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Acum, mai mult ca oricînd, plantele au nevoie de apă

IRIGAȚIILE - CONTINUATE CU TOATE 
FORȚELE, PRIN TOATE MIJLOACELE!

® întrucît în anumite zone, mai 
ales din sud-estul țării, ploile 
nu au refăcut rezerva de umi
ditate din sol, este necesar ca 
activitatea de irigare a cultu
rilor să fie continuată cu in
tensitate.

• îndeplinirea programelor de 
irigații stabilite impune ca uni
tățile agricole să asigure un 
număr sporit de oameni ia 
mutarea aripilor de ploaie, iar 
stațiile de pompare să func
ționeze la întreaga capacitate.

® Acolo unde nu sînt amenajări 
pentru irigații, cu participarea 
tineretului, a elevilor, a cît mai 
multor locuitori de la sate, să 
se desfășoare ample acțiuni 
pentru udarea culturilor, folo
sind în acest scop sursele lo
cale de apă.

Irigarea culturilor a crescut in intensitate și 
va crește în continuare prin aplicarea in'prac
tică a măsurilor stabilite la Consfătuirea de la 
C.C. al P.C.R. pe problemele industriei și agri
culturii, precum și la plenara Consiliului Națio
nal ăl Agriculturii.. Industriei Alimentare și 
Gospodăririi Apelor. Asigurarea apei necesare 
culturilor este acum de mare însemnătate pen
tru obținerea de recolte mari. Ploile căzute în 
luna mai au fost neîndestulătoare, mai ales pen
tru zonele din sudul si sud-estul țării. Astfel, 
potrivit datelor furnizate de Institutul de me
teorologie și hidrologie, precipitațiile căzute in 
intervalul 1—31 mai au însumat sub 30 litri pe 
metru pătrat in Dobrogea. sud-estul Moldovei și 
sudul Olteniei ; 30—50 litri — in Bărăgan. Cîm- 
pia de Vest a țării; 50—100 litri în zona subcar
patică, Transilvania și numai în nord-estul Mol
dovei și Maramureș au depășit 100 litri. Ca ur
mare. exceptind nordul și nord-vestul tării, re
zerva de apă din sol nu a fost refăcută decît în 
parte, deficitul de umiditate fiind încă mare, 
mai ales în zonele din sud-estul tării.

In aceste condiții și tinindu-se seama de fap
tul că. pe măsură ce cresc, plantele consumă 
cantități mai mari de apă. este nevoie ca in 
aceste zile să se desfășoare fără întrerupere și 
in ritm mai susținut activitatea de irigare, de 
udare a culturilor. în acest scop, este necesar 
ca toate sistemele de irigații — mari sau locale 
— să funcționeze din plin, zi și noapte, iar'acolo 
unde nu sînt amenajări, să se organizeze in 
continuare acțiuni de masă, cu participarea ti
neretului. a elevilor, a cetățenilor de la sate, 
pentru a se asigura apa necesară culturilor. 
Chiar dacă în zilele următoare vor cădea ploi în 
zonele din sud-estul tării, ele nu vor putea 
compensa deficitul de umiditate din sol ; tocmai 
de aceea, trebuie continuată cu toate forțele și 
mijloacele acțiunea de irigare a culturilor, spre 
a se diminua si chiar înlătura efectele secetei.

Potrivit programului întocmit de organele

agricole centrale și județene. în săptămina 
4—10 iunie urmează să fie irigate — în sisteme 
mari și locale — aproape 700 000 hectare. Po
trivit datelor furnizate de Ministerul Agricultu
rii și Industriei Alimentare. în zilele de 4 și 5 
iunie au fost aplicate udări pe 195 536 hectare, 
față de 200 600 hectare cît era stabilit. în unele 
județe, prin participarea unui mare număr de 
oameni la mutarea aripilor de ploaie și exe
cutarea altor lucrări, prin asigurarea de către 
stațiile de pompare a apei necesare, au fost iri
gate suprafețe mai mari decit cele prevăzute în 
programul acestor două zile. Astfel. în județul 
Brăila au fost irigate 29 614 hectare. în loc de 
25 782 hectare, cît era prevăzut, iar în județul 
Tulcea — 10 973 hectare, față de 10 536 hectare, 
cît fusese planificat. Și în județele Dolj, Mehe
dinți. Giurgiu. Teleorman. Olt și Galati au fost 
îndeplinite și, în unele cazuri, chiar depășite 
prevederile din programul de udări pe aceste 
zile. în schimb. în județul Constanta nu au fost 
aplicate udări decît pe 86 la sută din suprafe
țele prevăzute, iar în județele Ialomița si Călă
rași — pe cîte 97 la sută.

Se desprinde necesitatea ca în unitățile agri
cole din județele unde atît 'in săptămina prece
dentă. cît și în primele zile ale săptăminii 4—10 
iunie nu s-a îndeplinit programul de udări, să 
fie luate măsuri energice, hotărite pentru in
tensificarea lucrărilor. Aceasta impune ca în 
unitățile agricole să fie asigurat numărul de 
udători care să mute operativ aripile de ploaie, 
iar conducerile sistemelor de irigații să orga
nizeze functionarea din plin a stațiilor de pom
pare.

De aplicarea neîntreruptă a udărilor oe toate 
suprafețele unde plantele au nevoie de aoă de
pinde acum. în măsură decisivă, buna dezvol
tare a culturilor. Tocmai de aceea aceste lu
crări trebuie efectuate. în aceste zile. cu dea 
mai mare răspundere, spre a se asigura condiții 
pentru realizarea de recolte cît mâi mari.

MECANIZATORI, COOPERATORI, SPECIALIȘTI
LOCUITORI AI SATELOR!

Acum, în această perioadă hotăritoare pentru recoltă, acționați 
energic, cu toate forțele și mijloacele, pentru desfășurarea, în continuare, 
în ritm susținut, a activității de irigare și udare a culturilor!

Nu precupețiți nici un efort, dovediți hărnicie și răspundere pentru 
a asigura la timp și pe suprafețe cît mai mari apa necesară dezvoltării 
plantelor, spre a obține o recoltă cît mai bună în acest an!

De-a lungul celor 35 de ani de la actul revoluționar al naționalizării, 
care a deschis calea industrializării socialiste infăptuite sub conducerea 
partidului, harta economică a țării s-a îmbogățit cu sute ți mii de mari 
obiective. Mine, uzine, termo și hidrocentrale, unități productive din toate 
ramurile economiei naționale. Platforme industriale moderne în toate 
județele țării. Practic, „zestrea" de la naționalizare nici nu poate fi com
parată cu potențialul economic, cu forțele de producție create ți puse în 
funcțiune pînă astăzi, mai ales in cele aproape două decenii trecute de 
la Congresul al IX-lea al partidului, care a deschis cea mai rodnică epocă 
de muncă ți creație din istoria României.

Pe țantierele acestor mari construcții industriale s-a format ți s-a afir
mat o nouă generație de constructori, de muncitori, crescută cu toată 
grija ți răspunderea de comuniști. O generație care iți făurește in muncă, 
prin muncă o biografie. Și nu una oarecare, ci o biografie erqică, plă
mădită la temperatura romantismului revoluționar. O biografie pe măsura 
exigențelor operei complexe de industrializare socialistă a țării. Rindurile 
alăturate constituie o mărturie în acest sens, una din nenumăratele posi
bile despre fericita împletire dintre eflorescența tinereții ți veșnica tine
rețe a patriei.

Combinatul siderurgic Galați - modernă citadelă a industriei românești
Foto : E. Dicbiseanu

*n urmă cu un an. în
■ mai ’82. pe locul aces-
I ta s-au oprit două
■ autocare cu numere 

de Sibiu, din care au 
coborit 80 de tineri. Unul 
dintre ei — poate chiar 
cel care-mi povestește 
acum, Nicolae Bădișor 
— ar fi zis : o șă fie, 
băieți, ceva de lucru 
pe-aici ! Avea dreptate. Dc 
fapt, se vedea cu ochiul 
liber : o groapă uriașă în 
apropierea șoselei ce duce 
de la Drobeta-Turnu Seve
rin spre Gura Văii, iar de 
jur-împrejur doar coli
nele I.A.S. Dealul Vii
lor și ogoarele Pe care 
învață meseria de buni lu
crători ai pămîntului elevii 
unuia dintre apreciatele 
licee agricole din tară, cel 
de la Halin,ga, Cît despre 
viitoarea termocentrală — 
ilici un semn... Acum, sem
nele se zăresc de departe : 
o clădire uriașă, in plină 
construcție, și un turn 
care a trecut de 150 de 
metri înălțime, urmind să 
ajungă la cota finală de 
280 metri. Dar nu atit 
despre măreția acestei con
strucții — care va fi Cen
trala termoelectrică Dro- 
beta-Tumu Severin — aș 
vrea să spun în continuare, 
cit despre modul în care, 
participind la înălțarea ei, 
brigadierii Șantierului na
țional al tineretului (a- 
proape o mie în clipa de 
față) au prins a-și înte
meia. în datele ei esențiale, 
o biografie care, cu trece
rea timpului, va putea fi 
numită pe drept cuvint 
eroică. Nu, nu e vorba de 
qn simplu entuziasm de 
moment (deși chiar acesta 
ar avea nenumărate justi
ficări. începînd de la 
aceea că nu e puțin lucru 
să ai abia vreo 19 ani, să 
te cheme, simplu. Ion 
Crețu și să te poți mindri 
cu munca ta. desfășurată 
la înălțarea coșului, pri

vind de acolo, altfel decît 
te obișnuiseși atunci cînd 
ai pus prima dată piciorul 
aici, șantierul, și pînă, la 
faptul că, dulgher fiind, și 
incă foarte tinăr, brigadie
rul Iosif Țadar a ajuns, 
prin pricepere și hărnicie, 
șeful unei echipe al cărei 
loc de muncă a depășit de 
mult cota 100) ; nu e vor
ba. spuneam, de un sim-

ÎN LUMINA SARCINILOR SUBLINIATE DE TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU LA RECENTA

CONSFĂTUIRE DE LUCRU DE LA C.C. AL P.C.R. Șl LA ȘEDINȚA COMUNĂ A FORUMURILOR

DEMOCRAȚIEI MUNCITOREȘTI-ȚĂRĂNEȘTI

Dublarea productivității muncii 
în construcții - necesară 

1 

și pe deplin posibilă

O direcție fundamentală 

de acțiune:

MECANIZAREA
LUCRĂRILOR

Creșterea mai susținută a produc
tivității muncii constituie una dintre 
sarcinile economice esențiale subli
niate in cuvântările rostite recent de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu la Con
sfătuirea de lucru de la C.C. al 
P.C.R. și la ședința comună a Con
siliului Național al Oamenilor Muncii 
din Industrie și Consiliului Național 
al Agriculturii, arătindu-se că este 
necesar să fie luate măsuri hotărite 
pentru a realiza, incă in acest an, o 
dinamică mai puternică a acestui in
dicator fundamental pentru creșterea 
eficienței economice, in toate ramu
rile economiei, deopotrivă in indus
trie, construcții, transporturi și agri
cultură. Reamintim, in acest sens, că 
incă la Consfătuirea de lucru, orga
nizată în luna aprilie la C.C. al 
P.C.R., cu cadre de conducere și spe
cialiști din domeniul materialelor de 
construcții și construcțiilor, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a subliniat cu tă
rie necesitatea dublării productivită
ții muncii in activitatea desfășurată 
pe șantiere, pînă la sfirșitul actualu
lui cincinal, sarcină economică ma
joră a cărei înfăptuire este urmări
tă sistematic de ziarul nostru (vezi 
„Scinteia“ din 15 aprilie și 19 mai).

In mod evident, atingerea acestui 
obiectiv se situează in centrul pre
ocupărilor constructorilor și monto- 
rilor, fiind reexaminate atit modul de 
abordare, cit și cel de desfășurare 
a lucrărilor pentru scurtarea terme
nelor de execuție a noilor capacități, 
între aceste preocupări, un loc apar
te îl ocupă creșterea accentuată a 
mecanizării lucrărilor de construcții. 
Firesc să fie așa, dacă ținem seama 
de faptul că mecanizarea constituie 
principalul factor de progres tehnic 
în construcții, iar contribuția ei este 
hotăritoare la sporirea productivită
ții muncii constructorilor și la 
scurtarea considerabilă a duratelor 
de execuție. Din acest punct de ve
dere este absolut justificată între
barea : ce probleme trebuie rezolvate 
de specialiștii din acest domeniu pen
tru extinderea hotărită a mecanizării 
lucrărilor ? Cum își propun să acțio

neze ei în perioada imediat urmă
toare și in perspectivă ? Aceasta 
este, dealtfel, și tema discuției pur
tate cu ing. ALEXANDRU DIMI- 
TRIU, directorul Centralei de meca
nizare aparținind Ministerului Con
strucțiilor Industriale.

— Un lucru trebuie stabilit de la 
început. Este vorba de abordarea 
curentă, tradițională, a problemelor 
de mecanizare, domeniu in care 
ne-am obișnuit să ne referim in pri
mul rind la „mecanizarea grea", 
adică la mașini și utilaje complexe 
— macarale, excavatoare, buldo
zere s.a.. lăsînd adesea pe un plan 
secundar „mica mecanizare".

Iată motivul pentru care aș dori 
să ne referim, mai întii, la „mica 
mecanizare" sau, altfel spus, la scu
lele, dispozitivele și mecanismele fo
losite direct de muncitorii construc
tori în activitatea lor productivă. 
Or, în această privință, situația nu 
este deloc satisfăcătoare. De obicei, 
uneltele simple, acelea care există, 
sint produse de un număr restrins 
de unități după modele destul 
de învechite. Am precizat „ace
lea care există", deoarece, re
cent, chiar, am văzut executîndu-se 
lucrările de finisare exterioară a 
unei clădiri prin stropire cu mă
tura. Pe de altă parte, sculele mai 
complexe și cele acționate electric 
au fost asimilate, în număr impor
tant, de către întreprinderea „6 Mar
tite" din Timișoara, unități din con
strucția de mașini, din alte minis
tere cu activitate de construcții- 
montaj. Din păcate, multe dintre ele 
nu au la bază cunoașterea amănun
țită a procesului tehnologic. Din 
această cauză nu putem vorbi de o 
superioritate efectivă a unora dintre 
sculele existente si. implicit, a teh
nologiilor de lucru bazate pe ele, 
față de alte metode de lucru.

— Cum ar trebui acționat pentru 
a îmbunătăți situația „micii meca
nizări" ?

Pe scurt., în rezolvarea pro
blemelor cu care este confruntată 
„mica mecanizare" este necesar să

fie antrenați toți factorii care acțio
nează pe șantiere : proiectanții, teh
nologii, maiștrii și muncitorii.

în sprijinul acestui punct de ve
dere aș vrea să fac o precizare. Am 
fost pus, deseori, în situația de a 
constata cum ingineri mecanici, 
care prin formația lor sint construc
tori de mașini, râmin pur și simplu 
nedumeriți cînd remarcă diferența 
considerabilă dintre elaborarea teh
nologică a unui produs in domeniul 
lor de activitate și documentația 
tehnologică pe care o folosim la 
obiectivele de investiții. De ce nu 
trecem și noi, constructorii, cu ho- 
tărire la elaborarea de proiecte teh
nologice pentru fiecare investiție, 
proiecte întocmite de atelierele de 
proiectare ale trusturilor noastre ? 
Oare nefăcînd acest lucru, nu se 
încurajează liberul-a.rbitru, în sen
sul că nu se prevăd cu exactitate 
metodele de lucru folosite, normele 
de timp, sculele, dispozitivele și ma
terialele necesare? Sint convins că 
fundamentarea tehnologică a lucră
rilor este, Ia ora actuală, una din 
direcțiile principale de acțiune pen
tru scurtarea termenelor de execu
ție a noilor capacități, sarcină subli
niată recent de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu.

în acest scop, trebuie să ne 
punem o serie de întrebări, dar 
să și găsim răspunsurile cele 
mai corecte și operative. Ce unelte 
sint necesare pe șantiere, cine Ie 
proiectează, cine le realizează, cine 
Ie implementează, cine le repară, 
cine Ie modernizează, cine își asumă 
răspunderea să Ie înlocuiască, după 
un timp, cu altele noi, mai perfec
ționate ? Etapa imediat următoare 
trebuie s-o constituie pregătirea 
muncitorilor pentru însușirea unor 
noi procedee de lucru și introduce
rea lor in fișele tehnologice de exe
cuție a lucrărilor. Pentru că nu ne

Convorbire consemnată de 
Cristian ANTONESCU

(Continuare in pag. a III-a)

Din noua arhitectură a municipiului Tîrgoviște

sa și pînă la darea în func
țiune a obiectivului con
struit. Cei de azi sint che
mați să preia o tradiție 
care a stirnit, în perma
nență. admirația tuturor. 
Și o fac pe deplin con- 
știenți. că e ' vorba de o în
datorire de onoare. Că ma
rile obiective de^mîine ale 
țării, obiectivele industria
lizării socialiste, vor purta

Cum se serie 

biografia unei 

generații eroice
-----------------------  Dan

Orizonturile minei-școală

piu entuziasm de moment 
atunci cind așterni, după 
ce ai cunoscut bine șantie
rul și oamenii lui. cuvintul 
eroism, ci de înțelegerea 
unei realități pe care, cu 
firească mindrie, vin să 
ți-o explice toți brigadierii 
care lucrează la marea 
termocentrală : aici, ca și 
pe celelalte șantiere națio
nale ale tineretului, se ri
dică o nouă generație de 
brigadieri. Au cam îmbă
trânit, trăindu-și anii la 
cea mai înaltă tensiune, 
vestiții hei-rup-iști de la 
Bicaz sau chiar și de pe 
Argeș ; nu se mai pot bate 
— așa cum, cu ușurință, o 
făceau în urmă cu cîteva 
decenii — cu vintul. munca 
încordată și asprimea (fru
moasă și ea. dar asprime) 
șirului de zile. și luni, ani 
chiar, care înseamnă șan
tierul — de la organizarea

si semnătura lor de trudă 
Si sudoare.

Șantierul — știm, s-a 
spus ades și cu îndreptă
țire — este o lume in care 
se învață alfabetul bărbă
ției celei mai autentice. 
Dar el mai înseamnă și 
altceva — spațiul in care 
ți se prilejuiește atît de 
așteptata (la virsta adoles
cenței, mai cu 6eamă) con
fruntare cu tine însuți, 
ceva de genul a ceea ce un 
tinăr inginer stagiar de pe 
șantierul termocentralei 
care de pe acum se cheamă 
„termocentrala tineretu- 
lui". Mihai Anghel, numea 
inspirat „necesara aven
tură a conștiinței de bun 
muncitor". Despre ce ar fi 
vorba ? Pornisem rindurile 
de față de la istorisirea 
tinărului sibian Nicolae 
Bădișor. De fapt, după lo
cul nașterii, el e di.ntr-o

comună din Alba — Stîncel. 
Și-a dorit de mic să fie un 
bun meseriaș, dar ține bine 
minte și o întâmplare de pe 
cind era intr-a patra pri
mară : a.scultindu-1 odată 
la matematică. învățătorul 
său, entuziasmat de modul 
in care a răspuns, i-a tre
cut în catalog nota... 100 ! 
Această izbindă i-a intărit 
copilului de atunci dragos
tea pentru matematică. Așa 
incit, după ce a urmat la 
Cugir școala profesională, 
calificîndu-se ca lăcătuș 
mecanic, a făcut, la Blaj, 
primele clase de liceu la 
„I. Mureșanu", la profilul 
de matematică-fizică. Apoi, 
în armată, a urmat școala 
de șoferi și a învățat me
seria de mecanic auto, 
întors la Blaj, a continuat 

să muncească, de data asta 
în postură de conducător 
auto, și a terminat liceul 
(agroindustrial) ca... horti
cultor. A plecat apoi la Si
biu. unde fratele său mai 
mic era elev la liceul ener
getic, și s-a calificat ca for
jor— meserie frumoasă, in 
care trebuie să ai „mirosul 
mâinii" pentru a fi ceea ce, 
în fond, se cere unui bun 
forjor — jumătate artist. 
Apoi, cind a auzit că e ne
voie de oameni la Șantie
rul național al tineretului 
de la Drobeta-Turnu Se
verin, s-a gîăbit să vină, 
lucrind de data aceasta ca 
mecanic auto, singurul de 
această meserie printre 
primii sosiți. E ceva aven
tură in acest lung drum 
printre profesii — care de 
care mai interesante și mai 
grele — dar una bazată 
pe dorință de cunoaștere 
și pe dragostea de a în
făptui. La nici 25 de ani, 
Nicolae Bădișor are 8 din
tre ei înscriși pe cartea de 
muncă ! Iar ca brigadier, 
este cunoscut și stimat ca

(Continuare în pag. a Il-a)

Clne a coborit 
tr-o mină 
și vizitează, 
mina-școală a 
lui 
din Deva 
profil 
seama 
ceput 
sînt 
mina-mină și-n mina- 
școală găsim aceeași 
locomotivă diesel tră- 
gind după ea, de-a 
lungul galeriei, un șir 
nesfirșit de vago- 
nete ; și-n mina-mină, 
și-n mina-școală se 
lucrează cu utilaje 
moderne — mașina de 
săpat, cu mare 
dament, 
cărbune 
dură de 
șina de 
tomată

în- 
adevărată 

apoi, 
Liceu-

1 
cu 
dă 
in-

mineritului 
județul Hu
se înțelege

industrial nr. 
(liceu 

minier) iși 
chiar de la 
că amândouă 

identice : și-n

mare a 
cum este 
nedoara, 
de la sine că trebuia 
înființat și,la Deva un 
liceu cu un 
nea profil, 
pregătească 
de miine - 
atit de

aseme- 
care să 

minerii 
meserie 

importantă 
pentru economia ță
rii. Dar unde 
desăvîrșească ei 
struirea practică ? 
Unde să învețe cum 
se pun in aplicare cu
noștințele teoretice 
dobindite la orele de 
clasă ? Pină in Va-

să-și
in-

mici, 
Deva

ran- 
in stratul de 
sau în roca 
minereu, ma- 
incărcare au
ri minereului 

sau cărbunelui ; 
in ambele mine, 
marea metalică a 
leriei se face cu 
sole și stîlpi 
lici, de metal, de că
tre combina autopăși- 
toare, ceea ce con
feră siguranță in 
muncă și evitarea ori
cărui risc de acciden
te ; in ambele mine 
vom, găsi aceleași
ventilatoare puternice 
care primenesc ae
rul, din fața frontului 
de lucru, pînă in cel 
mai ascuns ungher al 
galeriei. Din mina- 
școală a liceului. din 
Deva lipsește un sin
gur element : stratul 
de cărbune sau roca 
dură de minereu ; 
pentru că dealul in 
care a fost amenajat 
acest „atelier-școală" 
al viitorilor mineri (la 
circa 100 m de liceu) 
nu conține asemenea 
bogății.

„Mina-școală, 
plică directorul 
tei cunoscute 
de învățământ, 
Aurel Poraicu, 
este necesară ca 
rul. Intr-un județ 

pondere atit

Dim. RACHICI

apoi, 
ar- 
ga- 

con- 
hidrau-

ex- 
aces- 

unități 
prof, 

ne 
ae- 
cu 
de

lea Jiului, la minele 
de cărbuni, distanța 
este prea mare ; la 
fel, pină la Teliuc, la 
minele de minereu de 
fier. Atunci, ne-am 
gindit să aducem 
mina chiar «acasă»' la 
noi

O idee bună, adău
găm noi, idee care, 
materializată, cum se 
poate constata, asigu
ră viitorilor absol
venți o instruire prac
tică temeinică — com
ponentă indispensa
bilă a calificării 
tr-o meserie atit 
importantă cum 
cea de miner !

în mina-școală, 
timpul instruirii prac
tice, elevii se fami
liarizează cu atmos
fera minei, învață să 
mînuiască mașinile și 
agregatele miniere ; 
treptat-treptat, devin 
mineri adevărați. stă- 
pîni pe toate tainele 
mineritului.

Mina-școală a 
ceului industrial 
1 din Deva mai 
însă, și un alt 
nu mai puțin 
tant : in privința 
rientării școlare 
profesionale.

in- 
de 

este

în

Li-
nr. 

are, 
rol, 

impor- 
o- 
și 

Elevii

din clasele mai 
din municipiul 
și din împrejurimi, a- 
deseori însoțiți de pă
rinți, vizitează mina- 
școală. Cu prilejul a- 
cestor vizite se con
stată că mineritul nu 
se mai practică, azi, 
la noi, după meto
dele învechite, arhi
cunoscute, in care mi
nerul era predispus in 
orice moment la tra
gice accidente — ci, 
dimpotrivă, se poate 
vedea că în mină se 
lucrează cu utilaje 
mecanizate, moderne, 
iar meseria de 
ner, meserie atit 
necesară pentru 
ca noastră contempo
rană, face parte din
tre profesiunile de
frunte, de azi și de
miine, ale omenirii.

Așa se și explică, 
dealtfel, de ce părinții 
hunedoreni, tot 
mulți în ultima 
me, îndrumă 
fiilor lor spre 
rit. Este, totodată, una 
din explicațiile că și 
în această așa-zisă 
meserie „deficitară", 
în actualul an de în
vățământ, factorii de 
răspundere hunedo
reni au reușit să 
pășească planul 
școlarizare.

O 
mină 
cinta 
parte 
acesta... Și 
acestui an, 
moțiile viitoare, 
meni absolvenților din 
anii precedenți ai li
ceului, vor deveni mi
neri destoinici, 
care țara are , 
nevoie. Un corp 
fesoral de elită 
pregătește 
pentru orizontul din 
mină, care la supra
față poate să însemne 
— și înseamnă, de 
fapt ! — unul dintre 
cele mai largi 
zonturi.

mi- 
de 

epo-

mai 
vre- 
pașii 

mine-

de- 
de

mina-școală, 
adusă in 

liceului, făcînd 
componentă din 

promoția 
ca și pro- 

ase-

o 
in-

de 
atit a 
pro- 

: ii
temeinic
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I ACUM, MAI MULT CA PRICIND, PLANTELE AU NEVOIE DE APĂ

DOLJ
| Omenie

I
I
I
I

I
I

La miez de noapte, unei ele
ve de la Casa de copii școlari 
din Satu Mare i s-a făcut rău 
și trebuia chemată mașina Sal
vării. Cum insă camera in care 
se afla telefonul Casei de copii 
era închisă, citeva colege au 
luat-o in brațe s-o ducă la spi
tal. Din fericire, au intilnit o 
femeie inimoasă, muncitoarea 
Viorica Buzgău. care s-a dus în 
mijlocul străzii tăind calea unui 
autoturism. Datorită muncitoa
rei și înțelegerii de care a 
dat dovadă necunoscutul de la 
volan (cine se mai gindea în 
momentele acelea să-l întrebe 
cum îl cheamă sau să-i noteze 
numărul mașinii 2), fata a fost 
adusă la timp pentru ca medicii 
să poată interveni salvator.

I

I

I
I
I
I
I
I

Liliacul 
de la Remeți

Inginerul Alexandru Teoran, 
șeful Ocolului silvic Remeți. din 
județul Bihor, ne informează că 
pe Valea Iadului, pe am
bii versanți ai dealurilor și 
la poalele pădurii a înflorit ves
titul liliac transilvănean, specie 
rară in Carpații noștri. Este de 
remarcat faptul că neobosiții sil
vicultori de la Remeți au hotă- 
rit să extindă această specie or
namentală dincolo de 
rezervației botanice. Ei 
menajat o seră care să 
gure butașii necesari.

Amfitrionii turismului 
reap lansează și o invitație ten
tantă : sîmbătă, 18 iunie, popasul 
turistic „Leșu" din apropierea 
frumoasei rezervații va găzdui 
prima ediție a „Sărbătorii lilia
cului transilvănean".

hotarul 
au a- 
le asi-

biho-

Meserie

I
I
I
I
i
I
I
I

și pasiune
De la virsta de 9 ani a înce

put să colecționeze timbre. 
Dar — după cum ne scrie co
respondentul nostru voluntar 
loan Rotărescu — nu orice 
fel de timbre, ci numai pe cele 
despre geologie, mineralogie și 
paleontologie. Tot de pe atunci, 
de la 9 ani, Octavian Vasiliu 
visa să lucreze în acest dome
niu. Un vis pe care și l-a îm
plinit, fiind tehnician geolog.

Ce s-a întimplat cu colecția 
lui de filatelie 2 Numărul tim
brelor a sporit neîntrerupt, ca și 
numărul țărilor de unde provin. 
Cunoscută și recunoscută ca o 
colecție de referință în acest 
domeniu, ea a fost solițitată și 
prezentată în numeroase expo
ziții din țară, de unde s-a 
întors, de fiecare dată, cu tot 
atitea înalte distincții.

Fericită această coincidentă 
între o pasiune statornică din 
copilărie și o meserie visată 
și practicată cu aceeași... pa
siune !

I
Cu scăunelul 
la tren

I
I
!
I
I
I
I
I

Situată între orașele Medgidia 
și Cernavoda, stația C.F.R. Mir
cea Vodă este solicitată de nu
meroși localnici care merg cu 
treburi spre o direcție sau alta. 
Dar distanța între terasamentul 
de cale ferată și scara vagonu
lui este atît de mare, incit 
aproape nici un călător, oricît 
de voinic, nu poate să urce in 
vagon. Așa se face că mulți 
dintre localnici și-au confecțio
nat cite un scăunel, pe care, 
după folosire, îl lasă in grija 
personalului stației. Pentru că
lătorii care nu sin.t din partea 
locului și n-au scăunele, nu 
există nici o soluție decit aceea 
ca Regionala căi ferate Con
stanța să ia măsuri 
pentru ca dalelor din 
aduse de multă vreme 
construirea peronului 
dea cale liberă spre 
lor.

urgente 
beton 

pentru 
să li se 
locurile

I A găsit 
ce-a căutat

I
I
I

1
I
I
I
I
I
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IDupă desfacerea legală a că
sătoriei, șoferul J. Sz. din mu
nicipiul Sf. Gheorghe nu s-a 
putut împăca de fel cu gindul 
că nu mai are nici un drept 
asupra fostei sale familii. 
Intr-o seară s-a dus la locuin
ța fostei soții. Cum aceasta nu 
era acasă la ora aceea, in loc 
să-i adreseze copilului său un 
cuvint de mingiiere sau să-l 
întrebe măcar cum mai merge 
cu școala, J. Sz. s-a năpustit asu- . 
pra lucrurilor din apartament. ■ 
Televizorul, mobila, vesela și 
sticlăria au fost făcute țăndări. I

Dar această „vizită de fami
lie" va rămîne de pomină in ! 
viața lui, pentru că va trebui | 
să dea socoteală în fața instan
ței de judecată pentru „violare l 
de domiciliu și distrugere de 
bunuri". “

Pe lingă drum...
Observînd un autoturism mer- 

gînd in zig-zag. pe lingă drum, 
pe lingă șanț, un echipaj al mi
liției i-a făcut semn șoferului 
să tragă pe dreapta. Nu numai 
că acesta n-a oprit, dar a cău
tat să dispară ..din raza vizua
lă", pe un drum lateral. Ajuns 
din urmă, șoferul cu pricina. 
Gheorghe State, de la consiliul 
unic agroindustrial Rm. Vilcea, 
mirosea a băutură de la o poștă. 
Nu-și mai amintea decit că. in
tre altele. consumase niște 
lichior, fiind beat chior.

După cum ne scrie procurorul 
I. Micuț, șoferul Gh. State a 
fost dat jos de la volan Și. 
fiind aproape in comă alcoolică, 
„staționează" acum in aștepta
rea unei... dezintoxicări penale.unei... dezintoxicări penale.

I

Rubrică realizată de
Petre POPA
cu sprijinul 
corespondenților „Scînteii" I

Dacă peste tot hărnicia 
ar fi la loc de cinste..;

Tn județul Dolj, ploile căzute in 
ultima vreme nu au- refăcut rezerva 
de umiditate din sol. Pentru a asigu
ra plantelor apa de care au nevoie 
esen ială rămine înfăptuirea tuturor 
măsurilor stabilite de comandamentul 
județean pentru agricultură privind 
buna funcționare a sistemelor mari 
de irigații (aproape jumătate din su
prafața arabilă este cuprinsă in ast
fel de amenajări), precum și parti
ciparea largă a populației dî ’a sate 
la udarea culturilor, prm cele mai 
diverse mijloace.

în mare parte, sistemele de iriga
ții din județ funcționează, zi si noap
te. la întreaga capacitate. Pe ogoare
le consiliilor agroindustriale Amă- 
răști, Bratovoiești. Bechet și Dăbu- 
leni, situate în sudul județului, pro
gramele săptămînale de udări sînt 
depășite cu regularitate. Ca urmare, 
în săptămina 28 mai — 3 iunie. în 
județul Dolj au fost aplicate udări 
pe 85 662 hectare, față de 84 703 hec
tare cit era prevăzut in program. în 
ultimele două zile — simbătă și du
minică — au fost irigate 22 355 hec
tare. depășindu-se prevederile din 
program. Rezultatele la irigat ar pu
tea fi si mai bune dacă în toate uni
tățile agricole ar fi respectate gra
ficele de udări. în rindurile ce ur
mează ne vom opri asupra cauzelor 
care împiedică, in unele locuri, iri
garea unor importante suprafețe.

Terenurile cooperativei agricole 
Plenița se află în sistemul de iriga
ții Cușmir-Izvoare, sistem aflat 
in primul an de exploatare. Normal 
ar fi ca o astfel de amenajare să 
funcționeze ireproșabil. Din păcate, 
aici se semnalează numeroase defec
țiuni. ceea ce | determină ca planul 
săptămînal de udări să nu se reali
zeze cu 300—400 hectare. în cimp 
stăm de vorbă cu Șerban Victor, in- 
ginerul-șef al cooperativei, care ne 
spune : ..Sistemul a fost dat in ex
ploatare cu numeroase defecțiuni — 
antene fisurate, hidranti suarti. con
ducte demufate etc. — defecțiuni pe 
care a trebuit să le înlăturăm. Zil
nic, din cele 27 antene de care dis
punem 12 nu funcționează. Avem 
135 de udători. constituiți in forma
ții, care-și fac meseria curn trebuie, 
dar desele defecțiuni ne împiedică 
să executăm irigațiile pe toate su
prafețele planificate".

Cooperatorii din această unitate 
fac tot ce le stă în putintă pentru 
a asigura apă culturilor, participind 
chiar la udarea olantelor cu găleata. 
Culturile arată bine, dar ar crește 
mult mai viguroase dacă în sprijinul 
localnicilor ar veni, dovedind opera
tivitate și răspundere, lucrătorii în
treprinderii județene pentru exploa
tarea lucrărilor de îmbunătățiri 
funciare. Că aceștia nu--și fac curn se 
cuvine datoria, rezultă și din faptul 
că. pe lotul de porumb semincer și

la cultura de fasole, sute și sute de 
metri de antene sînt montate de trei 
săptămîni. dar nu distribuie nici mă
car un strop de apă.

Nu funcționează bine nici unele 
din sistemele vechi de irigații. Coo
perativa agricolă Galicea Mare face 
parte din sistemul de irigații Cetate- 
Galicea. dat in funcțiune de cel pu
țin 10 ani. Este deci un sistem ..pus 
la punct", dar nici aici programul de 
udări nu se realizează la nivelul 
prevăzut. Primarul comunei. Ion 
Buldur, ne spune că restanțele se în
registrează la irigațiile prin brazdă, 
care nu pot fi efectuate din cauza 
diferenței de- nivel de 7—8 metri 
dintre parcele, precizind că udările 
prin aspersiune se desfășoară bine. 
Este adevărat, dar chiar prin asper
siune s-ar putea iriga suprafețe 
mult mai mari. Cind spunem aceasta 
avem in vedere faptul că 500 de 
conducte, însumînd trei kilometri, 
cu care s-ar fi udat. în două luni. 
800—1 000 hectare, din lipsa unor co
liere stau în stivă de vreo cinci ani. 
împreună cu președintele cooperati
vei agricole din localitate. M. Jugra- 
vu. ne-am deplasat în cimp. la cul
turile de soia și fasole, unde irigarea 
trebuia făcută prin brazde, dar nu 
s-a făcut deloc, dată fiind diferența 
de nivel foarte mare de la o narceîă 
la alta. în aceste condiții. întrucît 
aici există surse de apă. s-ar fi pu
tut trece la irigarea prin asnersiune 
sau la mobilizarea cooperatorilor, al
tor locuitori din comună la udarea 
plantelor prin mijloace simple. Dar 
nu. s-au întreprins măsuri în acest 
sens și. ca atare,.. 500 hectare de soia 
și peste 50 hectare de fasole nu au 
primit apă. Faptul că președintele 
și cadrele de conducere din această 
cooperativă nu se ocupă cu destulă 
răspundere de organizarea muncii și 
de aplicarea corectă a tehnologiilor 
este dovedit de starea actuală a cul
turilor. Pe unele porțiuni de teren 
plantele de fasole și soia sînt dez
voltate normal, iar pe altele abia 
sînt în curs de răsărire. Președintele 
cooperativei susține că el n-ar avea 
nici o vină, că dacă s-a lucrat 
prost de vină sînt specialiștii din 
unitate. O asemenea încercare de a 
se disculpa de responsabilitatea pe 
care o are. ca președinte al unității, 
pentru irigarea acestor culturi și. 
deci, pentru realizarea recoltei pre
văzute. este inadmisibilă 1 Tocmai 
de aceea este nevoie ca organizația 
de partid și consiliul popular comu
nal să întreprindă măsuri urgente 
pentru mobilizarea tuturor locuito
rilor lă irigarea culturilor prin folo 
siirea oricăror mijloace, astfel ca apa 
să ajungă neintîrziat la rădăcina 
plantelor.

Nicolae PETOLESCU 
corespondentul „Scînteii”

MEHEDINȚI

Un lac de acumulare încă nefolosit
Cu aproape zece ani 

in urmă, cooperative
le agricole Rocșoreni 
și Dumbrava din ju
dețul Mehedinți și-au 
unit eforturile finan
ciare pentru a- reali
za. între versantii 
dealurilor din împre
jurimi. un lac de a- 
cumulare. Proiectul 
prevedea ca. după ter
minarea lucrărilor, cu 
ana de aici să se iri
ge 300 hectare teren. 
Constructorul — în
treprinderea de utilai 
terasier. îmbunătățiri 
funciare, proiectare și 
execuție construcții 
Mehedinți — a tergi
versat neoermis de 
mult realizarea acestei 
lucrări. Practic, lu

crarea a fost gata, cu 
aproape doi ani întîr- 
ziere. fată de terme
nul prevăzut. A rezul
tat un lac de acumu
lare cu o suprafață 
de 8 hectare. în care 
se adună peste 480 000 
mc de apă. Costul lu
crării a depășit 3,5 
milioane lei.

în cei sase ani care 
au trecut de la termi
narea lucrării nu s-a 
irigat nici un hectar 
de teren. De ce ? în 
proiect s-a prevăzut 
ca apa din lac să fie 
condusă sore terenu
rile agricole orin con
ducte de azbociment. 
Cum insă , presiunea 
apei din lac este mare, 
conductele se sparg si

trebuie înlocuite me
reu. Cînd cele două 
cooperative au inves
tit banii în această lu
crare. ele au avut în 
vedere - recuperarea lor 
prin sporurile de re
coltă pe care le vor 
obține, sporuri care 
încă nu au fost reali
zate.

întrucît au trecut 
sase ani de cînd lacul 
de acumulare stă ne
folosit. iar irigații nu 
se fac nici acum, cînd 
plantele au nevoie de 
aoă. se pune întreba
rea : cine face nota de 
plată celor vinovati ?
Virtjiliu TĂTARE 
corespondentul 
„Scînteii"

Irigarea florii-soarelui pe terenurile Stațiunii de cercetare pentru culturi 
irigate Mărculești, județul Călărași

Foto : Sandu Cristian

BRĂILA

Prin devansarea lucrărilor
— apă pe noi terenuri

Concomitent cu acțiunea de irigare 
a culturilor. în județul Brăila se 
desfășoară ample lucrări pentru ex
tinderea. în devans, a suprafețelor 
irigate. La indicația comitetului ju
dețean de partid au fost concentrate

mari forțe umane și mecanice. în
deosebi in zona sistemului Ialomița- 
Călmătui. unde, potrivit programu
lui. în luna noiembrie a acestui an 
trebuia să fie terminat un canal de 
17,8 km prin care să se asigure apa

necesară irigării a 12 000 hectare. în 
ultima lună, ca urmare a măsurilor 
luate, ritmul de lucru a crescut con
siderabil. Aici au fost concentrate 
140 autobasculante. 42 autoscrepere, 
15 excavatoare. 7 buldozere. 4 dra
gline. De asemenea, aici au sosit 230 
de lucrători, din care 130 de la uni
tățile agricole beneficiare din comu
nele Ulmu. Roșiori și Ciocile. Zil
nic se transportă circa 15 000 metri 
cubi de pămînt. Ca urmare, din cei 
17,8 km de canal, lucrările au fost 
finalizate pe circa 13,3 km. Totodată, 
în cele 8 stafii de punere sub pre
siune. care vor funcționa de o parte 
și de alta a canalului, se lucrează 
la montarea instalațiilor și utilajelor.

Cu spirit gospodăresc se muncește 
și la amenajarea suprafețelor desti
nate a fi irigate. Numeroși oameni 
din unitățile beneficiare montează 
vanele și hidranții. întind aripile de 
ploaie. în acest mod se creează con
dițiile necesare pentru ca. odată 
cu probele de funcționare, să se 
aplice și udările. „Fiecare strop de 
apă trebuie să ajungă cit mai repede 
la rădăcina plantelor" — iată obiecti
vul pentru care acționează în aceste 
zile oamenii ogoarelor brăilene.

Tot in sistemul Ialomița-Călmățui 
s-au intensificat acțiunile pentru 
punerea în funcțiune a instalațiilor 
de pe alte două canale, care vor asi
gura irigarea altor 3 300 hectare și. 
respectiv, 3 427 hectare. Aici se reali
zează în prezent ultimele operații 
de montare a instalațiilor mecanice 
și electrice. Aceste lucrări vor de
vansa introducerea în circuitul iri
gațiilor a unor importante suprafețe 
agricole — care se adaugă altor 6 000 
de hectare date în funcțiune în 
cursul ultimei luni.

Corneliu IFRIM 
corespondentul „Scînteii"

PE SCURT
Muncitorii da la oraș 

în sprijinul agricultorilor. 
La C.A.P. Gruiu. sectorul agri
col Ilfov, sistemul local de iri
gații. dotat cu cinci motOpomoe 
și 12 aspersoare. asigură în per
manentă aoa necesară pentru 38 
de hectare cu legume. 30 hec
tare cu cartofi. 130 hectare cu 
porumb și 100 hectare cu lucer- 
nă. „De un real folos ne este și 
sprijinul ce ni-1 acordă oamenii 
muncii de la întreprinderile ..23 
August", „Policolor" și „I.C.T." 
din sectorul 3 al Capitalei — a 
ținut să precizeze primarul co
munei. Teodor Rădulescu. După 
ce au participat la amenajarea 
și punerea în funcțiune a sis
temelor de irigații, acum sint 
prezenți zilnic. în număr de 
250—300. la udarea legumelor, 
florii-soarelui și a porumbului, 
cu cisternele, cu butoaiele și 
gălețile". (Ion Dumitriu).

O acțiune meritorie. 
Pentru a veni în sprijinul coo
peratorilor din zonele învecina
te. oamenii muncii de la Schela 
de producție petrolieră Videle 
folosesc apa din conductele 
unor parcuri de sonde la iriga
rea culturilor. De asemenea. în 
citeva puncte din raza de acti
vitate a schelei s-au forat puțuri 
a căror apă a fost captată pen
tru irigarea plantelor. (Stan 
Ștefan).

GIURGIU

Culturi irigate—pe suprafețe cit
„Grîul și orzul nu s-au irigat nici

odată, pînă acum, în județul Giur
giu. Lucrez in irigații de mult timp 
și n-am crezut că se va ajunge vreo
dată la udarea păioaselor." (Vlad 
Galin, directorul întreprinderii de 
exploatare a lucrărilor de îmbună
tățiri funciare — Giurgiu).

Pentru început, citeva precizări : 
conform programului privind îmbu
nătățirile funciare, suprafața totală 
prevăzută pentru a fi irigată în 
acest an în județul Giurgiu este de 
156 100 hectare — din care iri siste
me mari 133 500 hectare, iar in ame
najările locale 22 600 hectare. Prin 
acțiunile întreprinse s-a reușit ca 
pină in prezent suprafața amena
jată la irigat să totalizeze 145 000 
hectare (131 600 hectare in sisteme 
mari și 13 800 hectare în cele locale^. 
Rezultă că față de plan exista o dife
rență în minus de 10 700 hectare. 
Față de această situație s-au luat 
măsuri energice pentru darea în 
funcțiune de către Trustul de con
strucții centru îmbunătățiri fun
ciare (T.C.I.F.) a unei supra
fețe de 1 900 de hectare. 
Se acționează. totodată. pentru
procurarea unor utilaie de forare a 
puțurilor și a echipamentelor de
udare (aripi de ploaie și motopom- 
pe) în scopul irigării a 4 200 hectare 
în amenajările pe plan local. Să 
menționăm. de asemenea, că din 
sarcina de extindere a amenajărilor 
cu mijloace locale, conform indica
țiilor date, la Sna.gov. de către secre
tarul general ai partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, au fost puse in 
funcțiune\nînă in prezent 4 100 de 
hectare. )

Evident, marile investiții alocate 
lucrărilor pentru irigații se justifică 
odată mai mult dacă intr-un an vi
tregit in ^precipitații, ca acesta, se' 
pot obține' recoltele planificate. Pen
tru ca aceste lucrări să-și dovedeas
că eficiența se vor lua și alte măsuri. 
Iată, o analiză a desfășurării cam
paniei de irigații a atras atenția, la 
un moment dat, asupra deficitului 
de lucrători care să asigure funcțio
narea sistemelor de irigație : față

de un necesar de 5 300 de udători, 
erau asigurați doar 3 700. în legă
tură cu măsurile prompte luate pen
tru remedierea în cel mai scurt 
timp posibil a acestei situații, to
varășul Victor Ghidarcea. secretar 
cu probleme de agricultură al comi
tetului județean de partid, ne-a 
spus :

— S-a hotărit antrenarea la acti
vitățile de udări a întregului per
sonal de conducere, administrativ și 
funcționăresc de la sate, a șoferilor 
și a rutieriștilor. O măsură mai re
centă a dus la sporirea numărului

comuniștilor, a celorlalți lucrători 
din agricultură in lupta pentru 
combaterea lipsei de apă din sol.

Dar să prezentăm și cîteva sec
vențe de pe acest front al irigații
lor : © în ultimele trei săptămîni 
situația udărilor se prezintă in teiul 
următor : 14—20 mai — programate 
53 151 hectare — realizate 55 150 hec
tare ; 22—27 mai — programate 58 590 
hectare — realizate 59 691 hectare ; 
28 mai—31 iunie — programate 42 350 
hectare — realizate 43 385 hectare. 
Pentru săptămina 4—10 iunie sînt 
prevăzute în program 36 400 hec

Obiectivul la zi al muncii 
politico-organizatorice la sate

celor care participă la udări prin 
trimiterea pentru perioade mai mici 
sau mai mari. în satele de unde fac 
naveta, a unor oameni ai muncii 
din unitățile municipiului Giurgiu. 
Aceste măsuri, și altele, au condus 
la asigurarea unui număr de 7 650 
de udători. ceea ce acoperă, pentru 
moment, necesarul.

în condițiile actuale, față în față 
cu cerințele impuse de realitățile 
din cimp. comandamentul județean 
pentru agricultură acționează ener
gic pornind de la datele unui ..ta
blou de bord" urmărit zilnic. Un 
exemplu : situația consumului de 
energie electrică la stațiile din cele 
șase sisteme de irigații luate la anu
mite intervale, atît ziua, cit și noap
tea. permit să se tragă concluzia că 
activitatea de irigații se desfășoară 
non-stop, cu aceeași intensitate pe 
parcursul celor 24 de ore. Orice dere
glare a acestui consum pune in evi
dentă anumite neajunsuri și declan
șează măsurile de rigoare. Procedind 
in acest fel, comandamentul jude
țean. ca dealtfel și comandamentele 
comunale, au reușit o și mai largă, 
o și mai activă participare directă a

tare O La cooperativa agricolă de 
producție Valea Bujorului, din con
siliul unic agroindustrial Izvoarele, 
nu s-a reușit să se irige decit 482 
de hectare din cele 530 de hectare 
planificate. Cauza : deși forță de 
muncă ar fi fost suficientă — ea 
aflîndu-se în comună — invocîn- 
du-se lipsa ei s-a pierdut foarte 
mult timp cu dizlocarea si transpor
tul aripilor de ploaie de pe terenuri
le cu griu și orz pe suprafețele cul
tivate cu porumb © în comuna Gogo- 
șari, o conductă pentru irigații, nefo
losită in ultimii șase ani. a revenit 
in actualitate. Cîțiva membri ai co
mitetului comunal de partid. în frun
te cu Dumitru Teodorescu. secreta
rul acestuia, au căutat, pas cu pas. 
metru cu metru locul defecțiunii. 
După ce ea a fost depistată și reme
diată. in scurt timp s-a putut trece 
la cea de-a treia udare. © în comu
na Mîrșa comuniștii au propus cap
tarea izvoarelor naturale. Ei au 
propus ; ei au realizat. Se asigură 
acum apa necesară udărilor. © Din 
comuna Toporu pleacă zilnic circa 
500 de locuitori spre unitățile indus
triale din București și Giurgiu.

mai man
Aceștia nu participă în timpul lor 
liber la lucrările din cimp. Primarul. 
Aurică Netejoru. încă se mai întrea
bă ce măsuri să adopte ? 1 O In
structorul comitetului județean de 
partid. Dumitru Vătăselu. ne spunea 
că în comuna Stoenești (de Giurgiu) 
nu se respectă programul de udări. 
„Multe aripi de ploaie nu se mută 
cite o zi Întreagă. Mai apar și car 
zuri de indisciplină, de indolenta 
care se cer curmate cu hotărîre. 
Cițiva țărani cooperatori de aici au 
„uitat" pur și simplu pe cimp con
ductele pentru irigat, nefolosindu-le 
zile în șir. Față de asemenea acte 
trebuie aplicată legea".

Situațiile, faptele din cimp nu se 
rezolvă acum prin ședințe, adunări, 
consfătuiri, analize și deliberări pre
lungite. Cunoașterea realităților, 
consultarea directă a oamenilor, in
tervențiile operative, la fata locului, 
munca concretă de la om la om con
stituie acum conținutul muncii poli- 
tico-organizatorice astfel desfășurate 
încit efectele lipsei de precipitații 
să fie cit mai mult contracarate. Se 
fac eforturi pentru răspîndirea ra
pidă a unor forme și mijloace de 
obținere a apei necesare pentru 
udări sau de transport in zonele din 
nord-vestul județului, unde uu sînt 
sisteme de irigații, ceea ce a permis 
creșterea suprafețelor irigate cu sufle 
și sute de hectare ; s-au executat 
apoi traversări și subtraversări de 
șosele cu conducte de irigații, s-au 
construit roti ale grădinarului. s-a,u 
săpat gropi de acumulare lingă unele 
cursuri de apă mai poluate (Neaj- 
lov. Dimbovnic), în care aoa a pă
truns prin infiltrare, puțind fi ast
fel folosită etc.

Ce poate fi mai plăcut și mai im
presionant in același timp, ca tre- 
cind prin locurile unde oamenii, ur- 
mînd îndemnul și exemplul comu
niștilor. aduc apa la rădăcina plan
telor. acum viguroase, să auzi spu- 
nîndu-se : ..Am reușit. Prin irigații 
am reușit să salvăm multe recolte".

Virqil GHEORGHIȚĂ

Costești în anii devenirii
' Un nou oraș, Costești, a apărut 
pe harta județului Argeș ca urma
re a reorganizării administrativ- 
teritoriale a tării din iunie 1968, 
oraș constituit prin unirea comu
nelor Costești și Broșteni.

Istoria așezării incepe insă cu 
multe secole in urmă, prima ates
tare documentară fiind datată iu
nie 1535, iar numele său este po
menit intr-un act al domnitorului 
Radu Paisie, emis in cetatea de 
scaun a Tirgoviștei. Alte date de 
referință : anul 1874, cind Costești 
devine nod de cale ferată pe ru’a 
Pitești-Vîrciorova-Turnu Măgurele, 
apoi devine nod de drumuri co
merciale care stabileau legături 
între zonele de munte și deal, 
spre Cimpia Dunării. în a doua 
jumătate a secolului al XIX-lea, 
Costești devine reședință de plasă 
sub denumirea Cotmeana-Găle- 
șești. apoi Teleorman, păstnnd 
această formă administrativă pină 
in anul 1950, cind dobîndeșie 
statut de reședință de raion. Cu 
toate acestea zestrea sa urbană a 
rămas pină în vremea din urmă 
sărăcăcioasă : cîteva case mai ră
sărite citeva dughene de negustori, 
cîteva biserici, o uliță lungă ce-1 
străbatea pe la mijloc. Cam atît.

După 15 ani de la începutul ur
banizării sint evidente înnoirile 
socialiste economice, sociale și 
culturale care atestă marele revi
riment petrecut in viața localită
ții. Mai intîi s-au ivit, zvelte, pri
mele unități economice : o între
prindere pentru producerea nutre
țurilor combinate, un complex de 
ingrășare a tineretului taurin, un 
centru pentru vie și vin. în 1978 
s-a înregistrat un salt in ascen
siunea economică a tînărului oraș: 
a fost construită întreprinderea de 
scule, dispozitive și verificatoare 
auto, unitate care înscrie Costeș- 
tiul în circuitul marii industrii re

publicane profilate pe construcția 
autoturismelor, camioanelor, a al
tor mijloace de transport. în acest 
moment de răscruce orașul a be
neficiat de fonduri de investiții în 
valoare de un miliard de lei.

— Noile obiective, arăta prima
rul orașului, tovarășul Ion Dumi
tru. au produs schimbări profunde 
în viata oamenilor, in structura 
forței de muncă. Industria a accen
tuat și procesul de urbanizare, 
schimbind condițiile de muncă și 
viață. Numărul muncitorilor cu 
înaltă calificare a ajuns la 4 000, 
cel al inginerilor și tehnicieni
lor s-a dublat. Cei mai multi 
lucrează la întreprinderea de scu
le și dispozitive, unicat in țară, 
care realizează anual 714 tone de 
SDV-uri pentru prelucrări prin 
așchiere. matrite, cochilii etc. Be
neficiarii ei sint centrala de auto
turisme Pitești, întreprinderea 
bucureșteană „23 August", „Semă
nătoarea" și mulți alții. întreprin
derea își îndeplinește și depășește 
lună de lună planul, produsele 
sale, care se disting prin finețe și 
precizie, sînt tot mai mult solici
tate.

— Ce s-a întimplat cu agricultu
ra localității care deține întinse 
suprafețe de cîmpie ?

— Costeștiul nu și-a trădat voca
ția inițială, aceea a cultivării pă- 
mîntului. Pe cele 10 000 hectare de 
teren agricol se practică o agricul
tură socialistă modernă, de înalt 
randament. Tocmai de aceea in
dustria și agricultura se îngemă
nează fericit. conferind orașului 
profilul său agroindustrial. Rele
vante in acest sens sînt întreprin
derea pentru producerea nutrețu
rilor combinate și o fabrică de 
prelucrare a laptelui cu o capaci
tate de 500 tone pe an recent dată 
in folosință. Sporește concomitent 
și randamentul producției agricole.

Anul trecut, C.A.P. Costești a rea
lizat 3 500 kg griu. 3 600 kg orz și 
4 500 kg porumb, in medie la hec
tar, iar întreprinderea agricolă de 
stat 3 400 kg griu, 3 700 kg orz și 
8 550 kg struguri la hectar.

Aceste evoluții au accentual și 
procesul urbanizării. Șantierele de 
construcții încing ca un brî(u cen
trul orașului. Au fost date in folo
sință blocuri de locuințe, cu cite 
4 etaje, care însumează mai bine 
de 1 000 apartamente, iar altele se 
află in fază finală de execuție. Lo
cuințelor li se adaugă dotările edi
litare : 7 km de străzi moderne. 30 
km străzi asfaltate și 50 km pie
truite ; rețeaua de apă are o lun
gime de peste 5 km. iar suprafața 
spatiilor verzi 15 hectare, din care 
multe aflate in grija locatarilor, 
sint cultivate cu legume. S-a 
dat în folosință, de asemenea, 
o centrală termică și se află în lu
cru un pasaj subteran pietonal ce 
va lega zona industrială de centrul 
orașului.

Și viața cultural-artistică a cu
noscut importante mutații datorită 
acelui puternic animator care e’te 
Casa de cultură din Costești. Cu 
prilejul aniversării, lă 5 iunie, a 
trei decenii de activitate aici s-a 
desfășurat o săptămina culturală 
bogată in variate manifestări : sim
pozioane.' recitaluri ■ de muzică și 
versuri, concursuri, proiecții cine
matografice, spectacole, dansuri ș.a.. 
susținute de formațiile artisti
ce și cercurile casei de cultură, la 
care au fost invitate personalități, 
oameni de știință și cultură din 
București și Pitești.

Prin toate înfăptuirile de pi.iă 
acum orașul Costești se afirmă în 
rîndul așezărilor moderne ale Ar
geșului. ale întregii țări.

Gheorghe CÎRSTEA

Cum se scrie biografia 
unei generații eroice

(Urmare clin pag. I)

un om priceput la toate, ca un de- 
săvirșit meseriaș. Acesta este, in 
fond, șantierul : locul in care poți 
să dovedești (și să-ti dovedești) 
priceperea, utilitatea.

Despre pricepere poate vorbi 
mult (și „pe știute", cum se zice) 
maistrul Apostol Ciumanis. om cu 
peste 20 de șantiere in spate, nu
mit aici, la Drobeta. „constructorul 
de estacadă", adică acela care ur
mărește îndeaproape realizarea unei 
linii de cale ferată. Despre pricepe
re, adică despre faptul că la o ase
menea lucrare nu este permis nici 
cel mai mic rabat de la calitate. 
Exactitatea in tot ce se întreprinde, 
de la corecta așezare a stîlpilor si 
pină la sudură (cam de vreo 20 km 
de sudură va fi nevoie!) este con
diția numărul unu a acestei între
prinderi. bazată pe procedee teh
nice noi, românești.

Atunci cînd spunem, de obicei, 
că o nouă generație bate la porțile 
consacrării, ne gindim la confrun
tarea dintre tinerii ce constituie 
noua generație și cei ce le vor re
cepta actul creator. Cind e vorba 
de brigadieri, nuanțele se îmbo
gățesc. Ei nu vor mai fi de față 
atunci cînd termocentrala va pro
duce energie, nu vor primi (nici nu 
sint învățați să aștepte așa ceva) 
aplauzele celor pentru binele căro
ra au muncit intens. Dar mereu 
alte și alte construcții vor urma 
și, cu încetul, pe întregul cuprins 
al patriei vor putea fi văzute ur
mele — semnăturile, cum ziceam 
— ale trecerii lor. semnăturile bri
gadierilor din noua generație de re
voluționari. Iar în urma lor va 
vorbi — despre tinerețe cutezătoa
re. clădind frumos și durabil — în
săși Țara.

Foto : Ion Drăgan

BUZĂU:

Serbarea folclorică „Pe urme de baladă“
Duminică, 5 iunie, peste 20 000 

de oameni au luat zorii și munții 
Buzăului in piept, indreptîndu-se 
spre uriașul amfiteatru natural de 
la Gura Teghii, unde pină seara 
tirziu s-a desfășurat cea de-a XlV-a 
ediție a serbării folclorice „Pe 
urme de baladă", organizată de co
mitetul județean de cultură și edu
cație socialistă. într-un feeric ca
dru natural a avut loc o bogată pa
radă a porturilor, cîntecelor și 
dansurilor populare aduse de ar
tiștii amatori din Gura Teghii. Că
tina, Chiojdu, Calvin. Siriu, Ber
ea. Pătîrlagele. Pirscov, Pănătău, 
Nehoiu, Pogoanele. Rîmnicu Sărat 
și Buzău, care au demonstrat încă 
o dată că știu să păstreze tradiția 
și să o transmită nealterată urma
șilor.

Balada haiducului Gheorghelaș, 
așezată inspirat la temelia acestei 
tradiționale manifestări culturale 
care antrenează sute de artiști ama
tori evidențiați în cadrul Festiva
lului național „Cîntarea României", 
a cunoscut și în această ediție noi 
valențe interpretative prin inter

mediul tinărului Constantin Ungu- 
reanu din Pogoanele. Pe plaiurile 
de la Gura Teghii, în vremea apu
selor nedreptăți sociale, hălăduia 
haiducul Gheorghelaș. care „Dru
mul codrului lua. / Cu codru se în
frățea / Si la luptă că pornea". 
Dramatizată ne această uriașă sce
nă naturală, cunoscuta baladă oferă 
sugestive elemente spectaculare : 
haiduci călări, care pocnesc din 
flinte, lupta scurtă și judecata as
pră a haiducului fată de boierul 
Macovei, freamăt de -frunze și apoi 
totul se retrage în legendă sub pri
virile emoționate ale mulțimii care 
aplaudă abia cînd ceata haiducilor 
se pierde printre falnicii stejari.

Imaginea țării înnoite a fost su
gerată prin frumoase recitaluri de 
cîntece și versuri închinate patriei 
și partidului : ..Căci oamenii sini 
arbori de lumină / Rotind în hore 
largi, sub bolta clară. Că nu e 
melodie mai senină / Ca dragostea 
pentru partid și țară".

Stellan CHJPER _ 
corespondentul „Scînteii"

Sna.gov
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Excelenței Sale NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Poporul sudanez și eu personal dăm o înaltă apreciere mesajului dumnea
voastră cordial de felicitare pe care ni l-ați adresat cu ocazia realegerii mele 
ca președinte al Republicii Democratice Sudan și a celei de-a 14-a aniver
sări a Revoluției. Folosesc prilejul pentru a transmite Excelenței Voastre și 
poporului român cele mai calde mulțumiri pentru urările de bine conținute 
in mesaj.

Vă rog să primiți cele mai bune urări de sănătate personală, de pro
gres și prosperitate pentru poporul dumneavoastră.

GAAFAR MOHAMED NIMEIRI
Președintele

Republicii Democratice Sudan

în Editura politică a apărut:

NICOLAE CEAUȘESCU
Cuvîntare la Consfătuirea de lucru 

de la Comitetul Central 
al Partidului Comunist Român 

pe problemele industriei și agriculturii 
27 mai 1983

Vizita delegației organizației
Delegația organizației „Soka Gak

kai". condusă de Daisaku Ikeda, 
președintele organizației, care ne 
vizitează țara la invitația Consiliului 
Național al Frontului Democrației și 
Unității Socialiste, a avut luni con
vorbiri cu Tamara Măria Dobrin, 
președinte executiv, și alti membri 
ai conducerii F.D.U.S. Cu acest pri
lej a fost prezentată oe larg con
tribuția pe care F.D.U.S. o aduce la 
Înfăptuirea politicii interne si exter
ne a partidului și statului nostru. 
Președintele D. Ikeda a înfățișat ac
tivitatea pe cane „Soka Gakkai" o 
desfășoară pentru apărarea păcii. în
făptuirea dezarmării și dezvoltarea 
înțelegerii internaționale. A fost, de 
asemenea, exprimată dorința con
tinuării relațiilor de informare și de 
conlucrare dintre F.D.U.S. și „Soka 
Gakkai" în problemele păcii și 
dezarmării. înțelegerii și respectului 
reciproc între toate popoarele lumii.

★
în aceeași zi. Ștefan Andrei, mi

nistrul afacerilor externe, l-a primit 
pe Daisaku Ikeda, cu care s-a între
ținut asupra unor aspecte ale rela
țiilor dintre România și Japonia, ex- 
primindu-se dorința de a se acțio
na pentru dezvoltarea, pe multiple 
planuri, a raporturilor de colaborare 
dintre cele două țări și popoare.

Delegația „Soka Gakkai" a avut, 
de asemenea, convorbiri cu Aurel 
Duma, ministru secretar de stat la

MECANIZAREA LUCRĂRILOR
(Urmare din pag. I) 

putem permite luxul ca, după ce am 
realizat un dispozitiv nou, modem, 
aplicarea lui s-o lăsăm la voia în- 
tîmplării. Iată de ce consider abso
lut necesar ca, în continuare, să fie 
urmărit îndeaproape modul în care 
este respectată și aplicată orice 
nouă tehnologie. Control ce tre
buie făcut de tehnologi, adică de 
specialiști, care sînit. deopotrivă, 
constructori și mecanizatori. Datoria 
lor constă în a observa și analiza 
permanent desfășurarea procesului 
de producție și în a face, după 
aceea, propuneri concrete și efi
ciente pentru îmbunătățirea, moder
nizarea și înlocuirea sculelor folo
site cu altele mai 'bune, mai efi-t. 
ciente. Concomitent, institutele mi
nisterului nostru, atelierele de cer
cetare din cadrul trusturilor de 
construcții trebuie să acorde un in
teres mai mare și mai constant stu
dierii metodelor de lucru avansate 
și, pe baza constatărilor făcute, să 
propună noi tipuri de scule și dis
pozitive.

— Din informațiile pe care le de
ținem, mai demult a fost făcută 
propunerea ca, in cadrul institutului 
centralei, să se organizeze cerce
tarea procedeelor tehnologice mo
derne in construcții. Cum se mate
rializează această propunere ?

— într-adevăr, s-a făcut o’ ase
menea propunere, dar personal sînt 
convins că ar fi mult prea puțin 
pentru a umple intr-un scurt timp 
golul existent în domeniul „micii 
mecanizări". Mai rapid și mai bine 
s-ar rezolva problemele în acest do
meniu dacă s-ar înființa un număr 
mare de astfel de ateliere sau grupe 
de cercetare pe lingă fiecare trust, 
sub coordonarea tehnică a Institutu
lui de proiectări pentru construcții, 
INCERC-ului și I.C.P.A.I.U.C. din

cinema
© Patima : TIMPURI NOI (15 61 10)
— 9; 11; 13.15; 15.30; 17,45; 20.
© Omul și umbra : GRIVIȚA (17 08 58)
— 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15,
G Pruncul, petrolul și ardelenii : BU- 
ZEȘTI (50 43 58) — 9; 11; 13; 15: 17; 19. 
O Vlad Țepeș : UNION (13 49 04) — 
9.30; 11,30; 13,30; 15,45; 18; 20.
® Brigada diverse în alertă : FLO- 
REASCA <33 29 71) — 9; 11; 13; 15,30: 
17,45; 20. TOMIS (21 49 46) — 9: 11,15; 
13,30; ’ 15,45; 18; 20, la grădină — 21. 
0 Eu, tu și Ovidiu î VOLGA '79 71 26)
— 9; 11.15; 13,30; 15.45: 18; 20,15.
© Buletin de București : VIITORUL 
(11 48 03) — 15.30; 17,30; 19.30.
© Viraj periculos : MUNCA (21 50 97)
— 15; 17,30: 20.
@ Pe căi nelegale : COSMOS (27 54 95)
— 9,36; 11,30: 13.30.
© Mult mai de preț e iubirea : COS
MOS (27 54 95) - 15,30; 17.30; 19,30.
© în spațiu : ARTA (21 31 86) — 9; 
11; 13. la grădină - 20,45.
© Escapada : ARTA (21 31 86) — 15 î 
17,15: 19.30.
@ Sfirșitul nopții : CULTURAL
(83 50 13) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20,15.
© Cecilia: SCALA (11 03 72) — 9;
12.30; 16: 19.30.
® Împușcat în spate : FESTIVAL 
(15 63 84) — 9: 11,15; 13.30: 15.45: 18;
20,15. SALA MICA A PALATULUI - 
17.15; 20.
© Vraciul: CENTRAL (14 12 24) 9;

„Soka Gakkai" din Japonia
Ministerul Afacerilor Externe și se
cretar al Consiliului Național al 
F.D.U.S. Discuțiile s-au referit. in 
special, la necesitatea înfăptuirii 
dezarmării și. in primul rind. a 
dezarmării nucleare, lichidării sub
dezvoltării și instaurării unei noi 
ordini economice internaționale, con
solidării securității mondiale și re
gionale. creșterii rolului O.K.U. in 
viata internațională.

Președintele Daisaku Ikeda a evi
dențiat rolul pe care România și 
președintele ei. tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, îl au pe arena inter
națională. pentru promovarea unei 
politici de pace și colaborare între 
toate națiunile lumii, pentru înfăp
tuirea dezarmării și, în primul rînd, 
a dezarmării nucleare, pentru edifi
carea unei lumi mai bune si mai 
drepte.

Delegația „Soka Gakkai" a depus 
o coroană de flori la Monumentul 
eroilor luptei pentru libertatea po
porului și a patriei, pentru socia
lism și a vizitat unele obiective cul
turale din Capitală. La Muzeul satu
lui. oaspeților japonezi le-a fost pre
zentat un program de poezie, cîntece 
și dansuri populare de către grupuri 
de pionieri și șoimi ai patriei, de 
formații artistice din Capitală.

Biroul Executiv al Consiliului Na
tional al F.D.U.S. a oferit un dineu 
în cinstea delegației „Soka Gakkai".

A fost prezent Takaaki Hasegawa, 
ambasadorul Japoniei la București.

București. Vom putea, în acest fel, 
să valorificăm mai operativ și mai 
bine vasta experiență acumulată de-a 
lungul anilor în sectorul nostru de 
activitate.

— Cine va realiza sculele și dis
pozitivele proiectate pe această 
cale ?

— O întrebare dificilă. Nu este 
.de mult un secret : industria con
strucțiilor de mașini nu poate sa
tisface in totalitate necesarul de 
scule si dispozitive al constructori
lor. Evident, unitățile ministerelor cu 
aotivitate de construcții-montaj tre
buie să-și asume obligații mai mari 
în această privință. De asemenea, 
trebuie să dezvoltăm și să reprofi
lăm unele capacități din uzinele cen
tralei noastre de mecanizare; dar 
pentru aceasta avem: nevoie de ma- 
șini-unelte, ce nu pot fi asigurate 
decît printr-o strînsă cooperare cu 
întreprinderile de specialitate din 
industria construcțiilor de mașini. 
După , cum vedeți, susțin ideea ca și 
noi. constructorii, să devenim proiec- 
tanti și executanti ai uneltelor și 
sculelor de care avem nevoie. O pa
ranteză. legată de înțelegerea mai 
clară a noțiunii de „mică mecani
zare". în stadiul actual de dezvoltare 
a forțelor de producție din' economia 
noastră, gradul de înzestrare tehnică 
a muncitorului din construcții tre
buie să crească în mod corespunză
tor. Așadar, se imoune ca în nomen
clatorul lor de S.D.V.-uri. construc
torii să aibă scule din ce în ce mai 
complexe : buldo-excava.toare. moto- 
care. agregate de sudură, pompe de 
mortar sau de beton, dumpere pitice 
si altele. în ceea ce privește cheltu
ielile generate de închirierea și repa
rarea acestora propun ca ele să fie 
cuprinse în regia lucrărilor de con- 
structii-montaj, si nu la capitolul de 
utilaje al devizului.

— Ați amintit, in afară de o se-

12; 16: 19. GIULEȘTI (17 55 46) — 9; 
11,30; 14; 16,45; 19.30.
@ Amintiri din copilărie : DOINA 
(18 35 38) — 9; 10,45; 12,30: 16.
© Unde ești dragoste : DOINA 
(16 35 38) — 14.15: 17,45: 19,30.
© Șatra: EXCELSIOR (65 49 45) — 9; 
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15, MELODIA 
(12 06 88) — 9; 11,15; *3,30; 15.45; 18;
20,15. y
© Marele șarpe : FEROVIAR (50 51 40)
— 9; 1.1,15; 13,30’; 15,45; 18; 20; la gră
dină — 20,45.
© Viața particulară : POPULAR
(35 15 17) — 15; 17.31): 20.
© Concertul ; PROGRESUL (23 94 10)
— 16; 18; 20.
© Un american Ia Paris : PATRIA 
(11 86 25) — 9; 11,45; 14,30; 17,15; 20. 
FAVORIT (45 31 70) — 9; LI.15; 13.30; 
15,45; 18: 20,15.
© Cei trei mușchetari : LUCEAFĂ
RUL (15 87 67) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 
16: 20.
© Zîzania : CAPITOL (16 29 17) — 9; 
11,15; 13,30; 15,45; 18: 20,15: la grădină 
— 21.
© Zoro : BUCUREȘTI (15 61 54) —
8,30; 11,15; 14; 16.45; 19,30. MODERN 
(23 71 0-1) - 9: 11,45: 14,30; 17.15; 20; la 
grădină — 21.
© Clinele: VICTORIA (16 28 79) — 9; 
11,15: 13.30: 15.45: 18: 20.15.
© Imperiul contraatacă : DACIA
(50 35 94) — 9; 12; 16; 19.
© Micul lord : LIRA- (31 71 71) — 15.30; 
18; 20,15: la grădină - 20.45. FLA
CĂRA '20 33 401 — 14.30: 17: 19.30.
© Marea evadare : DRUMUL SĂRII 
(31 28 13) — 15,30: 17.30; 19.30.
0 Aventură în Arabia : FERENTARI 
(80 49 85) — 15,30 ; 17,30: 19,30. PACEA 
(60 30 85) - 11 ; 15.30: 17.30: 19.30.

Ministrul afacerilor externe al Republicii Populare 
Bangladesh va efectua o vizită oficială in țara noastră

La invitația tovarășului Ștefan 
Andrei, ministrul afacerilor externe 
al Republicii Socialiste România, 
A. R. Shams-Ud Doha, ministrul

tv
PROGRAMUL 1

11,00 Almanahul familiei
11.30 Roman foileton : „Marile speran

țe" — episodul 8
12,00 Panoramic economic
12.30 Desene animate : Povestiri din 

Pădurea Verde
13,00 închiderea programului
16,00 Telex
16,05 România pitorească
16.25 Clubul tineretului
17:00 Viața școlii
17.50 1001 de seri
18,00 închiderea programului
20,00 Teleiurnal
20,15 Repartizarea armonioasă a forțe

lor de producție în teritoriu. 35 
de ani de industrializare socialistă 
— reportaj

20.30 Videoteca internațională
21,00 La zi tn 600 de secunde
21,10 Pagini muzicale de mare popu

laritate
21,23 Teatru TV : „Marele pasaj" de 

Platon Pardău. Premieră pe țară. 
In distribuție : Dan Condurache. 
Nicolae Iliescu, Elena Albu. Dana 
Dogaru, Magda Catone, Constantin

rie de măsuri organizatorice, și de 
necesitatea pregătirii corespunză
toare a muncitorilor. Pe ce anume 
trebuie pus accentul in acest scop '!

— în primul rind, pe policalifica
rea oamenilor. Mecanicii propriu- 
ziși să-și însușească și anumite teh
nologii de execuție și să le aplice. 
La rindul lor, constructorii trebuie 
inițiați în întreținerea, depanarea, 
și chiar repararea sculelor proprii. 
Ministerul și centrala dispun, in 
acest scop, de toate condițiile pentru 
organizarea unor cursuri de polica
lificare la Centrul școlar Leordeni.

Totodată, consider necesar să .fie 
îmbunătățită și structura echipelor 
de constructori prin includerea in 
cadrul lor a meseriilor de- mecanic 
de utilaje, electrocarist, motocarist, 
electrician și poate chiar electro
nist, în funcție de necesități bineîn
țeles.

— Nu v-ați. referit deloc la „me
canizarea grea“. Este o problemă re
zolvată 1

— în general, da. Dispunem de o 
zestre tehnică puternică, de utilaje 
comparabile și competitive cu cele 
existente la ora actuală pe plan 
mondial. Important este cum o folo
sim. Adică, este necesar să ne orga
nizăm mult mai bine activitatea pe 
șantiere și să utilizăm mașinile de 
execuție di.n dotare la capacitatea 
lor reală. Astfel, preluarea execu
ției lucrărilor trebuie făcută numai 
pe baza documentației tehnologice, 
fără de care nu este posibilă pregă
tirea și orgarwzarea procesului de 
execuție. Totodată, concentrarea pe 
șantiere a unui număr mare de mij
loace de mecanizare de mare pro
ductivitate reclamă asigurarea core
lării lanțului tehnologic. întreținerea 
si repararea parcului de utilaje, 
aprovizionarea i cu carburanți si lu- 
brifian.ți. respectarea riguroasă a 
tehnologiei proiectate.

© Roberto Carlos și diamantul roz : 
COTROCENI (49 43 48) — 15; 17,15;
19.30-.
© Iubire fără soare : GLORIA 
(47 46 75) — 9; 11,30; 14,30; 17; 19,15; 
FLAMURA (85 77 12) — 9; 11; 13.15; 
15.30; 17: 20.
© Un comando pentru apa grea : 
MIORIȚA (14 27 14) — 9; 11,30; 14;
16.30; 19.
© Julia : STUDIO (59 53 15) — 10; 12; 
14; 16: 18,
© Ilustrate cu flori de cîmp : STU
DIO (59 53 15) — 20.
0 Ultimul vals : GRADINA FESTI
VAL '15 63 84) — 21.
© Cînd dragostea se întoarce : GRĂ
DINA LUCEAFĂRUL (15 87 67) — 21. 
© Mesaj în spațiu : GRĂDINA PARC 
HOTEL (17 08 58) — 21,15.

teatre
© Teatru] Național (14 71 71, “sala 
mică) : Cavoul de familie — 19.30 
(sala Atelier) : Gimnastică sentimen
tală — 19.
© Filarmonica ,,George Enescu" 
(15 68 75. Ateneul Român) : Recital de 
pian FREDERICK MARVIN - S.U.A. 
— 19 ; (la Muzeul de artă al Repu
blicii Socialiste România) : „Portrete 
camerale" Sigismund Toduța — 18.
© Radioteleviziunea română (str. Nu
ferilor. 14 68 00) • Recita] de pian sus
ținut de Manuel Delaflor — Mexic —
19.30. 

afacerilor externe al Republicii 
Populare Bangladesh, va efectua o 
vizită oficială în țara noastră, in a 
doua decadă a lunii iunie 1983.

Cojocaru. Constantin Diplan. Re
gia artistică : Domnița Munteanu 

22,20 Telejurnal

PROGRAMUL 2
20,00 Telejurnal
20.15 Buletinul rutier al Capitalei
20.30 Salonul TV a] artelor plastice. 

Arta — o frescă a eroismului 
muncitoresc

21.15 Dlscorama
21.30 Seară' de muzică de cameră româ

nească
22,20 Telejurnal

DE LA ADAS
Printre asigurările pe care ADAS 

la pune la dispoziția petătenilor 
este și „asigurarea mixtă de viață".

Această asigurare constituie un 
sprijin bănesc pentru cel care o 
contractează sau pentru familia sa 
in cazul survenirii unor evenimen
te asigurate, neprevăzute si nedo
rite. Totodată, dă posibilitatea asi
guratului să economisească în mod 
olanificat o anumită sumă de bani 
oe care o va primi la expirarea 
poliței.

Asigurarea mixtă de viată se mai 
oractică și în alte trei variante, re
alizate prin extinderea protecție’ 
asupra unui număr mai mare de 
persoane, prin suplimentarea su
mei asigurate în cazul survenirii 
unor anumite evenimente asigura
te. ori prin prelungirea tn timp a 
prestațiilor ADAS.

Astfel. în „asigurarea familială 
mixtă de viață" se pot cuprinde 
toți membrii familiei in virstă de 
la 3 ani la 65 de ani.' oricare din
tre aceștia puțind incasa suma asi
gurată.

La „asigurarea mixtă de viață și 
suplimentară de accidente" suma 
asigurată stabilită pentru urmările 
accidentelor reprezintă de 6 ori 
suma prevăzută pentru celelalte 
evenimente cuprinse în această asi
gurare. '

Prin „asigurarea mixtă de viață 
cu indemnizație pentru urmași" se 
garantează primirea eșalonată a 
unor sume de bani de către urma
șii asiguratului.

Asigurările menționate prezintă 
o serie de caracteristici comune, 
dirjtre care enumerăm .

® Sînt accesibile tuturor persoa
nelor în virstă de la 16 ani pînă 
la 65 de ani.

® Se pot contracta pe termene 
de la 5 ani la 15 ani.

O Primele de asigurare sînt di
ferențiate în funcție de virstă per
soanei ce se asigură, de durata po
liței și de mărimea sumei asigura
te. putînd fi achitate și în rate.

O La expirarea asigurărilor la 
care primele au fost plătite pentru 
întreaga durată prevăzută în poliță 
sumele asigurate se plătesc conco
mitent cu o indemnizație de 10°/o.

® Asigurările participă la trage
rile de amortizare lunare.

Pentru a beneficia neîntrerupt de 
toate foloasele ce le oferă asigură
rile. mixte de viată, este necesar ca 
ratele, de primă să fie achitate la 
termenele stabilite.

Pentru Informații suplimentare 
și pentru contractarea de asigurări 
vă puteti adresa responsabililor cu 
asigurările din • unitățile socialiste 
agentilor și inspectorilor de asigu
rare sau. direct, oricărei unități 
ADAS.

© Opera Română (13 18 57, sala Pala
tului) : Carmen — 18.
© Teatrul de operetă (14 80 11) Prin
țesa circului — 19.
© Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra* 
(sala Schitu Măgureanti, 14 75 46) : 
Amintiri — 19 (sala Grădină Icoanei, 
12 44 16) : Poezia muzicii tinere — 19. 
© Teatrul Mic (14 70 81) : Niște țărani 
— 19,30.
© Teatrul Foarte Mic (14 09 05) : Ba
ladă cotidiană — 20.
© Teatrul de comedie (16 64 60) : 
N-am timp —- 19.30.
© Teatrul ,.Nottara“ (59 31 03, sala 
Maghe’ru) : Cinci romane de amor —
19.30.
© Teatrul Glulești (14 72 34, sala Ma
jestic) : Cu călușul In gură — 19; pre
zintă Teatrul din Brăila.
© Teatrul satirlc-muzical „C. Tănase" 
(15 56 78. grădina Boema) : Belmondo 
al II-lea — 20,00 (grădina Batiștel) : 
Funcționarul de la Domenii — 20.00. 
© Ansamblul „Rapsodia română" 
(13 13 00) : La izvor de dor și cîntec —
18.30.
© Estrada Armatei (13 60 64, sala 
C.C.A.) : Estrada de croazieră — 19.30. 
© Teatrul „Ion Vasilescu" (12 27 45) : 
Canibala — 19,30.
© Palatul Sporturilor șl Culturi! 
(75 77 20) Concert, de muzică POP cu 
formația „SMOKIE" — Anglia — 18 : 
21.
© Teatrul ..Țăndărică" (15 23 77, sala 
Victoria) : Nică fără frică — 17 (sala 
Ion Vasilescu) : Aventurile lui Plum 
Plum — io.
O Circul București (11 01 20) : Incre
dibil. dar... adevărat — 19.30.
® Studioul de teatru al I.A.T.C. 
(15 72 59) : Rîs și pllns — 19.30:

Cronica zilei
Cu prilejul „Zilei steagului suedez" 

ambasadorul acestei țări la Bucu
rești, Per Bertil Kollberg. a oferit, 
luni, o recepție.

Au participat Gheorghe Petrescu, 
viceprim-ministru al guvernului. 
Emilia Sonea. vicepreședinte al Marii 
Adunări Naționale. Ion Teoreanu. 
ministrul educației și invățămintului. 
Aurel Duma, ministru secretar de 
stat la Ministerul Afacerilor Externe, 
reprezentanți ai altor instituții cen
trale.

Au fost prezent!, de asemenea, șefi 
de misiuni diplomatice acreditați in 
tara noastră și membri ai corpului 
diplomatic. . ,

•k
La Biblioteca centrală universitară 

din Cluj-Napoca s-au desfășurat, 
luni, lucrările simpozionului cu tema 
„Onisifor Ghibu la 100 de ani de la 
naștere". Cu acest prilej, cercetători 
in domeniul istoriei, lingvisticii, pu
blicisticii au relevat laturi semnifi
cative ale personalității militante a 
lui Onisifor Ghibu. activitatea sa ca 
om de cultură și pedagog. A fost 
subliniat aportul său în lupta pentru 
desăvîrșirea unității naționale sta
tale. la organizarea invățămintului 
românesc după unirea din 1918, pe 
întreg teritoriu] Transilvaniei, inclu
siv a noii Universități clujene.

(Agerpres)

O SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT ® SPORT

O MARE SPORTIVA FORMATA LA MAREA
ȘCOALĂ A SPORTURILOR - „DACI ADA"

Recent, ziarele braziliene o denu
meau pe Nadia Comăneci „Gim
nasta secolului XX". iar. in aceste 
zile, multe agenții și ziare străine 
intitulează performanta Anișoarei 
Cușmir — 7,43 metri la săritura ii) 
lungime — „Un record al anilor 
2000“. Despuind faptele de învelișul 
stilului obișnuit metaforic să reți
nem esențialul, si anume că cele 
două tin.ere. reprezentante de prim 
rang mondial ale mișcării sportive 
românești, sini deschizătoare de 
drumuri în disciplinele resDective. 
Ca și Lavinia Agache sau Ecaterina 
Szabo, despre ale căror strălucite 
succese relatam în urmă cu numai o 
lună. Anișoara Cușmir. performera 
ce deține in aceste zile intîietatea în 
titlurile oresei șportive internațio
nale. a apărut și s-a impus în lume 
din sistemul nostru sportiv, bazat pe 
o . largă mișcare de masă. în primul 
rînd școlară, sprijinit permanent și 
multilateral de organele centrale și 
locale ale puterii noastre de stat. îa 
condițiile deosebit de favorabile 
create de întrecerile „Daciadei" — 
mișcare de proporții naționale fără 
precedent în tara noastră, mișcare 
născută și organizată din indicația 
directă a secretarului general al 
Partidului Comunist Român, to
varășul Nicolae Ceaușescu — au 
apărut și vor apărea tineri sportivi 
care se vor impune in sportul mon
dial. Este încă un argument impor
tant. printre foarte multe altele, care 
pledează puternic pentru folosirea 
cu inteligentă și Ia modul cel mai 
perseverent a întrecerilor „Dacia
dei" în scopul depistării și ridicării 
pină la treapta înaltei performante 
a sutelor și sutelor de tineri talen- 
tati ce se găsesc pretutindeni în tara 
noastră.

A doua zi dimineața după recor
dul care a făcut senzație. Anișoara 
Cușmir și antrenorul ei. Ion Moroiu, 
au primit vizita unui gazetar japo
nez. care, cu ziarul „Scinteia" în 
mină, le-a cerut relații despre ea și 
despre rezultat, pentru a răspunde 
cit mai repede unui telex imperativ 
al redacției respective. I-a răspuns 
Anișoara. prin citeya date biografi
ce : s-a născut Ia Brăila in 29 iunie 
1962. deci are 21 de arii, sau aproape, 
că provine dintr-o familie de mun
citori. tatăl — sudor șef de echipă 
in portul Brăila, mama — munci
toare la întreprinderea locală de in
dustrializare a cărnii, că are și un 
frățior de 14 ani. că a vorbit aseară 
cu ei la telefon și a transmis îmbră
țișări calde mamaiei, care sade in 
cartierul Chercea. Și La mai spus 
gazetarului străin că lucrează foarte 
mult și nu prea are timp de distrac
ții ca alte fete la virstă ei. dar că 
obține mari satisfacții morale, fapt 
care o stimulează pentru a munci și 
mai dîrz ca ,să obțină alte succese 
spre faima culorilor sportive româ
nești... /

După cîteva ore. mi-a repetat apoi 
o declarație, care, numai aparent, 
poate surprinde : „Acum, că am bă
tut trei recorduri mondiale intr-o 
singură ltină. o săritură in jur de 
7.40 metri nu rni se mai pare chiar 
atît de formidabilă. Mă gîndesc Ia 
7,60 m și la faptul că trebuie să-mi 
stabilizez rezultatele medii la o dis
tanță intangibilă pentru adversare".

Varietatea formelor șl instrumen
telor de economisire puse la dispo
ziția populației de către Casa de 
Economii și Consemnațiuni oferă 
posibilitatea ca fiecare cetățean să 
aleagă, în vederea economisirii, pe 
acela care răspunde mai bine do
rințelor sale.

Preocupată de îmbunătățirea ser
virii denunătorilor, Casa de Econo
mii și Consemnațiuni a introdus o 
formă avantajoasă și practică de 
economisire : depunerile la C.E.C, 
Pe bază de consimtămînt scris prinț 
virament.

Pentru a deveni depunător la 
C.E.C. prin consimtămînt scris, so
licitatorul completează un formu

Ieri au început la Timișoara

Lucrările Conferinței internaționale de teoria operatorilor
La Timișoara au început, luni, lu

crările Conferinței internaționale de 
teoria operatorilor, prestigioasă in- 
tîlnire de lucru a specialiștilor in 
această ramură de mare interes a 
matematicii moderne, aflată la cea 
de-a VIII-a ediție.

Găzduită de Universitatea din Ti
mișoara. manifestarea este organi
zată, ca și în ceilalți ani, de Depar
tamentul de matematică al Institu
tului national pentru creație știin
țifică și tehnică — INCHEST — al 
cărui colectiv, condus de dr. Zoia 
Ceaușescu. a dobîndit în ultimii ani 
o amplă recunoaștere internațională. 
Printre rezultatele valoroase obți
nute de Departamentul de matema
tică al INCREST se situează la loc 
de frunte dezvoltarea dinamică a 
teoriei operatorilor, a multiplelor 
aplicații ale acesteia în fizică, elec

vremea
Timpul probabil pentru intervalul cu

prins între 7 iunie, ora 21 — 10 iunie, 
ora 21. In țară : vremea va fi în gene
ral instabilă. Cerul va fi variabil, mai 
mult noros în estul țării. Vor cădea 
averse de ploaie și se vor produce des
cărcări electrice, mai frecvente în pri
mele zile. Vîntul va sufla moderat, cu

Cine n-o cunoaște pe Anișoara. 
nici pe antrenorul Moroiu. ar putea 
ușor bănui că sint declarații stirnite 
de bucuria acestui mare succes. Dar 
Anișoara este o fată modestă și foar
te sinceră, iar antrenorul un om ra
tional și meticulos, care iși bazează 
calculele și îndrăzneala pe compe
tentă. Dosare întregi, exclusiv des
pre tînâra sportivă, cuprind mi; de 
date riguroase despre evoluția ei in 
timp. Cu aproape doi ani in u.rmă, la

Pe marginea 
noului record 

mondial stabilit 
de Anișoara Cușmir

o plenară a Consiliului National 
pentru Educație Fizică și Sport. Mo
roiu raporta, in rind cu alti tehni
cieni. și prevedea pentru eleva lui 
sărituri de 7,30 m și chiar 7.40 m 
pină in anul olimpic. Multi au cre
zut atunci că sînt niște presupuneri 
ușuratice. Acum, iată că Anișoara și 
Moroiu iși reconsideră analiza și pla
nul concret spre granița celor 7,60 
metri, posibili ca aptitudini de ex
cepție în plan- mondial, firește, cu 
condiția unei activități la fel de te
nace și ambițioase, la fel de solidare 
în colectivul de tehnicieni.

Iată-ne la alt punct exemplar de 
lucru pentru dobîndirea performan
tei — unitatea, colaborarea exempla
ră a colectivului tehnic. Mai întîi, 
este relația, decisivă pe plan peda
gogic. antrenor-sportiv, încrederea 
reciprocă totală. O pildă de moment

ÎN CÎTEVA
• In ziua a doua a competiției 

Internationale de canotaj academic 
de la Moscova, sportiva româncă 
Valeria Racilă a ciștigat proba de 
șchif simplu, cu timpul de 3’ 54” 22/100, 
pe locurile următoare sltuindu-se 
Tatiana Bașkatova (U.R.S.S.) —
3’ 57” 37/100 și Erika Bertenyi (Unga
ria) — 4’ 04” 08/100.

Proba de doi fără cirmaci a fost, 
de asemenea, cîștigată de reprezen
tantele României, echipajul format 
din Rodica Arba și Elena Horvath 
fiind cronometrat cu timpul de 3’ 44“ 
59/100.

La dublu vîsle, echipajul Elisabeta 
Oliniuc, Maria Ciobanu s-a clasat 
pe locul secund.

O Sportivii români au avut o com
portare meritorie la „Regata Szeged", 
de caiac-canoe, la care au fost pre- 
zenti caiaciști și canoiști din 14 țări, 
obtinînd trei victorii și alte clasări 
pe podiumul de premiere.

în, proba de canoe simplu 1 000 m, 
pe primul loc s-a situat Costică 
Olaru. cronometrat cu timpul de 
4’ 12” 5/10. iar la canoe dublu, pe 
aceeași distantă, cuplul român Ivan 
Patzaichin, Toma Simionov a termi
nat învingător cu timpul de 3'42”3/10, 
fiind urmat de un alt echipai româ
nesc. alcătuit din Dumitru Betiu și 
Teodor Gurei. A treia victorie ro
mânească a fost realizată de Agafia 

lar care se poate procura de la 
ghișeul C.E.C. din unitate sau de 
la oricare agenție C.E.C. Formula
rul prin care se cere unității unde 
solicitatorul iși are locul de muncă 
să i se depună la C.E.C. — parțial 
sau integral — retribuția cuvenită, 
se predă la ghișeul C.E.C. sau la 
serviciul financiar al unității res
pective.

înscrierea in libretul de econo
mii a sumelor depuse prin con- 
simțămînt scris se face la ghișeul 
C.E.C. de la locul de muncă sau 
la unitatea C.E.C. la care s-a virai 
depunerea, iar restituiri se pot 
efectua oricînd dună dorința de
punătorului. Consimțămintul dat 

trotehnică. geofizică, știința aplicată 
a sistemelor și in alte domenii.

La intîlnirea de lucru din acest an 
participă numeroși cercetători, ca
dre didactice universitare. specia
liști din țara noastră, precum și din 
Anglia Cehoslovacia, Egipt, Fran
ța, R. D. Germană. R. F. Germania, 
Polonia. Ungaria, U.R.S.S. și din 
alte tari.

în deschiderea lucrărilor conferin
ței a luat cuvintul prof. Ion Ursu. 
prim-vicepreședinte al Consiliului 
National pentru Știință și Tehnolo
gie. Prof. Constantin Popa, rectorul 
Universității din Timișoara, prof. 
Ion Anton, vicepreședinte al Acade
miei Republicii Socialiste România, 
prof. E. Albrecht (R.F.G.). prof. 
F. H. Szafraniec (Polonia) și dr. 
Dan Voiculescu (INCREST) au adre
sat cuvintfe de salut participanților.

intensificări locale, predominînd din 
sectorul nordic. Temperaturile max'me 
vor fi cuprinse între 16 și 26 grade, mai 
ridicate în a doua parte a intervalului, 
iar cele minime între 5 și 15 grade. 
Izolat, grindină. în București : vremea 
va fi în general instabilă. Cerul va fi 
variabil, cu înnorări mal accentuate în 
primele zile. Va ploua sub formă de 
averse, însoțite de descărcări electrice. 
Vîntul va sufla moderat. Temperaturle 
maxime vor oscila între 23 și 26 de 
grade, iar minimele între 12 șl 15 grade. 
Condiții de grindină. (Liana Cazacioc, 
meteorolog de serviciu).

numai : „Datele ultimelor zece zile 
arată că azi poli sări în jur de 7,38 
metri" (Ion Moroiu. înaintea ultimu
lui concurs-record); „Liniștiti-vă. to
varășe profesor, voi sări peste 7.40 
metri" (Anișoara Cușmir. în timpul 
concursului, observind că antrenorii 
nu mai are astîmpăr). Apoi relația 
sportiv-antrenor-medic. in strinsă 
conlucrare zilnică, iarăși in spirit de 
totală încredere (Anișoara : „Docto
rița Eva Bancea mă cunoaște foarte 
bine, n-am avut accidente, mă ajută 
să rămin perfect sănătoasă"). în 
sfirșit, incă o relație, mai puțin frec
ventă la asemenea nivel, relația 
sportiv-antrenor-medic-psiholog, . toti 
patru ajunși la unison (Moroiu : 
„Antrenamentele psihice pe care le 
face regulat specialistul Centrului de 
medicină sportivă. Ovidiu Smădoiu, 
au pentru mine o importantă egală 
cu acelea tehnice pe care le reali
zez direct").

— Ce obiective competitionale 
aveți, Anișoara Cușmir 7

— Programul meu este precis 
ștabilit. La 10 iulie voi concura 
la Universiada ’83 ; la 13 august voi 
avea calificările, iar la 14 august, fi
nala campionatelor mondiale de a- 
tletism ; la 21 august .voi participa 
la „Cupa Europei" la atletism. In 
1984 — obiectivul principal. Jocurile 
Olimpice și medalia de aur pentru 
tara mea.

— Veți avea un program de maxi
mă dificultate internațională...

— Sin,t pregătită pentru aceas
ta în toate privințele și cu spri
jinul tuturor celor care m-au ajutat 
și pînă acum și mă vor ajuta în 
continuare voi trece peste toate di
ficultățile pe care le ridică păstrarea 
unei forme sportive înalte.

Valeriu MIRONESCU

RÎNDURI
Buhaev și Tecla Borcănea, în probă 
de caiac-2 500 m, in care Maria 
Ștefan și Nastasia Ionescu au ocupat 
locul 3. Perechea . Dumitru Betiu, 
Teodor Gurei (canoe-2 500 m) și 
echipajul feminin de caiac-4 ș-au 
clasat, de asemenea, pe locurile se
cunde în probele respective.

® In concursul de atletism de la 
Bratislava, campioana europeană de 
junioare, Heike Daute (R.D. Ger
mană), a realizat un nou record al 
tării sale în proba de săritură în 
lungime, cu rezultatul de 7,14 m 
(record superior cu 16 cm celui pre
cedent). Pe locurile următoare s-au 
clasat Zorina (U.R.S.S.) — 6,68 m și 
Morkova (Cehoslovacia) — 6,62 m.

0 Cu prilejul unui concurs des
fășurat la Filderstadt (R.F. Germa
nia), atletul vest-german Jlirgen 
Hingsen a stabilit un nou record 
mondial Ia decatlon, cu un total de 
8 777 puncte. Vechiul record era 
de 8 743 puncte și aparținea, din anul 
1982, sportivului englez Daley 
Thompson.

Iată rezultatele obținute de J. 
Hingsen in cele zece probe : 100 m 
— 10” 92/100 ; 400 m — 47” 90/100 ;
1 500 m — 4’19” 76/100 ; 110 m gar
duri: 14”ll/100; lungime — 7,74 m ; 
înălțime — 2.15 m ; suliță — 67,26 m ; 
greutate : 15,94 m ; disc — 46,80 m ; 
prăjină — 4,70 m.

poate fi oricind modificat sau anu
lat, intrucit depunerile la C.E.C. au 
caracter strict voluntar.

Economișind prin consimțămint 
scris, depunătorii beneficiază de 
toate drepturile și avantajele pe 
care Casa de Economii și Consem
națiuni le acordă tuturor depună
torilor ; garanția statului asupra 
sumelor depuse, dobînzilor și ciș- 
tigurilor ; păstrarea secretului pri
vind numele depunătorilor, ale ti
tularilor și operațiile efectuate ; 
dreptul de a împuternici alte per
soane să dispună de sumele păs
trate la C.E.C. ; sporirea economii
lor depuse prin acordarea de do- 
binzi și ciștiguri etc.

© APA POTABILĂ - 
O RESURSĂ PREȚIOA
SĂ. Dacă nu sînt luate mă
suri pe plan international, in 
decurs de numai cițiva ani ome
nirea ar putea fi confruntată cu 
o penurie de apă potabilă ce va 
afecta aproximativ jumătate din 
populația globului, afirmă sa- 
vanti reuniți recent intr-un se
minar la Atena pentru a discuta 
această chestiune. La sfirșitul 
secolului, arată agenția Taniug 
care transmite știrea, consumul 
mondial de aoă potabilă va 
ajunge Ia 16 900 kilometri cubi 
pe an, ceea ce reprezintă aproa
pe jumătate din rezervele exis
tente astăzi In prezent, o trei
me din omenire, majoritatea ei 
in țările în curs de dezvoltare, 
nu dispune incă de suficientă 

apă. Lipsa de apă potabilă afec
tează deja și o treime din țările 
dezvoltate îndeosebi orașele cu 
milioane de locuitori in care 
consumul a crescut de peste 100 
de ori in acest secol și este 
astăzi de 500 litri pe cap de lo
cuitor.

• CENTRALĂ ATO- 
MOELECTRICĂ. Zilele 
cestea au inceput lucrările pe 
șantierul centralei atomoelec- 
trice de lâ Qinshan. provincia 
Zhejiang, prima centrală de 
acest gen proiectată și construi
tă in întregime in China — in
formează agenția China Nouă. 
Construcția centralei — unul 
din proiectele-cheie înscrise în 
cel de-a! șaselea plan de dez
voltare economică — urmează 
să fie încheiată in 1988, capaci

tatea proiectată fiind de 
300 000 kW.

® EXPERIMENT GE
NETIC. Un grup de biologi 
americani a reușit să izoleze din 
celule de șobolan genele care 
reglează secreția hormonului de 
creștere si să le transplanteze 
cromozomilor unor șoareci. Puii 
acestora au crescut de două-trei 
ori mai recede, depășind, in me
die. de 1.5 ori dimensiunile șoa
recilor obișnuiti. Evident, astfel 
de experiențe se fac nu pen
tru a obține rozătoare de di
mensiuni mai mari decit exis
tă in natură, ci pentru a apro
pia ziua cind savantii vor fi in 
măsură să obțină, cu ajutorul 
„ingineriei genetice", animale 
domestice si plante agricole cu 
o talie mai mare, să introducă 

D
V

în organismul oamenilor născut! 
cu anumite insuficiente hormo
nale genele care le lipsesc.

® DUPĂ MODELUL 
VIKINGILOR. In portul 
scoțian Aberdeen a sosit, du
minică. venind de la Sta
vanger (Norvegia). o navă 
construită după modelul celor 
care îi purtau cu un mileniu in 
urmă, peste mări, pe vikingi. 
Traversarea Mării Nordului a 
constituit doar prima etapă a 
unei călătorii mai lungi pe care 
intenționează s-o facă echipajul 
acestei nave. Dotată cu o pînză

PRETuTÎNDENÎ
pătrată, ca toate vasele de acest 
fel ale vikingilor, nava are 18 m 
lungime. Spre a completa at
mosfera ,.de epocă", navigatorii 
au sărbătorit sosirea pe țărmu
rile Scoției agitind săbii și bind 
bere din coarne de vită.

9 PLANETA CEHOV. 
Mica planetă cu nr. 2 369, 
descoperită de N. Cernih. cer
cetător științific la Observatorul 
astrofizic din Crimeea al Aca
demiei de Științe a U.R.S.S., a 
primit numele vestitului scrii
tor rus Anton Cehov. Cercetă
torul sovietic a explicat alege
rea numelui lui Cehov prin făp

tui că scriitorul a semnat unele 
dintre povestirile sale cu pseu
donimul „Astronom".

• POLUARE SONO
RĂ. Poluarea sonoră in capi
tala mexicană depășește nivelu
rile maxime admise de normele 
in vigoare — informează agen
ția Prensa Latina. Un studiu e- 
laborat de o comisie ecologică 
guvernamentală relevă că nive
lul zgomotului in Ciudad de 
Mexico întrece cu 10 decibeli pe 
cel admis legal. Principala sursă 
de zgomot — cu efecte asupra 
aparatului auditiv — o constituie 
cele trei milioane de autovehicu
le care circulă pe arterele ca
pitalei, acestora adăugîndu-li-se 
și 150 000 de motociclete, ce pot 
face ca zgomotul șă atingă 87 
de decibeli.

© FOLCLOR ALBA
NEZ. în octombrie anul aces
ta, în orașul Gjirokastra, din 
sudul Albaniei, va avea loc fi
nala unei noi ediții a festiva
lului folcloric național albanez, 
in cadrul căruia sînt prezentate 
valori ale creației populare in 
domeniile muzicii. dansului, 
poeziei orale, costumelor națio
nale etc.

® VEZUVIUL SUB 
AMENINȚAREA POLUĂ
RII. Nu mai puțin de 200 de 
alpiniști și soeologl au luat 
parte la o campanie sui-gene- 
ris — curățirea culmilor si a 
craterului vulcanului Vezuviu. 
De ce ? Pentru că Vezuviul era 
— si mai este incă — năpădit 

de gunoaiele lăsate de turiștii 
dornici să viziteze celebrul vul
can. Publicația „II Messagero" 
scria, intre altele, că in crate
rul Vezuviului a fost găsită 
chiar si o carcasă veche de... 
autoturism. Autoritățile susțin 
că pentru curățirea vulcanului 
de toate gunoaiele, ar ti nevoie 
de cel puțin... două decenii.

® CATALOG AL CĂR
ȚILOR VECHI. In cadrul 
Muzeului cărții din Haga a fost 
organizată o expoziție de cârti 
vechi de istorie si artă, de 
descrieri geografice. tipărite 
de vestita editură olandeză 
..Hoorn" Expoziția conține și 
un catalog bibliografic al tutu
ror cărților editate de .,Hoorn" 
de la sfirșitul secolului al 
XVII-lea.



BELGRADDeschiderea celei de-a Vl-a sesiuni a Conferinței Națiunilor Unite pentru Comerț și Dezvoltare
BELGRAD 6. — Trimisul Ager

pres, . Ilie Șerbănescu, transmite : 
In sala Centrului de conferințe 
Sava din capitala Iugoslaviei s-au 
deschis lucrările celei de-a Vl-a 
sesiuni a Conferinței Națiunilor 
Unite pentru. Comerț și Dezvoltare 
(U.N.C.T.A.D.), la care participă 
delegații din circa 150 țări membre 
și reprezentanți ai organizațiilor 
economice, comerciale și financiare 
internaționale din sistemul Națiu
nilor Unite sau legate de acest 
sistem.

In calitate de reprezentant per
sonal al președintelui Republicii 
Socialiste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, la sesiune parti
cipă tovarășul Manea Mănescu, vi
cepreședinte al Consiliului de Stat, 
conducătorul delegației țării noas
tre Ia U.N.C.T.A.D.-VL

Pe agenda reuniunii figurează 
prob’eme importante ca. : evalua
rea situației economice mondiale Și 
măsurile care se impun pentru de
pășirea dificultăților actuale, pro
blema materiilor prime, a obstaco
lelor din calea comerțului interna
țional, criza sistemului monetar fi* 
nanciar si altele.

In condițiile gravelor distorsiuni

și dezechilibre din economia mon
dială, care afectează profund toa
te statele lumii, dar în special ță
rile în curs de dezvoltare, sesiu
nea — prin, cadrul de largă parti
cipare internațională oferit — este 
considerată a constitui un prilej 
pentru deblocarea dialogului inter
național în vederea abordării și so
luționării problemelor economice 
globale, depășirii de către țările în 
curs de dezvoltare a situației lor 
deosebit de grele și, pe această 
bază, a relansării autentice și du- ' 
rabile a economiei mondiale, în 
beneficiul generai.

„Conferința — a subliniat în cu- 
vîntul inaugural Mika Șpiliak, pre
ședintele Prezidiului R. S. F. Iu
goslavia — are loc în condițiile , 
unor mari perturbații și manifestări , 
de criză în economia mondială și 
sistemul financiar, în întregul do- ' 
meniu al relațiilor economice in- ■ 
ternaționale. Toate sferele activi
tății economice sint afectate de 
recesiunea globală. Producția stag
nează. și, anul -trecut, pentru prima 
dată, comerțul internațional a scă
zut atit in valoare, cit și în volum. 
Aceste tendințe continuă. Criza 
economică a cuprins toate statele,

dar nu trebuie nici măcar un mo
ment să trecem peste fa-ptui că 
povara efectelor negative ale cri
zei este purtată de către țările in 
curs de dezvoltare".

in continuare, vorbitorul a ară
tat că țările in curs de dezvoltare 
și-au evidențiat — in poziția adop
tată atit in cadrul reuniunii „Gru
pului celor 77", cit și al Conferin
ței la nivel -înalt de la Delhi a. ță
rilor nealiniate — deschiderea lar
gă spre dialog, avansînd, totodată, 
propuneri de măsuri realiste și 
constructive care, prin consultare 
și coonerare globală, să contribuie 
la’ scoaterea economiei mondiale 
din impasul actual.

Participanții Ia ședința inaugura
lă au fost salutați, de asemenea, 
de Javier Perez de Cuellar, secre
tarul general al O.N.U.

In cadrul primei ședințe a-u fost 
alese organele de lucru ale confe
rinței, au fost adoptate ordinea de 
zi, precum - și modul de desfășu
rare a lucrărilor. Ca președinte al 
sesiunii a fost ales secretarul fe
deral pentru afacerile externe al 
țării-gazdă, Lazar Moisov.

Lucrări-le sesiunii continuă.

Din prima zi a lucrărilor, o idee pregnant relevată:
.

Este necesară acțiunea concertată ■ 
a tuturor statelor pentru depășirea 
crizei economice și subdezvoltării

Cea mai amplă și mai impor
tantă conferință economică a anu
lui — U.N.C.T.A.D.-VI — s-o des
chis ieri la „Centrul Sava" din Bel
grad, in condițiile unor ample și vii. 
preocupări față de situația critică 
din economia mondială, față de blo
cajul care continuă să persiste, prac
tic, in toate forurile de negocieri ce 
au ca obiect cooperarea economică 
internațională. Această preocupare 
este evidențiată atit de nivelul po
litic înalt la care sint reprezentate 
cele aproape 150 de țări participan
te — incluzind șefi de state și de 
guverne, marcante personalități po
litice, miniștri de externe, ai eco
nomiei, comerțului și finanțelor — 
cit si de atenția pe care o acordă 
mijloacele de informare in masă, 
care au trimis aici peste 500 de co
mentatori de presă, de radio și te
leviziune.

România, care, așa cum arăta 
recent tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
acordă o ' importanță deosebită 
reuniunii din „capital? Iugoslaviei, 
participă la conferință animată de 
dorința de a face totul pentru ob
ținerea de rezultate cit mai bune 
in adoptarea unor soluții construc
tive in vederea sprijinirii țărilor 
in curs de dezvoltare, inițierii unui

dialog real intre statele bo
gate și cele sărace, astfel incit 
U.N.C.T.A.D.-VI să marcheze un 
moment de cotitură in'viața eco
nomică internațională. .

încă din primele luări de cuvint 
s-a subliniat complexitatea și a- 
cuitatea actualei situații, in care 
criza economică, financiară și mo-

DE LA TRIMISUL 
NOSTRU SPECIAL

netară — transformată, in fapt, 
intr-o criză structurală, cu largi 
implicații sociale, politice și mo
rale — se resimte puternic in 
toate statele, îndeosebi in cele iii 
curs de dezvoltare. Criza este glo
bală, s-a arătat la conferință, dar 
toate încercările de pină acum de 
a se depăși impasul au avut un 
caracter izolat. Or, s-a constatat 
că dacă fiecare dintre principalele 
centre de putere ale lumii poate 
destabiliza ecohomid'"- motVdiâlă/, 
atit flecare de unul singur, cit și 
toate la un loc, nu au forța nece
sară să o redreseze. Intr-adevăr, 
cum ar putea fi concepută o re
lansare economică durabilă fără

participarea țărilor in curs de dez
voltare care formează, practic, ma
rea majoritate a statelor globului ? 
Mai mult, s-ar putea oare face 
abstracție de faptul că chiar in 
țările dezvoltate unul din șase mun
citori lucrează pentru lumea sub
dezvoltată, a cărei capacitate de 
absorbție scade tot mai mult ?

Iată de ce toți vorbitorii din 
prima zi a dezbaterilor au arătat 
că actuala situație internațională 
impune un nou mod de abordare 
a problemelor economiei mondiale, 
care să aibă in vedere interde
pendențele crescinde dintre state. 
Ieșirea din criză, s-a arătat de la 
bun început, la conferință, nu poate 
fi decit rezultatul unei acțiuni con
certate, a unei largi colaborări în
tre toate statele, iar lansarea creș
terii economice in Nordul bogat 
este, practic, de neconceput in ab
sența relansării procesului dezvol
tării in Sudul sărac.

De aceea, primul apel lansat la 
reuniunea de la Belgrad a fost ace
la‘de a -se realiza un nou consens 
internațional care să readucă eco
nomia mondială pe calea dezvoltă
rii stabile și dinamice.

Gh. CERCELESCU

Dificultăți ale țărilor în curs de dezvoltare 
în domeniul comerțului exterior

— relevate de un raport al F.M.I.
WASHINGTON 6 (Agerpres). — 

în publicația lunară „Statistici 
Financiare Internaționale", . editată 
de Fondul Monetar "Internațional 
(F.M.I.), a fost publicat un raport, 
citat de agențiile Associated Press 
și France Presse. în care. între al
tele. se relevă dificultățile mari cu 
care sint confruntate țările în curs 
de dezvoltare. în domeniul schim
burilor comerciale ca urmare a fe
nomenelor de criză din economia 
mondială. Statisticile, se arată in ra
portul F.M.I., demonstrează, pe de 
o parte, „impactul sever" al recesiu
nii mondiale și al scăderii prețurilor 
la produsele exportate de țările în 
curs de dezvoltare asupra veniturilor 
provenite din vinzările lor în străi
nătate în anul 1982 — și, pe de altă 
parte reducerea drastică a importuri
lor acestor state, devenită necesară 
in condițiile impuse de o conjunc
tură economică ce se deteriorează.

Astfel, potrivit documentului, se 
constată „o importantă scădere" a

volumului comerțului exterior al ță
rilor in curs de dezvoltare. Anul tre
cut, arată autorii raportului, statele 
în curs de dezvoltare neproducătoare 
de petrol au fost nevoite să-și redu
că importurile cu 11,6 la sută, în con
dițiile in care exporturile lor au 
scăzut cu 5,9 la sută. In cursul anu
lui trecut — se menționează în acest 
sens — s-a inregistrat o diminuare 
a veniturilor provenite din export 
ale statelor în curs de dezvoltare ne
producătoare de petrol din toate zo
nele geografice ale lumii, cele mai 
afectate fiind, în acest domeniu, ță
rile din Africa. Orientul Mijlociu, 
America Centrală și de. Sud. în ceea 
ce privește importurile, cele mai 
semnificative scăderi s-au consemnat 
în statele în curs de dezvoltare din 
America Latină (în medie cu 24,4 la 
sută).

Țările în curs de dezvoltare pro
ducătoare de petrol au inregistrat. 
și ele. o diminuare a comerțului lor 
exterior.

ÎN NUMEROASE LOCALITĂȚI 
LIBANEZE

Demonstrații de protest 
reprimate de trupele 

israeliene
BEIRUT 6 (Agerpres). s— în majo

ritatea orașelor și satelor .libaneze 
aflate sub ocupație israeliană a avut 
loc, luni, o grevă generală pentru a 
marca țmplinirea unui an de la in
vazia Israelului în Liban. La Beirut, 
deasupra clădirilor publice au fost 
arborate drapele negre. Populația 
orașului Saida a demonstrat pe stră
zile care duc spre tabăra de refugiat! 
palestinieni Ain Al-Helweh. Trupele 
israeliene au organizat acțiuni re
presive, precizează agenția,. W.A.F.A.

Duminică, forțele israeliene de 
ocupație au deschis focul împotriva 
participanților la o demonstrație de 
protest,. desfășurată în orașul An- 
sariyeh. în cursul aceleiași zile, tru
pele israeliene au continuat campa
nia de arestări.

TEL AVIV. — Partidul Muncii, de 
opoziție, din Israel, a propus. în 
Knesseth (parlamentul țării) forma
rea unei comisii care să ancheteze 
împrejurările ce au determinat de
clanșarea invaziei israeliene in 
Liban, la 6 iunie 1982.

Agențiile de presa 
e scurt

REUNIUNE CULTURALA. La Helsinki s-a desfășurat ședința comună 
a participanților la Congresul Asociației Internaționale a Criticilor de Artă 
(A.I.C-A.) și la Congresul Asociației Internaționale a Artiștilor Plastici 
(A.I.A.P.). Lucrările celor două congrese — constind din dezbateri, expu
neri, mese rotunde — au prilejuit semnificative schimburi de opinii intre 
artiști și critici în spiritul dezvoltării unei noi ordini mondiale și al\ reco
mandărilor UNESCO in direcția cunoașterii și analizării in profunzime a 
contribuției aduse de culturile naționale la patrimoniul cultural artistic 
al umanității. în cadrul ședinței comune. Dan Hăulică. președintele Aso
ciației Internaționale a Criticilor de Artă, a prezentat o expunere privind 
raporturile dintre critici și artiști in afirmarea identității culturale, a idea
lurilor socialismului.

COMUNICATUL COMUN dat pu
blicității la Încheierea vizitei ofi
ciale în Cuba a delegației de partid 
iugoslave, condusă de Mi,tia Ribi- 
cici, președintele Prezidiului C.C. al 
U.C.I., subliniază că cea mai im
portantă sarcină a contemporanei
tății este lupta pentru pace, inde
pendență și dezvoltate, pentru în
cetarea cursei înarmărilor și elimi
narea pericolului de război.

CONGRESUL UNIUNII GENE
RALE A MUNCITORILOR DIN 
SPANIA, centrală sindicală ce nu
mără 1,650 milioane de membri, 
și-a încheiat lucrările la Madrid. 
In cadrul dezbaterilor s-a subliniat 
necesitatea depășirii problemelor 
economice cu care se confruntă 
țara, reducerii șomajului si a in
flației. Delegații la congres s-au 
pronunțat în favoarea organizării 
unui referendum național in legă- 

| tură cu participarea Spaniei la

I

fășurate de România, eforturilor 
sale de rezolvare *pe cale politică a 
tensiunilor și conflictelor din lume.

LA BARCELONA s-au încheiat 
lucrările celui de-al XII-lea Con
gres al Asociației internaționale a 
medicilor pentru studiul condițiilor 
de viață și sănătate, la care a par
ticipat și o delegație românească și 
balcanică, condusă de prof, doctor 
M. Popescu-Buzeu, președinte de 
onoare și secretar general al Uniu
nii Medicale Balcanice și al Alian
ței Medicale Mediteraneene.

“1

încheierea vizitei delegației Marii Adunări 
Naționale în R. S. F. Iugoslavia

BELGRAD (Agerpres). — Dumi
nică s-a încheiat vizita oficială de 
prietenie in R.S.F. Iugoslavia, la 
invitația Adunării R.S.F.I., a delega
ției parlamentare române, condusă 
de tovarășul Nicolae Giosan, pre
ședintele Marii Adunări Naționale. 
Cu prilejul convorbirilor finale avute 
cu Voio Srzentici, președintele Adu
nării R.S.F.I., a fost reliefată hotă
rârea ambelor părți de a extinde 
colaborarea bilaterală pe plan parla

mentar, de a sprijini și a-și aduce 
contribuția la realizarea obiectivelor 
stabilite cu privite la continua dez
voltare a legăturilor de prietenie și 
colaborare dintre cele două țări. In 
același timp, s-au stabilit o serie de 
acțiuni și orientări concrete vizind 
întărirea și lărgirea conlucrării și 
■colaborării dintre organele parla
mentare românești și , iugoslave pe 
plan internațional.

Președintele S.U.A. a recomandat Congresului 
reînnoirea clauzei națiunii celei mai favorizate 

pentru România,
WASHINGTON 6 (Agerpres). — 

Președintele Statelor Unite ale Ame- 
ricii. Ronaid Reagan, a recomandat 
Congresului să reinnoiască statutul 
clauzei națiunii celei mai favorizate 
acordat României. Ungariei și Chinei 
— relatează agențiile americane de

Ungaria și China
presă United Press International și 
Associated Press, citind un comuni
cat al Casei Albe.

Se precizează că forul legislativ 
american urmează să se . pronunțe 
înainte de data de 30 iunie.

Lucrările Comisiei O.N.U. pentru dezarmare au luat sfîrșit
Inițiativa României — în centrul dezbaterilor 

privind reducerea bugetelor militare
NAȚIUNILE UNITE 6 (Agerpres). 

— La New York s-au Încheiat lu
crările Comisiei O.N.U. pentru 
dezarmare. Dezbaterile asupra unor 
probleme importante, printre care 
dezarmarea nucleară, reducerea bu
getelor militare și sporirea încrede
rii intre state, au prilejuit reafir
marea îngrijorării profunde a state
lor față de accelerarea cursei înar
mărilor și a cheltuielilor militare, 
fată de consecințele negative pe 
care acumulările neincetate de ar
mamente. in primul rind nucleare, le 
au asupra păcii și securității inter
naționale. asupra eforturilor de 
dezvoltare economică și socială a tu
turor statelor.

în centrul dezbaterilor privind re
ducerea bugetelor militare a stat 
inițiativa țării noastre relativă la 
elaborarea și adoptarea principiilor 
care să conducă acțiunile statelor în 
domeniul înghețării și reducerii bu
getelor militare. Aceste principii ur
măresc să faciliteze începerea de 
negocieri asupra propunerilor con
crete formulate de state pentru re
ducerea bugetelor militare și oorirea 
irosirii unor resurse umane și ma- 
teriale imense în cursa aberantă a 
înarmărilor și reorientarea lor spre 
scopurile pașnice ale dezvoltării 
economice și sociale, ale îmbunătă

țirii condițiilor de trai în țările să
race.

Desfășurate intr-un grup de lucru 
condus de reprezentantul țării noas
tre. negocierile au pus in evidență 
existența unui acord general privind 
multe din aceste principii, în specia] 
cele de natura politică și de‘ secu
ritate,

în același timp au ieșit in evi
dentă deosebirile dintre pozițiile 
statelor privind o serie de aspecte 
legate de verificarea acordurilor de 
înghețare și - reducere a bugetelor 
militare, cit și de cunoașterea și 
compararea cheltuielilor de înar
mare. Soluționarea acestor aspecte, 
constituie. în opinia/ unor state, o 
condiție esențială pentru negocierea 
măsurilor de reducere a bugetelor 
militare, in 'timp ce pentru alte state 
insistența asupra lor nu face decit 
să întirzie trecerea la înghețarea și 
reducerea imediată a cheltuielilor 
de înarmare.

în raportul comisiei, adoptat prin 
consens, este inclusă recomandarea 
ca la sesiunea sa de fond din 1984 
comisia să continue elaborarea prin
cipiilor de reducere a bugetelor mi
litare în vederea includerii lor îri- 
tr-un document corespunzător al 
O.N.U.

BEIJING
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Sesiunea Adunării Naționaiea Reprezentanților 
Populari a R. P. Chineze

BEIJING 6 (Agerpres). — La 
Beijing au început luni lucrările 
primei sesiuni a actualei legislaturi 
a Adunării Naționale a Reprezen
tanților Populari a R.P. Chineze -r 
transmite agenția China Nouă. La 
ședința inaugurală au luat parte 
conducători de partid și de stat chi
nezi. Sint prezenți 2 884 deputați. De 
asemenea, iau parte, ca observatori, 
membri \ai Comitetului Național al 
Consiliului Consultativ Politic Popu
lar, aflat in sesiune la Beijing, con
ducători ai partidelor democratice, ai 
departamentelor guvernului și ai 
altor organisme.

Cuvintul.de deschidere a lucrărilor

a fost rostit de Peng Zhen, președin
tele Prezidiului sesiunii, care a arătat 
că participanților le revine, printre 
altele, sarcina de a examina raportul 
de activitate al guvernului, de a 
dezbate și aproba planul de dezvol
tare a economiei Chinei, de a alege 
și numi pe noii conducători ai or
ganelor de. stat.

Zhao Ziyang, premierul Consiliului 
de Stat al R.P. Chineze, a prezentat 
apoi raportul asupra, activității gu
vernului, in care a analizat rezulta
tele obținute in perioada ultimilor 
cinci ani (1978—1982) și principalele 
sarcini pentru următorii cinci ani 
(1983—1987).

Nj ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Conferința națională a Partidului Comunist Italian
Cuvîntarea lui Enrico Berlinguer

ROMA (Agerpres). — La Roma 
s-au încheiat lucrările Conferinței 
naționale a Partidului Comunist 
Italian consacrată dezbaterii și apro
bării programului P.C.I. in vederea 
alegerilor legislative anticipate de la 
26—27 iunie. în încheierea dezbateri
lor a luat cuvintul Enrico Berlin
guer, secretar general al P.C.I., care 
a arătat că Partidul comunist a ur
mărit ca. prin programul său. „să 
definească din punctul de vedere al 
stingii, o cale de ieșire din criză". 
Vorbitorul a subliniat, în context, 
dimensiunile deosebite ale crizei 
prin care trece in prezent Italia și 
gravitatea ei in ultimii ani. Mențio- 
nind că situația actuală face necesară 
o nouă solidaritate între muncitori, 
tehnicieni și intelectuali, Berlinguer

a arătat că aceste idei au condus 
P.C.I. in elaborarea listelor sale 
electorale în care se află înscrise 
peste IOD personalități independente.

Prezentînd, in sinteză, programul 
electoral al P.C.I.. agenția A.N.S.A. 
menționează că acesta prevede înnoi
rea instituțiilor statului ca o cerință 
prioritară pentru salvgardarea de
mocrației. lupta împotriva criminali
tății organizate, redresarea econo
mică și creșterea numărului locurilor 
de muncă, extinderea cuceririlor pe 
plan social. în ce privește activi
tatea internațională. P.C.I. se. anga
jează in acțiuni in favoarea păcii 
intr-un cadru de autonomie națională 
reafirmată, relatează agenția ita
liană de presă.

Pentru încetarea represiunilor 
din Coreea de Sud

Președintele Siriei l-a primit pe ministrul 
de externe al României

DAMASC 6 (Agerpres). — Secre
tarul, general al Partidului Baas 
Arab Socialist, președintele Republi
cii Arabe Siriene. Hafez Al-Assad, 
l-a primit la Damasc pe Ștefan 
Andrei, ministrul afacerilor externe 
al Republicii Socialiste România, 
care efectuează o scurtă vizită, in ca
pitala siriană.

Cu acest prilej, din partea , tova
rășului Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii So
cialiste România, a fost transmis 
președintelui Hafez Al-Assâd un 
cald salut prietenesc însoțit de cele 
mai bune urări de sănătate, fericire 
și succes, de bunăstare și pace po
porului sirian prieten.

Exprimind cordiale mulțumiri pen
tru mesajul primit, președintele Ha
fez AI-Assad a rugat să se transmi

tă tovarășului Nicolae Ceaușescu cele 
mai calde urări de succes in activi
tatea neobosită pe care o desfă
șoară in interesul bunăstării poporu
lui român, al păcii și înțelegerii in
ternaționale, de sănătate și fericire 
personală, de progres și prosperi
tate poporului român prieten,..

Cu prilejul întâlnirii a fost evo
cată cu satisfacție evoluția pozitivă 
a raporturilor româno-siriene, atit 
pe plan bilateral, cit și în viata in
ternațională. in spiritul convorbirilor 
■și Înțelegerilor convenite la cel mai 
Înalt nivel, in numeroasele' întilnirâ 
dintre președinții celor două țări, 
și s-a exprimat, totodată, dorința de 
a se acționa cu hotărâre, prin eforturi 
comune, pentru amplificarea și in
tensificarea în continuare a conlucră
rii dintre cele două țări și popoare.

Se dezvoltă relațiile de colaborare 
prietenească româno-îrakiene

BAGDAD 6 (Agerpres). — Un 
schimb de mesaje de prietenie intre 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia. și Saddam Hussein, președinte
le Republicii Irak, a avut loc la 
Bagdad, cu prilejul primirii de către 
șeful statului irakian a tovarășului 
George Homoștean, ministrul de in
terne al României, aflat in vizită in 
Irak.

Din partea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu a fost transmis președin
telui Saddam Hussein un cordial 
salut, împreună cu cele mai calde 
urări de sănătate și fericire persona
lă. de progres, prosperitate și pace 
poporului irakian prieten.

Mulțumind pentru mesaj, președin-i 
tele Saddam Hussein a rugat să se

transmită tovarășului Nicolae 
Ceaușescu un salut călduros și urări 
de sănătate și fericire personală, iar 
poporului român urări de progres și 
prosperitate.

Au fost evidențiate bunele relații 
de prietenie și cooperare intre cele 
două țări și popoare, care au la 
bază cele convenite cu prilejul îri- 
tilnirilor la nivelul cel mai înalt, 
intre președinții Nicolae Ceaușescu 
și Saddam Hussein, hotărârea de a 
se acționa și pe viitor pentru ampli
ficarea și diversificarea acestor rela
ții pe multiple planuri, in avantajul 
reciproc, al cauzei păcii și securită
ții in lume.
. A participat Mihai Diamandopol, 
ambasadorul României in Irak.

"opinia publică se pronunță pentru stăvilirea '
NElNTlRZIATĂ A CURSEI ÎNARMĂRILOR

„Teritoriul R.F.G. nu trebuie să devină rampă 
de lansare pentru noile rachete'1

BONN. „1983 nu trebuie,sâ devină 
anul transformării teritoriului R. F. 
Germania în rampă de lansare pen
tru noi rachete nucleare americane 
cu rază medie de acțiune !“ - se 
spune in rezoluția conferinței fede
rale a organizației tineretuiui vest- 
german „Prietenii naturii", ale cărei 
lucrări s-au incheiat la Hanovra, 
Participanții au reafirmat atașa
mentul lor la cauza păcii și înțele
gerii între popoare, au dezbătut for

mele concrete de participare la 
mișcarea de luptă pentru pace din 
R.F.G. „Cerem guvernului federal 
vest-german să renunțe la planurile 
N.A.T.O. vizind amplasarea de ra
chete „Pershing-2" și „Cruise". Tre
buie, cit nu este prea tîrziu, să fie 
oprită cursa nesăbuită a înarmări
lor nucleare, să fie continuat cursul 
spre destindere și colaborare între 
țări și popoare" — se arată în do
cumentul adoptat.

înghețarea arsenalelor nucleare — 
o cerință urgentă

W^SIiiNGTOfi. Intr-o alocuțiu
ne rostită la Universitatea din siâ- 
tul Rhode Island, senatorul ameri
can Edward Kennedy s-a pronun
țat pentru înghețarea imediată a 
arsenalelor nucleare ale S.U.A. 
și U.R.S.S., informează agenția 
T.A.S.S. O asemenea măsură, a 
precizat vorbitorul, trebuie să fie 
urmată de o reducere- treptată a 
stocurilor nucleare, cea mai sigură 
cale de prevenire a. unui război, nu
clear.

Pe de altă parte, la. New York a 
fost dată publicității o declarație a 
filialei americane a cunoscutei or
ganizații „Medicii lumii pentru 
prevenirea războiului nuclear", in

dâre se1; arată, Între altele, că „ame
ricanii din toate 1 păturile societății 
cer să se pună capăt escaladei ira
ționale a cursei înarmărilor". „In
tr-un eventual război nuclear — se 
apreciază in document — nu pot fi 
învingători, un asemenea război nu 

. poate fi «limitat», iar „apărarea 
eficientă», in cazul unei lovituri 
nucleare este un mit.. Medicii — se 
subliniază in •„ continuare — <iu- o 
răspundere deosebită in lupta pen
tru evitarea unei catastrofe nuclea
re, deoarețe ei nu vor avea nici o. 
posibilitate să trateze victimele 
unui atare conflict. Singurul -tra
tament» valabil este prevenirea u- 
nei conflagrații nuclear?".

Continuă ciocnirile la baza Greenham Common

Femeile participante la mișcarea antinucleară din Anglia, care au instalat 
încă de anul trecut o „tabără a păcii" la baza militară americano de la 
Greenham Common (unde urmează a fi amplasate un număr de euro- 
rachete) au inițiat in aceste zile o nouă acțiune de protest, blocînd in
trarea în incinta bazei. Poliția a efectuat’26 de arestări în rindurile celor

persoane care luptă pentru democra
tizare^ societății sud-coreene.

★
Comitetul pentru drepturile omului 

al Consiliului national al bisericilor 
din Coreea de Sud a dat publicității 
o declarație prin care cere regimului 
de la Seul incetarea imediată a ac
țiunilor violente, ilegale represive, 
se pronunță pentru restabilirea de
mocrației și dreptate socială in 
Coreea de Sud.

PHENIAN (Agerpres). — Comite
tul pentru reunificarea. pașnică a 
patriei din R.P.D. Coreeană a subli
niat, intr-o declarație, necesitatea de 
a se garanta, în Coreea de Sud, 
libertatea activităților politice și 
drepturile democratice. în declarația 
transmisă de agenția A.C.T.C. se 
cere incetarea acțiunilor represive 
ale regimului dictatorial sud-coreean. 
menționindu-se că in ultima perioadă 
a fost arestat un mare număr de

PLENARA C.C. AL P.C. FIN
LANDEZ, consacrată examinării 
mior probleme ale situației politice 
interne și programului de activitate 
viitoare a partidului, a avut loc la 
Helsinki. Raportul la plenară a fost 
prezentat de Jouko Kajanoja, pre
ședintele- P.C. Finlandez.'N.A.T.O. Congresul a reales 

funcția de s___ _
U.G.M.S. pe Nicolas Redondo.

SECRETARUL DE STAT 
VATICANULUI, Agostino Casaroli. 
a primit pe ambasadorul Ion Brad, 
trimis special al guvernului român. 
Cu acest prilej a avut loc un 
schimb de păreri asupra unor pro
bleme internaționale de interes 
comun, precum și asuDra dezvoltă
rii relațiilor dintre România și 
Vatican. A. Casaroli a dat o ina.ltă 
apreciere politicii de pace, securita
te și cooperare internațională des-

CONGRES MEDICAL. In orașul francez Nancy a avut loc un congres 
internațional de endoscopie la care, din partea țării noastre, a participat 
o delegație medicală condusă de dr. loan Pușcaș, de la spitalul din Șimleu 
Silvaniei. Comunicările științifice românești prezentate la congres, care 
au ilustrat realizările deosebite obținute de acest colectiv in domeniul 
endoscopiei digestive și al urmăririi prin filmare endoscopică a rezultate
lor tratamentului cu Ulcosilvanil s-au bucurat de aprecierea unanimă a 
participanților.

secretar generai al

AL
ACORD. Cele două principale 

formațiuni politice portugheze. 
Partidul Socialist și Partidul So
cial-Democrat, au anunțat că au 
semnat un acord „politic, parla
mentar si de guvernare". Docu
mentul menționează că nou] cabi
net portughez de centru-stînga se 
va ghida după principiile reformei 
politice, modernizării economiei și 
dreptății sociale. Componenta nou
lui guvern portughez se așteaptă 
să fie anunțată la mijlocul săptă- 
minii viitoare.

ÎN ȚĂRI VEST-EUROPENE

Ample acțiuni împotriva șomajului
LONDRA 6 (Agerpres). — Zeci de 

mii de. persoane au întimpinat du
minică seara in Hyde Park din Lon
dra pe cei 500 de participanți la 
„Marșul poporului pentru locuri de 
muncă", inițiat în urmă cu șase săp- 
tărnini la Glasgow de Congresul 
sindicatelor britanice (T.U.C.). Mar
șul, de aproape 1 000 de kilometri, 
s-a incheiat cu un miting, in cadrul 
căruia a luat cuvintul și liderul 
Partidului laburist (de opoziție), 
Michael Foot, care s-a referit la 
problema șomajului.

Participanții la marș, restul mani- 
festanților purtau lozinci care atră
geau atenția asupra consecințelor 
șomajului asupra familiei, asunra 
sănătății psihice si fizice a cetățeni
lor rămași fără un loc de muncă.

GENEVA 6 (Agerpres). — Aproxi
mativ 200 de delegați reprezentînd 
toate cantoanele din Elveția au luat 
parte la Conferința națională a șo
merilor. desfășurată in intervalul 
4—5 iunie. Participanții au exami
nat probleme ale utilizării forței de 
muncă in Elveția, precum și posibi
litățile de îmbunătățire a situației 
șomerilor, al căror număr a creșcut 
considerabil ca urmare a recesiunii 
economice, care a cuprins an de an 
tot mai multe intreorinderi indus
triale și din alte sfere de activitate. 
Conferința a adoptat o rezoluție în 
care se cere, intre . altele, luarea 
unor măsuri eficiente pentru com
baterea șomajului, unul din fenome
nele sociale cu cele mai grave im- 
plidații.

500 de participante la această acțiune
_____ (Telcfoto A.P, — Agerpreșjy

Seminar internațional pe tema păcii și războiului
PARIS 6 (Agerpres). ■— Luind cu

vintul la un seminar international 
din capitala Franței pe tema păcii și 
războiului, Zbigniew Brzezinski, fost 
consilier in problemele securității 
naționale în precedenta administra
ție a S.U.A., a sugerat „luarea neofi
cială in calcul" a forțelor nucleare 
franceză și britanică in cadrul ne
gocierilor sovieto-americane de la 
Geneva — atit la cele referitoare la 
eurorachețe, cit și la cele privind li

mitarea armelor strategice (START) 
— informează agenția France Presse. 
El s-a pronunțat în favoarea stabili
rii unui plafon comun al S.U.A. și 
U.R.S.S. pentru armele strategice și 
pentru eurorachețe. ținîndu-se sea
ma, fără ca acesta să fie.oficial pre
zentat. de forțele nucleare ale Fran
ței și Marii Britanii.

La. seminar sint prezente 300 de 
personalități din S.U.A, și țări vest- 
europene.
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