pro
bleme privind promovarea relațiilor 
de cooperare bilaterale în diferite 
domenii, precum și aspecte ale si
tuației internaționale actuale. în 
acest cadru, au fost abordate acti
vitățile țărilor nealiniate suscepti
bile să contribuie la împiedicarea 
deteriorării relațiilor internaționale 
pe plan politic și economic.

CONSTITUIREA PARTIDULUI 
OAMENILOR MUNCII DIN BRA
ZILIA a avut loc la Sao Paulo. Di
recțiunea partidului este condusă de 
Luis Ignacio da Silva si Jose Ibra
him. foști lideri sindicali. în pro
gramul elaborat, P.O.M. se defineș
te ca partid de masă, care se spri
jină pe muncitorii de Ia orașe și 
sate. El se solidarizează cu mișca
rea de eliberare națională si eman

CAPRICIILE VREMII. Zone vaste 
lație de aproximativ 220 milioane de 
o puternică secetă. Peisajul dezolant 
arșiță, albii de nuri și f unduri de l____ _____, _____  „„____ ...__
bunde sau complet distruse. Totodată, mii de sate sint practic lipsite de 
apă pentru consumul din gospodării. Guvernul indian adoptă măsuri ur
gente de ajutorare a populației afectate de această calamitate.

O serie de tornade, furtuni, ploi și grindină s-au abătut, marți, asupra 
unor întinse zone din regiunile de est și centrale ale S.U.A.. provocind 
victime și mari daune materiale. Potrivit datelor preliminare, două per
soane și-au pierdut viata, iar peste 150 au fost rănite.

Cu toate că, din punct de vedere calendaristic, a început vara. în 
Polonia timpul seamănă mai mult cu un început de toamnă, relatează 
agenția P.A.P. De patru zile, în unele voievodate plouă neîntrerupt. în 
Șilezia inferioară a fost înregistrată o scădere pronunțată a temperaturii, 
■iar in Munții Tatra pistele de schi au fost acoperite din nou de zăpadă, 
permițând practicarea sporturilor de iarnă.

cipare socială si sprijină organiza
țiile care apără drepturile femeilor, 
ale negrilor, indienilor si altor 
pături oprimate.

NUMIRI ÎN GUVERNUL SUDA
NEZ. După cum informează agen
ția de presă sudaneză (SUNA), pre
ședintele Sudanului. Gaafar El Ni- 
meiri, a eliberat din funcțiile lor 
pe El Rashid El Taher Bakr, vice
președinte al republicii si ministru 
al afacerilor externe, și pe Galal 
Aii Lutfi, ministru pentru Proble
mele Adunării Poporului. Șeful sta
tului sudanez l-a numit pe Haydar 
Kabsoun ministru pentru proble
mele generale și al reformei ad
ministrative, iar pe Ahmed Abdel 
Rahman Mohamed ministru de in
terne, departament nou creat. Tot
odată, președintele Nimeiri a nu
mit 36 de membri ai Adunării Po
porului. printre aceștia fiind incluși 
și El Rashid El Taher Baler și Ga
lal Aii Lutfi.

I

CREAREA UNOR NOI ORGA
NISME ÎN PAKISTAN. Președin
tele Pakistanului, Mohammad Zia- 
Ul-Haq, a anunțat, in cadrul unei 
alocuțiuni transmise la radio și 
televiziune, crearea unui consiliu 
federal consultativ cuprinzînd 200 
de membri, lărgirea cabinetului și 
instituirea unor guverne locale în 
provincii. El a subliniat — potrivit 
agenției irakiene I.N.A. — că aces
te măsuri sînt menite să faciliteze 
rezolvarea multiplelor probleme cu 
care este confruntat poporul.

I

I

• din zece state ale Indiei, cu o popu- 
oameni. sint afectate in prezent de 

: oferă privirilor timpuri pustiite de 
lacuri secate, culturi agricole muri-

Deschiderea Conferinței Organizației Internaționale 
a Muncii

GENEVA 4 (Agerpres). — La Ge
neva au început, miercuri, lucrări
le celei de-a 66-a sesiuni a Confe
rinței Organizației Internaționale a 
Muncii, la care participă reprezen
tanți ai guvernelor, sindicatelor și 
conducătorilor de întreprinderi sau 
patronatului din cele 142 de state 
membre.

Conferința urmează să dezbată o 
serie de rapoarte care privesc planul

de activitate al O.I.M. pe anii 1982— 
1987, politica de apartheid a guver
nului sud-african. democratizarea 
structurilor și metodelor de lucru ale 
organizației.

La lucrări participă și o delega
ție din România. în prima zi a lu
crărilor, președinte al conferinței a 
fost ales ministrul federal al aface
rilor sociale din Austria, Gerhard 
Weissenberg.

Alegerile preliminare din S. U.A.
Președintele Jimmy Carter a obținut sprijinul majorității 

delegafilor la Convenția națională democrată 
pentru a-și asigura învestitura

WASHINGTON 4 (Agerpres). — 
Președintele S.U.A., Jimmy Carter, 
care candidează la obținerea învesti
turii Partidului Democrat la alegerile 
prezidențiale din noiembrie in vede
rea reînnoirii mandatului său. a obți
nut sprijinul majorității delegaților la 
Convenția națională democrată pentru 
a-și asigura învestitura. în urma ulti
mei etape a alegerilor preliminare, 
desfășurată marți in rindul democra
ților din opț state, președintele Carter 
dispune de sprijinul a 1 967 de dele
gați. minimul necesar pentru obți
nerea învestiturii fiind de 1 666 dele
gați. El îl devansează substanțial pe

contracandidatul său. senatorul Ed
ward Kennedy, care este sprijinit de 
1 203 delegați. Senatorul Kennedy, 
care a ciștigat alegerile preliminare 
în cinci din cele opt state, a 
anunțat că nu intenționează totuși să 
se retragă din cursa pentru Învesti
tură, urmind să-și prezinte candida
tura la Convenția națională a Parti
dului Democrat.

La republicani, singurul candidat 
rămas în cursa prezidențială este 
fostul guvernator Ronald Reagan, 
care întrunise deja, anterior, majo
ritatea necesară pentru obținerea în
vestiturii.

Problema creării unei noi ordini 
internaționale în domeniul informa
ției capătă un caracter tot mai 
acut. în prezent, in jurul acestei 
probleme are loc o vie dezbatere, la 
care participă numeroase state ale 
lumii, UNESCO, Organizația In
ternațională a Ziariștilor. Institutul 
Internațional al Presei, gazetari de 
pe toate meridianele. Documente 
elaborate pe plan național sau in
ternațional. studii, luări de poziție 
autorizate îsi propun nu numai să 
demonstreze necesitatea unei schim
bări de esență a actualelor 
structuri, ci să și indice căile prin 
care să fie create condițiile ca fie
care popor, fiecare națiune să-și 
poată face cunoscute problemele si 
aspirațiile sale.

Importanta deosebită a problemei 
decurge din rolul crestând al infor
mației pentru realizarea aspirațiilor 
de dezvoltare liberă și independentă 
a popoarelor. „Nu credem că popoa
rele pot să ajungă la o independentă 
politică și economică, la. un înalt 
nivel de dezvoltare autonomă si su
verană — afirma președintele Ve- 
nezuelei la recenta Conferință in- 
terguvernamentală privind dezvol
tarea comunicării, de la Paris — în 
absența unei noi ordini mondiale a 
informației". „Pentru noi. țările în 
curs de dezvoltare, releva la rindul 
său primul ministru al Senegalului, 
la colocviul international consacrat 
aceleiași teme, de la Dakar, consti
tuie o necesitate imperioasă crearea 
unui nou spațiu cultural mondial, o 
nouă ordine culturală a informației. 
Pentru noi, comunicarea nu poate fi 
un lux sau privilegiul unor profe
sioniști. al agențiilor transnaționale 
sau multinaționale, care să dispună 
de populațiile din țările noastre sau 
să le manipuleze cum doresc ; dim
potrivă. popoarele noastre trebuie să 
aibă create condiții pentru a se ex
prima. astfel incit să poată inter
veni în procesele de dezvoltare in 
care sintem angajați".

Așa cum reiese din dezbaterile 
care au loc. din pozițiile exprimate, 
noua ordine mondială in domeniul 
informației si comunicării la care 
aspiră țările în curs de dezvoltare 
are o semnificație profund politică, 
răspunzînd voinței acestor țări de 
a schimba modelele și structurile 
existente, favorizate de anumite 
condiții istorice, de practicile co

lonialiste ce au generat răminere 
în urmă, dependentă • și injustiție 
socială, profunde inegalități econo
mice si culturale. Cifre si date 
ilustrează frapante dezechilibre exis
tente la nivelul tuturor mijloacelor 
de comunicare. Astfel, peste patru
zeci de țări in curs de dezvoltare nu 
posedă agenții naționale de infor
mații ; 20 de țări africane (aproape 
jumătate din statele de ne conti
nent) nu au televiziune ; țările dez

„PACE-ÎNAINTE DE TOATE

„Pentru a schimba viața noastră, pentru a înainta pe calea progresu
lui în primul rînd avem nevoie de pace". Sub această lozincă mii de
tineri, de cele mai diferite convingeri, au demonstrat zilele trecute la
Roma pentru dezarmare, securitate și pace. La mitingul care a avut loc
în încheierea demonstrației, la cinematograful „Metropolitan”, vorbitorii 
s-au pronunțat împotriva cursului periculos al înarmărilor, pentru nego
cierea și adoptarea unor măsuri concrete de dezarmare, pentru con
tinuarea politicii de destindere și înțelegere.

siuni TV. „United Press Internatio
nal" (parte a imperiului jurnalistic 
Hearst) și „Associated Press" răs
pund de 72 la sută din informațiile 
publicate de principalele 14 ziare 
din America Latină. întinse supra
fețe ale planetei sint „acoperite", de 
asemenea, de concerne de presă 
vest-europene. australiene sau ja
poneze.

Implicațiile unor astfel de dez
echilibre grave sînt multiple. Infor

în aceste condiții, eliminarea 
dezechilibrelor din domeniul infor
mației. selectarea si difuzarea in
formației prin propriile mijloace de 
comunicare și deci informarea 
opiniei publice internaționale despre 
realitățile, realizările, dificultățile si 
obiectivele majore din tarile în curs 
de dezvoltare — în fapt, decoloni
zarea si democratizarea informației 
— este o parte integrantă a preocu
pării pentru instaurarea unei noi or

DECALAJE CARE PLEDEAZĂ PENTRU

O noua ordine mondială 
în domeniul informațiilor

• Peste 40 de țâri în curs de dezvoltare nu au agenții de presă naționale • Țările dezvoltate, 
reprezentînd o treime din populația globului, dispun de 83 la sută din receptoarele de radio 
și 90 la sută din receptoarele de televiziune • Pentru două treimi din populația planetei... mai 
puțin de 15 la sută din întregul tiraj al presei tipărite în lume

voltate, care reprezintă o treime din 
populația mondială, dispun de 83 la 
sută din receptoarele de radio și 
de 90 la sută din receptoarele de te
leviziune ; ziarele din țările in curs 
de dezvoltare — țări ce grupează 
două treimi din populația planetei 
— au un tiraj care nu atinge, in an
samblu, 15 la sută din întregul tiraj 
al presei tipărite astăzi in lume.

Această stare de lucruri este agra
vată de lipsa oricărei norme de 
drept internațional in acest dome
niu. situație care a favorizat si fa
vorizează marile concerne interna
ționale de presă, atît în ce privește 
expansiunea activității lor. cit si 
conținutul informației difuzate. Iată 
alte cifre și date edificatoare: ma
rile companii transnaționale de te
leviziune cu sediul in S.U.A. difu
zează anual. în peste 100 de țări, 
mai mult de 200 000 de ore de emi

mația nu este un bun social, ci un 
business, servind interesele politice 
Si economice pe care le. reprezintă 
concernele ce o elaborează si difu
zează : obținerea de profituri maxi
me, influențarea opiniei publice în 
sensul menținerii actualelor stări de 
lucruri sau relatarea distorsionată 
a evenimentelor zilei, a stărilor de 
criză și conflictuale din lume. Sint 
ignorate cu bună știință procese, 
evoluții și tendințe semnificative ale 
epocii. în opinia a numeroase țări 
în curs de dezvoltare, preocuparea 
predominantă a multor mijloace de 
informare, occidentale constă in 
încercarea de a perpetua vechea 
imagine colonială despre tinerele 
state independente. în opoziție cu 
modul de viată capitalist, pe care-1 
prezintă ca un model de urmat, cu 
toate consecințele politice si econo
mice care decurg din aceasta.

dini economice și politice interna
ționale, a eforturilor pentru lichi
darea marilor decalaje economice, 
sociale și culturale din lume și in
staurarea unor relații noi. bazate 
pe egalițate, independență și jus
tiție.

înscrisă pe agenda urlor sesiuni 
O.N.U. Sau UNESCO, constituind 
obiectul unor rezoluții adoptate de 
forurile internaționale, preocuparea 
pentru crearea unei noi ordini mon
diale în domeniul informației, pen
tru reducerea disparitătilor între ță
rile în curs de dezvoltare si statele 
avansate, prin dezvoltarea mijloa
celor de comunicare în regiunile ră
mase în iurmă. a căpătat, un carac
ter acut.; Este semnificativ in acest 
sens că aceste probleme figurează 
pe ordinea de zi a unui sir de re
uniuni internaționale programate in 
acest an, Fără îndoială, momentul 
de vîrf îl va constitui cea de-a

Acțiuni greviste 
în Portugalia 

și Belgia
LISABONA 4 (Agerpres). — în 

Portugalia se desfășoară o serie de 
acțiuni greviste. 1a care participă 
sute de mii de oameni ai muncii. 
După cum. informează agenția 
A.N.O.P.. marți s-a desfășurat o gre
vă în industria textilă, la care au 
participat peste 280 000 de muncitori, 
revendicând îmbunătățirea condiții
lor de viață. Tot marți a început o 
grevă de 72 de ore a membrilor echi
pajelor din industria de pescuit, care 
revendică majorarea salariilor si in
demnizații de șomaj in cazul că sint 
concediați. Continuă, de asemenea, 
acțiunea revendicativă a muncitorilor 
portuari, declanșată cu 11 zile în 
urmă, greviștii reclamînd aplicarea 
de către guvern a statutului de mun
că în acest sector economic, precum 
și grevele zilnice, de patru ore. ale 
personalului de la societatea „Co- 
metna".

BRUXELLES 4 (Agerpres). — în 
Belgia a inceput, miercuri, o grevă 
a cadrelor didactice, care protestează 
prin această acțiune împotriva redu
cerii cheltuielilor bugetare pentru 
învățămînt prevăzute în programul 
guvernamental și a concedierilor 
unor profesori și învățători legate de 
acestea.

XXI-a Conferință generală a 
UNESCO din toamnă. de la 
Belgrad, care va dezbate raportul 
asupra problemelor informației si 
comunicării, realizat, după ani de 
laborioasă activitate, de comisia 
UNESCO, creată special in acest 
scop, precum și recomandarea adop
tată prin consens de Conferința in- 
terguvernamentală privind dezvol
tarea comunicării, încheiată de cu- 
rînd în capitala Franței, pe baza 
proiectului inițiat de țările membre 
ale „Grupului celor 77". Subliniind 
rolul important ce revine comunică
rii intre popoare și națiuni în pro
movarea progresului economic și 
social, științific si cultural, a des
tinderii și înțelegerii Internationale, 
recomandarea prevede elaborarea, 
sub auspiciile UNESCO, a unui 
program international destinat dez
voltării comunicării în lume. în spe
cial în țările în curs de dezvoltare, 
pentru reducerea dezechilibrului 
existent. Se prevede, de asemenea, 
crearea. în cadrul UNESCO, a 
unui mecanism institutional, care să 
asigure întocmirea si mai ales apli
carea acestui program, printr-o lar
gă cooperare internațională, orien
tarea ei cu precădere spre necesi
tățile si prioritățile “țărilor în curs 
de dezvoltare.

România socialistă, actionind în 
spiritul concepției președintelui 
Nicolae Ceausescu cu privire la ne
cesitatea stringentă de a se intensi
fica eforturile pentru făurirea unei 
noi .ordini economice si politice in
ternaționale. pentru lichidarea ma
rilor decalaje dintre statele indus
trializate și țările în curs de dezvol
tare, s-a pronunțat constant pentru 
adoptarea de măsuri concrete și efi
ciente menite să ducă la eliminarea 
disparitătilor ce persistă in dome
niul informațiilor, la afirmarea su
veranității naționale si a identității 
culturale a tuturor popoarelor. în 
acest sens, tara noastră a sprijinit 
statornic, atît în cadrul UNESCO 
sau in alte foruri internaționale, cit 
și prin ajutor concret bilateral ac
țiunile avind ca obiective crearea 
unei infrastructuri adecvate si a ca
drelor naționale necesare înființă
rii, în țările în curs de dezvoltare, a 
unor mijloace proprii de informare 
in masă.

Valentin PĂUNESCU

REPUBLICA SUD-AFRICANĂ :

Revoltă
în „districtul violenței"

Johannesburg, Lenasia, Soweto, 
Capetown... Oralele sud-africane sînt 
din nou in fierbere. Elevi si studenți. 
muncitori, mii și mii de cetățeni de 
toate rasele, inclusiv albi, participă 
la mari demonstrații, la greve și la 
alte acțiuni de masă, revendicînd 
abolirea practicilor rasiste. Poliția a 
adus importante întăriri în localită
țile devenite centre ale mișcărilor 
protestatare, a intervenit, cu brutali
tate pentru reducerea la tăcere a de
monstranților. Doi elevi metiși au 
fost uciși la Elsies River, copii de 
12—13 ani au fost bătuți fără cruțare, 
peste 1 500 de persoane au fost în
temnițate.

Tensiunea a continuat să creas
că în pofida faptului că guver
nanții de la Pretoria au scos din 
cazărmi mari unități militare, zeci 
și zeci de vehicule blindate au 
defilat la 30 mai pe străzile pri
mului oraș al țării. Johannesburg — 
cea mai ostentativă desfășurare de 
efective și materiale militare văzute 
vreodată în R.S.A.. cum apreciază 
agențiile internaționale de presă. Pri
mul ministru Pieter Botha a lansat 
în același timp un violent atac îm
potriva Consiliului sud-african al 
bisericilor (S.A.C.C.), iritat, evident, 
de manifestația fără precedent anti- 
rasistă a conducătorilor religioși, or
ganizată săptămîna trecută pe stră
zile Johannesburgului. '

Incidentele din Africa de Sud con
stituie o reacție de masă la perpe
tuarea practicilor inumane ale apart
heidului. Elocventă pentru orientarea 
autorităților spre menținerea cu orice 
preț a măsurilor de discriminare ra
sială este insistenta cu care s-a tre
cut la aplicarea unor decizii mai 
vechi privind desăvîrșirea „separării 
absolute a raselor". Iată un exemplu 
furnizat de corespondenta ziarului 
„Frankfurter Rundschau" Ia Pre
toria :

într-un pitoresc cartier din orașul 
Cap, în așa-numitul „District Six" 
(D 6), trăiau de aproape 150 de ani, 
intr-un conglomerat, musulmani, 
evrei și creștini, cetățeni originari din 
India, din Anglia, din Singapore, care 
angajau la nevoie muncitori negri si 
albi din împrejurimi. „Spiritul de 
conviețuire pașnică al acestei comu
nități — notează ziarul — devenise 
vestit". în 1966, sub acoperirea legii 
referitoare la separarea cartierelor de 
locuit pentru fiecare rasă în parte. 
D 6 a fost declarat „zdnă albă". Dar 
94 la sută din locuitorii districtului

erau cetățeni de culoare, ceea ce în
seamnă că 35 000 de oameni au fost 
amenințați cu strămutarea, iar lo
cuințele lor cu „perspectiva" de a 
fi măturate de tăișul necruțător al 
buldozerelor. Operația începută atunci 
nu a fost încheiată, deoarece multi 
cetățeni din D 6 s-au opus e- 
vacuărli, . dar mai ales pentru 
că numărul albilor dispuși să se in
staleze nu a fost suficient de mare. 
Confruntat cu această situație, de 
fapt cu un veritabil eșec, consiliul 
orașului Cap a propus. în decembrie 
trecut, revizuirea hotărîrii din 1966. 
S-a opus categoric P. Botha, care, 
precizează „Frankfurter Rundschau", 
„se prezintă in țară și in străinătate 
drept un politician reformator".

La ora actuală. D 6 a devenit „Țara 
singelui", a violenței — un exemplu 
al absurdității politicii rasiste a con
ducătorilor din Africa de Sud. poli
tică detestată, chiar în rindul popu
lației albe. în numele căreia sînt a- 
plicate asemenea măsuri.

Tocmai această miopie politică a 
dus la efecte contrare celor scontate, 
la o stare de maximă tensiune în rîn
dul populației, la acțiunile de revol
tă fără precedent împotriva politicii 
de apartheid. în cercurile cele mai 
largi ale populației din R.S.A.. în rîn
dul partidelor legale ale opoziției, ale 
cetățenilor albi, s-a conturat si adîn- 
cit convingerea că apartheidul a de
venit un factor de dezagregare a tării, 
de izolare crescîndă pe plan interna
țional.

într-adevăr. este semnificativ fap
tul că. chiar in aceste zile, importante 
reuniuni internaționale au inclus în 
documentele lor finale condamnarea 
categorică a politicii guvernanților de 
la Pretoria. Astfel, Consiliul Națiuni
lor Unite pentru Namibia. întrunit 
la Alger, a supus unui aspru rechizi
toriu politica de tip colonial a rasiș
tilor sud-africani, iar participantii la 
seminarul de la Rio de Janeiro au 
dezaprobat „orice proiect de creare 
a unui pact militar al Atlanticului de 
sud" care urma să includă ca „aliat" 
și R.S.A. Ei au condamnat totodată 
ajutorul militar acordat de anumite 
cercuri din țările occidentale. care 
încurajează regimul rasist șă sfideze 
rezoluțiile O.N.U. și să încalce inte
gritatea teritorială a Angblei. Mo- 
zambicului și Zambiei. evidențiind o 
dată mai mult că rasismul, aparthei
dul se dovedesc un factor de ame
nințare a păcii și securității altor 
popoare.

Petre STANCESCU

Demonstranți din periferia orașului Bloemfontein, împotriva discriminării 
rasiale, reprimați cu brutalitate de poliția sud-africană
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