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TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU
a primit pe ministrul planului și cooperării din Senegal

Președintele Republicii Socialista 
România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
a primit, miercuri după-amiază, pe 
Louis Alexandrenne. ministrul pla
nului si cooperării din Senegal, pre
ședintele pârtii tării sale în Comisia 
mixtă româno-seneaaleză pentru dez
voltarea relațiilor comerciale si coo
perării economice si tehnice, ale că
rei lucrări se desfășoară la București

La primire au participat tovarășii 
Stefan Andrei, ministrul afacerilor 
externe, și Gheorghe Cioară, minis
trul energiei electrice, președintele 
pârtii române in comisie.

A fost de fată Ibrahima Dieng, 
ambasadorul Senegalului la București.

Cu acest prilej, oaspetele a trans

mis tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
din partea președintelui Republicii 
Senegal, Leopold Sedar Senghor. un 
cald mesaj de prietenie si cele mai 
cordiale urări

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
mulțumit și a rugat să se tran-mitâ 
președintelui Republicii Senegal sa
lutul său călduros si prietenesc. îm
preună cu cele mai bune urări.

In cursul întrevederii s-a subliniat 
cu satisfacție faptul că relațiile din
tre România si Senegal s-au dezvol
tat în mod deosebit în ultimii ani. in 
deplină concordantă cu înțelegerile 
stabilite de cei doi șefi de stat. A 
fost relevată, totodată, dorința re
ciprocă de a extinde si întări. în con
tinuare. aceste bune raporturi de a

promova o tot mal largă conlucrare 
între țările noastre, pe plan politic, 
economic, tehnico-științific, cultural 
si în alte sfere de activitate. S-a ma
nifestat interesul comun pentru con
cretizarea de măsuri privind diversi
ficarea cooperării în sectoare impor
tante ale producției materiale, spo
rirea schimburilor comerciale. In a- 
cest sens, a fost exprimată convin
gerea că lucrările comisiei mixte vor 
da un impuls colaborării româno-se- 
negaleze. în folosul și spre binele 
ambelor țări și popoare, al progresu
lui și prosperității lor. al cauzei pă
cii. cooperării si înțelegerii între na
țiuni.

întrevederea a decurs într-o atmos
feră de caldă cordialitate si prietenie.

„Urgența urgențelor11 în agricultură: 
PREGĂTIREA CAMPANIEI DE RECOLTARE

Presa a publicat primele informa
ții despre începerea recoltării orzului 
în unitățile agricole din județele 
Dolj și Olt. zonă unde cerealele nă- 
joase se coc mai devreme. Nu peste 
mult timp, secerișul acestei culturi 
va fi declanșat si în alte zone ale 
tării. în ce privește griul, specialiștii 
apreciază că în perioada 4—7 iulie 
vor da in copt soiurile timpurii, cul
tivate în județele Dolj. Olt si Teleor
man. Vor urma apoi lanurile din zo
nele limitrofe, astfel incit. în primele 
două săptămîni ale lunii iulie, gri
pele se vor coace pe mai mult de 
jumătate din suprafața cultivată.

P A cum a subliniat tovarășul 
NIIaIlAE CEAUȘESCU la Consfă
tuirea de lucru din 29—30 
mai de la C.C. al P.C.R., tre
buie să pregătim, cu cea mai 
mare răspundere stringerea 
recoltei. „In orice condiții, 
lucrind zi și noapte, cu toate 
forțele — arăta secretarul ge
neral al partidului — in fie
care județ recolta trebuie 
strinsă in minimum de timp, 
in 3—1 zile la orz. in 8—10 
zile, maximum 12 zile, la • 
griu". De aici decurge obliga
ția ce revine organelor și or
ganizațiilor de partid, direc
țiilor agricole județene, con
siliilor unice agroindustriale, ' 
de a pregăti temeinic și a organiza 
cit mai bine stringerea, transportul și 
depozitarea recoltei, spre a nu se 
pierde nimic din piinea poporului.

După cum se apreciază la Ministe
rul Agriculturii sl Industriei Alimen
tare. pregătirile pentru seceriș sint 
avansate ; cea mal mare parte a uti
lajelor au fost reparate, revizuite si 
verificate, astfel Incit să existe ga
ranția bunei lor funcționări. De ase
menea. industria a pus la dispoziția 
agriculturii un număr mare de noi 
combine, prese de balotat paie si 
alte utilaje. Organele agricole jude
țene au organizat instructaje privind 
tehnologiile ce urmează să fie apli
cate în condițiile acestui an. Totoda
tă. s-au luat măsuri pentru organi
zarea riguroasă a muncii în cimp. 
AstfeL în zona de ses se constituie 
formații mari de lucru — de cel pu
țin 8 combine fiecare — iar in unită
țile agricole mari numărul acestora 
poate ajunge la 12—20. Formației de 
12 combine, de exemplu. 1 se reparti
zează 5 autocamioane pentru trans
portul boabelor la locul de depozita
re si. ca rezervă, un tractor cu re

morcă. Un număr corespunzător de 
utilaje vor lucra la eliberarea tere
nurilor de paie, arături si însămîn- 
tarea imediată a culturilor succe
sive.

Cu toate că secerișul bate la usă. 
iar în unele locuri chiar a început, 
totuși nu s-au încheiat peste tot re
parațiile la utilaje. Pină la 16 iunie, 
combinele au fost reparate în pro
porție de 94 la sută, iar presele de 
paie — de 96 la sută. In principal, 
această situație se datoreste lipsei 
unor piese de schimb. De aceea, se 
pune cu toată acuitatea cerința ca 
întreprinderile furnizoare să livreze 
neintirziat toate piesele restante, ast
fel incit să nu fie stînienită în nici

LA ORDINEA ZILEI:

1. încheierea reparațiilor la utilaje
2. Asigurarea spațiilor de depozitare
3. Organizarea preluării ritmice
4. Corelarea recoltării cu transportul

un fel buna funcționare a combine
lor și a celorlalte utilaje ce vor fi 
folosite în campania agricolă de vară.

Pentru ca recolta de cereale năioa- 
se să fie strînsă într-un timp cit mai 
scurt. Ministerul Agriculturii a luat 
măsura ca din nordul tării să fie de
plasate in județele sudice, situate in 
zona unde cerealele se coc mai de
vreme. 2 550 combine si 1 920 prese 
de balotat paie. De asemenea, la 
momentul potrivit, din sud vor fi tri
mise în nordul tării 2 760 combine și 
560 prese. Important este ca aceste 
măsuri să fie aplicate întocmai si. în 
acest sens, organele de resort au da
toria să asigure vagoanele necesare 
pentru ca aceste utilaje să ajungă 
cit mai repede la destinație.

îndeosebi în condițiile climatice 
din acest an. o mare atentie trebuie 
acordată preluării rapide si depozi
tării in cele mai bune condiții a re
coltei de cereale. Din datele existen
te la centrala de resort rezultă că. în 
majoritatea județelor. pregătirile 
pentru prelucrarea cerealelor păioa- 
se s-au încheiat. Totuși, chiar șl 
acum, cînd in anumite locuri s-a tre

cut la recoltarea orzului. în unele 
județe — Ilfov. Constanta. Olt s.a. — 
nu s-au încheiat lucrările de cură
țire si reparare a spatiilor de depo
zitare silozuri și magazii. De ase
menea. in județele Constanta si Iltov 
nu au fost reparate liniile spre ba
zele de recepție, iar în județele Ga
lați si Timișoara — drumurile de ac
ces. Nu trebuie să se admită sub nici 
un motiv repetarea situațiilor des în- 
tilnite anii trecutl. cînd. în plină pe
rioadă de recoltare, sub presiunea 
factorilor de moment, au fost luate 
măsuri pripite, care au determinat 
stationarea mijloacelor de transport, 
prelungirea campaniei de preluare, o 
depozitare necarespunzătoare a pro

duselor, cu toate neajunsuri
le care au decurs de aici.

Indiscutabil, preluarea rit
mică a produselor la bazele 
de recepție este hotăritâ, în 
mare măsură, de corelarea 
strictă a ritmului de recoltare 
cu cel de transport. Din com
bine, cerealele trebuie să 
ajungă direct în camioane, 
iar de aici — pe drumul cel 
mai scurt — la bazele de re
cepție. Nu trebuie admis, de- 
cit în cazuri cu totul excep
ționale, ca boabele să fie de
pozitate pe miriște. Iată de 
ce este necesar ca, încă de pe 

acum, să fie definitivate graficele de 
livrare pe ore și zile, astfel incit pre
luarea produselor la bazele de recep
ție să se facă zilnic, evitindu-se sta
ționarea mijloacelor de transport.

Campania de recoltare a cereale
lor păioase se va amplifica ne mă
sură ce orzul si apoi griul vor da în 
copt. Pentru ca secerișul să se înca
dreze în limitele de timp stabilite, 
este necesar ca. In aceste zile, acti
viștii organelor județene si comunale 
de partid, specialiștii direcțiilor agri
cole și consiliilor agroindustriale să 
acționeze cu fermitate sî răspundere 
pentru ca toate pregătirile pentru 
recoltarea cerealelor păioase să fie 
grabnic încheiate- Lor le revine sar
cina de a urmări cu exigentă sl 
responsabilitate cum se desfășoară 
această activitate la fata locului. în 
fiecare unitate agricolă sl bază de 
recepție, de a rezolva Împreună cu 
cadrele de conducere din unitătl 
toate problemele de care depind 
stringerea. transportul si depozitarea 
In cele mai bune condiții a recoltei.

A apărut în broșură:

CUVlNTAREA TOVARĂȘULUI 
NICOLAE CEAUȘESCU 

la Ședința plenară lărgită a Consiliului 
Național al Oamenilor Muncii
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la borzești : instalație românească de valorificare 
a izomerilor inactivi

Pe platforma petrochimică Borzești 
a început să producă prima Instalație 
românească de valorificare a Izome
rilor Inactivi. Rod al gindirii creatoa
re a cercetătorilor Institutului central 
de chimie, noua instalație repune în 
circuitul productiv trei dintre izome- 
rii inactivi rezultați din procesul de 
fabricare a lindanuluL materii secun
dare valoroase care se aruncau pină 
acum la haldă, deși încorporau în
semnate resurse energetice. De sub
liniat că Întregul echipament și teh
nologiile ds producție ala instalației 
au fost realizate în țară.

Referindu-se la Importanța s! efi
ciența economică a noii capacități de 
producție, inginerul Gabriel Bondor, 
directorul uzinei chimice in cadrul 
căreia funcționează instalația, preciza 
că din cei trei izomeri inactivi — alfa, 
beta și delta — se obțin anual circa 
1 680 tone monoclorbenzen, 1100 tone 
triclorbenzen, 420 tone benzen șl 
15 000 tone de acid clorhldric soluție, 
din care se poate fabrica o gamă lar
gă de produse chimice. Aportul noii 
capacități la producția-marfă a Com
binatului petrochimic Borzești este 
de circa 15 milioane de lei anuaL 
(Gheorghe Baltă)

Foto: C. Bursuc

ÎN JUDEȚUL DOU

Se desfășoară din plin recoltarea orzului
Pe terenurile nisi

poase din consiliile u- 
nice agroindustriale 
de stat si cooperatiste 
Dăbuleni si Sadova 
din Dolj se desfășoa
ră din plin campania 
de recoltare a orzului, 
pină aseară in eviden

țele statistice ale di
recției județene pen
tru agricultură si in
dustrie alimentară fl- 
gurînd de acum 500 
hectare recoltate. Tim
pul bun. care contri
buie In continuare la 
uscarea terenului, va

permite declanșarea 
recoltatului orzului 
încă de astăzi si în u- 
nitătile din consiliile 
agroindustriale Clroea 
șl Bechet. Pe terenu
rile eliberate se lnsă- 
mințează culturi suc
cesive. (N. Petolescu).

JUDEȚUL BRĂILA <15 ANI DE LA CONGRESUL AL IX-LEA AL PARTIDULUI
! ani de istorie nouă, revoluționară a patriei, j 

de puternic avînț creator în construcția socialistă^/

OMUL NOU -
cea mai frumoasă și măreață 
realizare a acestui timp

TOVARĂȘUL ȘTEFAN VOITEC
A ÎMPLINIT 80 DE ANI

DECRET PREZIDENȚIAL
privind conferirea Ordinului

,,Steaua Republicii Socialiste România11 
clasa I

Pentru activitate îndelungată în mișcarea muncitorească șl contri
buția adusă la înfăptuirea politicii partidului și statului de făurire a 
societății socialiste multilateral dezvoltate în patria noastră, cu prilejul 
împlinirii vîrstei de 80 de ani,

Președintele Republicii Socialiste România
decretează:
Articol unic. — Se conferă Ordinul „Steaua Republicii Socialiste 

România" clasa I tovarășului Ștefan Voitec.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

SCRISOAREA
Comitetului Politic 

Executiv al C.C. alP.C.R.
— Este bine cunoscut faptul că 

ultimii 15 ani reprezintă pentru 
România perioada cea mal fertilă a 
istoriei sale. Din acest unghi de ve
dere. ce este mai relevant in viata 
județului Brăila ?

— Congresul al IX-lea a proiec
tat un fascicul de lumină asupra 
istoriei contemporane a tării. An 
de an am urcat noi trepte, marcate 
de mărețele obiective ale Congre
selor al X-lea. al Xl-lea si al 
XII-lea. de Conferințele Naționale 
ale partidului, de contribuția deter
minantă Ia edificarea patriei a to
varășului Nicolae Ceaușescu. co
munist încercat, care si-a dedicat 
cu înflăcărare patriotică Întreaga 
viată, forță de muncă si creație 
poporului său. ridicihd România pe 
culmile semețe ale unei existente 
mereu mai prospere, recunoscută si 
apreciată pentru politica sa demnă 
și suverană, de pace si colaborare 
cu toate țările lumii.

în toți acești ani, județul Brăila, 
asemenea întregii tari, a cunoscut 
o nouă tinerețe, o spectaculoasă 
dezvoltare, evidentă în toate do
meniile economico-sociale — rod al 
politicii înțelepte a partidului de 
repartizare armonioasă a forțelor 
de producție pe întregul cuprins al 
patriei.

Un sprijin substantial în activi
tatea organelor locale si a colecti
velor de oameni ai muncii l-au 
constituit cele cincî vizite de lucru 
ale tovarășului Nicolae Ceaușescu 
întreprinse in județul Brăila, ince- 
pind cu anul 1966. Intr-un dialog 
viu. deschis, profund creator, des
fășurat la fata locului în unităti 
industriale, agricole si social-cul- 
turale. în municipiul Brăila si in 
alte localități ale județului. se
cretarul general al partidului a 
trasat sarcini concrete, mobiliza
toare. care s-au regăsit apoi in în
făptuiri remarcabile ale colective
lor de oameni ai muncii. O com-

Convorbire cu tovarășul Ion CATRINESCU, 
prim-secretar al Comitetului județean Brăila al P.C.R.

pletă trecere în revistă a acestora 
ar fi posibilă numai pe un vast 
spațiu tipografic. Totuși, citeva 
date șl fapte cu semnificație deo
sebită. care lsi reclamă cu strin
gentă evidențierea, le voi sublinia, 
ele neputînd lipsi dintr-o istorie, 
fie chiar si succintă, a acestei mi
nunate epoci.

într-un ritm înalt g-a dezvoltat 
industria județului, prin crearea 
unor întreprinderi noi. creșterea 
capacităților productive a celor 
existente, introducerea si extinde
rea in producție a tehnicii si teh

nologiilor moderne. Astfel, fată de 
anul 1965, producția industrială a 
crescut de 5,5 ori, estimindu-se ca 
in acest an să depășească 18 mi
liarde lei.

Pe drept cuvint. brăilenii se min- 
dresc astăzi cu faptul că în pro
ducția unor produse industriale de 
bază județul se situează pe locuri 
fruntașe în tară: asigurăm întreaga 
producție de excavatoare, 95 la 
sută din producția de fibre artifi
ciale a tării, ocupăm locul 2 la 
producția de plăci aglomerate din 
lemn, locul 3 la celuloză, locul 5

la producția de laminate finite pli
ne din otel si la cea de acid sulfu
ric. locul 7 la producția de hîrtie. 
Oare mai este necesar să apelăm 
din aceste unghiuri de vedere la 
comparații statistice cu perioada 
interbelică, atunci cind Brăila era 
„vestită" nu prin fabricarea exca
vatoarelor. ci a sapelor, nu prin ci
tadele metalurgice, ci printr-o mo
destă fabrică de cuie, nu prin car
gouri ce străbat mările si oceanele 
lumii, ci prin bărci mici, șlepuri și 
ceamuri. prin ateliere de luminări, 
nasturi și acadele ? Desigur, nu ! 
Pentru că. in acești ani ai împli
nirilor. brăilenii si-au descoperit 
vocația competentei în ritmurile 
alerte ale dezvoltării tării.

Și agricultura a cunoscut o dez
voltare fără precedent. Numai in

ultimele două cincinale, producția 
globală agricolă a crescut cu 168 Ia 
sută, producția agricolă vegetală cu 
219 Ia sută, iar producția agricolă 
animală cu 267 Ia sută, în cursul 
acestui cincinal fiind puse în func
țiune sase complexe pentru crește
rea animalelor care se adaugă la 
alte numeroase complexe si fabrici 
construite în ultimii 15 ani (două 
fabrici de nutrețuri combinate, două 
fabrici de produse lactate, silozuri 
de cereale), ceea ce ne îndreptățeș
te să afirmăm că dispunem de ade
vărate industrii ale pămintului. Con-

Convorblre consemnată de 
Comeliu IFRIM 
corespondentul „Scînteii"

(Continuare in pag. a IlI-a)

întreprinderea „Progresul” din Brăila — una din modernele citadele ale Industriei constructoare de mașini Foto : E. Dichiseanu

Dragă tovarășe Ștefan Voitec,

Ne este deosebit de plăcut ca, la împlinirea frumoasei vîrste de 80 
de ani, să-ți adresăm, animați de cele mal profunde sentimente de 
prețuire și stimă, felicitările noastre cordiale și cele mai bune urări.

Dorim să dăm expresie, și cu prilejul acestei aniversări, aprecierii 
deosebite pe care noi toți, împreună cu întregul nostru partid, o dăm 
îndelungatei tale activități în mișcarea muncitorească revoluționară, 
contribuției de seamă pe care ai adus-o și continui să o aduci, cu 
nesecată energie, la desfășurarea cu succes a revoluției și construcției 
socialiste în patria noastră, la progresul și propășirea României socia
liste. încadrat din anii tinereții în rîndurile militanților pentru socia
lism, participînd, în cadrul forțelor sociale înaintate ale țării, la marile 
bătălii purtate de clasa muncitoare, de masele populare împotriva ex
ploatării și asupririi, ți-ai consacrat întreaga viață slujirii neabătute 
a cauzei nobile a libertății și independenței poporului român — al cărui 
fiu ești — a edificării noij orînduiri pe pămîntul patriei. în mod de
osebit prețuim și apreciem eforturile pe care le-ai depus în vederea 
realizării unității clasei muncitoare, a întăririi colaborării dintre comu
niști și socialiști, dintre toate forțele democratice naționale, în lupta 
împotriva fascismului, pentru transformarea revoluționară a României, 
în funcțiile de înaltă răspundere ce ți-au fost încredințate de partidul 
nostru în anii construcției socialiste, ai muncit și muncești cu devo
tament și răspundere comunistă pentru a asigura transpunerea cu succes 
în viață a politicii partidului și statului de dezvoltare economico-so- 
cială a țării și ridicare a nivelului de trai al poporului, de colaborare și 
solidaritate cu toate forțele progresiste, înaintate ale omenirii, de înțe
legere, securitate și pace în întreaga lume.

Felicitîndu-te, încă o dată, pentru tot ceea ce ai realizat de-a lungul 
întregii tale vieți de revoluționar și patriot, îți dorim cu toții, dragă 
tovarășe Ștefan Voitec, multă sănătate, putere de muncă și viață în
delungată, pentru ca, împreună cu noi, cu întregul partid, să-ți aduci, 
in continuare, contribuția activă la înfăptuirea istoricelor hotăriri ale 
Congresului al XII-lea al partidului, a mărețului Program de edificare a 
societății socialiste multilateral dezvoltate și înaintare a României spre 
comunism.

La această aniversare a zilei de naștere, îți adresăm, cu toată 
căldura inimilor noastre, urarea tovărășească : „La mulți ani !“.

COMITETUL POLITIC EXECUTIV 
AL COMITETULUI CENTRAL 

AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN
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! FAPTUL,'
! DIVERS
I Peștera

I neasemuita

I Turistul care a străbătut Ma
ramureșul >t nu a văzut peș
tera „Izvoarele Albastre ale 

Ilzei" — prima peșteră din Româ
nia formată la contactul din
tre calcar si șisturile cris- 

Italine — nu se poate lăuda 
că a cunoscut această zonă. 
Sub Virful Bătrlna tl 600 me- 

Itri), la obirșia izvoarelor Izei, 
te intimpină această neasemuită 
curiozitate naturală: o splendidă 
peșteră a cărei principală ga-

I lerie are o lungime de peste 2,5
km (de la Ponoare la locul apa
riției la suprafață a izbuculut), 

Icu o diferență de nivel de 160 
metri.

| Nu mai e 
| „K a nd ia", 
■ e „Bistrița"
• Primim Intr-un plic un biscuit 
I „Bistrița" neobișnuit: coca din

care e făcut a fost „armată" cu 
sirmă inoxidabilă („Bine că n-a 

* fost sirmă ghimpată!" — comen- 
I tează corespondentul nostru Ion 
| Hurtupan. din localitatea Otelu 

Roșu, care ne-a sesizat).

INu ne-am mira. acum, să pri
mim de la fabrica producătoare 
un răspuns cum am primit re- 

Icent de la „Kandia". in urma 
altui fapt divers despre prezenta 
unei sirme otelite intr-o bom- 

Iboană : „Se explică printr-o po
sibilă defecțiune tehnică a uti
lajului de format (partea de 
dozare a umpluturii) de unde 

Is-a desprins această bucată de 
sirmă și care a fost preluată 
mecanic de către mașină".

IBine. bine, dar cu dinții noștri 
cum rămine ?

I
I
I
I
I
I
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I
I
I
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I
I
I
I
I
I
I
I
I

| Inimoșii elevi

I Furtuna car» s» dezlăntuise 
spre seară, cu grindină și vint I 
puternic, amenința să ia cu | 
totul acoperișurile caselor din

I comuna Brănești (Ilfov). Mai ■ 
expus stihiei și mai puțin rezis
tent s-a dovedit a fi unul din 1

I grajdurile cooperativei, care la . 
un moment dat a cedat, prăbu- 
șindu-se și blocind sub dărimă- I 
turi 61 de vaci și 84 de vitei.

I îndată după primul apel, la fata I 
locului au venit aproape 100 de I 
elevi ai liceului silvic din loca-

I litate; împreună cu îngrijitorii ■ 
de la fermă și sătenii sosiți și I 
ei in ajutor, pe ploaia torentia- •

Ilă care nu mai contenea, au 
transportat intr-un alt adăpost | 
toate animalele.

I „Cafeaua" I
| mămucăi

I 
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

In timp ce se afla la volanul 
autovehiculului 21-SM-2254, șo
ferul Petre Mikulaș din Cărei — 
lucrător la cooperativa „Arta 
populară" — a fost supus unui 
control alcoolscopic cu fiola.

— Vreți să vedeți ce fel de 
cafea mi-a dat mămuca să 
beau? (zise el. in șagă, agentu
lui de circulație). Vă spun eu, 
ca să nu mai stricați fiola : Am 
băut un litru de cafea „nes".

Numai că organul de control 
s-a incăpătinat să „sacrifice" 
fiola. Car» fiolă s-a făcut verde. 
Verde s-a făcut și Petrică, 
amintindu-și ca prin minune că, 
inainte de a bea un litru de 
cafea, consumase și un litru 
de... vin.

„Cafeaua" mămucăi nu l-a 
salvat, deci, de la amendă și 
suspendarea permisului de con
ducere.

Odihnă 
periculoasă

De loc din comuna Lunca 
(Botoșani), Constantin Pavel s-a 
dus intr-una din zilele trecute 
cu caii la cășunat. I-a venit insă 
o idee : pină ce se vor sătura 
caii, n-ar strica un „pui de 
somn". Iar ca „salteaua" să-i fie 
mai moale, a ales un lan de 
lucemă din apropiere. Alegerea
i-a  fost fatală. Fiindcă, intre 
timp, in lanul de lucemă res
pectiv a început recoltarea me
canizată. Și, fiind neobservat, a 
fost accidentat mortal.

Oameni buni, oricit ar fi de 
reconfortantă odihna in clmp. 
nu alegeți locul la întimplare. 
Fiindcă, așa cum vedeți, odihna 
poate fi. uneori, foarte pericu
loasă.

Răspunsul 
epîgramîștilor

In legătură cu concursul inter- 
judetean de epigrame organizat 
de brăileni și ciștigat de „eternii 
lor rivali" gălățeni. întrebam în- 
tr-un fapt divers anterior: „Cine 
face epigrama?". Au făcut-o 
brăilenii. mai exact chimistul 
Marian... Gagu :

I
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I.,C-am dat premiul Ia Galati ■ 
Nu e nici o supărare.
Sîntem, doar, vecini. 1

chiar frați. . 
IDar iți pun o Întrebare

Cu respect. Gheorghe Mitroi : I
Pentru ce te legi de noi ?".

I Răspunsul e foarte tare
și il dăm spre publicare .

Isă apară astăzi, joi.
să vă bucurați și voi. *
Si semnez... *

...Gheorqhe MITROI 
(și corespondenții „Scînteii”)

SCRISORI ALE OAMENILOR MUNCII
ADRESATE CONDUCERII PARTIDULUI 

analizate și soluționate în concordanță cu legile țării, 
cu principiile eticii și echității socialiste, în spiritul grijii față de om
Dacă ma fost înțeleasă funcția 

constructivă a criticii...
Un amplu răspuns al Comitetu

lui județean Iasi al P.C.R.. referi
tor la o scrisoare adresată condu
cerii partidului privind compor
tarea necorespunzătoare a pre
ședintelui consiliului popular al co
munei Tansa. relatează fapte care 
demonstrează unde pot duce lipsa 
de receptivitate fată de critică, 
opacitatea fată de ajutorul pe ca- 
re-1 constituie aceasta. în urmă cu 
doi ani. se arată în răspunsul ci
tat. cercetîndu-se mai multe sesi
zări. s-a dovedit că președintele 
Consiliului popular comunal Tansa, 
Mantale Gheorghe. abuzînd de 
.funcțiile ce le deține, a încălcat de 
mai multe ori legislația — fapte în 
urma cărora secretariatul comitetu
lui județean de partid l-a sancțio
nat anul trecut cu vot de blam.

Dar el nu a tras concluziile si 
învățămintele necesare, ci a conti
nuat să atragă în iurul său. în di
ferite funcții, rude si alte persoa
ne puse pe căpătuială, să săvîr- 
sească abuzuri si ilegalități. De 
pildă, a „valorificat" către popu
lație cîteva sute de puieti de arbori 
Ornamentali la prețul de 10 lei bu-

Sprijin concret.
pentru redresarea cooperativei

Răspunzînd la o sesizare adre
sată conducerii partidului de către 
un grup de cooperatoare — țesă
toare de covoare la cooperativa 
„Tibleșul" din Tg. Lăpus — Mara
mureș. Uniunea centrală a coope
rativelor meșteșugărești relatează 
că organizarea necorespunzătoare 
a producției de covoare la această 
cooperativă face ca productivitatea 
muncii să nu depășească în medie 
pe o lună 0,90 mp de covor, fată 
de normă, fundamentată, de 1.60 
mp. Pe de altă parte, calitatea ne
corespunzătoare a unor covoare a

Popasuri pe traseele
Frumusețile naturii, 

apele tămăduitoare și 
celelalte obiective tu
ristice. toate de mare 
atracție, au creat o 
binemeritată faimă .ju
dețului Vîlcea. Coope
rația de consum a 
creat aici unităti pen
tru petrecerea unor 
zile de plăcută re
creare si odihnă. Pe 
malul Topologului. la 
18 km de Rimnicu 
Vîlcea. se află frumoa
sa unitate turistică 
„Hanul Topologu", 
care dispune de un

restaurant cu trei sa
loane și terasă, un bar 
de zi, o braserie și 30 
de camere cu cite două 
paturi, cu grupuri sa
nitare proprii, dușuri 
cu apă caldă. încălzire 
centrală. Alături mai 
multe căsuțe tip cam
ping sint amplasate in 
umbra stejarilor. La 
Horezu, renumita „ce
tate" a ceramicii — la 
44 km de Hm. Vilcea, 
pe șoseaua spre Tg. 
Jiu — cooperația de 
consum deține un 
han cu 56 locuri de

Revenim pe firul investigației noas
tre la martorul Șerban Alexandru. 
Colegul de muncă și de cămin al lui 
Mușat Nelu. strungarul care, pină de 
curînd — mai exact pină a nu fi im
plicat in actul de violență amintit 
în ancheta anterioară, a lucrat la 
I.O.R. II București. Așadar, ii pro
punem lui Șerban Alexandru să ne 
întoarcem la momentul cumpărării 
cojocului de furat vîndut de Mușat 
Nelu și prietenii săi.

— Cit au cerut pe el ?
— 2 500.
— Era un preț mare, un preț mic ?
— Era convenabil.
Nici că se putea o formulare mai... 

convenabilă ! Din următoarele mo
tive :

Hoții se arătau „rezonabili", nu ți
neau morțiș la preț, pentru că : a) 
voiau să se descotorosească cit mai 
repede de lucrurile furate ; b) cînd 
trăiești așa, în treacăt, din nemuncă, 
mai pe șleau — din furat — ai ne
voie de bani ; c) lucrul de furat il 
dai la orice preț, nu te tocmești, că 
doar n-ai transpirat tu muncind 
cinstit pentru el, habar n-ai de va
loarea bucuriei durate cu brațele 
tale, cu mintea ta, prin strădania ta.

Cumpărătorii chilipirgii ? Portretul 
lor moral nu ne este chiar atît de 
necunoscut. Chilipirgiul. în genere, 
este individul care caută cu lumina
rea afacerea din care să aibă un ce 
profit. Pe scurt, cam atîta aflăm în 
subsolurile „filozofiei" chilipirgiu
lui, „piața de desfacere" ideală a 
unor oameni certați cu legea, profi
torul fără scrupule de pe urma unor 
acte antisociale. Ne ajută în această 
direcție o declarație aflată la dosarul 
cauzei amintite. Ea este semnată de 
Marian Barbu, de meserie legător, 
de loc tot din Mărtineștii lui Crăciun. 
Nică și compania.

— Prin ianuarie 1980, zice Marian 
Barbu, am cumpărat de la Crăciun 
Nică un cojoc de blană cu suma de 
2 000 de lei... (Că respectivul obiect 
vestimentar făcea încă o dată pe atît, 
e inutil să mai facem precizarea).

Semnatarul declarației de mai sus 
nu suflă un cuvințel, un singur cu- 
vințel măcar despre faptul că a cum
părat sub prețul obișnuit obiectul 
vestimentar.

Sigur !... Nu acest „amănunt" era 
important, atunci, pentru el. Ci alt
ceva. cu totul altceva îl preocupa din 
plin ; că s-a procopsit cu un lucru 
ieftin ! Că e cazul să profite de șansă, 
nu să-i dea cu piciorul I In viată 
trebuie să te descurci, să prinzi toate 
trenurile !...

Povestea însă nu se termină aici, 
deși sînt și „povești" care au și un 
asemenea sfirșit. Aceasta are un 
sfîrșit imprevizibil la care nu se aș
tepta deloc M.B. La numai o lună 
de zile din ziua neguțării cojocului, 

cata fată de numai 5,50 lei bucata 
cit era prevăzut în factură. Dife
rite sume Încasate din vînzările de 
vin. struguri si alte produse obți
nute de pe terenuri anartinînd con
siliului popular nu au fost virate 
consiliului popular, ci pentru ele 
s-a tinut o evidentă extraconta- 
bilâ... Primarul si-a confecționat în 
atelierul-scoală uși metalice si 
porți, plătind manopera, dar... ne- 
putînd să justifice proveniența ta
blei și a fierului-beton din care au 
fost confecționate. S-au constatat 
mari deficiente la construcția gră
diniței din satul Suhulet. unde au 
fost „înstrăinate" — mai precis 
spus, furate — 4 tone de ciment. 
10 tone balast, fier-beton, cherestea 
si alte materiale. Primarul a avut 
un lot în folosință, care a fost lu
crat cu oamenii din comună.

Pentru abaterile săvirșite. secre
tariatul comitetului județean de 
partid a hotărît destituirea lui 
Gheorghe Mantale și prezentarea 
concluziilor cercetărilor în plenara 
comitetului comunal de partid, spre 
a se lua și pe această linie măsu
rile corespunzătoare.

măsuri eficiente

impus lucrări de remediere, ceea 
ce a influențat, de asemenea, pro
ductivitatea muncii — la aceste de
ficiente contribuind si faptul că 
unitatea respectivă folosește unele 
utilaje si scule necorespunzătoare.

Răspunsul subliniază că. în ve
derea eliminării neajunsurilor con
statate. s-au luat următoarele mă
suri : în cursul lunii mai s-a re
calculat producția de covoare, plă- 
tindu-se cooperatoarelor diferența 
de manoperă; pentru ridicarea cali
tății producției, un grup de coope
ratoare vor face un schimb de ex

vîlcene
cazare tn camere cu 
încălzire centrală si un 
restaurant. Cabana 
Riul Vadului este si
tuată pe șoseaua Sibiu 
— Rm. Vilcea in apro
pierea comunei Cii- 
neni. Cabana dispune 
de 12 locuri in camere 
și alte 32 in căsuțele 
campingului. In orașul 
Drăgăsani, vizitatorilor 
li se oferă condiții 
bune de cazare și 
masă la hotelul „Rusi- 
dava".
Foto : Hanul Topologu.

iată, cind se întoarce acasă, constată 
două lucruri care, vorba ceea, „ce 
ție nu-ți place, altuia nu face" ; co
jocul de chilipir făcuse... picioare, 
urmat fiind îndeaproape de un radio- 
casetofon pe care abia îl cumpărase.

— Nu se poate ! își zice pe bună 
dreptate omul, cu inima la gură.

Si, brusc, face o constatare : de lu
crurile cu pricina, care au fost dar 
nu mai sint !. știa numai el. Cră
ciun Nică si prietenul lui de „acti
vitate" sub incidența Codului penal, 
Stanciu Stoica. Indivizii primiți în 
casă cu prilejul chilipirului 1

Om de acțiune, M.B. trece la fapte, 
îl ia de guler pe Crăciun și-1 so
mează scurt :

„DOAR O CUPĂ DE RĂTĂCIRE"
ÎN LABIRINTUL VIEȚII... (ii)

-------------------- :------------  anchetă socială
— Este.— Dați-mi lucrurile pe care mi 

le-ați furat, altfel vă duc la miliție.
Observați 7 Cînd îi căzuse pleașca 

pe cap, omul nostru fusese cuprins 
subit de amnezie, nu-și amintea de
loc că e;Sstă o miliție pentru indi
vizii care umblă cu lucruri de furat. 
In clipa în care a devenit el păgubaș, 
s-a vindecat de amnezie !

Și astfel a ajuns M.B. din chilipir
giu în păgubaș. în postura să for
muleze acum reclamații către miliție 
pentru a fi ajutat să capete înapoi 
lucrurile care... etc., etc... Se-nțelege 
că este dreptul lui să ceară înapoi 
lucrurile ce i-au fost furate și pe 
care va dovedi că-i aparțin cu ade
vărat. Dar tot dreptul lui, de cetă
țean, și, în egală măsură, datoria — 
o datorie morală elementară I — era 
să anunțe organelor ordinii publice 
faptul că i se propun spre cumpărare 
obiecte a căror proveniență nu era 
greu de mirosit că nu-i prea curată. 
Aceasta fie numai și pentru faptul 
că e mai cinstit șă fii cinstit, cum 
spunea un alt interlocutor.

Că e mai cinstit să fii cinstit e 
clar. Pledează pentru asta și următo
rul episod în care cițiva chilipirgii 
au rămas cu buza friptă. Dar despre 
ce este vorba : un individ, G.B., cu 
un cazier destul de încărcat, ma
nierat la culme, tare și în știința de 
a-și alege oamenii, ataca la fix :

— Sint student străin în Republica 

periență la cooperativa „Arta 
populară"' din Satu Mare, unde 
munca este mult mai bine organi
zată. Vopsirea firelor de lină se va 
face in viitor Ia București, in com
plexul Militari, anartinînd de cen
trul de îndrumare a producției si 
creației de artă populară si mește
șuguri artistice. Totodată, verifi
carea calității firelor se va face 
prin probe de laborator, la fabrica 
de tricotaje din Baia Mare : s-a 
prevăzut repararea tuturor gher
ghefurilor deteriorate și procurarea 
de scule corespunzătoare pentru 
tuns lina : pentru rezolvarea ope
rativă a unor probleme de produc-

Pentru intirirea ordinii 
pe șantierele de locuințe

Mai multe scrisori adresate con
ducerii partidului sesizau o seamă 
de aspecte negative si nereguli în 
activitatea I.C.R.A.L. Herăstrău din 
Capitală, atribuindu-le. în princi
pal. directorului acestuia, ing. Mor- 
rr.ocea Zaharia.

în răspunsul Comitetului execu
tiv al Consiliului popular al muni
cipiului București, semnat de vice
președintele F. Ionescu, se arată 
că organele C.F.I. ale consiliului 
popular și D.G.D.A.L. au făcut un 
control de fond la respectiva între
prindere. verificînd si aspectele se
sizate : ca urmare a acestor măsuri 
s-a constatat că în anul 1979. la 
lucrările sesizate în scrisori, s-a 
raportat o producție — neexecutată 
— de 775 187 lei si o manoperă — 
încasată necuvenit — în valoare de 
253 717 lei. S-a constatat, totodată, 
că au avut loc nereguli în atribuirea 
unor locuințe și că s-au executat 
lucrări fără forme legale, iar la 
unele lucrări s-au depășit substan
țial valorile inițiale, fără a se face 
formele legale de suplimentare. Se 
precizează, de asemenea, că s-au 
executat lucrări fără finanțare des
chisă, iar altele au fost executate 
înainte de a se obține toate aprobă
rile legale și finanțarea executării, 
în răspuns se spune că s-au luat 
măsuri de recuperare a pagubelor 
produse și restabilire a ordinii fi
nanciare.

Răspunsul confirmă afirmațiile

Socialistă România, își începea ofen
siva, cu cel mai agreabil ton cu pu
tință și accentul de rigoare, de la caz 
la caz. Am posibilitatea să vă procur 
un magnetofon. Ori un radiocaseto- 
fon. Marcă lux. garantată.

De se prindea in momeală, omul 
trebuia numai să-i dea „studentului" 
un aconto, după care, în aceiași ter
meni politicoși, fixau ziua, ora și 
minutul de intilnire pentru livrarea 
mărfii potrivit prețului stabilit și el, 
în termenii cei mai eleganți, fără 
tocmeală, ca tarabagiii. Și astfel, „stu
dentul străin in Republica Socialistă 
România", cu purtări alese, memo
rate din codul manierelor elegante, 
a reușit în scurt timp să strîngă „pe 

vorbe" 180 000 lei (!) de la oameni 
creduli ori pleșcari prin structură, 
și unii, și alții bucurîndu-se în adin- 
cul ființei lor că l-au prins pe dum
nezeu de picior și norocul în laț. 
Asemenea „noroc" însă, s-a putut 
constata și din rîndurile de mai sus, 
nu trăiește decît o zi, două. Mai 
exact, pină în clipa adevărului—

Ne reîntoarcem la „norocul" de o 
zi al lui Mușat Nelu :

— Prietenul ăsta al tău, din copi
lărie — e vorba despre Crăciun Nică 
n.r. — care te-a adus aici, în arestul 
miliției, pe unde locuia în București 7

— A stat el prin multe locuri.
Normal. Asemenea rara avis își 

mută des cuibul din motive lesne de 
priceput.

— Dar aici, de unde a fost adus 7
— De la o gazdă.
— Mai explicit, Mușat Nelu.
— Păi, stătea cu mai muîți, 

Intr-un fel de subsol, la cineva.
Confirmă lt. major Liviu Che

recheș :
— E adevărat. Gazda primitoare 

se află pe strada Florilor nr. 2. Am 
găsit acolo, îritr-o singură cameră, 
cu și fără forme legale, vreo opt inși. 
Cu și fără ocupație. Gazdele acestea, 
avide de cîștig, unele dintre ele ope- 
rînd la marginea legii sau chiar sub 
incidența ei, produc destul rău in 
poluarea orașelor. 

tie. de livrare a covoarelor si înca
sare a contravalorii lor. cooperativa 
din Tg. Lăpus va fi spriiinită direct 
de U.J.C.M.-Maramures ; se va ur
mări organizarea mai ludicioasă a 
producției și timpului de lucru, se 
va întări controlul calității si se 
vor lua măsuri corespunzătoare îm
potriva manifestărilor de indisci
plină.

In încheierea răspunsului se ara
tă că măsurile respective au fost 
puse în discuția membrilor coope
ratori din unitatea respectivă, care 
s-au declarat întru totul satisfăcuti 
de acestea.

din scrisori potrivit cărora funcțio
nari ai întreprinderii au fost perse
cutați pentru poziția lor principială 
fată de neregulile comise de direc
torul I.C.R.A.L. ; în acest sens, se 
relatează că Adrian Ionescu. tehni
cian principal, a fost schimbat. în- 
tr-o perioadă de timp foarte scurtă, 
in mai multe funcții : Gheorghe 
Costache a fost înlocuit din funcția 
de sef birou plan si numit conta
bil principal, cu minusul respectiv 
de retribuție. El a fost repus în 
funcție cu plata tuturor drepturilor 
cuvenite după ce a fost emisă ho- 
tărîrea definitivă a instanței de ju
decată.

Pentru lipsurile, abaterile si nere
gulile constatate, organele de con
trol au dispus măsuri de sancțio
nare contravențională, administra
tivă și materială a celor vinovati 
(șef șantier, maiștri, dirisinti. șefi 
compartimente etc.). în ce-1 privește 
pe directorul întreprinderii. Mor- 
mocea Zaharia. se menționează că 
acesta „a fost sever criticat la 24 
mai 1979 pentru lipsurile manifesta
te" ; pe baza constatărilor făcute cu 
ocazia verificării. de fond a între
prinderii și a aspectelor sesizate, 
urmează a fi luate măsuri de Biroul 
permanent al Comitetului executiv 
al Consiliului popular al municipiu
lui București — conchide răspunsul, 
care este datat 20 mai 1980.

Neculal ROȘCA

Reînnodăm discuția cu Mușat 
Nelu :

— Și cam citi stăteau în „spațiul 
ăsta locativ 7“

— Vreo 8—9 inși.
— Ai fost și tu acolo 7_  ? ț
— Să încercăm noi un răspuns 7 

Unii din... chiriașii aceștia acceptau 
domiciliul din pivniță pentru că 
n-aveau nici un rost, nu munceau 
nicăieri. Este ?

— Da. Unii se aflau si în situația 
asta...

— Trăind așa. fără căpătîi. nu în
truneau nici condițiile legale să-și 
facă formele necesare unui domici
liu flotant sau stabil, este 7

— Și pentru că încălcau legea si 
din punctul ăsta de vedere, preferau 
asemenea culcușuri, da 7

— Da.
Care altele pot fi la noi „sansele" 

traiului „în treacăt", de azi pe mîi- 
ne. din nemuncă 7 Nu poți pretinde 
dacă nu da^. nu poți cere dacă nu 
muncești, nu poți avea dacă nu pui 
umărul. Cînd unii indivizi uită ase
menea adevăruri elementare se 
produce inevitabil fractura între ne
muncă si drepturile pretinse.

— Spune. Mușat Nelu. totuși, gaz
da asta din strada Florilor nr. 2. — 
este vorba despre- Lepădatu Victor, 
avertizat de citeva ori de miliție 
pentru... subînchirieri în neregulă, 
n.r. — cum accepta să primească sub 
acoperiș — pardon. în subsol ! — inși 
fără nici un rost si forme legale 7

— Dacă-i plăteau...
— Cit dădeau pentru un aseme- 

nfea— confort ?
— După cum mi-a spus mie Cră

ciun Nică. în iur de 200 de lei de că
ciulă. pe lună.

înmulțim 8 „căciuli" cu 200 lei : 
1 600 de lei. Pe lună, pentru un loc 
într-o pivniță unde, nu o dată, lo
cuiau de-a valma chiriași si— chiria
șe. în treacăt fie spus, tot aici a fost 
găsită si T. Maria. Bănos... subsol !

— Ați fost la locul cu pricina, ne

IN LEGĂTURĂ CU ORGANIZAREA 
UNITĂȚILOR COMERCIALE

SI PRESTATOARE DE SERVICII 
pe bază de cotă-parte din încasări

Se află în plină desfășurare acțiu
nea de organizare a unor activități 
comerciale și prestatoare de servicii 
în condițiile Decretului nr. 101/1980 
privind stabilirea pe bază de cotă- 
parte din încasări a veniturilor. Ac
țiunea este mai avansată in județele 
Olt. Argeș, Arad. Constanta. Covas- 
na. Mureș si Buzău.

Totodată, cei interesați, ea șl alțl 
cetățeni, au solicitat unele explicații 
în legătură cu noua reglementare. în 
consecință, specialiști din organele 
centrale de resort — finanțe, organi
zarea muncii, prevederi sociale, coo
perație, comerț — au remis instituții
lor interesate o seamă de precizări. 
Am spicuit din ele citeva răspunsuri 
la întrebări, care au fost adresate și 
redacției, de către cititorii „Scînteii".

Pentru început, publicăm amănunte 
referitoare la activitățile și unitățile 
ce pot fi organizate pe bază de cotă- 
parte din încasări.

Așa cum se prevede în art. 13 din 
decret, genurile de unități ce pot fi 
date în gospodărire și gestiune sînt 
cele cuprinse în nomenclatorul din 
anexa 1 a decre
tului, Stabilirea 
concretă a unită
ților se face de 
către organele de 
conducere colecti
vă ale întreprin
derilor sau coope
rativelor. cu a- 
probarea organu
lui ierarhic supe
rior. în plus, la 
propunerea acestor organe. Con
siliul pentru coordonarea si în
drumarea activității de aprovizionare 
și prestare de servicii către populație, 
împreună cu Ministerul Finanțelor, va 
putea stabili și alte activități decît 
cele din nomenclator. La alegerea 
unităților se vor avea în vedere loca
lurile sau atelierele care au un volum 
redus de activitate, cu 1—3 lucrători 
și care înregistrează o rentabilitate 
scăzută, sint izolate, amplasate în 
locuri depărtate față de localitatea în 
care se află sediul întreprinderii sau 
cooperativei coordonatoare.

O întrebare, adresată inclusiv zia
rului, viza problema orarului în ca
drul căruia noile unități își vor des
fășura activitatea. Sub acest aspect, 
sint de reținut citeva criterii :

— programul de lucru va fi stabilit 
de comun acord cu biroul sau comi
tetul executiv al consiliului popular ;

— el nu va putea fi mai redus de- 
cit al unităților de stat sau coope
ratiste similare ;

— șe va permite desfășurarea acti
vității și peste orele stabilite, cu con
diția respectării normelor legale care 
reglementează domeniul respectiv 
(spre exemplu a orelor limită de des
facere a băuturilor alcoolice).

Interesul stimulat de noua regle
mentare s-a manifestat și sub forma 
unei alte întrebări : se pot efectua, 
la unitățile date în gospodărire și 
gestionare pe bază de cptă-pacte, lu
crări de reparații și întreținere ă bu
nurilor aflate în termen de.garan
ție ? Uniunea Centrală a Cooperati
velor Meșteșugărești consideră că, în 
localitățile cu ateliere speciali
zate, e bine ca acestea să-și mențină 
atribuțiile de asigurare a service-ului 
în perioada de .garanție. în schimb, in 
cazuri excepționale, pentru unele lo
calități în care repararea și întreți
nerea nu se pot asigura prin uni
tățile obișnuite, uniunile județene 
ale cooperativelor meșteșugărești vor 
putea autoriza ca și unor unităti din 
noua categorie să li se poată încre
dința întreținerea/bunurilor potrivit 
H.C.M. 753/1965.

Există priorități la selecționarea 
persoanelor care să preia unități in 
gospodărire și gestiune proprie ?

La această întrebare răspunsul este 
că au prioritate cei ce lucrează și în 
prezent in atelierele respective. Pot 

Răspunsuri
la întrebările cititorilor

adresăm lt. major de miliție Liviu 
Cherecheș. Ce ați putea adăuga la 
cele spuse pînă acum 7

— N-as vrea să insist asupra „sa
lubrității" încăperii In cauză, unde 
predomină mirosurile tari ale unei 
turme de pisici. Dealtfel, stare de 
lucruri explicabilă : „locuiau” atîția 
inși acolo, claie peste grămadă.

— Mă rog, proverbul spune că fie
care doarme precum își așterne. 
Ne-ar interesa acum, in acest stadiu 
al investigației noastre, o părere des
pre asemenea... gazde.

— Drept să spun, tocmai aici vo
iam să ajung. Adică să avertizez 
asupra pericolului la care se expun 
cei care optează spre asemenea 

practici. Un pericol real, in egală 
măsură, pentru ambele părți.

— La ce părți vă referiți 7.
— La gazdele hrăpărețe. în primul 

rînd Oameni dispuși să primească 
în casă pe oricine. Nu de puține ori 
fără forme. închizînd ochii si igno- 
rînd prevederile legale. Nu de puți
ne ori oferind culcuș unor flotanti— 
permanent! de-o viată prin oraș, ori 
unor „păsări" de-o seară ori de-o 
săptămînă.

Paranteza deschisă de locotenen
tul major ne pune pe axul unei pis
te noi. Pentru a ne convinge de în
semnătatea — și. mai ales, de aco
perirea în realitate a afirmației — 
îl lăsăm pentru o vreme pe Musat 
Nelu acolo unde se află și deschidem 
o nouă arteră de investigații. în fe
lul acesta ajungem la lt. col. Gheor
ghe Chirilă, de la sectorul II de mi
liție. Faptele înfățișate de acesta ne 
îngăduie să extragem citeva idei de 
interes. Dar, mai întîi. cuvîntul fap
telor—

— Iordache Ovidiu. din str. Mătă- 
sari nr. 47 — ne spune tovarășul 
Chirilă — îsi vedea liniștit de trebu
rile lui pînă în ziua cînd primește 
în gazdă, pentru 50 de zile (!), împo
triva prevederilor legale, un individ... 
Nici chiriașul interesat să locuiască— 
incognito nu se arăta grăbit cu în
deplinirea formalităților necesare. 
Nutrea, desigur, și el speranța că 
totul se aranjează în viată, dar. spre 

prelua aceste unități pe bază de con
tract și alte persoane din afara uni
tății. numai în situația in care cei 
care lucrează acum nu doresc acest 
lucru.

Dar dacă apar mai mulțl solicltanți 
pentru o anumită unitate ? Cum se 
procedează ? în asemenea situații, 
va opta și decide organul de con
ducere colectivă al întreprinderii sau 
cooperativei, care va analiza toate 
ofertele, hotărînd în funcție de garan
ția morală și profesională, precum și 
de condițiile economico-financiare pe 
care le prezintă persoanele ofertante.

Art. 2 din decret include condiția 
ca persoanele care iau în primire ca
bane sau popasuri turistice să domi- 
cilieze în localitatea în care se află 
unitatea respectivă sau în localită
țile apropiate. în legătură cp aceas
ta, s-a formulat întrebarea : „ce se 
înțelege prin domiciliu în localități 
apropiate" ? Organele de specialitate 
consideră că înțelesul legal trebuie 
desprins prin asimilare cu prevederi
le Decretului Consiliului de Stat nr. 
68/1976 art. 4. Așadar, se consideră 

„localități apro
piate" așezările 
situate pină la 
maximum 30 km 
de locul unde 
funcționează ca
banele sau popa
surile turistice.

S-au forțpr 'st o 
serie de îiÎEjsOări 
in legătură cu do
tarea si aprovizio

narea unităților încredințate pe bază 
de cotă-parte.

Este de reținut, mal lntîi, că fon
durile fixe și obiectele de inventar 
aflate in dotarea atelierului sau uni
tăților in momentul aplicării noului 
regim juridic se pun la dispoziția per
soanelor care le iau în primire. Dar 
se pot aduce in ateliere — cu acor
dul întreprinderii coordonatoare — 
scule și utilaje suplimentare, chiar 
dacă nu sint trecute in contract. De 
asemenea, se pot face unele amena
jări ale încăperii, în vederea sporirii 
funcționalității acesteia.

Toți cei care preiau în gospodărire 
și gestiune unitățile comerciale și 
prestatoare de servicii au dreptul să 
beneficieze de materiale, mărfuri și 
piese de schimb (procurate de între
prinderea sau cooperativa tutelară) la 
prețurile în vigoare pentru unitățile 
socialiste. Plata se poate face nu nu
mai integral, ci și eșalonat în rate. 
Tot în rate se pot procura din ma
gazine utilajele și sculele necesare 
îmbunătățirii activității atelierului 
preluat cu Contract. Un avantaj 
de seamă este acela că persoa
nele care iau în gospodărire și 
gestiune unitățile comerciale și 
prestatoare de servicii vor putea 
să se aprovizioneze și direct, pe 
plan local, , din unitățile comer- , 
dale, Inclusiv de la cele de mic-gros 

, (plițța f.ăritjdU-se îți .acest caz prin j 
Întreprindere sau cooperativă), dar șl « 
de la producătorii individuali, pre
cum și din gospodăria personală. Se 
pot procura astfel toate categoriile de 
produse de care e nevoie, cu excep
ția celor (sortiment foarte limitat) 
care constituie monopol de stat sau 
care se achiziționează prin organe 
unice de achiziție (băuturi alcoolice, 
cereale, piei etc.).

Stimulînd creșterea eficienței și îm
bunătățirea gradului de funcționali
tate a unităților prestatoare de servi
cii. noua reglementare va determina 
dezvoltarea si diversificarea prestă
rilor de servicii către populație, pre
cum și îmbunătățirea continuă a 
acestei activități.

Mihai IONESCU

nenorocul lui. cel aranjat cu ade
vărat (aici înțelegeți : păgubit !) va 
fi tocmai el,

— Cum așa 7
— Intr-o zi ne trezim că respecti

vul chiriaș îsi declină nesilit de ni
meni identitatea și reclamă gazda 
precum că i-a furat Un obiect de va
loare. Și astfel se dă la iveală toată 
neregula. Cit a avut interesul să nu 
i se știe de urmă, chiriașul nostru 
n-a prea auzit de miliție. Cum s-a 
fript însă cu gazda hrăpăreată. cum 
a prins să strige in gura mare : „Să
riți, ajutor, miliție !“. Optică cu care, 
din păcate, ne confruntăm și in alte 
împrejurări.

— Cum s-au lămurit lucrurile pini 
la urmă ?

— Așa cum spune legea: gazda 
dovedită în culpă — ne referim la 
respectarea normelor de închiriere 
— a fost sancționată cu o amendă 
de 5 000 lei chiriașul ce voise pînă 
atunci anonimatul — sancționat și el. 
tot in temeiul legii. Intimplarea are. 
precum bine se poate distinge, un 
dublu invătămînt : si pentru chiria
șul păgubaș, si pentru gazda avară.

N-ar fi singurul învătămint. adău
găm roi. Iar drept orice alt argu
ment. apelăm la un alt fapt în care a 
fost implicat un recidivist. Este vor
ba despre Lopatnicu Fănel. care a 
locuit flotant luni si luni în Bucu
rești — de fapt flotant din cînd in 
cînd. pentru că era mai mult fără 
forme legale la diverse adrese — 
sub ochii îngăduitori ai vecinilor. 
Ultimă adresă a celui în cauză : 
strada Iancu Căpitanu, după ce o 
bună bucată de vreme locuise în 
strada Cireșilor. în acest răstimp, 
Lopatnicu Fănel a săvirsit peste 30 
de fapte cu încadrare exactă în Co
dul penal. Putea mina acestui indi
vid Înrăit să fie oprită la timp 7 De
sigur. Cu elementara condiție ca 
vecinii, cetățenii cinstiți de pe stra
dă. care-1 vedeau toată ziua tăind 
frunză la clini, care știau că nu 
muncește nicăieri, dar o duce bine, 
mersi, să atragă atentia asupra unui 
asemenea mod de trai.

— Putea Musat Nelu să nu alune
ce pe drumul strimta 7 — îl întrebăm 
si noi pe Șerban Alexandru, chemat 
ca martor in scoaterea la iveală a 
adevărului privind actul de violen
tă în care a fost implicat si Musat.

— Putea, afirmă Șerban Alexan
dru. dacă—

— Dacă, ce 7
Se poticnește, caută cuvintele. Cu

vintele care exprimă adevărul sînt 
puține aici. Ele au în vedere 
complicitatea morală, asupra căreia 
vom stărui în următoarea si ultima 
anchetă ne marginea acestui caz su
pus dezbaterii.

Iile TANASACHE
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15 ANI DE LA CONGRESUL AL IX-LEA AL PARTIDULUI 
ani de istorie nouă, revoluționară a patriei,

de puternic avînt creator in construcția socialistă/

JUDEȚUL BRĂILA
»

(Urmare din pag. I)
comitent a crescut sl dotarea tehni
că a agriculturii, unitățile de stat și 
cooperatiste beneficiind de peste 
5 000 de tractoare. 1 800 de combine 
autopropulsate, 2 000 de cultiva
toare si combinatoare. 1 700 de se
mănători. care ne permit să reali
zăm cea mai mare parte a lucrări
lor agricole de bază mecanizat, in
tr-un timp scurt si de calitate. Se 
cuvine să amintim tot aici că ame
najările pentru irigații au luat, de 
asemenea, o mare amploare, de la 
o suprafață, de 25 954 hectare in 
anul 1965 ajungtndu-se. in prezent, 
la aproape 200 000 hectare, ceea ce 
reprezintă peste 66 la sută din su
prafața agricolă a iudetului. iar în 
anul 1985 se va extinde la 73 la 
sută. De la an la an a crescut can
titatea de îngrășăminte chimice, 
erbicide si substanțe pentru comba
terea dăunătorilor. Toate acestea, 
dar in primul rînd mtirica neobo
sită a oamenilor muncii din agri
cultura județului Brăila, au condus 
la obținerea de către numeroase 
unităti a unor producții de peste 
5 000 kg de grîu. 6 000—8 000 kg de 
porumb. 3 000 kg de floarea-soare- 
lui. 60 000—70 000 kg de Sfeclă de 
zahăr la hectar. Si de ce să nu 
spunem cu un sentiment de mln- 

-|.e. dar și de responsabilitate, că. 
..otinind o producție agricolă anua
lă de peste 4 miliarde de lei, ju
dețul se situează în această ramură 
pe unul din locurile de frunte în 
ansamblul producțiilor oe tară.

toate aceste 
permanent — 
socială — al 
trai material

României", despre participarea in 
masă a oamenilor muncii la actul 
de creație tehnico-stiintifică si cul- 
tural-artistică 7...

— Există o firească dificultate in 
alegerea esențialului în această 
spectaculoasă istorie, ea fiind deter
minată de multitudinea si diversi
tatea realizărilor. Totuși, unele mo
mente nu vor putea lipsi din cro
nica acestui deceniu si jumătate, 
ele cistigindu-si un loc de cinste în 
memoria si conștiința generațiilor 
de azi. La. care dintre ele vă putefi 
referi cu precădere ?

— Un răspuns la această Între
bare nu-i deloc ușor de formulat, 
pentru că in istoria acestor 15 ani 
care au trecut de la Congresul al 
IX-lea al partidului numeroase au 
fost faptele demne de a fi reținute 
de memoria tiparului. Există, din 
acest motiv, chiar si o doză de risc 
tn a omite unele dintre ele. Toate 
realizările rămin insă Înscrise In 
această adevărată epopee a mun
cii. care si în județul Brăila, ca de
altfel in întreaga tară, s-a desfă
șurat în acest deceniu si jumătate.

Desigur, primul cuvînt de pre
țuire se cuvine oamenilor, celor 
care au creat inestimabile valori 
materiale si spirituale. Organizația 
județeană de partid, cei peste 60 000 
de comuniști, toti oamenii muncii 
au desfășurat o activitate dinami
că. Plină de responsabilitate, ma- 
nifestînd spirit de inițiativă, mili- 
tînd mereu pentru obținerea unor 
rezultate ne măsura mărețelor 
obiective ale epocii pe care o trăim. 
Oamenii deci merită primul loc in
tr-o ierarhie a onoarei. cei care 
configurat biografia dinamică 
acestui dens fragment de istorie, 
putea da numeroase exemple
colective întregi, de nume de co
muniști. de alti oameni ai muncii, 
tineri si vîrstnici. bărbați si femei

— Cum se reflectă 
împliniri tn procesul 
de esență politică și 
ridicării nivelului de 
și spiritual al oamenilor muncii ?

— Este de la sine înțeles că 
această impresionantă dezvoltare a 
județului a determinat si o creștere 
substanțială a nivelului de trai al 
oamenilor muncii. Au sporit neîn
trerupt veniturile personalului mun
citor obținute din retribuirea mun
cii sl din fondurile sociale de con
suni. s-a lărgit baza materială a 
invătămintului. s-au îmbunătățit 
condițiile de acordare a asisten
tei sociale, s-au dezvoltat cultura si 
arta. Este semnificativ th acest 
sens faptul că. in comparație cu 
anul 1965. desfacerile de mărfuri 
către populație au crescut de peste 
două ori. accentuindu-se tendința 
spre achiziționarea de bunuri de 
folosință îndelungată. De asemenea, 
numai în ultimele două 
s-au construit pesțe 20 000 
tamente în blocuri, atît 
durile statului, cit si din 
populației.

Un alt element de referință 
noul peisaj economico-social al 
detului este pregătirea condițiilor 
necesare dezvoltării rețelei locali
tăților urbane. Din acest Punct de 
vedere, cincinalul actual reprezintă 
o etapă importantă, care Va fi con
tinuată intens in viitorii ani. Ast
fel. chiar din acest an. unele co
mune cum sint Ianca. Movila Mire- 
6ii. însurăței vor deveni centre 
urbane, ele beneficiind deia de 
obiective de tio industrial, blocuri, 
unităti prestatoare de servicii si al
tele. Șl cite n-ar mai fi de adăugat 
despre viata spirituală a județului, 
în mod deosebit odată cu inițierea 
Festivalului național „Cintarea

cincinala 
de apar* 
din fOn- 
cele

au 
a 

A» 
de

din toate domeniile de activitate. 
Dar. pentru că lucrul este practic 
imposibil pe acest spațiu, voi evi
denția cîteva fapte, ai căror autori 
sint tot ei. oamenii.

Un remarcabil moment 11 repre
zintă realizarea, de către harnicul 
colectiv al I.U.G. „Progresul", la 
indicația secretarului general al 
partidului, a celui mai mate exca
vator românesc, cu cupa de 
8—10 mc. Acest fapt amintește de 
o zi istorică pentru locuitorii me
leagurilor brăilene. de acel 7 sep
tembrie 1978. cînd tovarășul Nicolae 
Ceausescu a Întreprins o vizită de 
lucru în județul Brăila. în cuvîn- 
tarea la marea adunare populară 
desfășurată cu acest prilel. secre
tarul general al partidului a apre
ciat că i-au produs o mare satis
facție rezultatele obținute de co
lectivul oamenilor muncii de la 
uzinele „Progresul" îrf realizarea 
unor utilaje de înaltă tehnicitate, a 
excavatorului cie mare capacitate, 
rezultate care demonstrează marile 
disponibilități ale acestui colectiv 
de a duce la bun sfirsit orice sar
cină Încredințată de partid.

Apoi, cum am putea vorbi despre 
ultimii 15 ani de istorie fără a 
aminti că o creație fără precedent 
este Insula Mare a Brăilei, unde in 
anul 1967 a luat flintă cea mai 
mare întreprindere agricolă din 
România, distinsă de trei ori cu 
Ordinul Muncii clasa I pentru re
coltele obținute. în fiecare an. din 
acest Bărăgan dintre ape. pleacă 
spre hambarele tării 36 000 va
goane de produse agricole. As 
aminti, de asemenea, de Șantierul 
naval, extins si modernizat, unde, 
numai in acest cincinal s-au con
struit 50 de nave, cu o capacitate 
totală de 250 000 tdw. de punerea 
In funcțiune a întreprinderii Elec- 
trocentrale. care într-un singur an

(mii hectare)

Dinamica suprafețelor agricole 
amenajate pentru irigații

produce de 3.5 
Ori mai multă 
energie electri
că decît în 
România anu
lui 1939. de noi
le capacități de 
producție de la 
întreprinderea 

„Laminorul", de 
rezultatele bine 
cunoscute în 
tară și peste ho
tare ale. colecti
velor de la Com
binatul de ce
luloză si hlrtic. 
Combinatul de 
fibre artificiale. 
Combinatul de 
prelucrare a 
lemnului, între
prinderea de
confecții etc.

— Facem bi
lanțuri. obiș
nuim si privim retrospectiv si exi
gent spre tot ce-am întreprins pen
tru a putea trage învățăminte si a 
acționa cu eficientă sporită in vii
tor. Vă rugăm, așadar, tpvarăse 
prim-secretar, să sublimați princi
palele obiective spre care isi con
centrează în prezent atenția si efor
turile organizația județeană de 
partid, toți oamenii muncii.

— în prezent, organizația jude
țeană de partid desfășoară intense 
acțiuni polltico-organizatorice si. 
împreună cu toti oamenii muncii, 
depune susținute eforturi pentru 
realizarea tuturor indicatorilor de 
plan, pentru încheierea cu succes, 
înainte de termen, a sarcinilor 
acestui cincinal. Cuvîntările to
varășului Nicolae Ceausescu rostite 
la Consfătuirea de lucru de la C.C. 
al P.C.R. si la ședința plenară lăr
gită a Consiliului National al Oa
menilor Muncii ne-au inarfnat cu
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Cartiere noi de locuințe intr-un oraș care se înnoiește continuu : Brâila
Foto : Darie Constantin

obiective precise deosebit 
mobilizatoare. Desfășurăm o mun
că neslăbită pentru creșterea ro
lului organelor si organizațiilor de 
partid in conducerea științifică a 
tuturor sectoarelor de activitate, 
milităm pentru afirmarea si mai 
accentuată a progresului tehnic. în
noirea produselor si creșterea cali
tății lor. modernizarea tehnologiilor 
de lucru si ridicarea eficientei În
tregii activități economice. O ade
vărată datorie patriotică, pentru 
care nu precupețim nici un efort, 
este creșterea volumului de mărfuri 
destinate exportului si asimilarea 
de noi materiale, piese si utilaje, 
pentru reducerea tot mai substan
țială a importurilor. Totodată, am 
declarat război deschis oricăror for
me de manifestare a risipei de 
materii prime si materiale, com
bustibil si energie. în domeniul in
vestițiilor am concentrat forțele si 
acționăm pentru scurtarea terme
nelor de punere în funcțiune a 
obiectivelor din -plan si atingerea 
parametrilor proiectați tn cel mai 
scurt timp. Sîntem. de asemenea, 
hotărîti să realizăm olanul la con
strucții de locuințe, certitudinea 
Îndeplinirii acestei importante sar
cini regăsindu-se tn măsurile teh- 
nico-organizatorice ne care 
luat In ultimul timp.

Prin tot ce întreprindem 
tim încheierea cu succes a 
lului cincinal, punem baze trainice 
producțiilor anului viitor. primul 
an al cincinalului 1981—1985.

Doresc să subliniez că principa
lele creșteri, de esență, in cincina
lul următor vor fi de ordin calita
tiv. producția ridiclndu-se la Înalte 
cote de exigentă si eficientă. Creș
terea producției va fi determinată 
de creșterea elanului revoluționar, 
a puterii creative a oamenilor mun
cii perfecționați sub .aspect politic, 
profesional si etic la tnălta univer
sitate a uzinei, a celorlalte locuri 
de muncă, afirmîndu-se tot mai 
mult policalificarea și poliser- 
virea. mișcarea de invenții si ino
vații. Dispunem de condiții reale 
pentru afirmarea creatoare a mun
cii de conducere colectivă, a de
mocrației muncitorești, a autocon- 
ducerii si autogestiunli. Ipostaze 
noi. revoluționare ale clasei munci
toare tn tripla sa calitate de pro
prietar. producător si beneficiar.

le-am

ores5- 
actua-

prioritate obiectivelor
cu termen de intrare in funcțiune în acest an!

I 1Începutul e bun-
AȘTEPTĂM CONTINUAREA

La „Timpuri Noi" — București
„Comanda Călărași sub semnul 

urgenței" — este titlul anchetei pu
blicate in ziarul de ieri, in care se 
arată că punerea In funcțiune, în 
acest an, a unor importante obiecti
ve este condiționată de livrarea ne- 
Intirziată a unor utilaje de către 
cinci mari întreprinderi. Reporterul 
nostru s-a aflat ieri într-una din a- 
ceste întreprinderi, de unde rela
tează :

Prin contractul nr. 3520, întreprin
derea bucureșteană „Timpuri noi" se 
angaja, la data de 26 decembrie 
1977, să livreze la 30 iunie 1979 Com-, 
binatului siderurgic de la Călărași 
cristalizatoarele și mecanismele de 
acționare necesare mașinilor de tur
nare continuă. Termenul legal nu a 
fost respectat. Care este acum sta
diul execuției ?

— Au fost pe aici săptămîna tre
cută și tovarășii 
de la Călărași și 
s-au interesat de 
utilaje. Ne-au a- 
sigurat repartițiile 
pentru tabla groa
să necesară la 
cristalizatoare — 
ne-a spus direc
torul comercial al 
întreprinderii, to
varășul Cristian Dumitrescu.

— Cum repartițiile pentru tabla 
groasă 7 Asta înseamnă că nici nu 
v-ați apucat de lucru la ele !

— N-au figurat pe lista de urgen
țe. Am avut alte comenzi în lucru, 
pentru Galați, Călan și Tîrgoviște. 
Acum ne ocupăm și de Călărași.

Tovarășul inginer Varțlav Lucaci, 
jefui secției mecano-energetice, ne 
explică în amănunt, cu proiectele pe 
masă, problemele pe care le ridică 
realizarea utilajelor.

— Nu sint complicat de fabricat, 
dar conțin unele subansamble pe 
care nu știu cum le vom executa, 
conchide șeful secției, strîngînd plan
tele. Trebuie să luăm legătura cu 
proiectanții de la Galați să ne lămu
rească cîteva detalii tehnologice.

Ne Interesăm de cît timp s-au pri
mit proiectele, crezind că tovarășii 
de la „Timpuri noi" au fost luațl în 
pripă cu execuția acestor utilaje. 
Dealtfel, impresia pe care ne-au lă
sat-o discuțiile purtate aici este 
aceea că interlocutorii au aflat abia 
de eurind că trebuie să livreze un 
utilaj care avea termen de execuție 
încă din anul trecut

— Proiectele le-am luat de la „23 
August" acum cîteva luni... Desenul 
de ansamblu nici nu s-a găsit...

între data înscrisă în „cartușul" ; 
desenului — noiembrie 1976 — șl mo
mentul în care purtăm discuția au 
trecut peste trei ani și jumătate. 
Multe dintre planșe sînt ca și noi, 
ozalidul neșifonat dovedește că da 
mult nu le-a atins nimeni.

— Comanda a primit-o inițial în
treprinderea „23 August", care ne-a 
transferat-o nouă după un an. Din 
această cauză a trebuit să luăm pro
iectele de la ei. Dar așa cum s-a 
pierdut proiectul de ansamblu, așa 
s-au rătăcit, se pare, si o serie de 
materiale. Cînd am primit comanda 
de la „23 August" nu ni s-a dat și 
repartiția de materiale, cum ar fi

„COMANDA CĂLĂRAȘI"— 
sub semnul urgenței (U)

fost normal, așa că... am așteptat o 
nouă repartiție.

Așteptarea a durat aproape doi 
ani. timp în care nu s-a făcut practic 
nimic pentru onorarea contractului.

Deși ar fi multe, chiar foarte mul
te de comentat in legătură cu expli
cațiile pe care le-am primit, nu o s-o 
facem, preferind să spunem că ce a 
fost a fost, și cine trebuie să tragă 
concluzii față de situația creată să 
o facă. Acum, important este să ve
dem ceea ce se întreprinde pentru 
ca utilajele să fie livrate marelui 
combinat la termene care să asigure 
punerea in funcțiune a mașinilor de 
turnare continuă.

Există, repet, la Călărași, con
vingerea că muncitorii, conducerea 
Întreprinderii „Timpuri noi" vor face 
tot ce le stă in putintă pentru a re
para o gravă neglijentă — nu are 

rost să arătăm 
cui aparține. Și 
sînt numeroase 
fapte care dove
desc că această 
convingere este 
întemeiată.

în atelierele 
secției mecano-e
nergetice. ne cîte- 
va repere se vedea 

scris cu cretă, clar, comanda la care 
se lucra : „cristalizator C-ls“. Dispe
cerul Florea Ciobanu ne deschide 
magazia unde s-au depozitat o se
rie de piese care vor intra în com
ponența crlstalizatorului și a meca
nismului de acționare.

— Am început să ne ocupăm și de 
comanda aceasta. O vom trece de 
săptămîna viitoare pe lista urgen
țelor, afirmă dispecerul secției.

— Cînd se vor livra primele cris
talizatoare, tovarășe inginer Lucaci 7

— Luna viitoare precis.
— Pe ce vă bazați cînd dați ca 

precis acest termen 7
— Pe măsurile care se întreprind : 

asigurarea în uzină a fabricației cu 
materiale, cu forță de muncă și a 
asistenței tehnice necesare.

Mai sînt însă numeroase lucruri 
de rezolvat si trebuie să afirm cu 
toată sinceritatea că pentru soluțio
narea lor nu se acționează cu toată 
energia, ba. în unele cazuri, chiar cu 
moliciune. Tabla groasă destinată 
cristalizatoarelor nu a sosit incă în 
uzină. Există doar repartiții către 
baza de aprovizionare de la Galați a 
Ministerului Industriei Metalurgice. 
Apoi, cu multă imprecizie ni s-a vor
bit de două echipe de muncitori care 
vor prelua execuția „comenzii Călă
rași". Cînd vor fi formate, cind încep 
pfectiv activitatea 7 Detaliile din pro- 
iecte nu' sînt clare la ora actuală, so
luțiile tehnologice care trebuie adop- 
-tate cino te va elabora ' și ‘mai ales 
cînd 7 Fără a avea răspunsuri clare 
la aceste întrebări, optimismul ingi
nerului Varțlav Lucaci. pe care 11 sa
lutăm și îl considerăm tonic, s-ar 
putea să nu se confirme. Așteptăm să 
scriem peste o lună, ne baza unor 
fante concrete, că tovarășii de la 
„Timnuri noi" au dat un exemplu de 
veritabilă autocritică muncitorească, 
chiar dacă vina pentru lntîrzlerlle In 
onorarea contractelor nu le aparține 
în totalitate.

Dan CONSTANTIN

-------------- ---- SUPUNEM atenției lucrătorilor din agricultură ----------------
0 EXPERIENȚĂ SIMPLĂ, DAR DE MARE VALOARE,

0 IMPORTANTĂ REZERVĂ DE SPORIRE A PRODUCȚIEI ZOOTEHNICE
NUMAI RASELE „DE E- 

LITĂ" ADUSE DIN IMPORT 
SÎNT VALOROASE ? s’ 
mă. pe bună dreptate, că înfăptui
rea programului de dezvoltare a 
zootehniei este condiționată de 
crearea unor efective de anima
le de valoare biologică înaltă, capa
bile să accelereze procesul de ame
liorare a sentelului în tara noastră. 
Acestui scop major i-au corespuns si 
importurile masive de taurine făcute 
de-a lungul anilor, multe din aceste 
animale constituind astăzi nucleul de 
bază — si de fală în același timp — 
al fermelor de selecție. Dar nu des
pre performantele productive ale 
acestor categorii de animale si nici 
despre contribuția lor la îmbunătă
țirea efectivelor de taurine ne pro
punem să vorbim astăzi. în rîndu- 
rile de fată vom pleda pentru „Băl- 
țata românească" sau. mai exact 
spus, pentru reconsiderarea acestei 
rase cu îndelungi tradiții in tara 
noastră.

Care este deci prețuirea de care 
se bucură această rasă 7 în ce mă
sură contribuie ea la îmbunătățirea 
performantelor productive ale tauri
nelor noastre, la creșterea producției 
de lapte si carne 7 Ca să găsim răs
puns la aceste întrebări, ne-am în
dreptat spre Mugeni. o comună din* 
tr-o zonă subcolinară din iudetul 
Harghita. Nu am ales întimplător 
această cooperativă agricolă. Aici 
există o fermă zootehnică ce si-a 
cîștigat meritul de a fi socotită drept 
exemplu de ceea ce înseamnă o uni
tate model, nu atît prin complexita
tea tipului de construcție si rigorile 
științifice ale activității de selecție 
si ameliorare, sau ale formulelor 
moderne de alimentație. Ceea ce 
conferă activității de aici valoare de 
experiență este. înainte de toate, 
ambiția oamenilor de a dovedi că 
din punct de vedere biologic „Băl- 
țata românească" se poate comoara 
chiar cu cele mai bune rase dacă se 
bucură de atentia deosebită Pe care 
ne străduim să o acordăm celor adu
se din import. în plus, această rasă 
mai prezintă si marele avantai că ne 
aparține ca fond genetic si este per
fect acomodată sistemelor specifice 
de Întreținere si condițiilor noastre 
de climă.

Cooperatorii din Mugeni si-au Pro
pus să obțină în acest an. de la 

„Bălțata românească", in condiții 
traditionale de întreținere si- fura
jare. o producție medie de 4 200 litri 
de lapte pe vacă furajată, cu aproxi
mativ 400 litri mai mult decît anul 
trecut. Nu ne îndoim că vom auzi 
voci oarecum iritate care ne vor 
reaminti că in România avem multe 
alte ferme zootehnice c^ deoăsesc de 
multi ani. în mod constant, această 
producție. Dar care este regimul lor 
de furajare 7 Cîte din fermele care

În locul unor disertații — de care nu ducem deloc lipsă 
— șeful fermei de la C. A. P. Mugeni - Harghita 
înfățișează „Bălțata românească" cu totul altfel 
decît acele referate „științifice" care, subapreciind 
potențialul productiv al raselor autohtone, o alungau 

de pe pășunile noastre.
dau 5 000 de litri de lapte la fiecare 
vacă sînt populate cu rase indigene 
crescute vara pe pășuni si hrănite 
suplimentar cu furaje concentrate 
după vechiul obicei al țăranului nos
tru de a stimula vaca să umple sista- 
rul cu lapte, dîndu-i la mulgere doar 
citlva pumni de mălai sau tărîte 7

Din păcate, nu sînt prea multe 
asemenea exemple, cu toate că tra
diționalele tîrguri de animale — ce 
au avut loc tot mai frecvent în ulti
mii ani. in unele zone ale tării — pu
teau constitui un prilei de meditație 
asupra performantelor productive ale 
„Brunei de Maramureș" sau „Bălta- 
tei românești". Și asta pentru că, pro
babil. unii din specialiștii noștri din 
zootehnie au considerat că ar fi mai 
rational să se cumpere pe valută ani
male cu un potential biologic valo
ros. obținute in alte părți, decît să 
pună umărul si să amelioreze rasele 
autohtone.

TRIPLAREA RANDAMEN
TULUI FINEȚELOR. Dar 06 va' 
loare practică prezintă experiența de 
la ferma zootehnică din Mugeni pen

tru unitățile specializate în creșterea 
vacilor din rasa „Bălțata româ
nească" 7

— Cu toate că avem unele rezul
tate bune, cred că experiența noas
tră este modestă în comparație cu 
ceea ce se întreprinde pe plan știin
țific în unele unităti specializate — 
ne spune șeful fermei, tovarășul 
Șandor-Iozsef Benedek. Am por
nit la drum cu singurul scop de 
a obține de la aceste animale 

cît mal mult lapte. Trebuia să 
soluționăm. înainte de toate, pro
blema diferentelor foarte mari de 
producții dintre lunile de oăsunat si 
cele de iarnă-primăvară. mai ales 
cînd este lipsă de furaje. S-a început 
prin ameliorarea pajiștilor si. după 
doi ani. am reușit să le triplăm ran
damentul. Astăzi, pe 70 la sută din 
suprafața cu finețe obținem cîte trei 
coase pe an. Si nu orice fin. ci unul 
de o calitate excepțională, dată fiind 
componenta floristică mult îmbună
tățită. Dar saltul in producția de 
lapte s-a produs abia dună ce am 
reconsiderat rolul furajelor su
culente.

— De ce mai era nevoie de o ase
menea reconsiderare, cînd. la noi. 
această formulă de alimentație este 
nu numai de mult cunoscută, cl si 
indicată.

— Este adevărat. Numai că. vedeți, 
pe multi dintre cei care creștem 
această rasă, relația alimentatie-pro- 
ducție-eficientă ne-a obligat la cu 
totul alte retete decit cele indicate in 
literatura de specialitate. La o pro
ducție mai mare de 3 000—3 300 litri 
de lapte pe vacă furajată nu poți 
continua sistemul traditional de fu

rajare, dar nici aplica principiul „ex
trapolării" rețetelor preconizate la 
hrănirea vacilor din import. în cazul 
băl tatei, acest optim economic se 
cere a fi abordat în toată complexi
tatea lui biologică și economică. Cît 
și pînă unde trebuie mers pe creș
terea producției de lapte 7 Oare la 
aceste animale nu cumva este mai 
rațională o soluție de alimentație 
mixtă si să ne oprim la un anumit 
prag care îmbină armonios cele două 

funcții principale ale rasei: carne si 
lapte 7

LAPTELE: NU RECOR
DURI IZOLATE, Cl NIVEL 
GENERAL RIDICAT. De aceea 
întrebăm : Ce nivel credeți că repre
zintă acest optim economic 7 Există 
stabilită o limită biologică în crește
rea producției de lapte la această 
rasă 7

— Luată strict mecanic, vaca re
prezintă o adevărată „uzină" care, la 
fiecare kilogram de materie primă 
introdusă in plus in „fabricație". îti 
aduce un anumit spor de produse fi
nite. în speță — lapte si carne. Or. 
marea greșeală ce se face în nu pu
ține locuri constă tocmai în această 
goană după recorduri absolute. Cred 
că nu de „recordiste" avem noi ne
voie. ci de cît mai multe animale 
care să ne poată da. bunăoară, în 
această etapă, cîte 3 500—4 000 litri 
de lapte. Desigur, si băltata are o 
anumită limită biologică în creșterea 
producției de lapte. Dacă ar fi să o 
stabilim numai la 6 000 litri, cît obți
nem noi în mod curent de la nucleul 

de „recordiste" pe care ni l-am for
mat fără prea mult tam-tam științi
fic. înseamnă că am mai avea mult 
de făcut pînă a ridica producția fer
mei la acest prag. Chiar Ia actualul 
lot. prin simpla trecere la un sistem 
intensiv de furajare cu concentrate 
s-ar realiza un spor de 700—1 000 li
tri lapte de la flecare vacă. în cazul 
băltatei. nu cred că este economic 
să obținem cu orice preț 5 600 litri 
de lapte la fiecare vacă. Noi igno

răm marea calitate pe care o are 
această rasă — aceea de a furniza 
cei mai valoroși tăurasi pentru in- 
grăsătorii.

— Deci propuneți PROFI
LAREA RASEI PE PRODUC
ȚIA DE CARNE ?

— în principal da. Dar Intîi tre
buie să readucem băltata la robuste
țea ei de altădată. Să preluăm tot ce 
a fost bun în sistemul traditional de 
creștere si să ajungem la unul mo
dern. dar original, de oe urma căruia 
să obținem si lapte si carne. Dar nu 
cheltuind fără discernămînt. Adevă
rul este că. pe măsură ce moderni
zăm tehnologiile de creștere, produc
ția de lapte costă tot mai mult. Unii 
susțin că este rentabil cînd se obțin 
2 000 litri de lapte Ia fiecare vacă. 
Noi ne zbatem însă să nu înregis
trăm pierderi la 4 000 de litri.

— Ce-ar trebui făcut totuși pen
tru a pune ne baze economice aceas
tă activitate 7

— Prima condiție este să econo
misești cît mai mult în perioada pă- 

junatului. Aceasta obligă la o urmă
rire precisă a evoluției curbei de lac- 
tatie. Secretul constă însă in modul 
diferențiat de furajare în primele 
două luni după fătare. cînd se poate 
obține pină la 60 la sută din produc
ția anuală de lapte a unei vaci. Dacă 
In cazul nostru reușești să diriiezi 
procesul de reproducție in asa mă
sură îneît cea mai mare parte din 
efectivul-matcă să prindă această pe
rioadă pe pășuni, poți spune că ești 

salvat. Consumînd iarbă la discreție 
și completîndu-si hrana cu puține 
concentrate, băltata îti dă în aceste 
două luni cîte 25 litri de lapte pe zi. 
Totul este apoi să nu te ambiționezi 
să menții prea mult acest plafon, 
suorasaturîndu-le cu furaje proteice. 
Nu este economic si. pe deasupra, 
poți îmbolnăvi animalele.

— Nu ne-ati vorbit nimic de ac
tivitatea de selecție, de contribuția pe 
care ferma de Ia Mugeni ar putea-o 
aduce la ameliorarea rasei „Băltata 
românească" 7

— Cu toate că avem rezultate 
bune, ar fi nedrept să mă apuc si să 
țin o disertație științifică ne margi
nea experienței de la Mugeni. Ceea 
ce am făcut noi bine este că ne-am 
ocupat să îngrijim si să hrănim cit 
mai bine animalele, iar ne măsura 
posibilităților — să le înlocuim pe 
cele slab productive. E drept, sîn
tem la începutul schemei de amelio
rare si avem certitudinea că. în ur
mătorii trei ani. vom reuși să creș
tem Ia 60—70 la sută ponderea vaci
lor cu un potential productiv de 
20 litri de lapte pe zi. Cred că abia 
din acel moment se va putea vorbi 
Si de contribuția fermei din Mugeni 

la ameliorarea vacilor din rasa „Băl
tata românească". Dar această con
tribuție va avea numai valoarea unei 
picături de ană într-un ocean, dacă 
ținem seama de ceea ce ar trebui să 
se facă în tara noastră pentru recon
siderarea acestei rase care, prin 
multe calități, este chiar superioară, 
celor aduse din import. Să ni se dea 
nouă furajele cu care se hrănesc 
acele animale si sîntem în stare să 
ne prindem cu oricine din tară, să 
obținem la fiecare vacă mai multă 
came si mai mult lapte decît ei 1 Si, 
în plus, sîntem siguri că animalele 
noastre vor ajunge la sfîrsitul peri
oadei de producție toate sănătoase, 
nu schilodite sau cu plămînii si ini
ma șubrezite, cum se întîmnlă in 
unele locuri.

PRINCIPALA INVESTIȚIE - 
SPIRITUL GOSPODĂRESC. 
S-ar putea să nu fi reușit să facem 
o pledoarie prea științifică în favoa
rea performantelor biologice și 
economice ale „Băltatei românești". 
Dealtfel, nici n-a fost în intenția 
noastră așa ceva. Am dorit doar să a- 
rătăm ce rezultate se pot obține de la 
această rasă fără eforturi financiare 
deosebite, ci. în primul rind. printr-o 
investiție de pasiune profesională si 
spirit gospodăresc. Și mai ales prin 
puterea de a avea curajul si răspun
derea de a ne întoarce spre sistemele 
tradiționale de creștere a vitelor si 
de a ne face un titlu de mîndrie ri- 
dicînd producția de lapte si carne a 
tării, in primul rînd prin creșterea 
performantelor productive ale aces
tei rase. Nu de altceva, dar aceste 
vaci au și marele avantai de a fi 
mai obișnuite cu condițiile noastre, 
de a da lapte si carne chiar dacă sînt 
lăsate numai să pască pe pășunile 
noastre bogate. Nu le face rău nici 
plimbarea pînă la pășune : dimpo
trivă. mișcarea le stimulează robus
tețea. precum si funcțiile de repro
ducție si locomotorii. In plus, prin 
acest sistem de creștere s-ar înlătura 
acele cheltuieli nerationale legate de 
furajarea permanentă în iesle. Ca să 
nu mai aducem tn discuție sl alte 
cheltuieli sau incoveniente ne care le 
provoacă „răsfătarea" de care se 
bucură exemplarele elită strămutate 
la noi de pe alte meleaguri.

Iosif POP 
I. D. KISS
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AUTOPORTRET AL POPORULUI
ÎN OGLINDA ISTORIEI

Sala Dalles, gazdă tn 
timp a atîtor prestigioase 
manifestări de artă cu ca
racter îndeosebi retrospec
tiv. reunește de astă-datâ 
omagiul pe care artiștii 
noștri contemporani îl aduc 
împlinirii a 2 050 de ani de 
la întemeierea primului 
stat al geto-dacilor. care se 
leagă de numele unei per
sonalități de prim ordin a 
istoriei antice europene, 
regele Burebista. Expoziția 
strînge laolaltă circa trei 
sute de lucrări de pictură, 
sculptură, grafică, artă de
corativă. semnate de crea
tori din toate generațiile, 
de la maestri consacrati si 
pînă la cei mai tineri ex
ponent! ai scolii românești 
de arte plastice, dovadă e- 
locventă a faptului că o 
mare temă istorică, pagină 
nemuritoare a epopeii na
ționale. reprezintă un vast 
teritoriu, practic inepuiza
bil. de inspirație artistică 
materializată intr-o impre
sionantă diversitate sti
listică. De la evocarea ma
relui rege dac. întemeietor 
al primului stat centrali
zat si independent în sud- 
estul european antic, si 
pină dincoace de constitui
rea unei întregi mitologii 
dacice la români, se întin
de un arc de timp istoric 
si legendar de o mare fer
tilitate artistică : un timp 
de lupte eroice, de activi
tate civilizatoare neîntre
ruptă in care nu putini 
creatori au găsit resurse 
vii pentru opere al căror 
profund mesaj patriotic ni 
se înfățișează în viziuni o- 
riginale. departe de a pu
tea fi reduse la o schemă 
unică, artificială. încreme
nită în vetust ilustrati- 
vism. Căci, așa cum este 
firesc, adevăratilor creatori 
tematica de inspirație isto
rică li se arată nu ca un 
teren plat de searbede re
constituiri. ci ca platforma 
înaltă a unui univers spi
ritual. problematic, a unui 
spațiu mitologic, filozofic 
din care se pot lansa în
drăznețe viziuni artistice, 
metafore cuprinzătoare ale 
existentei noastre istorice, 
ale Îndreptățirii ..ramurii 
obscure" ce a făcut să în
florească si să dăinuie, 
de-a lungul timpului, epoci 
de civilizație si cultură, 
personalități demne de a se 
Înscrie în galeria marilor 
•roi ai lumii.

Tema dacică, tn creația 
de ieri si de azi. este o ve
ritabilă coloană infinită a 
artei românești si ea sim
bolizează. între multe alte
le. statornicia, durata, me
moria vie a originilor, a 
strămoșilor. Dacia, fabulos 
tezaur al lumii vechi, pei
saj locuit de un popor cu 
o cultură străveche, a fer
tilizat gîndirea si imagina
ția marilor noștri poeți, 
pictori, muzicieni, confir- 
mind si configurând acel 
mare adevăr, exprimat cu 
atita pregnantă în zilele 
noastre : un popor care nu 
si-ar cunoaște strămo6ii ar 
fi ca un copil fără părinți.

De la vasta panoramă emi
nesciană din ..Memento 
mori", antrenînd mitul da
cic în spectaculoasa dialec
tică a nașterii si renașterii 
lumilor, si pînă la tăioasele 
învățături morale din „De- 
cebal către popor" de G. 
Cosbuc. de la simbolul pe
renității din „Dacica" lui 
Tudor Arghezi și pină la 
variatele ipostaze ale ace
leiași teme in creația con
temporană. imaginația ar
tiștilor noștri vădește o 
inepuizabilă vigoare, se 
înfățișează ca o plantă 
miraculoasă. cu rădăci
nile adînc înfipte în so
lul veșnic al vîrstelor noas
tre istorice și mitologice. 
Nu există, practic, artă 
care să nu-sl fi pus. prin 
mijloacele proprii, specifi
ce. problema originii si a 
dăinuirii noastre în acest 
spațiu carnato-danubian : 
arta lui Brâncusi. atît de 
nouă și acut modernă. îsi 
trage sevele din același pă- 
mînt străvechi al originilor 
pe care au crescut si lujerii 
firavi ai intiielor manifes
tări de artă națională. A- 
ceastă comunitate spiritua
lă impresionantă a tuturor 
generațiilor de artiști în 
jurul aceluiași motiv artis
tic arată foarte bine că nu 
ne aflăm în fata unei teme 
oarecare, una printre alte
le. ci este vorba despre un 
mit creator fundamental a 
cărui actualitate este, ea

tistul autentic se apropie 
de o mare temă fiind si ră- 
mînînd el însusi. asumîn- 
du-și-o în concordantă cu 
trăsăturile personalității 
lui inconfundabile. nu ră- 
mine mai puțin adevărat 
că tema însăși are si îsi 
impune propriile ei exi
gente si este'nimerit să ob
servăm aid că multe lu
crări vădesc cu claritate a- 
cest lucru. Oricît am dori 
să aducem istoria mai a- 
proape. să o facem mai fa
miliară. operele mărturi
sesc. în felurite moduri, o 
anume solemnitate, de bun 
gust, o distincție hieratică 
pe care le socotim la locul 
lor. căci exprimă o concep
ție matură despre rolul e- 
ducativ al artei de inspi
rație istorică : ea îsi pro
pune să ne înfățișeze tre
cutul. marile personalități 
ale poporului în lumina 
respectului ne care 11-1 da
torăm. Se vădește astfel că 
arta noastră, departe de a 
acredita maniera vetustă, 
prăfuită a unei solemnități 
statioe si a unui eroism de 
panoplie artificială, nu gi
rează. pe de altă parte, nid 
viziunea „dezeroizarită" 
asa-zis ..demitizantă" a is
toriei. recomandată de o 
modă trecătoare ca oricare 
alta. Ea îsi menține un e- 
chilibru si vădește o ar
monie interioară ce izvo
răsc din conștiința creato
rilor că istoria, departe de ILEANA BALOTA : Evocare

ÎNSEMNĂRI DIN EXPOZIȚIA OMAGIALĂ 

DE LA DALLES

însăsl. perenă, nu-si epui
zează resursele si semnifi
cațiile. ci. dimpotrivă, și le 
îmbogățește pe măsură ce 
naște noi si noi întruchi
pări. Mitul dade este un u- 
nivers artistic fără hotare 
pentru gîndirea si imagi
nația creatorilor care știu 
să vadă aici nu o temă ce 
trebuie ilustrată printr-un 
număr, mai mic sau mai 
mare, de creații, ci vasta 
panoramă a vîrstelor uma
nității într-una din înfăți
șările ei particulare, dis
tincte. originale. Cum este 
normal, ea nu se limitează 
la un fragment sau altul al 
acestei suocesiuni iștjorice 
si nid nu răspunde unei 
unice comenzi configurati- 
ve: fiecare operă demnă 
de acest nume aspiră să 
fie. de pe pozițiile prezen
tului. o sinteză a timpului 
întruchipată într-o meta
foră particulară. într-un 
simbol inedit. Cele trei 
sute de lucrări din sălile 
Dalles sînt si ele o mărtu
rie a acestei aspirații de a 
găsi unei realități unice — 
dăinuirea si fapta construc
tivă a poporului român din 
cele mai vechi timpuri pînă 
astăzi — întruchipări cit 
mai diverse si originale. 
Dacă este adevărat că ar-

a fi un teren de joacă, pe
rimetrul experimentelor fa- 
dle. rămine în cele mai 
expresive opere un spațiu 
al marilor si decisivelor 
încercări artistice sinteti
zatoare. cîmpul de probă al 
maturității creatoare. Și 
sînt în expoziția de la Dal
les destule dovezi că isto
ria de ieri si de azi poate 
fi gîndită si văzută în o- 
glinzile pictorilor, sculpto
rilor. grafidenilor în ceea 
ce are ea esențial si peren. 
Pentru artistul contempo
ran. lumea strămoșilor 
noștri nu se reduce nicide- 
cum la o armată monotonă 
și stereotipă de portrete 
martiăle. Pe jos sau căla
re : ea este lumea unor oa
meni pfe care îi simțim 
deopotrivă aproape si ai 
noștri prin Înfățișările lor 
fizice, dar nu mai puțin 
prin ..aerul pe care-1 locu
iesc". prin tivilizatia secre
tă a peisajului în care au 
trăit și pe care le-am moș
tenit. în pietrele din care, 
dacă știm să privim. îi ve
dem urmărindu-ne perpe
tuu. din vestigiile mai pal
pabile sau inefabile ce ne 
vorbesc despre trepte de 
civilizație si cultură, supe
rioară. dar. mai ales, des
pre aptitudinea de a face

istorie, pe deasupra tutu
ror vicisitudinilor. în fasci
nantul si neistovitul de
mers al artei si artiștilor 
de a reface chipul unei 
lumi din mărturiile dvjli- 
zatied sale materiale si spi
rituale. o asemenea expo
ziție nu poate fi. desigur, 
dedt o treaptă. Căd nă
zuiește să afle ceva despre 
o lume ce s-a închis în ea 
însăși, cu orgoliul marilor 
acte inaugurale. în operele 
pe care le-a creat. De a- 
ceea nu vom sti nidodată 
cum arăta meșterul Manole, 
dar ne stă, în schimb, în 
fată, rezistînd timpului, 
portretul minunii de la Ar
geș ce-i încorporează sa
crificiul ; nu vom afla în 
veci chipul meșterului olar, 
avem însă în veri imagi
nea concretă, vie a ..șubre
dului vas de lut" care „trei 
mii de ani a încăput" : cre
ația, arta, nu reține chipul 
material, trecător, al ..ace
luia ce-n smalt te-a-ncre- 
menit". Orgoliul suprem, 
de o mare noblețe umană, 
al creatorului nu este de a 
i se perpetua chipul, ci. 
mult mai mult decît atît. 
opera ce înfruntă veacurile 
Si veda : ..Dar înmuiată-n 
sînge si sudoare. / Unghia 
lui ti-a pus un zbenghi de

floare / Si. ocolindu-ti 
coapsa cu subțire / Chenar, 
i-a dat norodului simțire. I 
Tu poți să fii. el poate să 
nu fie. / Zgîrietura-i teafă- 
ră si vie". Acest vas, ..ciob 
păstrător" în care timpul, 
..veacurile mor" spre a trăi 
de-a pururi în clipa fiecă
rei generații de-a rîndul. 
spune mai mult despre oa
menii acelei lumi dedt fi
delitatea celui mal exact 
portret. Mai bine decît ori
ce, despre strămoși — ca si 
despre noi. în viitor — vor
besc faptele lor. urmele d- 
vilizatiei moștenite, aspira
țiile si izbînzile întruchi
pate în ele. Acestea devin 
în mod legitim mijloacele 
portretizării. Vom întîlni, 
de aceea, in expoziție mul
te lucrări ce inspiră un pu
ternic sentiment al liniștii 
gînditoare. al păcii si so
lemnității potolite, interio
rizate. al unei încordări a 
mintii, mai mult dedt a 
miinii luptătoare încleștate 
pe spadă, simboluri ale ini
milor imbătrînind sub scu
turi și luînd forma lor, dar 
Si Imagini ale scutului în 
repaus, simbol tulburător al 
dorului de construcție — 
cea mai de preț moștenire, 
inalterabilă dimensiune u- 
mană. în asemenea tablouri 
pictorii noștri au intuit 
poate una din cele mai au
tentice trăsături ale lumii 
strămoșilor în care, pri
vind. ne recunoaștem ca 
într-un veritabil autopor
tret al nostru, al celor de 
azi.

C. STANESCU

LIVIU SUHAR: Arcașii lui Burebista OLOIER FILARET: Dacii

tv
PROGRAMUL 1

10.00 Teleșcaală. Ora TV de biologie 
(consultații)

11,00 Roman foileton: Bastardul (seria 
a Il-a). ,, Răzvrătit ii “ (reluarea e- 
pisodului 1)

11,50 Telex
12.00 închiderea programului
16,00 Telex
16,05 Școala la școala noii calități — 

Școala de la Nucet.
14.30 Volei feminin: România — R. P. 

Bulgaria. Transmisiune directă da 
la lași

17,25 Viata culturală. Din cuprins: 
• Poesis. Eminesciana • Festi

valul de poezie ..Mihal Emine seu" 
— a Vl-a ediție • Sub emblema 
Festivalului național ,,Cîn tarea 
României" a Invitatul emisiunii: 
Ion Dodu Bălan a Prin expozi
țiile Capitalei o Mapamond cul
tural: Pablo Casals

18,10 Copilărie, ani de aur. Intîlnlre cu 
Daniela și prietenii săi. Emisiune 
muzical-distractivă realizată în 
Orășelul copiilor

18,33 Desene animate: Sindbad mari
narul

19,00 Telejurnal a 15 ani de istorie nouă 
a patriei — împliniri ale pre
zentului

19.25 La zi în agricultură
19,45 Ora tineretului. Din cuprins: a O 

nouă calitate a muncii, o nouă 
calitate a oamenilor — reportaj 
a Mediaș: instantanee pe sticlă 
și cristal a Două ipostaze ale 
competenței — reportaj-anchetă

a La școala istoriei contemporane
20,25 Concursul și festivalul cînjtecului 

popular „Maria Tănase" — ediția 
a Vl-a, Craiova 1980

20,55 2050 de ani de la crearea primu
lui stat dac centralizat și inde
pendent. Ziridava. Participă: dr. 
loan Horațiu Crișan, prof. N. Ro- 
șuț, directorul Muzeului de istorie 
din Arad, și cercetătorul științific 
Vasile Boroneanț

21., 15 ,,Lilia cui". Adaptare după opere
ta lui Johann Strauss. Premieră 
TV. Scenariul: Constanța Anghe- 
lescu-Drobotă, Florica Gheor- 
ghescu, Laszlo Banky. Spectacol 
realizat la Iași de Televiziunea 
română, în colaborare cu Tele
viziunea ungară. Conducerea mu
zicală: Gheorghe Victor Dușmă- 
nescu. Regia artistică: Dimitrie 
Tăbăcaru

22,05 Telejurnal

PROGRAMUL I

17,30 Radar pionieresc
17,55 Film serial: Război șl pace — re

luarea ultimului episod
18,50 Album coral
19,00 Telejurnal • 15 ani de istorie 

nouă a patriei — împliniri ale pre
zentului

19,25 Buletinul rutier al Capitalei
19,40 Petrodvoreț. Film documentar, 

producție a Btudiourilor sovietice
20,00 Concertul orchestrei simfonice a 

Radioteleviziunii. Transmisiune di
rectă din sala de concerte a Con
servatorului „Ciprian Porumbes- 
cu". Tribuna tinerilor lnterpreți. 
Dirijor: Jose Julian Lombana 
Marino — Columbia. în pauză: e- 
misiunea ,,Viața muzicală în co
locviul criticilor4*

22,03 Telejurnal

Soarele și apa marii - 
surse de sanatate

Mai multi cititori au adresat redac
ției noastre întrebarea dacă în acest 
an există unele situații speciale, con
diții deosebite, contraindicați! medi
cale în legătură cu folosirea facto
rilor naturali de pe litoral — soare, 
aerosoli, apa de mare, ghiol, nă
mol etc.

Pentru o Informare precisă și cit 
mai cuprinzătoare a cititorilor, ne-am 
adresat unităților de cercetare știin
țifică de specialitate, care au dife
rite legături cu problema respectivă. 
Astfel, șefa colectivului de cercetare 
a Soarelui din cadrul Centrului de 
astronomie și știinte spațiale, tova
rășa EMILIA ȚTFREA, cercetător 
principal, ne-a precizat că deși anul 
1980 este unul din anii in care acti
vitatea Soarelui este mai intensă, nu 
prezintă caracteristici speciale în 
ceea ce privește influenta factorilor 
naturali asupra organismului sănă
tos. Dealtfel, fenomenele care au loc 
la suprafața Soarelui în acest an se 
repetă la fiecare 11 ani. Un maxim 
solar asemănător a fost și în 1968, 
iar in 1957 activitatea solară a fost 
mai intensă decît în anul in curs. 
Există și ani care se repetă, sau 
cicluri de 100, de 400 și chiar de 500 
de ani (acestea din urmă pe bază de 
ipoteze și calcule) in care activitatea 
Soarelui este mai intensă.

Specialiștii apreciază că tn anii de 
activitate solară intensă, radiația 
totală emisă de Soare nu se modifi
că : practic, pe Pămint cade aceeași 
cantitate de radiație solară, deoarece 
fenomenele locale solare influențează 
numai straturile înalte ale atmosfe
rei. Emisiile puternice de radiații X 
si de ultraviolete sînt oprite în prin
cipala lor pondere de straturile înal
te ale atmosferei, care acționează 
asemenea unui ecran.

— In aceste condiții se impun mă
suri in ce privește cura la mare ?

întrebarea o adresăm tovarășei dr. 
CORNELIA DEGERATU. medic pri
mar, directoarea Institutului de me
dicină fizică, balneoclimatologie șl 
recuperare medicală.

— Cercetările, studiile specialiști
lor din tara noastră — unele dintre 
acestea avînd o continuitate de 50 
de ani — au pus în evidentă me
canismele de acțiune a factorilor na
turali de cură asupra organismului 
uman, eficienta acestora in diferite 
sezoane; metodologia de aplicare di
ferențiată, eventualele indicații si 
contraindicatii. Aceste cercetări fun
damentează concepția terapeutică 
modernă despre rolul factorilor na
turali de pe litoral în păstrarea să
nătății. în prevenirea îmbolnăvirilor.

Si. desigur, unul din principalii 
factori ai curei heliotnarine este 
soarele. Datele statistice de climă, 
înregistrate riguros timp de un secol, 
arată că temperatura medie a aeru
lui pe litoralul românesc este de 
19,5°—20°C in lunile iunie si septem
brie și de 22’—23"C în iulie si august. 
Durata medie de strălucire a Soare
lui este în iunie de 300 ore. în iulie 
de 345 ore si în august de 317 ore. 
Deci, in aceste luni, condițiile sînt la 
fel de bune pentru cura de soare, 
pentru tratamente sau refacerea să
nătății si a capacității de muncă.

Cura heliomarină — expunerea la 
soare si alternativ băile de mare — 
stimulează funcțiile organismului 
toanai prin folosirea factorilor ter
mici contrastanti. lnsorirea ne plajă, 
urmată de băi în ama mării. în 
acest fel pot fi activate circulația 
singelui. funcțiile sistemului nervos 
și ale celui endocrin, poate fi mărită 
capacitatea respiratorie, efectele în
sumate determinînd o creștere a re
zistentei întregului organism. Cura 
de soare este la fel de bună în tot 
timpul zilei, dimineața fiind mai 
abundente razele ultraviolete, iar 
după-amiază cele infraroșii. La orele 
amiezii solicitarea termică fiind 
maximă, sînt necesare unele măsuri 
de precauție, mai ales tn cazul per
soanelor mai sensibile. în vîrstă ori 
suferinde. Oricum, este indicat să 
fie consultat medicul pentru aseme
nea situații.

— Am retinut că tn acest an cura 
de soare pe litoral nu comportă re
comandări deosebite fată de anii pre
cedent!. Vă rugăm, totuși, să ne spu
neți cum trebuie pregătit organismul 
pentru expunerea la soare ?

— într-adevăr, anul acesta nu pre
supune nimic special față de ceilalți 
ani. La fel ca Întotdeauna sînt valabi
le recomandările cunoscute — de pil
dă aceea că pentru a evita înroșirea 
și chiar arsurile provocate de razele 
soarelui se recomandă o expunere 
gradată, in special a corpului gol, în- 
cepînd cu 10—15 minute in primele 
zile și crescînd apoi treptat pină la 
2 ore. în acest fel se creează condi
țiile necesare formării, la nivelul pie
lii, a pigmentilor protectori, respec-

Informații și recomandări 
utile privind cura la mare
tiv a „bronzului", care reprezintă un 
fenomen de adaptare a pielii, la fac
torii mediului. „Bronzul" acționează 
apoi ca un ecran protector. Este in
dicat ca înainte de a merge pe litoral 
Bă ne pregătim organismul prin cite- 
va expuneri repetate la soare, așa 
incit sosiți pe plaja mării să nu ne 
expunem la insolatii și nici să nu 
pierdem din zilele de cură.

— Cura heliomarină. prin expune
rile succesive la soare și băile de 
mare, este un mijloc de fortificare, 
recomandabil pentru oamenii sănă
toși și copii. In ce privește copiii, 
pentru ei cura heliomarină este mai

Alexandru BRAD

BAC AU • „Stimularea crea
tivității si inventivității prin ac
tivități tehnico-apiicative si ști
ințifice" — aceasta a fost tema 
unei sesiuni de referate si co
municări metodico-stiintifice or
ganizată la Comănești de către 
cadre didactice si pionieri din 
județ. Ea a fost precedată de 
vernisarea unei expoziții cu cele 
mai reprezentative, lucrări rea
lizate de pionieri • în cadrul 
„Lunii educației juridice", care 
se desfășoară in orașele si sa
tele județului, la Casa de cul
tură din municipiul Bacău a 
avut loc simpozionul cu tema 
„Sarcinile ce revin juriștilor in 
lumina Congresului al XII-lea 
al partidului si Congresului al

II-lea al F.D.U.S.". Au fost pre
zentate referate si comunicări pe 
teme de drept penal, drept 
civil și sociologie judiciară. (Gh. 
Baltă).

DOLJ • La Teatrul liric din 
Craiova a avut loc premiera 
absolută a operei „Meșterul 
Manole" de Gheorghe Dumi
trescu. spectacol realizat în. re
gia lui George Zaharescu. di
rectorul Teatrului de Operetă 
din București, scenografia apar- 
tinînd lui Constantin Rusu de 
la Teatrul National din Capita
lă. Și-au dat concursul soliștii 
Constantin Ene. Rodica Mincef. 
Ion Grigorescu. Gheorghe Stoi- 
chitescu. Bogdan Pancu. Gabriel 
Mamali • La Craiova a fost

deschisă o expoziție județeană 
de creație tehnică a pionieri
lor, care reunește peste 200 de 
lucrări din domeniile electroni
că. automatică, construcții radio, 
aero si navomodele. ca si ma
chete funcționale realizate de 
pionierii ce fac parte din cercu
rile tehnico-apiicative din zece 
case ale pionierilor si șoimilor 
patriei, precum si din nume
roase școli generale. (Nicolae 
Petolescu).

MURES O La Galeriile revis
tei „Vatra" din Tg. Mureș a avut 
loc vernisajul expoziției de a- 
cuarelă a Dlasticianului amator 
dr. Silviu Olaru. Exponatele — 
23 de lucrări, unele — premiate 
la cea de-a doua ediție a Festi

„Sâptămîna 
legumelor și 

florilor protejate" 
în cadrul Festivalului „Clnta- 

rea României", la Casa de cul
tură a sindicatelor din Oradea 
s-a deschis, miercuri, prima e- 
diție a „Săptămînii legumelor și 
florilor protejate". La inaugu
rarea manifestării a participat 
prof. dr. ing. Ion Ceausescu, ad
junct al ministrului agriculturii 
si industriei alimentare. Cu acest 
prilej a fost deschisă o expozi
ție cuprinzind peste 150 de spe
cii de legume și flori cultivate 
în tara noastră in spatii prote
jate. Participanții au vizionat, 
de asemenea, expoziția de ma
șini și utilaje realizate prin au- 
todotare, precum și o microseră 
în care sint prezentate tehno
logii moderne de cultivare a le
gumelor și florilor în sere. în 
aceeași zi a avut loc simpozio
nul cu tema: „Cultura legume
lor, florilor și ciupercilor în 
spatii prote jate". în încheiere au 
fost acordate diplome și premii 
unităților care au obtinut pro
ducții sporite de legume si 
flori.

valului national „Cîntarea Româ
niei" — reconstituie peisaje, 
locuri, oameni din continentul 
african, unde autorul si-a des
fășurat mai multi ani activita
tea. Este cea de-a 16-a expozi
ție găzduită în acest an de Ga
leriile revistei tîrgmureșene 
• în prezenta colectivului re
dactional al revistei „Vatra" din 
Tg. Mureș, in municipiul Sighi
șoara a avut loc festivitatea con
stituirii cenaclului revistei „Va
tra" în această localitate, pre
cum și a cercului de traducă
tori de limbă germană, care,

alături de cel de limbă maghia
ră. va milita — sub semnul fră
ției si unității dintre români, 
maghiari, germani — la o mai 
bună cunoaștere reciprocă in 
domeniul culturii și beletristicii. 
(Gh. Giurgiu).

HUNEDOARA • La Hațeg 
s-a încheiat a V-a ediție a festi
valului „Prag de plămădire a 
istoriei românești" în cadrul că
ruia au fost antrenate, mase 
largi de oameni ai muncii, ar
tiști amatori din toate unitățile 
economice si social-culturale ale 
orașului • La Casa de cultură

mult decît necesară, de aceea vi ru
găm să ne arătati In ce constă va
loarea terapeutică a factorilor natu
rali de pe litoral.

— Acest lucru a devenit și mal evi
dent cind s-a constatat că rahitismul 
— boală care afectează creșterea nor
mală a oaselor — apare la copiii care 
sini mai puțin expuși Ia soare. Cer
cetări științifice au demonstrat că 
substanța denumită 7-dehidroco- 
lesterol, care se află In organismul 
uman in piele, este precursorul na
tural al unor vitamine din comple
xul D și că transformarea acestei 
substanțe in vitamina D se face nu
mai sub influența soarelui, a razelor 
solare. Printr-o alimentație normală 
și expunere corespunzătoare la soare 
organismul copiilor iși asigură in mod 
firesc, normal, vitamina D. Desigur, 
se poate suplimenta vitamina D ș! 
prin unele produse (untură de pește) 
sau medicamentoase, dar este pre
ferabilă calea naturală, curele de 
soare care favorizează sinteza vita
minei D în organism. Iată de ce pă
rinții nu trebuie să renunțe nicioda
tă la cura heliomarină pentru copiii 
lor, cind avem privilegiul de a be
neficia de asemenea condiții natu
rale și economico-sociale. Ca și in 
alți ani — litoralul oferă condiții de 
refacere sau de păstrare a sănătății 
tuturor oamenilor, urmind ca opțiu
nea pentru o anumită perioadă sau 
cură să se facă și cu recomandarea 
medicului.

Elena MANTU

„CA R USEL
Alexandru Brad este 

un poet liric prin ex
celență. Un poet in 
toată puterea cuvîntu- 
lui, iar poezia lui este 
viață din viată, dis
tilată la marile tem
peraturi ale sufletului. 
Totul este proaspăt, 
spontan, natural in liri
ca lui Alexandru Brad 
ale cărui rădăcini se 
pierd in sat și in 
afundul istoriei :
„De-atît amar pesta 
răbdarea lor / Din ră
dăcini și oasele mă 
dor, / Mă luminează 
noaptea și mă strigă / 
Cu foame de pămint 
și mămăligă, / Cu sîn- 
gele 
buza 
nitii 
Cuza 
cia 
Nicicind 
gîndu-înstrăinării. / De 
glorie zidită-n altă 
parte, I Ci doar de 
viată liberă șl moarte / 
Primită-n față înțe
lept, ce nu e / Decît 
pămintului din ei sta
tuie" („Rădăcini").

Din această perspec
tivă a obîrșillor socia
le șl spirituale, a ge
nezei liricii lui Ale
xandru Brad mi se 
pare exactă caracteri
zarea făcută de poetul 
Ion Gheorghe pe co
perta exterioară a vo
lumului : „Iată-1 
Alexandru Brad, 
pînă peste cap implan
tat in solul bătăliilor 
realității, scuturîn- 
du-se atît cit trebuie 
de toate țarinile. El 
vine în poezie dintre 
ziariștii de linia întîi 
ai presei noastre fier
binți. S-a spus că zia
ristica are calitatea 
actului capital prin 
care Eroul grec atin
gea pămtntul cu tăl
pile și primea puteri.

ce-a ars țărinii 
— / Toți răstig- 

lrrtru Domnul 
I Și intru veșni- 
lor și-a țării / 

munciți d«

pe 
cel

Noi zicem că ziaristi
ce are și in calitatea 
ce-o ispășește 
de la Carpati. 
băgtndu-se 
glezne în 
la 
pînă 
fundă 
luptă, 
gerea 
faptul 
tai bărbăția filozofică 
a cinteculul : cartea 
de poeme ce a păstrat 
numai Fiorul celor la 
care a fost martor pe 
viață. Adică Esența : 
ceea ce « dincolo d« 
om și. dincolo de fap
tele iul zilnice, istori
cul și legendarul ; 
ceva de-totdeauna, 
pentru totdeauna. A- 
dică Poezia ca realita
te de sine stătătoare ; 
ce se alege dintr-o 
viață de om trăită cu 
demnitate și răspun
dere".

O caracterizare me
morabilă a ideii de 
prezentă a Poeziei ca 
mod de existență si a 
drumului concret de 
la ziaristică la poezie 
care merită să fie ci
tată tn Întregime.

Surprinde, îndeosebi, 
puterea poetului de a 
esentializa trăirile si 
de a concentra expre
sia ; deoarece multe 
din poeziile lui au di
mensiunile unui catren, 
precum „închipuire la 
Putna" sau „Inscripție 
pentru Horea", din 
care cităm : „Deasu
pra mă mai hintuie 
furtuni. / Viclene ploi 
cu soare mă răsfață, / 
Treji, în adincuri, 
bărbătești goruni / 
Stau gata să mai moa
ră-a doua viață". E 
păcat însă că versul 
ultim al unor aseme
nea catrene nu are o 
suficientă forță su-

Eroul 
care 

pină ia 
tărină, pină 
in pămint, 
git, se scu- 
terenul de

briu 
la 
in
Dar, din smul- 
lui din teren și 
diurn a rezul-

gestivă care să lumi
neze mai mult ideea 
poetică atit de bine 
concentrată. De o fru
moasă varietate tema
tică, poezia lui Ale
xandru Brad ne cu
cerește și prin varie
tatea prozodică întinsă 
pe o mare claviatură, 
de la lirica populară, 
de Ia forme fixe. Ia 
lirica modernă, elibe
rată de canoanele 
prozodiei tradiționale 
care tinde a se con
topi, uneori, precum 
în Identitate, eu poe
mul intr-un ver» sau 
cu poemul în proză, 
realizate din efortul 
de a defini gnomic, 
concentrat sentimente, 
gînduri și noțiuni : 
„Din totdeauna si pînă 
în veșnicie / e patria 1 / 
Sudoarea de pe frun
tea tuturor I e pa
tria ! / Ființa aleasă, 
ca ochii curată / • pa
tria 1 / Cămașă da 
prunci tn jocul da 
sorți / • patria I / Pa
tria • mai presus da 
viață și moarte ! / Ca 
soarele 
ca 
ape !“. 
gînduri 
poetice 
alocuri 
Înnobilat de 
cirea și 
proverbului, a maxi
mei și a sentinței mo
rale. a ceea ce nu
meam valoare gno
mică.

Forța de rezistentă 
a volumului Carusel 
de Alexandru Bradjx 
apărut la editura Emi- 
nescu, o constituie pu
ritatea și intensitatea 
lirismului, autentici
tatea trăirilor și mal 
puțin conceptele filo
zofice.

e patria 1 / Și 
nepieritoarele-i 
Sentimente și 
frumoase. Idei 
generoase. Pe 
versul se cere 

st.răiu- 
profunzimea

Ion Dodu BĂLAN

„ROMÂNIA-FILM" prezintă în continuare 
la cinematograful „Studio" din Capitală

„Sâptămîna filmului francez"

Imagine din filmul „Salut, actoruie I".

în program : Joi 19 iunie — FEMEIUȘCĂ. Vineri 20 iunie — SALUT, 
ACTORULE! Simbătă 21 iunie — PRIMA CĂLĂTORIE. Duminică 22 

iunie — VISĂTOR NEFERICIT
„Sâptămîna filmului francez" se va desfășura si in municipiile IAȘI 

(20—25 iunie). CLUJ-NAPOCA (23—28 iunie) și TIMIȘOARA (26 iunie — 
1 iulie).

din Brad ■-• deschis expoziția 
„Muncă si creație" cu lucrări 
realizate de elevi si cadre di
dactice. (Sabin Cerbu).

MARAMUREȘ • In spiritul 
bunelor tradiții ale mișcării co
rale maramureșene si ale culti
vării in rindul copiilor a dra
gostei pentru creația populară. 
Casa pionierilor sl șoimilor pa
triei din orașul Tg. Lăpus a or
ganizat un festival folcloric. Au 
participat formații corale ale 
copiilor din aproape întreaga 
zonă a Lăpusului. printre care 
cea din comuna Lăpus — lau
reată a Festivalului national 
„Cîntarea României" — cele din 
Costeni. Ungureni. Rohia. Groșii 
Tibleșului. membrii cenaclului

„Pintea" de poezie si muzică al 
Casei pionierilor si șoimilor pa
triei din Tg. Lăpuș, precum și 
copiii din comuna de peste 
munte. Ieud. (Gh. Susa).

TULCEA • în cadrul săptă
mînii culturale a orașului Măcin 
s-a organizat un simpozion pe 
tema „Cultura materială si spi
rituală a geto-dacilor în epoca 
lui Burebista". Cu același prilej 
filiala județeană a arhivelor sta
tului a deschis la casa de cul
tură din localitate o expoziție 
sub genericul „Documente re
prezentative ale istoriei patriei". 
(N. Amihulesei).

BOTOȘANI • între 17 și 22 
Iunie, în orașul Săveni se des
fășoară cea de-a opta ediție a

Zilelor culturii sl educației »o- 
cialiste. Prin simpozioane, dez
bateri șl mese rotunde ce au 
loc în întreprinderi, institutil si 
sate, actuala ediție Îsi propune 
să aprofundeze orientările si 
indicațiile date de tovarășul 
Nicolae Ceausescu Ia recenta 
ședință plenară lărgită a Con
siliului Național. al Oamenilor 
Muncii. De asemenea, au loc 
numeroase manifestări dedicate 
împlinirii a 15 ani de la cel de-al 
IX-lea Congres al partidului, 
precum si aniversării a 2050 de 
ani de la crearea primului stat 
dac centralizat sl independent 
sub conducerea lui Burebista. 
(Silvestri Ailenei).
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TOVARĂȘUL ȘTEFAN VOITEC
A FOST AIES MEMBRU TITULAR Al ACADEMIEI

REPUBLICII SOCIALISTE ROMANIA
Miercuri după-amlază a avut loc 

sesiunea Adunării generale a Aca
demiei Republicii Socialiste Româ
nia. în cadrul căreia tovarășul Ștefan 
Voitec. membru al Comitetului Po
litic -Executiv al C.C. al P.C.R.. vi
cepreședinte al Consiliului de Stat al 
Republicii Socialiste România, a fost 
ales membru titular al Academiei.

Luând cuvintul în deschiderea se
siunii. acad. Gheorghe Mihoc. pre
ședintele Academiei Republicii So
cialiste România, a propus, in nu
mele Prezidiului Academiei, alegerea 
ca membru titular al Academiei a 
tovarășului Ștefan Voitec. militant 
activ al mișcării socialiste si comu
niste din tara noastră pentru dez
voltarea României pe calea progre
sului și civilizației. Alegerea sa ca 
membru al Academiei Republicii So
cialiste România la secția de științe 
economice si sociologice, a spus vor
bitorul. este expresia elocventă a re
cunoașterii calităților sale remarca
bile in domeniul științelor si cultu
rii. a celor peste 60 de ani de ac
tivitate neobosită pentru triumful so
cialismului si comunismului pe pă- 
mintul României. Angajat încă din 
tinerețe în înfăptuirea aspirațiilor 
clasei muncitoare, tovarășul Ștefan 
Voitec este un colaborator apropiat 
al celui mal Iubit fiu al poporului 
nostru, tovarășul Nicolae Ceausescu, 
personalitate proeminentă a lumii 
contemporane, militant de frunte al 
mișcării muncitorești si comuniste 
internaționale. Slujind patria si parti
dul cu devotament si căldură, tova
rășul Ștefan Voitec face dovada 
înaltelor calități revoluționare, a 
cur -lui și demnității, a respectu
lui centru om și problemele sale.

A luat apoi cuvintul acad. Ion 
Ursu, prim-vicepreședinte al Consi
liului National pentru Știintă și Teh
nologie. ..îmi revine onoarea deose
bită. a spus vorbitorul, de a expri
ma forului nostru academic. Adună
rii generale a Academiei, din 
partea tovarășei academician Elena 
Ceausescu, membru al Comitetului 
Poliție Executiv al C.C. al P.C.R., 
prim . viceprim-ministru al guvernu
lui, președintele Consiliului National 
pentru Știintă și Tehnologie, un spri
jin ’âeosebit de călduros față de pro
punerea Prezidiului Academiei Re
publicii Socialiste România de alege
re' a tovarășului Ștefan Voitec ca 
membru titular al Academiei*1.

Prin această alegere, a arătat vor
bitorul. Academia cinstește o viată 
pusă in slujba înaltelor idealuri de 
libertate si demnitate ale tării și po
porului si se onorează, numărind in
tre membrii ei un om de mare dis
tincție intelectuală si un militant po
litic de mare merit.

Au mai luat .cuvintul prof. Mih- 
nea Gheorghiu, membru corespondent 
al Academiei Republicii Socialiste 
România, președintele Academiei de 
științe sociale și politice, academicie
nii loan Anton si Cristofor Simio- 
nescu. vicepreședinți ai Academiei 
Republicii Socialiste România, acad. 
Ștefan Pascu, .prof, Tudor Ionescu, 

p V -ncr7
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vremea
Timpul probabil pentru zilele de 20, 

21 și 22 iunie. în țară: Vreme în gene
ral instabilă. Cerul va fi temporar no- 
ros. Vor cădea ploi locale, mai ales 
sub formă de averse. însoțite de des
cărcări electrice, mai frecvente în 
vestul și nordul țării. Izolat, cantită
țile de apă vor putea depăși 20 de litri 
pe metru pătrat. Vint slab, pină la
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Pregătiri pentru
Se aprinde flacăra olimpică
Astăzi. în străvechea Olimpie din 

Peloponez va avea loc ceremonia a- 
prinderii flăcării olimpice, care va fi 
transportată apoi de ștafete la Mos
cova. unde va arde în timpul desfă
șurării celei de-a XXII-a ediții a 
jocurilor Olimpice de vară. Flacăra 
va fi aprinsă de la Soare de către cu
noscuta actrită Maria Moscoliu. care 
interpretează rolul primei preotese a 
templului Herei incepind din anul 
1964. înainte de J.O. de la Tokio.

Intr-o declarație făcută ziariștilor. 
Maria Moscoliu a spus că aorinzind 
focul sacru ea transmite oamenilor 
un mesaj de pace, de încredere și 
speranță si a urat succes participan- 
ților la Jocurile Olimpice.

De la Olimpia, trecînd prin Pyrghos, 
Patras. Corint. Megara, Eleusis, fla
căra va ajunge la 20 iunie la Atena, 
unde va avea loc. de asemenea, o ce
remonie pe stadionul de marmură, 
unde s-a desfășurat prima ediție a 
Jocurilor Olimpice din 1896. In con
tinuare. flacăra va fi purtată de mii 
de atleti prin Bulgaria. România și 
U.R.S.S.. urmind să ajungă la Mos
cova la 19 iulie.

IERI, ÎN DIVIZIA B LA FOTBAL

Campionatul categoriei B la fotbal 
a programat miercuri meciurile 
penultimei etape. In seria a II-a. 
fruntașa clasamentului, Progresul 
Vulcan București, continuă seria suc
ceselor. Jucind la ■ Tr. Măgurele cu 
echipa Chimia, fotbaliștii , bucureș- 
teni au obtinut o meritată victorie cu
2—0 (0—0) prin punctele marcate de 
Cristea (min. 69) și C. Zamfir 
(min. 50).- în Capitală, pe stadionul 
„23 August", cea de-a doua clasată. 
Rapid, a învins cu 3—1 (1—1) pe Pan
durii Tg. Jiu, prin golurile marcate 
de Grosu. Pentru oaspeți a Înscris 
Gugu.

In clasament. Progresul Vulcan are 
acum 42 puncte, fiind urmată de Ra

Lozul în plic - un succes la indemîna tuturor
k

La seriile de Loz tn plic afla
te în vînzare. participantii oot 
obține autoturisme ..Dacia 1 300“ 
și ..Skoda 120 L“, cîștiguri in 
bani de 20 000. 10 000, 5 000, 2 000 
lei etc. în mediul urban și ru
ral. Lozul în plic poate fi pro
curat în permanentă de la agen
țiile Loto-Pronosport. vinzătorii 

membru corespondent al Academiei, 
academicienii Nicolae Teodoresfu și 
Radu Voinea, prof. Roman Moldovan, 
membru corespondent al Academiei, 
și acad. Radu Codreanu.

Vorbitorii au subliniat că tovarășul 
Ștefan Voitec face parte din rîndul 
acelor prestigioase personalități ale 
culturii românești care și-au con
sacrat viata cauzei maselor populare. 
Independentei si suveranității patriei 
noastre.

în alocuțiunile rostite a fost re
levată activitatea desfășurată de to
varășul Ștefan Voitec In mișcarea 
socialistă, impunîndu-se prin fermi
tatea cu care a militat pentru înfăp
tuirea idealurilor de dreptate socia
lă ale clasei muncitoare ale maselor 
populare In general, pentru apărarea 
drepturilor și libertăților democrati
ce. Împotriva fascismului intern și 
hitlerismului. S-a arătat că tovarășul 
Ștefan Voitec a avut un rol primor
dial în făurirea. în aprilie 1944. a 
Frontului Unic Muncitoresc, care a 
constituit un factor hotărltor în asi
gurarea succesului revoluției de eli
berare socială si națională, antifas
cistă si antiimperialistă din august 
1944.

S-a subliniat că. după 23 August 
1914. tovarășul Ștefan Voitec. înde
plinind funcția de secretar general 
al Partidului Social-Democrat, a mi
litat cu consecventă pentru unifi
carea organizatorică șl politică a cla
sei muncitoare, act ce și-a găsit îm
plinirea în februarie 1948. S-a relevat 
că tovarășului Ștefan Voitec. mem
bru al C.C. al P.C.R. de la unificare, 
i s-au încredințat munci de înaltă 
răspundere în conducerea partidului 
Si statului, adueîndu-si o importantă 
contribuție la edificarea societății 
socialiste multilateral dezvoltate pe 
pămîntul României.

In același timp, cei care au luat 
cuvintul au reliefat aportul tovară
șului Ștefan Voitec. în calitatea de 
ministru al educației naționale, în 
primii ani ai revoluției populare, la 
așezarea școlii românești pe teme
lii noi, Ia elaborarea unor reforme 
cu caracter decisiv pentru democra
tizarea învătămîntului, pentru trans
formarea școlii într-un bun al în
tregului nostru popor.

Referindu-se la activitatea publi
cistică a tovarășului Ștefan Voitec, 
vorbitorii au arătat că numeroasele 
sale articole și studii publicate de-a 
lungul anilor au fost consacrate unor1 
momente importante din istoria 
clasei muncitoare, ele remareîndu- 
se prin analiza profundă a realită
ților social-politice interne șl inter
naționale, prin larga viziune mate- 
rialist-dialectică asupra dinamicii 
vieții sociale, fiind expresia gîndi- 
rii și acțiunii unui revoluționar și 
patriot luminat.

S-a relevat că tovarășul Ștefan 
Voitec, cărturar de înaltă ținută 
științifică, revoluționar și patriot, 
constituie un exemplu de îmbinare 
a activității științifice cu cea social- 
politică. i
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moderat, cu intensificări de scurtă du
rată. Temperaturile minime vor fi cu
prinse între 6 și 16 grade, iar cele 
maxime între 16 și 26 de grade, pe a- 
locuri mai ridicate. Izolat, condiții de 
grindină. în București: Vreme în ge
neral instabilă, cu cerul temporar no- 
ros. Ploi sub formă de averse. înso
țite de descărcări electrice, îndeosebi 
după-amiaza Vînt moderat, cu inten
sificări de scurtă durată. Minimele vor 
fi cuprinse intre 11 și 13 grade, iar 
maximele între 24 și .26 de grade. Con
diții de grindină (Ileana Mihăilă, me
teorolog de serviciu).

J.O. de la Moscova
Succese ale înotătoarelor 

noastre la Bratislava
In ultima zi a concursului in

ternațional de natatie de la Bratis
lava, Carmen Bunaciu a cîșligat 
proba de 100 m spate cu timpul de 
1’04”41/100, întrecindu-le pe Michele 
Ricaud (Franța) — l’04”88/100 și Bri
gitte Meinecke (R.D. Germană) — 
l’07”17/100. Proba feminină de'400 m 
mixt a fost dominată de înotătoare
le românce, care au ocupat primele 
două locuri prin Mariana Paraschiv 
— 5'02'T7/100 și Irinel Pănulescu — 
5'02”67/100. pe locul trei situindu-se 
Capkova (Cehoslovacia) — 5’06"43/100.

In proba masculină de 200 m spate 
cîstigată de francezul Delcourt — 
2’06”51/100, sportivul român Mihal 
Mandache s-a clasat pe locul doi. cu 
un nou record national : 2'07”75/100. 
Noi recorduri ale României au mai 
stabilit Brigitte Prass — 2’42”71/100 
la 200 m bras (a ocupat locul 4) și 
echipa feminină de ștafetă 4x100 m 
mixt (Carmen Bunaciu, Brigitte 
Prass, Mariana Paraschiv si Irinel 
Pănulescu). clasată pe locul secund, 
cu timpul de 4'26”38/100.

pid cu 41 puncte. Ultima etapă are 
loc duminică. Alte rezultate: Serial: 
Progresul Brăila — F.C. Constanta
3—1 ; C.S.M. Suceava — F.C.M. Bra
șov 1—0 ; Energia Gh. Gheorghiu 
Dej — Nitramonia Făgăraș 3—1 : 
Seria a II-a : Poiana Cîmpina — 
Energia Slatina 2—1 ; Rulmentul Ale
xandria — Metalul București 2—1 ; 
Autobuzul București — Șoimii Sibiu 
3—0 ; F.C.M. Giurgiu — Petrolul Plo
iești 2—2 ; Mecanică Fină — Flacăra 
Moreni 6—0 ; Chimica Tîrnăveni — 
Gaz Metan Mediaș 2—1 ; Seria a 
III-a : F.C. Bihor — F.C.M. Reșița 
5—1 ; U.T. Arad — Aurul Brad 3—0 ; 

.■Metalurgistul Cugir — Corvinul Hu
nedoara 4—3 ; Minerul Moldova 
Nouă — C.F.R. Cluj-Napoca 1—1.

volant!, unitățile din comerț si 
cooperația de consum, precum 
Si de la oficiile poștale din în
treaga tară. Simplu, atractiv și 
avantajos. Lozul in plic se bu
cură de o largă popularitate, 
datorită frumoaselor satisfacții 
pe care le procură unui mare 
număr de participant!.

Cronica zilei SESIINEI IIINSILIl LI 1 DE AJUTOIl ECONOMIC RECIPROC
Vizita delegației Partidu

lui Socialist Portughez. AflBta 
în țara noastră la Invitația Comite
tului Central al Partidului Comunist 
Român, delegația Partidului Socialist 
Portughez, condusă de tovarășul Ma
rio Soares, secretar general al parti
dului, a efectuat, împreună cu soția, 
in cursul zilei de miercuri, o vizită 
în nordul Moldovei.

Pe aeroportul Sal cea. oaspetele a 
fost întîmpinat de Traian Gîrba, 
prim-secretar al Comitetului județean 
Suceava al P.C.R., de alte persoane 
oficiale.

Au fost vizitate obiective econo
mice, turistice, monumente istorice 
și de artă feudală românească.

Primul secretar al comitetului Ju
dețean de partid a oferit un dineu 
în onoarea secretarului general al 
Partidului Socialist Portughez.

★
Societatea de Cruce Roșie din 

Republica Socialistă România ți Co
mitetul National Român pentru 
U.N.I.C.E.F. au trimis Crucii Roșii 
din Nicaragua un ajutor compus din 
truse de prim ajutor, lapte praf. îm
brăcăminte pentru copii și rechizite 
școlare.

Ajutorul este destinat să sprijine 
acțiunea de alfabetizare si de edu
cație sanitară a populației inițiată de 
guvernul de reconstrucție națională 
al Republicii Nicaragua. în cadrul e- 
forturilor pentru emanciparea econo
mică și social-culturală a tării.

★
în Capitală a avut loc. miercuri, 

vernisajul Expoziției de creație știin
țifică și tehnică, organizată de Co
mitetul Uniunii sindicatelor din pre
să. poligrafie si edituri și Centrala 
industriei poligrafice.

Marcind încheierea etapei pe ra
mură a acțiunii de creație științifică 
și tehnică, desfășurată în cadrul 
Festivalului National „Cîntarea 
României" pe perioada 1979—1980, 
expoziția reliefează, prin panouri. 
grafice și o largă gamă de produse, 
eforturile depuse de muncitorii poli
grafi pentru introducerea progresu
lui tehnic și organizarea științifică a 
producției si a muncit

★
Comitetul National pentru Apăra

rea Păcii face cunoscut că adunarea 
publică în cadrul căreia va avea loc 
tragerea la sorti a premiilor oferite 
patticipantilor la concursul pe bază 
de buletine ..Fondul Păcii" cu tema 
..Dezvoltarea intensivă și multilate
rală a României — contribuție de 
mare însemnătate la cauza păcii, so
cialismului și progresului în lume", 
organizat de C.N.A.P.. va avea loc 
duminică, 29 iunie, ora 9.00. la Casa 
de cultură a sectorului 2, str. M. Emi- 
nescu nr. 89, București.

(Agerpres)

De la Centrul de fizica 
Pămîntului și seismologie

Centrul de fizica Pămîntului și 
seismologie anunță că in ziua de 
18 iunie 1980, la ora 10,47 minute și 
54 secunde, s-a produs în regiunea 
Vrancea, la adincimea de circa 
70 kilometri, un cutremur cu magni
tudinea 4.1 (scara Richter).

Intensitatea cutremurului în zona 
epicentrală a fost de 3 grade (scara 
Mercalli). Cutremurul a fost înregis
trat la București cu intensitatea de 
2 grade. -* 3

■ " Nu s-au produs nici un feL de 
pagube materiale.

PRONOEXPRES
NUMERELE EXTRASE

LA TRAGEREA DIN 18 IUNIE 1980
Extragerea I : 7 15 30 33 36 19
Extragerea a II-a : 11 25 35 45 42 43
Extragerea a III-a : 39 30 40
Fond total de cistiguri : 1 303 625 leî 

din care 276 519 lei report lâ cate
goria I.

LA TÎRGOVIȘTE 

Festival național pionieresc 
de minibaschet

Municipiul Tîrgoviște este. în aces
te zile, gazda celei de-a 14-a ediții a 
Festivalului national pionieresc de 
minibaschet — manifestare sportivă 
din cadrul Dăciadei — la care sînt 
prezenți peste 1 400 de copii din 140 
de școli, cluburi si asociații sportive.

Concurentii sînt grupați în 4 cate
gorii. băieți și fete între 8—10 ani șl 
10—12 ani. iar meciurile se desfășoa
ră în 12 baze sportive din municipiu.

Aflati la Tîrgoviște, micii sportivi 
participă totodată si la numeroase 
acțiuni cultural-educative, iar pentru 
cadrele didactice care îi însoțesc se 
organizează dezbateri pe teme de 
specialitate. După cum ne-a informat 
prof. Stelian Gheorghiu — conside
rat părintele mini baschetului româ
nesc — cu acest prilej se stabilește si 
lotul de copii ce va participa la ta
băra națională de pregătire organiza
tă de Federația română de baschet. 
Cele mai bune echipe vor primi pre
mii, cupe, plachete. (Gheorghe Ma
nea).

ÎN CÎTEVA RÎNDURI
• La Iași au continuat miercuri 

meciurile turneului international fe
minin de volei. Rezultate : Polo
nia — Cehoslovacia 3—1 ; R. D. Ger
mană — România 3—2.
• Miercuri după-amiază la Nea- 

pole în cadrul campionatului euro
pean de fotbal (gtupa a 2-a) selec
ționata Angliei a învins cu 2—1 (1—0) 
echipa Spaniei. Au marcat Brooking 
(min. 18), Woodcock (min. 60) și res
pectiv Dani (min. 49 din 11 m).

• Aseară, la Roma. în cadrul 
campionatului european de fotbal 
(grupa a II-a) s-au întilnit selecțio
natele Italiei și Belgiei. Meciul s-a 
încheiat cu un rezultat de egalitate : 
0—0. în finală se vor întilni echipele^ 
R. F. Germania și Belgiei, pentru ' 
locul trei urmind să joace Italia și 
Cehoslovacia.

• Rezultate în țurul doi al turneu
lui international feminin de tenis de 
la Eastbourne (Anglia) : Wendy 
White (S.U.A.) — Virginia Ruzici 
(România) 6—4, 6—t ; Diane Desfor 
(S.U.A.) — Virginia Wade (Anglia) 
6—4, 6—7, 6—2 ; Hana Mandlikova 
(Cehoslovacia) — Paula Smith 
(S.U.A.) 6-2. 7—6 : Dianne From- 
holtz (Australia) — Sherry Acker 
(S.U.A.) 6—3. 6—3 ; Wendy Turnbull 
(Australia) — Lindsay Morse (S.U.A.) 
6—2. 6—O'; Tracy Austin (S.U.A.) — 
Anne Smith (S.U.A.) 6—0. 6—3 ; An
drea Jager (S.U.A.) — Rosemary Ca
sals (S.U.A.) 6-0. 6-3.

Cuvintarea tovarășului llie Verdet
&

Actuala sesiune a Consiliului de 
Ajutor Economic Redproc are o im
portantă deosebită, tinind seama că 
ea se desfășoară tn momentul cînd 
țările noastre încheie realizarea pla
nului cincinal 1976—1980 și se află în 
perioada unor intense pregătiri pen
tru trecerea la noul cincinal. Proble
mele pe care le examinăm, hotărî- 
rile pe care le vom adopta privind 
accelerarea lucrărilor de coordonare 
a planurilor economice, intensificarea 
colaborării pentru satisfacerea într-o 
măsură tot mal mare a necesarului 
țărilor noastre de combustibili, ener
gie. materii prime, mașini si utilate, 
adîncirea specializării si cooperării 
în producție, amplificarea schimbu
rilor reciproce de mărfuri trebuie 
să contribuie in mod concret si sub
stantial la realizarea obiectivelor pe 
care fiecare dintre țările noastre si 
le propune pentru următoarea peri
oadă de dezvoltare.

După ce a dat o apreciere pozitivă 
activității desfășurate de organele 
consiliului în perioada care a trecut 
de la precedenta ședință, eforturilor 
depuse de Comitetul Executiv, de or
ganele reprezentative si de Secreta
riatul C.A.E.R.. vorbitorul a prezen
tat cîteva din preocupările esențiale 
ale poporului român în opera de fău
rire a societății socialiste multi
lateral dezvoltate, subliniind că 
realizările dobîndite în actualul cin
cinal confirmă încă o dată justețea 
politicii Partidului Comunist Român, 
care aplică neabătut legitățile gene
rale ale construcției socialiste la 
condițiile concrete ale țării. Bazîn- 
du-ne pe aceste succese — a precizat 
vorbitorul — avem convingerea că, 
sub conducerea încercată a partidului, 
in frunte cu secretarul său general, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, efortu
rile clasei muncitoare, țărănimii, in
telectualității, întregului nostru popor 
vor asigura realizarea neabătută a 
hotăririîor șl Directivelor Congresului 
al XII-lea, ridicarea României socia
liste pe noi trepte de progres și civi
lizație. Relevînd interesul pe care îl 
manifestă România fată de extin
derea și adîncirea colaborării intre 
statele membre ale C.A.E.R., vor
bitorul s-a referit, în continuare, la 
unele aspecte majore ale relațiilor 
dintre țările membre ale consiliului 
pornind de la realitatea că actuala 
sesiune are loc in condiții deosebit 
de complexe ale evoluției economiei 
mondiale, care impun promovarea 
unor noi acțiuni pentru creșterea 
capacității fiecărei țări de a rezolva 
mai bine problemele construcției so
cialiste și comuniste, de a atenua in
fluențele negative ale fenomenelor 
de criză care afectează viața inter
națională, pentru extinderea cît mai 
largă a colaborării pe termen lung 
și sporirea substanțială a schimbu
rilor comerciale, corespunzător ce
rințelor dezvoltării eficiente a fie
cărei țări. Ne aflăm la sfîrșitul unui 
cincinal și începutul altuia nou, in
tr-o perioadă în care se desfășoară 
intens lucrările de coordonare a pla
nurilor — a precizat vorbitorul. în 
legătură cu această activitate, care 
deține un loc important în ansamblul 
activității țărilor membre și orga
nelor consiliului, se poate aprecia 
că, in urma eforturilor depuse, s-au 
obținut o serie de rezultate pe linia 
identificării unor posibilități de coo
perare și de schimburi reciproce de 
mărfuri în cincinalul viitor. în ce ne 
privește, am realizat și realizăm un 
amplu program de contacte la dife
rite niveluri cu toate țările membre 
ale C.A.E.R. și acționăm împreună 
pentru finalizarea lor într-un ter
men cît mai scurt.

Relevînd rezultatele obținute pină 
acum, delegația română consideră 
necesar să sublinieze că nu poate fi 
satisfăcută de stadiul in care se află 
lucrările de coordonare a planurilor, 
de faptul că, așa cum în mod înte
meiat se arată în documentele pre
zentate sesiunii, o serie de probleme 
de care depinde progresul social-eco
nomic al țărilor noastre au rămas 
deschise, nesoluționate.

Avem în vedere, inainte de toate, 
sarcina decurgind din scopurile de 
bază ale Statutului C.A.E.R.. preve
derile Programului complex, precum 
și din Programul special de colabo
rare pe termen lung privind asigu
rarea necesarului fundamentat eco
nomic al țărilor membre ale C.A.E.R. 
în principalele tipuri de energie, 
combustibili și materii prime ne pe
rioada pînă în anul 1990. de a asigura 
pe o perioadă de perspectivă înde
lungată acoperirea nevoilor crescînde 
ale economiilor țărilor membre ale 
C.A.E.R. la cele mai importante 
tipuri de energie, combustibili, meta
le feroase și neferoase, materii pri
me chimice și alte tipuri de materii 
prime industriale.

După părerea noastră, una din pro
blemele majore pe care nu am re
zolvat-o încă satisfăcător si care tre
buie să-și găsească solutionarea neîn- 
tîrziată o constituie asigurarea nece
sarului de materii prime, combusti
bili și energie al țărilor noastre. Este 
cunoscut că această problemă con
fruntă numeroase țări ale lumii, in
clusiv țările membre ale C.A.E.R, în 
acest sens, primul ministru al gu
vernului român a arătat că România 
si-a manifestat permanent dorința de 
a colabora în cadrul C.A.E.R. pentru 
asigurarea necesarului de combusti
bil. Nesolutionînd însă în acest cadru 
problema importului de țiței, a spus 
vorbitorul. România este obligată în 
mod inevitabil să caute surse de a- 
provizionare în alte țări si de aceea 
relațiile noastre economice în acest 
domeniu se realizează aproape ex
clusiv cu țări din afara consiliului.

După părerea noastră, urmărirea 
obiectivului de a asigura, prin cola
borare în cadrul C.A.E.R., acoperirea 
necesarului fundamentat de titei al 
tuturor țărilor membre cere să se 
pornească de la criterii riguroase 
care să tină seama de resursele pro
prii de combustibil si energie ale fie
cărei țări, de necesitatea realizării, 
pe baza acestei colaborări, a unui 
grad de aprovizionare cu combusti
bili și energie care să asigure un 
consum apropiat pe locuitor al ță
rilor membre. Totodată, solutionarea 
echitabilă a problemei cere partici
parea tuturor țărilor interesate — cu 
mijloace materiale, inclusiv cu forță 
de muncă — la construirea cu efor
turi comune a capacităților de pro
ducție corespunzătoare pentru pu
nerea în valoare a resurselor de com
bustibili și energie existente in țările 
membre ale C.A.E.R.

Considerind că această problemă 
poate și trebuie să-și găsească rezol
varea, România este gata să participe 
la eforturile comune pentru reali
zarea capacităților de producție co
respunzătoare. în același spirit, 
România subliniază necesitatea de a 
se soluționa in mai mare măsură 
probl^jnele aprovizionării cu cărbune 
cocsificabil și este gata să contribuie, 
împreună cu alte țări interesate 

membre ale C.A.E.R., la realizarea 
acțiunilor de cooperare in acest do
meniu. Cu prilejul acestei sesiuni, 
semnăm o convenție generală de co
laborare a țărilor membre ale 
C.A.E.R. în scopul creșterii gradului 
de prelucrare a țițeiului. Sperăm că 
unirea eforturilor în acest domeniu 
atit de important va da rezultate. 
Totodată, dorim să relevăm necesi
tatea stringentă de a acționa prin co
laborarea in cadrul consiliului, pen
tru a satisface reciproc in mai mare 
măsură necesarul de produse petro
chimice și pentru folosirea integrala 
a capacităților de prelucrare a țițeiu
lui existente in aceste țâri, inclusiv 
a celor ce se vor construi în viitor 
de comun acord. în acest scop, pro
punem să se traseze sarcina Comite
tului Executiv să organizeze elabo
rarea și să adopte în trimestrul I al 
anului 1981 un program de colabo
rare pe termen lung în acest dome
niu. Preocupați in mod deosebit de 
reducerea substanțială a consumuri
lor energetice, sîntem interesat! să 
colaborăm activ cu celelalte țări so
cialiste pentru a identifica modali
tăți mai eficiente de economisire a 
energiei și a elabora tehnologii noi, 
mici consumatoare de combustibil șl 
materiale. Totodată, avînd în vedere 
importanța energiei nucleare și a 
unor surse noi de energie — solară, 
eoliană, geotermieă — ne pronunțăm 
pentru intensificarea colaborării în 
domeniul cercetării, proiectării și fo
losirii acestor surse de energie. în 
soluționarea problemei combustibili
lor și energiei. România, care dez
voltă ample raporturi de conlucrare 
cu țările în curs de dezvoltare, este 
gata să coopereze cu alte țări mem
bre ale C.A.E.R. în realizarea unor 
acțiuni comune în țările menționate.

O importanță deosebită are acțiu
nea de refolosire a materialelor re
cuperabile — metal, cauciuc, mase 
plastice, sticlă și altele. Ne gîndim 
că ar fi extrem de util dacă am pro
mova o colaborare mai activă în ca
drul C.A.E.R. in domeniul metode
lor și tehnologiilor de revalorificare 
a acestor materiale recuperabile pen
tru a rezolva prin eforturi comune 
aceste probleme. De aceea, propu
nem să se traseze sarcină Comite
tului C.A.E.R. pentru colaborare in 
domeniul aprovizionării tehnico-ma- 
teriale să elaboreze și să adopte in 
trimestrul I al anului 1981 un pro
gram de colaborare pe termen lung 
în acest domeniu. Ținînd seama că 
în țările noastre se dezvoltă în mod 
susținut industria electronică, ener
getica nucleară, producția de echi
pamente speciale și alte ramuri de 
vîrf ale tehnicii, a sporit considera
bil necesarul de metale rare, mate
riale șl produse chimice de inaltă și 
foarte inaltă puritate, oteluri și alia
je speciale, produse pe care sîntem 
nevoiti să le importăm din terțe 
țări. De aceea, considerăm că tre
buie să se dea sarcină Comitetului 
Executiv al C.A.E.R. să prezinte — 
in trimestrul IV ai anului 1988 — 
propuneri concrete privind extinde
rea colaborării țărilor membre ale 
C.A.E.R. în cercetarea, elaborarea și 
fabricarea unor asemenea materiale, 
inclusiv prin încheierea de conven
ții pe termen lung, astfel îneît să sa 
poată asigura satisfacerea necesaru
lui crescînd al țărilor membre ala 
C.A.E.R. în acest domeniu.

O importanță deosebită are, da a- 
semenea, intensificarea colaborării 
noastre, pentru ca țările membre ale 
C.A.E.R. să-și satisfacă mai deplin 
nevoile crescînde de utilaje tehno
logice și instalații complexe și să 
reducă astfel importurile costisitoa
re din alte țări. Avem în vedere, 
mai ales, utilajul minier, energetic, 
metalurgic. chimic — domenii in 
care se întîmpină o serie de difi
cultăți, nu rareori cu implicații se
rioase asupra realizării obiectivelor 
de investiții.
' în vederea asigurării dotării cu 

mașini-unelte complexe si de inaltă 
tehnicitate, credem că poate fi mult 
extinsă cooperarea si amplificate li
vrările reciproce de diferite tipuri 
deficitare de masini-unelte. în pri
mul rind masini-unelte grele, agre
gate multifuncționale, masini-unelte 
pentru prelucrarea metalelor prin 
metode neconventionale. După pă
rerea pârtii române, se impune lăr
girea colaborării în cercetare si pro
iectare. precum si dezvoltarea in ță
rile noastre, prin eforturi comune, de 
capacități de producție în domeniul 
utilajelor tehnologice si instalațiilor 
complexe, mașinilor unelte, care să 
asigure necesarul țărilor parti
cipante.

în subramurile ale căror produse 
se fabrică în mai multe țări, se pot 
perfecta pe termen lung înțelegeri 
privind coordonarea pe sortimente a 
producției, livrărilor reciproce, pre
cum și corelarea investițiilor suplic 
men tare pentru cincinalul următor, 
în ce ne privește, sîntem gata să 
analizăm împreună cu țările intere
sate posibilitățile concrete de fabri
cație si de livrare în si din România 
a acestor produse, atît ne baza li
cențelor si documentațiilor ne care le 
.deținem, cît si a celor furnizate de 
țările partenere. Considerăm, de 
asemenea, necesar să extindem li
vrările reciproce la o serie de pro
duse. ca excavatoare, autocamioane 
și autobasculante — inclusiv de mare 
capacitate — tractoare de diferite ti
puri si puteri, autoturisme, autobuze 
si microbuze, locomotive diesel- 
electrlce si electrice de puteri dife
rite. vagoane de cale ferată, nave sa.

în domeniul producției electronice, 
țările noastre au făcut în ultimii ani 
progrese însemnate. au construit 
obiective moderne, au asimilat pro
duse de înaltă tehnicitate. Trebuie 
menționat însă că necesarul econo
miilor noastre naționale la o serie de 
produse electronice nu poate fi aco
perit încă în întregime din produc
ție proprie, fiind nevoiti să recurgem 
la importuri mari, neiustificate. din 
țările occidentale. Stă în puterea 
noastră să valorificăm potențialul e- 
xistent, extinzind cooperarea în pro
ducția mijloacelor de automatizare, 
echipamentelor de electronică indus
trială. sistemelor de comandă, com
ponentelor electronice.

Dorim să relevăm în mod deosebit 
interesul României pentru extinderea 
cooperării în domeniul tehnicii de 
calcul. La actuala sesiune vom sem
na o convenție privind colaborarea în 
acest domeniu, ale cărei prevederi 
sint de natură să impulsioneze con
lucrarea noastră. Noi am considerat 
și susținem în continuare necesitatea 
specializării tării noastre la un nu
măr mai mare de produse. Susținem, 
de asemenea, luarea unor măsuri 
energice pentru creșterea volumului 
livrărilor reciproce. Bineînțeles că 
România nu va organiza fabricarea 
acelor produse la care tara noastră 
nu este specializată. în condițiile sa
tisfacerii integrale de către partenerii 
de colaborare a necesarului nostru la 

aceste produsa. La acela tipuri de 
produse la care însă am solicitat si 
nu am obtinut specializarea, vom 
continua si dezvolta producția în ve
derea satisfacerii cît mal complete a 
necesarului economiei noastre na
ționale.

Satisfacerea tot mal bună a nece
sităților de consum. în volumul șl 
structura solicitate de populația fie- 
cărei țări, impune cerințe sporite 
colaborării In domeniile producției 
bunurilor industriale de larg consum, 
industriei alimentare si agriculturii.

în continuare, au fost înfățișate 
modalitățile concrete de acțiune pen
tru lărgirea și adîncirea colaborării 
și cooperării In aceste domenii.

Referindu-se la mandatul dat do 
Comitetul Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R., vorbitorul a precizat că pro
blemele de coordonare a planurilor 
și dezvoltare a colaborării ar trebui 
să fie discutate la cel mai înalt ni
vel de delegații de partid si de stat 
conduse de primii secretari, respec
tiv secretarii generali ai partidelor 
noastre, așa cum a propus tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. O asemenea În
tâlnire ar putea să se tină In cursul 
acestui an sau în prima parte a anu
lui viitor.

Necesitatea dezbaterii periodice a 
acestor probleme la acest nivel, cel 
puțin o dată la cinci ani, a precizat 
vorbitorul, izvorăște și din faptul că, 
în ultima analiză, problemele econo
miei au rolul hotăritor in opera de 
construcție a noii orînduiri in țările 
noastre, in ridicar,ea nivelului de tfai 
material și cultural al celor ce mun
cesc, în dezvoltarea economico-socia- 
lă și întărirea țărilor noastre, în afir
marea superiorității si vitalității so
cialismului.

Sîntem încredințați că prin inten
sificarea conlucrării reciproce, prin 
adincirea colaborării, cooperării și 
specializării asigurând rezolvarea prin 
eforturi comune a problemelor fun
damentale la care m-am referit — 
satisfacerea într-un grad cît mai 
mare a nevoilor fundamentate econo
mie de combustibil, energie, materii 
prime, mașini și utilaje de înalt nivel 
tehnic și alte materiale speciale — 
vom contribui la contracararea influ
ențelor negative pe care le exercită 
criza economică din lumea capitalis
tă, la diminuarea importurilor din 
țările occidentale. Aceasta va consti
tui, totodată, după opinia noastră, un 
exemplu de felul în care țările socia
liste, prin relațiile de tip nou dintre 
ele. pot rezolva problemele majore 
care se pun astăzi în fața popoarelor, 
contribuind astfel la sporirea forței (i 
influentei socialismului în lume.

în continuare, vorbitorul s-a .refe
rit la faptul că în ultimul timp a 
sporit preocuparea pentru dezvolta
rea specializării și cooperării multi
laterale în producție. Pe aceasță cale 
s-au asigurat acoperirea mai bună a 
nevoilor țărilor la o serie de produ
se, cu deosebire ale industriei con
strucțiilor de mașini, precum și creș
terea schimburilor comerciale re
ciproce. Partea română atribuie spe
cializării și cooperării în producție 
un loc esențial in ansamblul colabo
rării dintre țările noastre și acțio
nează consecvent pentru intensifica
rea acestei activități. Documentele 
prezentate sesiunii relevă insă, că 
sint folosite incomplet posibilitățile 
de dezvoltare a colaborării în acest 
domeniu, că nivelul tehnic al unei 
însemnate părți din produsele spe
cializate se află sub cel al produse
lor similare de pe piața mondială, 
că introducerea In fabricație a unor 
noi tipuri de mașini și utilaje este 
lentă. Multe din prevederile cuprin
se în proiectul da hotărîre, aplicate 
efectiv în practică, pot determina 
dezvoltarea în continuare a coope
rării și specializării in producție. A- 
preciem că preocupările noastre, ale 
tuturor, în domeniul specializării tre
buie îndreptate cu prioritate în di
recțiile care stimulează asimilarea 
de noi tehnologii, creșterea seriilor 
de fabricație, folosirea deplină a ca
pacităților de producție existente și 
crearea, cu eforturi comune, de noi 
capacități amplasate in mai multe 
țări. Noi ne pronunțăm pentru pro
movarea specializării, atît pe pro
duse finite, cît și pe subansamble 
și piese, pentru o cooperare care să 
asigure fiecărei țări asamblarea Și 
livrarea de produse industriale fini
te de complexitate și nivel tehnic 
ridicat.

In acest scop, un prim obiectiv 
spre realizarea căruia trebuie să 
concentrăm eforturile noastre, ale 
organelor consiliului. îl constituie 
promovarea specializării internațio
nala în ramurile cele mai avansate 
ale producției contemporane, în 
care, în prezent, nu reușim să aco
perim necesarul economiilor noastre. 
Un al doilea obiectiv ce trebuie ur
mărit stăruitor îl reprezintă ridicarea 
substanțială a calității si nivelului 
tehnic al producției specializate, 
astfel îneît aceasta să contribuie 
efectiv la accelerarea progresului în 
țările noastre si la creșterea partici
pării la schimburile economice in
ternaționale.

Realizarea cu succes a acestor 
obiective impune abordarea complexă 
a activității de specializare si coope
rare. unirea eforturilor noastre, de la 
cercetare si proiectare pînă la pro
ducție si export, inclusiv asigurarea 
pieselor de schimb și a service-ului 
pentru produsele livrate.

Așa cum se subliniază în Progra
mul complex, țărilor mai puțin dez
voltate industrial trebuie să li se 
dea posibilitatea efectivă de a abor
da. în cadrul specializării, ramuri 
noi, avansate ale tehnicii si tehnolo
giei, să li se acorde asistența, nece
sară pentru a fabrica si livra pro
duse de înalt nivel tehnic, grăbin- 
du-se procesul de egalizare a nive
lurilor de dezvoltare economică a 
țărilor socialiste membre ale C.A.E.R.

In ce ne privește, deși participăm 
la cea mai mare parte a convențiilor 
multilaterale încheiate, totuși volu
mul. structura si eficienta acestei 
participări reflectă insuficient sta
diul actual de dezvoltare industrială 
a economiei românești — Îndeosebi 
a construcțiilor de mașini, industriei 
electrotehnice si electronice si in
dustriei chimice — posibilitățile reale 
de angajare în specializarea si 
cooperarea internațională in produc
ție fiind considerabil mai mari.

De aceea sîntem interesați ca, în 
cursul finalizării lucrărilor de coor
donare a planurilor, să se ajungă la 
majorarea substanțială a volumului 
si diversificarea sortimentului livră
rilor reciproce de produse speciali
zate de înaltă tehnicitate care valo
rifică superior resursele materiale 
si de muncă.

în etapa actuală, dnd progresul 
tehnlco-stiintlfic condiționează în 
mod hotăritor dezvoltarea econo
miilor noastre naționale, trebuie 
să sporească tot mai mult aportul 

colaborării tehnlco-ștllntifice la creș
terea potențialului productiv si spo
rirea eficientei acestuia. Apreciem că 
eforturile principale se cer îndrep
tate spre corelarea mai strinsă a co
laborării în acest domeniu cu nevoile 
concrete ale economiilor noastre șl 
orientate spre obiective prioritare, 
cum sînt : lărgirea bazei de combus
tibili, energie si materii prime ; fo
losirea de noi surse de energie ; re
ducerea consumului de combustibil, 
energie si materiale ; crearea de noi 
mașini, utilaje și agregate cu perfor
mante tehnice superioare. După pă
rerea noastră, colaborarea tehnico- 
științifică trebuie să se finalizeze în
tr-o mai mare măsură în acțiuni de 
specializare si cooperare în producție.

In legătură cu volumul schimburi
lor de mărfuri pentru cincinalul 
următor convenit pînă în prezent de 
România cu țările membre ale con
siliului cu care s-au purtat discuții, 
doresc să arăt că, in stadiul actual, 
acesta se află sub posibilitățile exis
tente. De aceea sîntem gata să exa
minăm noi măsuri în vederea majo
rării în continuare a volumului livră
rilor reciproce. Tara noastră a făcut 
o seamă de propuneri concrete în a- 
cest sens si este în măsură să avan
seze, în discuțiile cu celelalte țări 
socialiste prietene, noi propuneri. 
Tinînd seama de stadiul actual al 
lucrărilor, delegația română este de 
acord cu prevederile din proiectul de 
hotărîre a sesiunii referitoare la a- 
doptarea de măsuri suplimentare 
pentru finalizarea lucrărilor si urgen
tarea semnării protocoalelor privind 
rezultatele coordonării planurilor, 
precum șl a acordurilor comerciale 
pe perioada 1981—1985. De asemenea, 
considerăm că ar trebui clarificată 
pînă in septembrie a.c. problema pro
tocoalelor comerciale pe anul 1981 si 
să se treacă la semnarea contracte
lor pentru livrările care s-au conve
nit pînă în prezent, fără să se aș
tepte încheierea acordurilor de lun
gă durată pe cincinalul următor. Prin 
aceasta s-ar asigura condițiile nece
sare pentru creșterea substanțială a 
volumului livrărilor reciproce de 
mărfuri.

Dezvoltarea stabilă, ascendentă a 
comerțului reciproc impune, după 
părerea noastră, extinderea practicii 
încheierii de acorduri și contracte pe 
termen lung nu numai pentru insta
lații complexe, mașini și utilaje cu 
ciclu lung de fabricație, ci și pentru 
o serie de materii prime, materiale, 
combustibili șl alte produse de bază. 
De asemenea, este necesar să se asi
gure un echilibru mai bun al schim
burilor de mărfuri, efectuarea livră
rilor la termenele prevăzute in con
tracte, lichidarea restanțelor în 
livrări.

In schimburile comerciale dintre 
țările noastre ne pronunțăm pentru 
aplicarea unitară a principiilor și 
metodologiei de formare a prețurilor 
— adoptate ' la sesiunea a IX-a a 
C.A.E.R., inclusiv a recomandărilor 
ulterioare convenite în organele con
siliului — la toate mărfurile și gru
pele de mărfuri care formează obiec
tul schimburilor reciproce, inclusiv la 
produsele rezultate din acțiunile de 
specializare și cooperare Jn producție.

Vorbitorul și-a exprimat convin
gerea că, în adoptarea unor măsuri 
de natura celor propuse, sesiunea 
actuală Iși va aduce contribuția la în
făptuirea prevederilor Programului 
complex și a programelor speciale de 
colaborare pe termen lung, la pro
movarea de noi acțiuni și forme de 
colaborare, la întărirea conlucrării 
dintre țările membre ale C.A.E.R.

Apreciind pozitiv activitatea des
fășurată în direcția perfecționării in 
continuare a organizării colaborării 
multilaterale a țărilor membre ale 
C.A.E.R. și a activității consiliului, 
vorbitorul a subliniat că rămîne pe 
mal departe actuală sarcina concen
trării întregii activități a organelor 
C.A.E.R. și organizațiilor internațio
nale create de țările membre spre 
soluționarea problemelor majore ale 
colaborării economice și tehnico-ști- 
intifice. Se impun, in același timp, 
noi măsuri pentru simplificarea acti
vității organelor C.A.E.R. și creșterea 
operativității acestora, pentru redu
ceri bugetare.

Referindu-sa la uneia probleme 
ale vieții internaționale, vorbitorul 
a subliniat : acționînd consecvent in 
direcția extinderii colaborării cu ță
rile membre ale C.A.E.R., România 
militează, totodată, pentru dezvolta
rea largă a relațiilor cu toate statele 
socialiste, pe baza principiilor soli
darității internaționale, independen
ței și suveranității naționale, egali
tății in drepturi, neamestecului în 
treburile interne, avantajului re
ciproc și întrajutorării tovărășești. 
Totodată, România acționează pen
tru întărirea și diversificarea cola
borării cu țările in curs de dezvol
tare șl nealiniate, promovează, in 
spiritul coexistenței pașnice, rapor
turi economice și tehnico-științifice 
cu țările capitaliste dezvoltate, cu 
toate statele lumii.

înfăptuirea marilor proiecte ale 
construcției socialiste și comuniste 
în țările noastre presupune asigura
rea unui climat de securitate și pa
ce, de colaborare și destindere pe 
continentul european și în întreaga 
lume. Pornind de la acest deziderat 
vital, Partidul Comunist Român con
sideră că în împrejurările actuale 
este necesar ca țările socialiste, toa
te statele și forțele iubitoare de pa
ce, să acționeze ferm pentru împie
dicarea agravării situației interna
ționale, împotriva politicii imperia
liste de forță, dominație și dictat, 
pentru însănătoșirea climatului po
litic mondial, pentru reluarea și con
tinuarea cursului spre destindere, 
încetarea cursei înarmărilor și trece
rea la înfăptuirea dezarmării, în pri
mul» rînd nucleare, pentru rezolva
rea pe cale pașnică a problemelor 
complexe ce confruntă omenirea, 
corespunzător intereselor indepen
dentei și securității popoarelor, cau
zei păcii în întreaga lume.

Dînd o apreciere pozitivă documen
telor adoptate recent de statele par
ticipante la Tratatul de la Varșovia, 
vorbitorul a subliniat că România 
este hotărîtă să acționeze, împreună 
cu celelalte țări socialiste, cu alte 
state, cu toate forțele democratice, 
pentru impulsionarea eforturilor 
spre întărirea securității și dezvolta
rea colaborării pe continentul euro
pean, spre dezangajare militară șl 
dezarmare, în interesul înțelegerii 
și conviețuirii pașnice între popoare, 
în încheiere, vorbitorul a adresat 
conducerii de partid și de stat ceho
slovace, tovarășului Lubomir Strou- 
gal, mulțumiri pentru ambianța crea
tă în vederea desfășurării tn cele 
mai bune condiții a lucrărilor sesiu
nii și a urat oamenilor muncii din 
R.S. Cehoslovacă noi și noi succese 
în edificarea societății socialiste 
dezvoltate.



PRAGA

Lucrările celei de-a XXXIV-a ședințe 
a Sesiunii Consiliului de Ajutor

MOSCOVA

Consultări 
româno-soviefice

Vizita delegației P.C.R. in Franța

Economic
PRAGA 18 (Agerpres). — Lucrările 

celei de-a XXXIV-a ședințe a sesiu
nii Consiliului de Ajutor Economic 
Reciproc au continuat, miercuri, la 
Praga cu examinarea problemelor 
privind stadiul coordonării planurilor 
economice ale țărilor membre ale 
C.A.E.R. pe perioada 1981—1985, reali
zarea programelor speciale de cola
borare pe termen lung și sarcinile 
viitoare referitoare la lărgirea și 
adincirea specializării și cooperării 
internaționale In producție.

Reciproc
în cadrul lucrărilor a luat cuvîntul 

conducătorul delegației Republicii So
cialiste România, tovarășul Ilie 
Verdeț, membru al Comitetului Poli
tic Executiv al C.C. al P.C.R., prim- 
ministru al guvernului român. (Cu- 
vintarea se publică ta pagina a S-a 
a ziarului).

Au luat, de asemenea, cuvîntul 
conducătorii celorlalte delegații.

Lucrările sesiunii continuă.

MOSCOVA 18. — Trimisul Ager
pres Gh. Ciobanu transmite : în pe
rioada, 16—18 iunie, la Moscova au 
avut loc consultări între conducerile 
ministerelor de externe ale Republi
cii Socialiste România șl Uniunii So
vietice. Cu acest prilej, Constantin 
Oancea, adjunct al ministrului aface
rilor externe al Republicii Socialiste 
România, a efectuat un schimb de 
păreri cu A. G. Kovaliov, adjunct al 
ministrului afacerilor externe al 
U.R.S.S., cu privire la unele aspecte 
ale dezvoltării relațiilor româno-so- 
vietice și asupra unor probleme in
ternaționale actuale de interes co
mun.

Tovarășul Gustav Husak a primit pe șefii delegațiilor 
și pe reprezentanții permanență la C. A. E. R.

Adunare festivă 
dedicată aniversării 

lui Tudor Vladimirescu

PRAGA 18 (Agerpres). — Miercuri 
după-amiază, tovarășul Gustav Husak, 
secretar general al Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist din Ceho
slovacia. președintele Republicii So
cialiste Cehoslovace, a primit pe șefii 
delegațiilor si pe reprezentanții per
manent! la C.A.E.R., care participă 
la cea de-a XXXIV-a ședință a sesiu
nii Consiliului da Ajutor Economic 
Reciproc.

Cu acest prilej, tovarășul Ilie 
Verdeț, membru al Comitetului Po
litic Executiv al C.C. al P.C.R.. pri
mul ministru al Guvernului Republi
cii Socialiste România, a transmis din

partea tovarășului Nicolae Ceausescu, 
secretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, un salut cordial 
si cele mai bune urări de sănătate 
tovarășului Gustav Husak. iar po
porului Republicii Socialiste Ceho
slovace — urări de succese in con
strucția socialismului.

Mulțumind, tovarășul Gustav Husak 
l-a rugat pe primul ministru român 
să transmită tovarășului Nicolae 
Ceaușescu un salut călduros si cele 
mai bune urări de sănătate, precum 
și de prosperitate poporului român 
prieten.

MOSCOVA 18 (Agerpres). — Sub 
auspiciile Asociației de prietenie so- 
vieto-română, la Casa prieteniei po
poarelor din Moscova a avut loc o, 
adunare festivă dedicată împlinirii a 
200 de ani de la nașterea lui Tudor 
Vladimirescu, conducătorul 
de la 1821.

S. L. Egorova, candidat 
istorice, si Nicolae Stinea. _____
al ambasadei noastre la Moscova, au 
evocat personalitatea revoluționaru
lui Tudor Vladimirescu.

Au participat A. G. Tukanova, 
prim-vicepresedinte al conducerii 
centrale a A.P.S.R., membri ai con
ducerii A.P.S.R., oameni de știință ji 
cultură, un numeros public.

revoluției
In științe 

consilier

întrevederi ale primului ministru al guvernului rumân
PRAGA 18 (Agerpres). — Miercuri 

după-amiază. tovarășul Die Verdeț, 
membru al Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R., primul mi
nistru al Guvernului Republicii So
cialiste România, a avut o întreve
dere cu tovarășul Edward Babiuch, 
membru al Biroului Politic al C.C. 
al P.M.U.P.. președintele Consiliului 
de Miniștri al Republicii Populare 
Polone.

în cadrul Intllnirii, care s-a des
fășurat într-o atmosferă caldă, prie
tenească, ambele părți au exprimat 
dorința de a dezvolta relațiile eco
nomice bilaterale, de a adinei cola
borarea și cooperarea In producție,

★
PRAGA 18 (Agerpres). — Tovară

șul Ilie Verdeț, membru al Comite
tului Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R., prim ministru al guvernului, 
a avut o Întrevedere cu tovarășul 
Marcelino Dos Santos, membru al 
Comitetului Politic Permanent, secre
tar al C.C. al partidului „FRELIMO" 
din Mozambic.

Cu acest prilej au fost discutate, 
într-o atmosferă prietenească, unele 
probleme ale dezvoltării relațiilor 
economice dintre cele două țări, ale 
adincirii colaborării și cooperării ro- 
mâno-mozambicane, precum și unele 
aspecte ale situației internaționale.

S-a exprimat dorința reciprocă de 
amplificare a relațiilor economice 
bilaterale. In spiritul înțelegerilor și 
convorbirilor dintre tovarășul Nicolae

pe baze reciproc avantajoase. In spi
ritul Înțelegerilor dintre tovarășii 
Nicolae Ceaușescu și Edward Gie- 
rek.

La Întrevedere au participat tova
rășii Virgil Cazacu, membru al Co
mitetului Politic Executiv, secretar 
al C.C. al P.C.R., și tovarășul 
Nicolae Constantin, membru al Co
mitetului Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R., viceprim-ministru al guver
nului, președintele Comitetului de 
Stat al Planificării, iar din partea 
poloneză — Ryszard Karski, minis
trul comerțului exterior si econo
miei maritime, alte persoane ofi
ciale.

*
Ceaușescu, secretar general al Parti
dului Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, și to
varășul Samora Machel, președintele 
partidului „FRELIMO", președintele 
Republicii Populare Mozambic.

★
Primul ministru al guvernului 

român s-a Intilnit, de asemenea, cu 
S. A. Keshtmand, membru al Birou
lui Politic al C.C. al Partidului De
mocratic al Poporului, viceprim- 
ministru al guvernului șl ministrul 
planificării din Afganistan.

Cu acest prilej s-a făcut un schimb 
de păreri cu privite la dezvoltarea 
relațiilor de cooperare economică, 
precum șl la unele aspecte ale situa
ției Internationale.

româno-americane"

I
PARIS 18 (Agerpres). — Miercuri 

a inceput vizita pe care o întreprin
de în Franța, la invitația Partidului 
Adunarea pentru Republică (R.P.R.), 
delegația P.C.R., condusă de tovară
șul Gheorghe Rădulescu. membru al 
Comitetului Politic Executiv al C.C. 
al P.C.R.. vicepreședinte al Consiliu
lui de Stat. în cursul dimineții, dele
gația s-a Intilnit. la primăria orașu
lui Paris, cu Jacques Chirac. - pre
ședintele Partidului Adunarea pen
tru Republică. Au luat parte tovară
șii Ion Totu. membru al C.C. al 
P.C.R.. director general al Institutu
lui central de cercetări economice, și 
Eugen Florescu. membru supleant al 
C.C. al P.C.R.. adjunct de șef de 
secție la C.C. al P.C.R. Din partea 
franceză au fost prezenti Jean de 
Lipkowski. secretar national al 
R.P.R. pentru problemele Internatio
nale, Roger Romani, senator, Noelle 
Dewaurin. membru al Consiliului 
Politic al partidului. Pierre Bas. de
putat. de Steawsky. consilier. A fost, 
de asemenea, prezent Comeliu Mă- 
nescu. ambasadorul României la 
Paris.

Exprimînd satisfacția pentru bu
nele relații existente între Franța și 
România. între cele două partide. 
Jacques Chirac, președintele R.P.R., 
a dat expresie respectului ne care 
îl poartă președintelui României, 
bucuriei de a se întilni. în curind. 
în calitate de primar al Parisului, cu 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. secre
tar general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii So
cialiste România. Arătînd că păstrea
ză o vie impresie din timpul primei 
vizite a șefului statului român in 
Franța, președintele Adunării pen
tru Republică si-a exprimat convin
gerea că noua vizită la nivelul cel 
mai înalt va contribui la dezvoltarea 
în continuare a bunelor raporturi 
româno-franceze pe multiple planuri

Mulțumind pentru primirea căl
duroasă si aprecierile făcute, șeful 
delegației române a transmis pre
ședintelui R.P.R. un salut din partea 
conducerii Partidului Comunist Ro
mân, a secretarului său general.

Delegațiile celor două partide au 
apreciat că bunele relații dintre

P.C.R. șl 
tributie la 
destindere, 
popoarele 
prevederilor Actului final de la Hel
sinki, Procedind la un schimb de 
opinii asupra unor aspecte ale situa
ției internaționale actuale, delega
țiile s-au pronunțat pentru conti
nuarea si intensificarea eforturilor în 
favoarea destinderii, a securității în 
Europa si a dezarmării, pentru solu
ționarea pe cale pașnică a tuturor 
problemelor litigioase, pentru pro
gresul si prosperitatea tuturor po
poarelor.

R.P.R. constituie o con- 
realizarea unui climat de 
pace si înțelegere între 

din Europa, în spiritul

★
în aceeași zi au început convorbi

rile dintre delegațiile Partidului Co
munist Român și Adunării pentru 
Republică (R.P.R.). Delegația fran
ceză la convorbiri este condusă de 
Maurice Couve de Murville, președin
tele Comisiei de politică externă a 
Senatului. în cadrul convorbirilor s-a 
făcut un amplu schimb de vederi 
privind raporturile bilaterale, precum 
și referitor la pozițiile celor două 
partide față de principalele probleme 
ale vieții internaționale. S-a subliniat 
cu satisfacție dezvoltarea bunelor re
lații de colaborare dintre România șl 
Franța.

Ambele părți au exprimat dorința 
adincirii și extinderii cooperării din
tre P.C.R. și R.P.R., convinse fiind că 
aceasta servește pe deplin 
prieteniei 
fructuoase 
francez.

A fost 
dorința celor două partide de a-și 
aduce contribuția la promovarea unui 
climat de pace și destindere în Eu
ropa și in Întreaga lume.

Convorbirile se desfășoară într-o 
atmosferă cordială.

întăririi 
tradiționale și conlucrării 
dintre popoarele român și

menționată, de asemenea,

„Cursa inarmărilor este total incompatibilă 
cu îmbunătățirea condiției umaneH

declară secretarul general al O.N.U.
NEW YORK 18 (Agerpres). — Lu- 

înd cuvintul la conferința intitulată 
„Cursa înarmărilor si specia umană", 
convocată de organizații neguverna
mentale asociate la Organizația Na
țiunilor Unite, secretarul general al 
O.N.U.. Kurt Waldheim, a avertizat 
că securitatea nu poate fi asigurată 
prin superioritatea tortei armate — 
transmite agenția U.P.I. Cursa înar
mărilor este „total incompatibilă" cu 
îmbunătățirea condiției umane. El a 
relevat că intensificarea cursei înar
mărilor nu mai este un efect al în
cordării, ci, dimpotrivă, a devenit ea 
Insăsi una dintre cauzele acesteia.

Argumentînd cu exemple vil in
compatibilitatea dintre cursa înarmă
rilor si eforturile de îmbunătățire a 
condiției umane. Waldheim a arătat 
între altele : Puterea explozivă exis
tentă astăzi tn lume este mal mare 
decît cantitatea de alimente pe per
soană evaluată tn unităti de greu-

tate : cursa înarmărilor continuă tn
tr-un ritm de un milion de dolari pe 
minut ; capacitatea armelor de dis
trugere In masă este de zece ori mal 
mare decit ar fi suficient pentru ni
micirea întregii omeniri. Cheltuielile 
destinate timp de un deceniu luptei 
Organizației Mondiale a Sănătății 
pentru eradicarea variolei se cifrează 
in total Ia 300 milioane 
cit este „prețul citorva 
supersonice moderne", 
legate de eliminarea 
lume, din cauza căreia un milion de 
copii mor anual numai în Africa, sint 
evaluate la aproximativ 2 miliarde 
dolari anual — sumă cheltuită în mai 
puțin de două zile în scopuri mili
tare.

Secretarul general al O.N.U. a sub
liniat necesitatea stringentă ca opi
nia publică să exercite presiuni asu
pra guvernelor în scopul înfăptuirii 
dezarmării.

dolari, atit 
bombardiere 
Cheltuielile 

malariei in

In sprijinul convocării Conferinței
mondiale de dezarmare

Convorbiri ale reprezentantului P.C.R. 
la Congresul Partidului Avangarda Populară 

din Costa Rica
SAN JOSE 18 (Agerpres). — La 

încheierea lucrărilor celui de-al 
XlII-lea Congres al Partidului Avan
garda Populară din Costa Rica. to
varășul Petre Lupu, membru al Co
mitetului Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R., președintele Colegiului Cen
tral de Partid, reprezentantul Parti
dului Comunist Român la congresul 
comuniștilor oostaricani, a transmis 
din însărcinarea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu. secretar general al Parti
dului Comunist Român, calde felici
tări și cele mai bune urări de succes 
tovarășului Manuel Mora Valverde 
în îndeplinirea sarcinilor de mare 
răspundere de secretar general al 
partidului, spre binele și fericirea 
poporului costarican. Tovarășul Ma
nuel Mora Valverde a rugat să se 
transmită tovarășului Nicolae 
Ceaușescu cele mal cordiale mulțu

miri pentru urările ce i-au fost 
transmise.

Tovarășul Petre Lupu a avut o în
trevedere cu Alvaro Montero Mejia, 
secretar general al Partidului Socia
list din Costa Rica, și Mario Devan- 
das Brenes. membru al Comisiei Po
litice a partidului, deputat.

Cu acest prilej a avut loc un 
schimb de mesaje de salut între to
varășul Nicolae Ceaușescu. secretar 
general al Partidului Comunist Ro
mân, șl conducătorul Partidului So
cialist din Costa Rica. în discuțiile 
ce au urmat, apreciindu-se ca deo
sebit de pozitive relațiile statornicite 
între cele două partide, s-a expri
mat dorința reciprocă de a le con
solida. in interesul mișcării muncito
rești, al popoarelor celor, două țări, 
al progresului social și păcii in lume.

WASHINGTON 18 (Agerpres). — 
Cu prilejul aniversării a 100 de ani 
de la stabilirea relațiilor diplomatice 
dintre România si Statele Unite ale 
Americii. la Biblioteca română din 
New York a avut loc vernisajul ex
poziției documentare de fotografi! 
„Centenarul relațiilor diplomatice 
româno-americane".

Deschizind expoziția. Maria Groza, 
adjunct al ministrului afacerilor ex
terne. a subliniat semnificația eveni
mentului, arătînd că relațiile româ
no-americane au cunoscut an de an 
o dezvoltare rapidă si amplă, ca ur
mare a întîlnirilor si convorbirilor 
dintre președinții celor două țări, a 
înțelegerilor si documentelor conve
nite la cel mai înalt nivel.

în cuvîntul său. ambasadorul Ri
chard Petree, reprezentant adjunct 
al S.U.A. la O.N.U.. împuternicit de 
Departamentul de Stat să 
guvernul Statelor Unite 
manifestare, a apreciat că 
reflectă în mod 
relațiilor dintre 
toate domeniile 
ți cultural.

„Vizita ta Statele Unite din apri
lie 1978 a președintelui Nicolae 
Ceaușescu. în cursul căreia șeful sta
tului român a avut întîlnlri impor
tante si rodnice cu președintele 
Jimmy Carter, este de o deosebită 
Importantă" — a subliniat vorbitorul.

„Statele Unite — a declarat el — 
respectă poziția clară a României ta 
problemele internaționale importan
te. fată de care adoptă o atitudine 
consecventă principiilor integrității 
teritoriale, suveranității naționale si 
neamestecului în treburile interne, 
împărtășim si noi aceste principii, 
pe care le considerăm deosebit de im
portante în condițiile actualei situa
ții internaționale". în încheiere, vor
bitorul a exprimat speranța că rela
țiile dintre S.U.A. și România vor 
continua în același spirit al înțele
gerii si respectului reciproc ce a ca
racterizat si primul secol *1 raportu
rilor diplomatice.

Conferința internațională
a muncii

întâlniri ale delegației P.C.R. la Cairo
CAIRO 18 (Agerpres). — în cadrul 

vizitei oficiale pe care o întreprinde 
în Egipt, la invitația Partidului Na
țional Democrat, partid de guvernă- 
mint, delegația Partidului Comunist 
Român, condusă de tovarășul Ion 
Coman, membru al Comitetului Po
litic Executiv, secretar al C.C. al 
P.C.R., a avut o întîlnire cu dr. Sofi 
Abu Taleb, membru al Biroului Po
litic al P.N.D.. președintele Adunării 
Poporului din R.A. Egipt. Au parti
cipat Mohamed Rashwan, vicepre
ședintele Adunării Poporului. Sayed 
Zaki, președintele Comisiei pentru 
administrație locală a Adunării Po
porului. președintele Asociației de 
prietenie egipteano-română. A fost 
prezent, de asemenea, ambasadorul 
României în Egipt. Ion Iosefide.

Președintele Adunării Poporului a 
R.A. Egipt a dat o înaltă apreciere 
activității desfășurate de președintele 
Republicii Socialiste România, secre
tarul general al Partidului Comunist 
Român, tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
pentru dezvoltarea si diversificarea 
raporturilor de trainică prietenie si 
colaborare rodnică dintre cele două 
țări, partide și popoare, contribuției 
de prim ordin a conducătorului sta
tului român la soluționarea marilor 
probleme ale contemporaneității, in
clusiv a situației din Orientul Mij
lociu.

Dr. Soft Abu Taleb a subliniat

că președintele Nicolae Ceaușescu 
trezește admirația șl recunoștința 
poporului egiptean, fiind un prieten 
sincer și de nădejde al Egiptului și 
al celorlalte popoare arabe, plasin- 
du-se între personalitățile de seamă 
ale vieții politice contemporane.

Au fost trecute In revistă o serie 
de, aspecte ale colaborării dintre cele 
două țări. Îndeosebi in domeniul eco
nomic.

în cadrul discuțiilor s-a relevat 
contribuția pe care trebuie s-o aducă 
parlamentarii din cele două țări la 
dezvoltarea și adincirea pe toate pla
nurile a relațiilor româno-egiptene, 
la statornicirea unui climat de pace, 
înțelegere si colaborare internaționa
lă. pe baza respectării de către toate 
statele a principiilor independentei sî 
suveranității naționale, a neameste
cului în treburile interne, nefolosiril 
forței si amenințării cu forța, a drep
tului fiecărui popor de a decide de 
sine stătător calea dezvoltării eco
nomice si sociale.

Delegația Partidului • Comunist Ro
mân a avut, de asemenea, o convor
bire cu Sayed Zaki. secretar al 
P.N.D.. președintele grupului parla
mentar al P.N.D. pentru orașul Cairo, 
președintele Asociației de prietenie 
egipteano-română, vizînd dezvoltarea 
raporturilor dintre cele două asociații 
de prietenie spre mai buna cunoaște
re dintre cele două popoare.

Inaugurarea Băncii mixte româno-italiene
ROMA 18 (Agerpres). — La Milano 

a avut loc ceremonia inaugurării 
oficiale a Băncii mixte româno- 
italiene.

în alocuțiunile rostite cu acest pri
lej. prof. Giannino Parravicini. pre
ședintele băncii, Vasile Voloșeniuc, 
președintele Consiliului de adminis
trație al Băncii Române de Comerț 
Exterior. Carlo Frananzani. subse
cretar de stat la Ministerul Trezo

reriei. si Ion Mărgineanu, ambasa
dorul țării noastre, au relevat sem
nificația înființării băncii, contribu
ția pe care aceasta este chemată să 
o dea la dezvoltarea raporturilor 
economice româno-italiene.

Au participat membri ai parla
mentului. reprezentanți ai marilor 
bănci italiene, oameni de afaceri, 
reprezentant! ai autorităților locale.

reprezinte 
la această 
expoziția 
creștereastrălucit

cele două țări în 
- economic, politic

„Interdependentele 
din lumea contemporană 
Impun sporirea asistentei 
țărilor bogate in favoarea 

celor sărace”
GENEVA 18 (Agerpres). — Lutnd 

cuvîntul. marți. în fata participanti- 
lor la lucrările celei de-a 66-a Confe
rințe Internationale a muncii, care se 
desfășoară la Geneva, președintele 
Republicii Elene. Constantin Cara- 
manlis. a subliniat necesitatea de a 
se intensifica eforturile pentru solu
tionarea marilor probleme ce con
fruntă omenirea. între care a men
ționat cu prioritate criza energetică 
și inflația.;

Referindu-se la căile prin care 
comunitatea Internațională poate re
zolva aceste probleme, șeful statului 
elen a menționat, pe un loc priori
tar. stăvilirea cursei înarmărilor si 
realizarea dezarmării. „Pentru reali
zarea obiectivelor menționate si. în 
general, pentru restabilirea echili
brului în economia mondială — a 
declarat președintele Greciei — este 
nevoie de fonduri. Iar aceste fonduri 
există. Dar ele sint utilizate în sco
puri nu numai neproductive, ci si pe
riculoase. cum sînt cheltuielile pen
tru arme. în scopuri militare".

Referindu-se la agravarea șomaju
lui în statele industrializate si în ță
rile lumii a treia, președintele elen 
a arătat că interdependentele din 
lumea contemporană impun colabo
rarea dintre cele două categorii de 
state și sporirea asistentei țărilor 
bogate în favoarea celor sărace.

LUPTA ANTIAPARTHEID ÎN AFRICA DE SUD

Incidente violente între demonstranți 
și forțele polițienești

• Cele mai puternice manifestații Împotriva apartheidului 
din Africa de Sud după evenimentele de Ia Soweto • 36 de 

persoane ucise și 200 rănite
CAPETOWN 18 (Agerpres). — In 

ultimele două zile. în marile subur
bii africane ale principalelor orașe 
din Africa de Sud au fost organi
zate puternice demonstrații ale 
populației de culoare în semn de 
protest fată de practicile represive sî 
discriminatorii ale regimului mino
ritar de la Pretoria. Potrivit agen
țiilor United Press International si 
France Presse. este vorba de cele mal 
Intense manifestații de acest gen 
desfășurate in Africa de Sud după 
evenimentele de la Soweto din 1976. 
Ele au fost Inițiate pentru a marca 
împlinirea a patru ani de la sin- 
geroasele represiuni din 1976 șl, tot

odată. pentru a demonstra voința 
populației de culoare, majoritară in 
tară, de a continua lupta pentru re
cunoașterea drepturilor sale legitime, 

în timpul acestor acțiuni de pro
test au avut loc incidente violente 
între demonstranți si forțele poliție
nești. care au intervenit cu brutali
tate pentru împrăștierea manifes- 
tantilor. făclnd uz de arme si gre
nade cu gaze lacrimogene. Potrivit 
agențiilor U.P.I. și A.P.. cuvîntul de 
ordine al politiei a fost „împușcă si 
ucide", astfel Incit, potrivit primelor 
informații, numai la Capetown au 
fost omorîte 36 de persoane si peste 
200 rănite.

FREETOWN

Deschiderea lucrărilor sesiunii 
Consiliului ministerial al O. U. A.

FREETOWN 18 (Agerpres). — La 
Freetown, capitala Republicii Sierra 
Leone, s-au deschis, miercuri, lucră
rile celei de-a 35-a sesiuni a Consi
liului Ministerial al Organizației Uni
tății Africane (O.U.A.), consacrată 
pregătirii conferinței la nivel înalt 
ce urmează să înceapă ta cursul lunii 
iulie.

Principala problemă aflată pe or
dinea de zi a reuniunii pregătitoare 
o constituie examinarea situației din 
teritoriile africane aflate încă sub

dominația unor regimuri rasiste mi
noritare, precum și elaborarea unei 
strategii vizînd impulsionarea pro
cesului de decolonizare deplină a 
continentului african.

în discursul Inaugural, președinte
le țării-gazdă, Siaka Stevens, a con
damnat politica de apartheid a regi
mului rasist de la Pretoria, precum 
și refuzul acestuia de a se supune 
botărîrilor O.N.U. privind accesul 
la independentă al poporului na- 
mibian.

Prelungirea mandatului Forței Interimare a O.N.U. In Liban
NAȚIUNILE UNITE 18 (Agerpres). 

— Consiliul de Securitate a hotă
rit.— cu 12 voturi pentru, două abți
neri si o neparticinare la vot — pre
lungirea pe o nouă perioadă de șase 
luni, respectiv pină la 19 decembrie 
a.c.. a mandatului Forței Interimare 
a O.N.U. în Liban (UNIFIL). Rezo
luția — transmite agenția France 
Presse — cere UNIFIL să asigure În
deplinirea „integrală" a mandatului 
său „în totalitatea zonei de opera

țiuni din sudul Libanului pină la 
frontierele recunoscute internatio
nal".

în preambulul său. rezoluția subli
niază că „situația actuală are serioa
se consecințe pentru pacea si secu
ritatea în Orientul Mijlociu". Ea rea
firmă cererea consiliului de a se res
pecta cu strictete „integritatea teri
torială. unitatea, suveranitatea si in
dependenta politică a Libanului".

NAȚIUNILE UNITE 18 (Ager
pres). — La sediul din New York al 
Națiunilor Unite s-au deschis lucră
rile unei noi sesiuni a Comitetului 
special al O.N.U. pentru pregătirea 
Conferinței mondiale de dezarmare, 
organism din care fac parte 40 de 
state.

în cadrul primei ședințe a comite
tului, participanții au luat cunoștință

de răspunsurile guvernelor unor stata 
membre ale. O.N.U. privind posibili
tățile de convocare a Conferinței 
mondiale de dezarmare, din care re
zultă că un mare număr de țări se 
declară in favoarea acestei reuniuni.

în funcția 
tului special 
tul statului 
bramaniam.

de președinte al comlte- 
a fost ales reprezentan- 
Sri Lanka, N. Bapasu-
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CONVORBIRI IUGOSLAVO-TU- 
NISI-ENE. La Tunis au avut loc 
convorbiri între primul ministru al 
Tunisiei. Mohamed Mzali. si Trpe 
Iakovlevski. secretar executiv al 
Prezidiului C.C. al U.C.I. — infor
mează agenția Taniug. în cursul 
convorbirilor, dezvoltarea cooperării 
dintre Iugoslavia șl Tunisia a fost 
apreciată ca pozitivă, fiind, totoda
tă. exprimată dorința părților 
o promova în continuare în 
domeniile. De asemenea, cele 
părți și-au exprimat dorința
continua cooperarea pe plan inter
național. în special în cadrul miș
cării de nealiniere.

DECORARE. Ambasadorului ro
mân la Abidjan. Ion Dumitru, i-a 
fost lnminată decorația „Mare ofi
țer al Ordinului National". confe
rită de președintele Republicii 
Coasta de Fildeș. Felix Houphouet 
Boigny, pentru contribuția adusă la 
dezvoltarea relațiilor de 
Si cooperare dintre bele 
si popoare.

prietenie 
două țări

satelitului constă In culegerea de 
informații necesare prospectării re
surselor naturale ale Pămintului. 
Informațiile științifice se transmit 
de satelit spre Centrul de stat de 
cercetări științifice pentru studierea 
mediului ambiant și resurselor na
turale, unde se prelucrează în ve
derea utilizării.

de a 
toate 
două 
de a

ÎNTREVEDERE. La Bonn a avut 
loc o Întrevedere între regele Kha
lid al Arabiei Saudite și cancelarul 
federal al R. F. Germania, Helmut 
Schmidt, consacrată extinderii cola
borării dintre cele două țări și exa
minării problemelor internaționale 
actuale, inclusiv a situației econo
mice mondiale — relatează agenția 
D.P.A. La Întrevedere au participat 
o serie de miniștri saudiți și vest- 
germani. Agenția adaugă că au avut 
Ioc, de asemenea, convorbiri Intra 
ministrul de externe al R.F.G., 
Hans-Dietrich Genscher, șt minis
trul de externe al Arabiei Saudite, 
Saud Al Faisal, care au examinat 
situația din Orientul Mijlociu și 
alte chestiuni de interes bilateral.

VULCANUL BROMO. 
Javei, a început din nou __ 
dupd o perioadă de inactivitate de 
peste opt ani. După cum mențio
nează agenția Antara. din craterul 
său țișnesc jeturi de noroi si cenușă 
pină la o înălțime de peste 200 de 
metri, concomitent cu producerea 
unor puternice explozii, la aproxi
mativ fiecare cinci minute. In urma 
reactivării vulcanului, populația din 
satele situate in apropiere a inceput 
să fie evacuată.

din estul 
să erupă,

NEGOCIERI. La Geneva a avut 
loc miercuri o nouă reuniune a 
delegațiilor U.R.S.S. șl S.U.A. în 
cadrul negocierilor bilaterale pri
vind interzicerea armelor chimice.

GREVA LA UZINELE „HAT". 
Marti a avut loc o grevă de trei 
ore la întreprinderile firmei „Fiat" 
de ne întreg teritoriul Italiei. Gre
viștii si-au exprimat astfel sprijinul 
fată de cererea organizațiilor sin
dicale privind realizarea unui nou 
contract de muncă în cadrul „Fiat". 
Sindicatele pe ramură au anunțat 
că o nouă grevă la scară naționa
lă. cu o durată de patru ore. se 
va desfășura săptămina viitoare. 
După cum s-a mai anunțat, firma 
„Fiat" a hotărit recent să pună în 
situația de șomaj tehnic parțial 
75 000 de muncitori, o zi pe săptă- 
mină. in cursul lunii iunie.

Lb

SECRETARUL DE STAT AL 
S.U.A., Edmund Muskie, va face o 
vizită în Japonia la 29 iunie, după 
ce va participa la reuniunea țărilor 
membre ale A.S.E.A.N.. a anunțat 
purtătorul de cuvînt oficial al De
partamentului de Stat Edmund 
Muskie urmează să se lntîlnească 
cu ministrul de externe nipon. Sa- 
buro Okita.

GRUPUL COMUNIST DIN PAR
LAMENTUL VEST-EUROPEAN, 
organ consultativ al C.E.E.. l-a ales 
în unanimitate pe Guldo Fanți 
președinte al grupului, in locul lui 
Giorgio Amendola, decedat. Grupul 
este format din 44 de membri ita
lieni și francezi.

„METEOR". La 18 
nea Sovietică a fost 
satelit artificial al 
tip

iunie, tn Uniu- 
lansat un nou 
Pămintului de 

„Meteor". Sarcina principală a

PROGRAM PETROLIER ÎN CO
LUMBIA. Guvernul Columbiei a 
apreciat că exploatarea 
lor de petrol ale țării 
ca la sfîrșitul actualului 
tregul necesar intern să 
din resurse proprii, 
gramului de explorări petroliere, dat 
publicității la Bogota, in următorii 
zece ani vor fi forate aproape 720 
de noi puțuri, ceea ce va permite 
ca in 1989 să se producă 450 mili
oane de barili suplimentar, extrac
ția totală ridieîndu-se astfel la 769 . 
milioane de barili. >/

zăcăminte- 
va permite 
deceniu in- 
fie acoperit 

Potrivit pro-

APROXIMATIV 13,6 MILIOANE DE COPII SUB CINCI ANI. dintre 
care 96 la sută din țările in curs de dezvoltare, mor anual ca urmare a 
maladiilor transmise prin intermediul' apei. Aceste estimări sint conținute 
tntr-un comunicat al Organizației Mondiale a Sănătății. în urma unei 
reuniuni care a avut loc la Geneva.
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Reuniunea grupului interguvernamental al „celor 77“

Posibilități largi pentru extinderea cooperării 
între țările în curs de dezvoltare

La Viena s-a încheiat zilele trecuta 
reuniunea grupului interguverna- 
mental ad-hoc al „celor 77“ privind 
cooperarea economică între țările în 
curs de dezvoltare. Convocat în te
meiul hotăririi reuniunii ministeriale 
a „Grupului celor 77", grupul intergu- 
vemamental — la ale cărui lucrări au 
luat parte țări în curs de dezvoltare 
din Africa, Asia, America Latină și 
Europa. între care și România — a 
avut ca mandat să pregătească reco
mandări concrete de acțiune pentru 
extinderea cooperării economice în
tre țările în curs de dezvoltare într-o 
serie de domenii de interes vital, 
cum sînt: comerțul, energia, finan
țele. materiile prime, tehnologia, in
dustria. agricultura și altele.

Lucrările reuniunii au evidențiat 
o dată mai mult disponibilitățile largi 
de cooperare intre țările în curs de 
dezvoltare, interesul lor reciproc de 
a colabora pentru atingerea obiecti
velor naționale de dezvoltare econo
mică și propășirea lor tn ansamblu, 
pentru întărirea solidarității lor. Fa
vorizată de multiple premise obiec
tive, cum sînt similitudinea proble
melor cu care sint confruntate in 
eforturile lor de dezvoltare, aspi
rațiile lor comune pentru progres 
economic și social, complementarita
tea nevoilor, economiilor și potenția
lului lor, cooperarea economică între 
țările în curs de dezvoltare, pe baza 
respectării independentei șl suvera
nității naționale, a avantajului reci
proc, se afirmă tot mai pregnant o 
componentă de seamă a făuririi noii 
ordini economice internaționale.

Pornind de la asemenea realități, 
grupul interguvemamental ad-hoc a 
adoptat, prin consens, un evantai 
larg de recomandări practice de ac
țiune, a căror realizare este de na
tură să deschidă cooperării econo
mice între țările in curs de dezvol
tare calea spre o etapă calitativ 
nouă.

La loc de frunte în ansamblul lu
crărilor reuniunii s-au aflat, firește.

problemele acute privind energia, 
grupul interguvernamental subli
niind necesitatea urgentă de a se 
intensifica măsurile de cooperare în
tre țările in curs de dezvoltare in 
acest domeniu și formulînd recoman
dări de o deosebită însemnătate. Ast
fel. se are in vedere ca țările în curs 
de dezvoltare exportatoare să ia mă
suri concrete pentru a acorda celor
lalte țări ta dezvoltare prioritate în 
asigurarea aprovizionării lor, pe bază 
de contracte directe intre guverne.

De o atenffe specială s-au bucurat, 
de asemenea, problemele promovării

CORESPONDENȚA 
DIN VIENA

comerțului Intre țările ta curs de 
dezvoltare. Exprimîndu-și satisfacția 
față de faptul că ritmul comerțului 
între țările în curs de dezvoltare a 
depășit, in ultimii ani. ritmul de 
creștere a comerțului mondial, gru
pul interguvernamental s-a pronun
țat pentru accelerarea ta continua
re a acestuia șl a formulat o serie 
de recomandări, între care trecerea 
la negocierea sistemului global de 
preferințe comerciale între țările în 
curs de dezvoltare, crearea de în
treprinderi comune șl încheierea de 
acorduri comerciale pe termen lung, 
cooperarea în utilizarea capacități
lor existente și crearea altora noi în 
domeniul transportului, comunica
țiilor etc.

Avînd In vedere înalta prioritate 
pe care componenta tehnologică poa
te și trebuie să o ocupe în ansamblul 
cooperării economice între țările în 
curs de dezvoltare, grupul intergu- 
vernamental de la Viena a eviden
țiat în acest sens necesitatea intensi
ficării cooperării tn formarea de ca
dre și tn cercetarea pentru dezvolta
rea tehnologică, crearea de unităti

comune și alte forme de reunire a 
eforturilor, potențialului și resurse
lor ta domeniul tehnologiilor.

Așa cum a rezultat și din lucrările 
reuniunii, un vast potential de coo
perare între țările tn cura de dezvol
tare oferă, de asemenea, punerea ta 
valoare a resurselor de materii pri
me. Țările ta curs de dezvoltare au 
recomandat în acest scop crearea de 
mecanisme pentru prevenirea fluc
tuației preturilor la materii prime, 
întărirea asistentei mutuale, inclusiv 
pe calea investițiilor, în explorarea, 
exploatarea și prelucrarea materiilor 
prime.

Posibilități vaste de cooperare re
ciproc avantajoase între țările în 
curs de dezvoltare oferă dezvoltarea 
industriei și agriculturii, domeniu ta 
care grupul interguvernamental a 
preconizat o varietate largă de for
me și modalități de conlucrare.

Ansamblul recomandărilor grupu
lui interguvernamental va fi supus 
spre aprobare reuniunii ministeriale 
a „Grupului celor 77", ce urmează a 
avea loc in luna septembrie la 
New York, spre a deveni apoi, îm
preună cu programele de acțiune a- 
doptate de același grup de state ta 
ultimii ani. o platformă comună pen
tru promovarea largă a cooperării 
economice intre tarile ta cura da 
dezvoltare.

România, care situează cooperarea 
cu celelalte țări in curs de dezvoltare 
la rang de constantă a politicii sale 
externe, și-a adus, alături de ceilalți 
membri ai „Grupului celor 77", par
tea sa de contribuție la lucrările re
uniunii de la Viena și la formularea 
recomandărilor adoptate, în rindul 
cărora se regăsesc reflectate o sea
mă de forme și metode de cooperare 
economică reciproc avantajoasă prac
ticate de tara noastră, pe care ex
periența le impune tot mai mult ta 
dialogul economic dintre țările ta 
curs de dezvoltare.

M. BUHOARA
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