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PRIMIRI LA TOVARĂȘUL
NICOLAE CEAUȘESCU

Delegația organizației japoneze „Soka Gakkai"
Tovarășul Nicolae Ceaușescu. pre

ședintele Republicii Socialiste Româ
nia. președintele Frontului Demo
crației și. .Unității Socialiste, a pri
mit, miercuri, delegația organizației 
japoneze „Soka Gakkai". condusă de 
Daisaku Ikeda, președintele organi
zației. care efectuează o -vizită în 
,țara noastră la invitația Consiliului 
Național al F.D.U.S.

La Întrevedere au participat tova
rășii Tamara Dobrin, președintele 
executiv al Consiliului Național al 
F.D.U.S.. Mihai Burcă, vicepreședin
te. și Aurel Duma, secretar al Con
siliului Național al F.D.U.S.

Mulțumind pentru întrevederea 
acordată, pentru posibilitatea de a 
vizita România și a cunoaște nemij
locit o serie de realizări ale poporu
lui. nostru, oaspetele a dat o înaltă 
apreciere rolului pe-care il are tara 
noastră pe arena internațională, po
liticii sale dinamice și constructive 
promovate cu consecvență de pre
ședintele Nicolae Ceausescu, mate
rializată în acțiuni de o deosebită 
însemnătate pentru statornicirea

unui climat de pace si securitate, 
favorabil întăririi prieteniei si con
lucrării între popoare, pentru înfăp
tuirea dezarmării, și în primul rind 
a dezarmării nucleare, pentru edifi
carea unei lumi mai drepte și mai 
bune.

în timpul întrevederii s-a subli
niat că vizita în tara noastră a de
legației japoneze contribuie la dez
voltarea relațiilor dintre popoarele 
celor două țări. în acest cadru, a 
fost reliefată conlucrarea dintre 
F.D.U.S. și „Soka Gakkai" în pro
blemele păcii și dezarmării. fiint} 
evidențiată importanta dezvoltării în 
continuare a legăturilor dintre cele 
două organizații.

Abordindu-se unele probleme ac
tuale ale vieții internaționale, a fost 
exprimată preocuparea fată de in- 
cordarea existentă în lume si a fost 
evidențiată necesitatea de a se ac
ționa pentru oprirea tensiunii, pen
tru reluarea și continuarea politicii 
de destindere, pace, colaborare si 
respect al independentei popoarelor, 
pentru eliminarea forței șau ame

nințării cu forța din relațiile dintre 
6tate. pentru soluționarea, prin*.mij
loace pașnice, prin tratative a stă-- 
riilor confliotuale din diferite zona 
ale .globului. S-a apreciat că în mo
mentul de fată problema centrală o 
constituie lupta pentru stăvilirea 
cursei înarmărilor, pentru trecerea 
la dezarmare, si în primul rind la 
dezarmarea nucleară, pentru stabili
rea unui echilibru militar la un ni
vel cit mai scăzut prin oprirea am
plasării de noi rachete cu rază me
die de acțiune în Europa, pentru 
retragerea si distrugerea celor exis
tente, pentru crearea de zone denu- 
clearizate pe continentul european 
și în alte regiuni ale lumii, pentru 
reducerea cheltuielilor militare. în 
acest context, s-a subliniat rolul po
poarelor. al mișcărilor pentru pace, 
al tuturor forțelor democratice și 
progresiste în stoparea cursei înar
mărilor. în excluderea războaielor, 
în crearea unei lumi a păcii 6i în
țelegerii între toate națiunile.

întrevederea s-a desfășurat Intr-o 
ambiantă de caldă cordialitate.

Secretarul general al Administrației Apărării Naționale

Blaj - frumosul oraș urbanistică

ANCHETĂ SOCIAL-POLITICĂ

Anii industrializării 
anii unor mari împliniri

Zilele trecute s-a întors la Za
lău. cu treburi, un mai vîrștnic 
economist și publicist, care cunos
cuse bine, mai demult, orașul și 
îl preocupase istoria lui — ne' 
transmite Eugen Teglaș, corespon
dentul nostru pentru județul Să
laj. S-a intilnit cu vechi prieteni și 
cunoscuți. între care și unii care se 
aflaseră. în urmă cu 35 de ani, la 
cîteva zile după actul naționaliză
rii. in sala în care economistul ți
nuse o conferință despre implica
țiile și consecințele benefice, pre
vizibile, ale naționalizării. Ară- 
tîndu-i orașul de azi. unii i-au 
adus aminte conferința de atunci...

— Ei, dacă aș fi bănuit eu toate 
acestea ! Ce conferință ar fi fost ! 
Dar de unde să-ți închipui, pe 
atunci, că viitorul va întrece cu 
mult calculele și imaginația ? Tră
iam intr-o realitate atît de modes
tă 1 Ce era pe atunci Zalăul ? Un 
tirg transilvan umil. Două făbri- 
cuțe de cărămidă, o moară, un ate
lier mecanic, o mică tipografie,: 
apoi micii meseriași ; croitori, ciz
mari, gubari. tăbăcari, fierari... 
îmi imaginam eu că se vor pro
duce niște schimbări, dar ceea ce 
văd azi, sincer să fiu, n-aș fi bă
nuit niciodată...

E un fapt curent : oameni care 
șe reîntorc pe locuri pe care nu 
le-au mai văzut de mult constată 
eă respectiva localitate nu mai e 
de necunoscut, că totul s-a prefă
cut. Vechile străzi și case — semne 
ale unei existențe modeste încre
menite în stagnare și umilință —, 
au fost parcă șterse cu buretele 
pentru a se instala, pe locul lor, 
structuri urbanistice și arhitectu
rale noi. impozante, moderne, mar- 
cînd prezența materială a civiliza
ției socialiste. Rodul politicii de 
industrializare care își are punctul

de pornire în actul revoluționar 
de la 11 iunie 1948, înfăptuit sub 
conducerea partidului. Cei mai 
mulți nici nu se mai arată sur
prinși de această nouă realitate 

.pentru că in colțul de țară din care 
vin ca să-și revadă locurile na
tale lucrurile s-au petrecut la fel 
și cunosc că la fel s-a intîmplat 
peste tot în România. Și încă de la 
plecare iși spun : „Cred că s-or fi 
schimbat și pe acolo multe". Cazul 
economistului de la Zalău are par
ticularitatea că vizitatorul in

50 de ori (!) față de 1950. Pe ra
muri : de peste 300 de ori în do
meniul construcțiilor de mașini, 
de 650 de ori in industria textilă și 
de peste 1 000 de ori in sectorul 
industriei materialelor de con
strucții. La Zalău, in întreprinderi 
noi și foarte noi se produc ma
șini și utilaje, electronică, electro
tehnică, produse chimice, mobilă 
stil etc. A apărut o vastă platfor
mă industrială și. ca urmare, s-a 
reconstruit orașul. Despre conse
cințele industrializării asupra

Președintele Republicii Socialiste 
România. tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, a primit, miercuri, pe se
cretarul general al Administrației 
Apărării Naționale a Regatului Ma
roc, colonel major Mohamed Achah- 
bar, care face o vizită în tara noastră.

La Întrevedere a participat general
colonel Constantin Olteanu. minis
trul apărării naționale.

A fost de față Ahmed Bakhat, în
sărcinatul cu afaceri ad-interim al 
Marocului la București.

Exprimînd întreaga gratitudine 
pentru întrevederea acordată, oaspe
tele a arătat că are plăcuta misiune 
de a transmite președintelui Nicolae 
Ceaușescu un mesaj de prietenie și 
cele mai bune urări de sănătate și

a Regatului Maroc 
fericire din partea regelui Marocului, 
Hassan al II-lea.

Președintele Nicolae Ceaușescu a 
mulțumit și a rugat să se transmită 
suveranului marocan salutul său și 
cele mai bune urări, iar poporului 
marocan prieten urări de fericire și 
prosperitate.

în cadrul întrevederii a fost evo
cată evoluția .pozitivă a raporturilor 
dintre România și Maroc, raporturi 
care, se dezvoltă continuu în deplină 
concordanță cu hotărîrile și înțelege
rile convenite la nivel înalț. în ace
lași timp a fost exprimată dorința 
comună de a amplifica și aprofunda 
aceste relații pe plan politic, econo
mic, tehnico-științific și în alte sfere 
de activitate, spre binele și în folosul 
ambelor țări și popoare, al cauzei

păcii, destinderii și cooperării inter
naționale.

A avut loc. de asemenea, un 
schimb de păreri privind unele as
pecte ale actualității politice mondia
le. S-a subliniat necesitatea de a se 
intensifica eforturile în vederea opri
rii cursei înarmărilor, și în primul 
rind a înarmărilor nucleare, pentru 
soluționarea prin mijloace pașnice, 
prin tratative, a stărilor de încorda
re și conflict din diferite zone ale 
globului. în acest context, s-a rele
vat necesitatea de a se acționa ou 
toată energia pentru accelerarea 
eforturilor politico-diplomatice care 
să ducă la o pace globală dreaptă și 
durabilă în Orientul Mijlociu.

întrevederea s-a desfășurat intr-o 
atmosferă cordială, prietenească.

cauză, cunoscător al legilor econo
miei. avusese încă din ziua genezei 
acestei . epoci de mari prefaceri 
economice și sociale o oarecare 
viziune asupra viitorului. Numai 
că imaginația, și calculele sale, ori- 
cît ar fi părut atunci de îndrăz
nețe. s-au dovedit modeste în fața 
dezvoltării ulterioare. Nu e nici 
acesta un caz rar. Dimpotrivă. Cîți 
— poate cu milioanele — nu și-au 
dat seama atunci că actul trecerii 
avutului industrial în mîinile cla
sei muncitoare, ale poporului va 
avea urmări fericite pentru țară și 
că sînt de așteptat schimbări mari 
ih viața socială ! Dar cit de mari 
vor fi aceste schimbări ?. asta n-au 
mai putut prevedea. Oricum, rea
litatea muncii și a înfăptuirilor so
cialismului au întrecut cu mult pu
terea de previziune.

Să ne oprim deocamdată la 
exemplul Sălajului, unul dintre ju
dețele cu o spectaculoasă evoluție 
De multiple planuri. Producția sa 
industrială globală a crescut de

muncii șl vieții oamenilor, prima
rul municipiului Zalău, tovarășul 
Ion Mureșan, ne spune :

— în modestul tirg de odinioară 
ființează. astăzi o industrie de 
vîrf. Nu știu cum pronunță nu
mele orașului nostru atît de nu
meroșii noștri parteneri din atîtea 
țări ale lumii, în orice caz îl pro
nunță. Pentru că „firmele" noas
tre au devenit cunoscute, produ
sele noastre se vind pe mapamond. 
„Made in Zalău" ! Cine ar fi cre
zut 1 Iar aceste mutații fundamen
tale s-au săvîrșit în mai puțin de 
două decenii, pentru că transfor
marea Zalăului și a județului Să
laj a început, practic, după Con
gresul al IX-lea. fiind expresia 
nemijlocită a politicii de reparti
zare științifică, armonioasă a for
țelor de producție pe întreg cu
prinsul țării, strategie elaborată 
sub conducerea (secretarului gene
ral al partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. Au început să se con
struiască mari întreprinderi. Pen

tru ele aveam nevoie de oameni. 
Muncitori. specialiști. Populația 
orașului a crescut de la circa 10 000 
la peste 50 000 de locuitori Pentru 
acești oameni au fost necesare lo
cuințe, școli, așezăminte culturale, 
de sănătate, magazine. Așa că am 
construit. Și nu oricum. Ne-am 
străduit să croim un oraș modern, 
atrăgător. Totul structurat în enti
tăți- urbane concepute" sub semnul... 
funcționalității și al frumosului 
epocii noastre. Și purtind nume 
noi.: cartierele „Porolissum",
„Dumbrava", „Simlon Bămuțiu", 
„Mihai Viteazul". „Păcii". „Brădet" 
și altele.

Nu numai la Zalău. Nu numai în 
Sălaj... Pretutindeni, de-a lungul 
și de-a latul țării, industrializarea 
socialistă a generat o uriașă forță 
care a trezit la viață sute și mii de 
localități, a creat nenumărate plat
forme industriale, uzine și combi
nate, a operat profunde transfor
mări în viața clasei muncitoare, a 
întregului popor, conducted la 
creșterea calității vieții, la îmbo
gățirea orizontului spiritual.

— Ce era aici înainte de națio
nalizare ?

întrebarea i-a fost adresată to
varășului Pataki Emerik, prim-vi- 
cepreședinte al Consiliului. popular 
județean Harghita, de către cores
pondentul județean I. D. Kiss.

— Aceste locuri fuseseră secole 
de-a rinduT ținute într-o stare’ de 
înapoiere cronică — a răspuns in
terlocutorul. N-au fost prea multe 
de naționalizat aicicîteva făbri- 
cuțe de cherestea, un mic sector 
minier, cîteva ateliere... ' Numai

Mihai CARANFIL
(Continuare în pag. a IlI-a)

IN ZIARUL DE ftZI:
RUBRICILE NOASTRE: 

Scrisori ale oamenilor mun
cii adresate conducerii 
partidului ; Atitudini ; Fes
tivalul național „Cîntarea 
României”; Cronica teatra
lă ; Faptul divers ; Din țări
le socialiste ; Carnet coti
dian ; Sport ; De pretu
tindeni.

Conștiința răspunderii

SUL ORZULUI——
întreaga recoltă, fără nici o pierdere

— cit mai repede în magazii!
Oamenii muncii din agricultură, acționînd în spiritul 

sarcinilor formulate de tovarășul Nicolae Ceaușescu la 
recenta ședință comună a forumurilor democrației 
muncitorești-țărănești, privind strîngerea la timp și fără 
pierderi a recoltei de cereale păioase, intensifică de la 
o zi la alta secerișul orzului. Potrivit datelor furnizate de 
Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare, pină în 
seara zilei de 7 iunie recolta de orz a fost strînsă de 
pe 132 050 hectare, reprezentînd 20.la sută din suprafața 
aflată în cultură. Cele mai mari suprafețe au fost recol
tate în județele : Olt - 21 285 hectare, Timiș - 20 855 
hectare, Dolj — 16 900 hectare, Călărași - 12 370 hec
tare, Constanța - 12 000 hectare, Teleorman - 10 245 
hectare, Ialomița - 10 000 hectare, Giurgiu - 7 550 hec
tare.

In zilele următoare, pe măsură ce lanurile vor ajunge 
la maturitate, secerișul orzului se va extinde și în alte 
județe. De asemenea, în curînd se va trece și la recol
tarea griului, care va concentra numeroase mijloace 
mecanice și o bună parte din forța de muncă de la sate. 
Pentru încadrarea lucrărilor în termenele stabilite - în 
fiecare unitate agricolă orzul trebuie strîns în 4 zile, iar 
griul in 6-10 zile - esențial este să se asigure o temei
nică organizare a muncii, astfel încît combinele și mij
loacele de transport să fie folosite din plin. Nici un efort 
nu trebuie precupețit pentru ca întreaga recoltă, fără 
nici o pierdere, să ajungă cit mai repede în magazii ! 
îndeplinirea acestui obiectiv, care are o însemnătate 
deosebită.în acest an, impune ca organele și organiza
țiile de partid, consiliile populare și conducerile unități
lor agricole să acționeze energic pentru buna organizare 
și desfășurare a secerișului. Năcăieri nu trebuie lăsate 
cerealele păioase să ajungă la coacere excesivă; ele tre
buie strînse în pîrg, întrucît aceasta este prima condiție 
de care depinde înlăturarea pierderilor. Tot atît de

important este ca producția obținută să fie transportată 
imediat la locurile de depozitare. Experiența a de
monstrat că nu este suficient să strîngi recolta și să o 
pui grămadă pe cîmp, la capătul tarlalei, așa cum s-a 
întîmplat în multe locuri în alți ani. Pentru înlătu
rarea pierderilor, ea trebuie transportată operativ și 
depozitată cu grijă. Tocmai aceasta evidențiază nece
sitatea coordonării cu cea mai mare răspundere a 
întregii activități desfășurate în campania de recoltare 
a cerealelor păioase. Iar măsura în care vor fi înlăturate 
pierderile va constitui cea mai grăitoare apreciere a 
gradului în care organizațiile de partid, cadrele de 
conducere și specialiștii din unitățile agricole au știut 
să conducă și să soluționeze operativ problemele legate 
de recoltare, transport și depozitare.

Mari suprafețe de pe care se strînge acum recolta 
urmează să fie însămințate cu culturi duble : porumb 
pentru boabe, legume și plante furajere. Pentru execu
tarea acestei lucrări in timpul cel mai scurt este necesar 
ca, imediat după recoltare, paiele să fie balotate și 
transportate la locurile de depozitare, astfel încît terenul 
să poată fi pregătit și însămînțat în cel mult 48 de ore 
de la intrarea combinelor în lanuri. Numai prin desfășu
rarea în flux neîntrerupt a acestor lucrări va fi asigurată 
pe deplin reușita celei de-a doua culturi.

Secerișul cerealelor păioase și semănatul culturilor 
duble sînt lucrări care necesită să fie făcute într-un 
timp scurt. Tocmai de aceea, printr-o temeinică orga
nizare a muncii, printr-o puternică mobilizare a mecani
zatorilor și cooperatorilor, fiecare oră buna de lucru 
trebuie să fie folosită acum din plin I

In pagina a 111-a: relatări din 
județele Giurgiu și Ialomița

Din răstimp in răs
timp, în biografia ge
nerației care nu
mără acum patruzeci, 
patruzeci și cinci de 
ani, se petrec eveni- 

' mente care ating și la
tura ceremonialului, a 
sărbătorilor care țin 
nu numai de orizontul 
strict afectiv — și, in 
acest caz. particular — 
al vieții, ci și de acela 
social, de această in
finită și variată miș
care a biografiilor care 
se interferează și se 
recompun parcă, păs- 
trînd fiecare in sine 
un mod de a fi și a se 
ilustra, esențial. Sărbă
torile acestea de o cli
pă au marele avantaj 
de a lumina spații largi 
ale memoriei și de a 
ne face să privim din
lăuntru, cu un ochi 
clar al duratei. Și se 
mai întimplă și altce
va, la o întilnire 
după douăzeci și cinci 
de ani, bunăoară, așa 
cum a fost aceasta 
despre care vă vor
besc: ne realizăm in a- 
celași timp și absența, 
detașarea cu care ne 
putem observa propria 
noastră realitate, im
pactul biografic și de 
conștiință cu care, a- 
proape fără să ne dăm 
seama, am fost cu toții 
tot timpul prezenți, 
unul alături de celă
lalt, pentru că. oricare 
ar fi fost distanța șau 
oricare ar fi fost schim
bările intervenite, ceva 
din fiecare a continuat 
și continuă să se așeze 
pe filiera 
profesiei, a 
să se releve 
ficiu sau ca 
a tuturor, 
urmă, ca un act colec
tiv de identitate in 
care semnătura fiecă
ruia aduce și cu fizio
nomia sa la un mo
ment dat.

Ne-am întilnit. așa
dar, după un sfert de 
veac, cei care facem 
parte dintr-una din 
promoțiile de absol
venți ai vechii școli 
normale de băieți din 
Buzău — o instituție 
de prestigiu in a cărei 
arhitectură morală și 
spirituală, noi — cei 

^mai muțți fii de țărani

comună a 
muncii, și 
ca un edi- 
o ipostază 

pină la

din împrejurimile de 
deal și de munte — 
am simțit din plin ri
goarea și spiritul fon
datorului său, Spiru 
Haret. Chipul său tur
nat in bronz ne veghea 
din fața școlii, printre 
coloanele care. spriji
neau deasupra o acola
dă imensă de beton 
de pe care, intr-un 
timp, literele nume- 
lui său fuseseră ușor 
răzuite și estompa
te sub o pată de var. 
Un timp dispăruse " și 
el, adică statuia sa, iar 
pe piedestal, cineva de 
bună credință, desigur, 
ca o răscumpărare, a

ÎNSEMNĂRI
de A. I. ZĂINESCU

pus un imens ghiveci 
de flori înconjurat cu 
iederă și tulpini de 
brad. Asta era prin 
anul intîi, la inceput, 
căci in anul patru, cind 
am absolvit, s-a intim- 
plat ca, odată cu bucu
ria, noastră, pe vechiul 
piedestal să reapară și 
ilustrul ctitor. Avata- 

' rurile sale luaseră sfîr- 
șit. Prin ' profesorii 
noștri, aproape toți 
autori de studii șl ma
nuale, el își mai făcuse 
o dată datoria, tn trea
căt fie spus, răstimpul 
acela de ani îmi aduce 
aminte de un cunoscut 
personaj literar, Vla
dimir Cernea, și-mi 
dau seama acum, in 
urma intilnirii promo
ției noastre, că multi 
dintre noi — cei mai 
mulți învățători și pro
fesori, cițiva sint ac
tiviști de partid, pri
mari in comune — am 
luat in multe privințe 
adevărul pe cont pro
priu și a trebuit nu de 
puține ori să ne limpe
zim cu hotărire me
moria și să o scuturăm 
de balastul multor pre
judecăți. Pină la Con
gresul al IX-lea mai 
avea să treacă vreme 
și deschiderea amplă 
pe care o realiza ne și 
justifica de fapt in ma-
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terie de atitudine, dar, 
pină atunci, la pragul 
memoriei și experien- , 
ței noastre mai băteau 
încă multe îndoieli, 
Intr-un fel, nu doar 
metaforic spus, statuia ’ 
acelui mare profesor 
mai colinda încă și își 
depunea memoriile de 

. reabilitare pentru a- 
devăr. Și îmi place să ■ 
mă gindesc că il intil- 
nea pe Cernea sau că, 
oricum,' acesta auzise .

, de el, ii ieșea in intim- 
pinare, il. aștepta. Alt
fel nu s-ar putea ex
plica multe și poate că 
nici chiar aceste fizio
nomii care compun în
treagă revederea pro
moției noastre, niște 
hărți vii, pline de o 
energie ascunsă și 
transparentă a luminii, 
tipare ale timpului 
parcă și ale locului din 
care fiecare venim. 
Oameni tenaci. în toată 
puterea și limpezimea" 
virstei, simți că pe 
umerii lor se sprijină 
multe din treburile de 
azi ale țării. Și ciți nu 
sint asemenea lor!' 
Unde nu-i intilnim în 
toată 
locuri 
cite au certificat in a- 
nii din urmă opera de 
construcție socialistă ? 
In cite domenii și in 
cite alte și alte moda-, 
lități nu-i simțim a- 
propiați, ca făuritori 
și purtători fermi 
de destin, . implicați 
profund in marea o- 
peră constructivă a 
poporului nostru ?

Imaginea aceasta a 
unei virste care se ex
primă cu .toată limpe- ' 
zimea și care a tra
versat aproape toate 
'încercările și toate ma
rile prefaceri revolu
ționare care au luminat 
calea 
ființa 
apare 
nanță 
bună seamă, că ea ne 
depășește in plan bio
grafic pe fiecare și 
face parte dintre bu
nurile cele mai de preț 
ale țării, pentru că i-a 
însoțit-și-i însoțește is
toria și este, nu in cele 
din urmă, un rezultat 
de spirit al ei.

mulțimea de 
și de profesii ■

adevărului și 
lui de azi îmi 
cu atita preg- 
acum incit, de
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SCRISORI ALE OAMENILOR MUNCII

DIVERS
Acarul la post

Ca de obicei, acarul Ion Bucur 
urmărea, de la postul său de 
veghe, trecerea mărfarului 83901. 
Deodată, acarul observă că roti
le unui vagon săriseră de 
Șină și mergeau 
în fața trenului, 
ță. se afla un 
punct de trafic, 
fi putut pune în 
ra întreagă. La _ ..
mante ale acarului, mecanicul a 
reușit să oprească trenul pe 
parcursul a numai 20 de metri, 
evitînd in ultima clipă produce
rea unui nedorit eveniment fe
roviar. Vigilenta și fapta acaru
lui Ion Bucur au fost aduse la 
cunoștință tuturor feroviarilor 
din zonă, printr-un „Ordin 
zi" al Regionalei 
Constanța.

pe 
pe traverse, iar 
la mică distan- 
pod în lucru, 
dificil, care ar 
pericol gamitu- 
semnalele alar-

de
căi ferate

Si una, si alta...
La puțin timp după obținerea 

permisului de conducere. Maria 
M. din Reghin a făcut o mare 
pasiune pentru automobilism. 
Intr-o zi, Maria M. a primit 
vizita unei foarte bune priete
ne. Au „cinstit" evenimentul 
revederii cu citeva păhărele, 
după care s-au hotărît, netam- 
nesam. să tragă o fugă pînă la 
Tg. Mureș. Firește, motorizată. 
Aici — să vezi și să nu crezi ! 
— cele două foarte buneprier 

. tene au ajuns la concluzia foar
te clară că ar fi foarte bine să 
mai ia cite un păhărel dintr-un 
vin foarte bun. Apoi, foarte gră
bite, au plecat spre un nou car- 

:■ tier foarte frumos al orașului, 
dar, conducînd foarte neatent, 
Maria M. a confundat, culoarea 
galbenă a altui autoturism cu 
aceeași culoare a propriei mașini 
și l-a tamponat foarte tare. 
Foarte repede a venit la fața 
locului un echipaj de circulație, 

. care a constatat că alcoolemia 
șoferiței e foarte mare. De unde 
și răspunderea ei in fața legii, 
tot foarte mare !

De la plus 
la minus
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La un depozit al Agrocoop se 
sortau cartofi: cei buni se pu
neau in lăzi și luau drumul uni
tăților de desfacere, cei depre- 
ciați se puneau tot în lăzi și 
luau drumul gropii de gunoi. La 
un moment dat, gestionarul loan 
Cărpinean din Zalău, care su
praveghea activitatea, a strigat 
celor de la sortare : „Stop I Tre
ceți și adunați pietre și cără
mizi. Așa I Acum, puneți-le in 
lăzi și deasupra cartofii stri
cați".

Și așa s-ău dus la groapa de 
gunoi — aflăm din gazeta „Nă
zuința" — odată cu cartofii 
depreciați și cantități aprecia
bile de pietre și cărămizi. Toc
mai cind gestionarul își calcula 
plusul care-i rămăsese din con
travaloarea greutății pietrelor si 
cărămizilor, a fost întrebat de 
sănătate.

Nu se putea ca după atita 
plus să -nu rămină un gestionar 
in minus.
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De le-ar fi
I A U f V ■ ude învățătură
La saivanul de oi al Stațiunii 

de cercetări pentru ovine și ca
prine Cristian, ferma nr. 2 Si
biu, Gheorghe Brinzea. Gheor
ghe Crăciun și loan Cocoșel e- 
xecutau lucrări de sudură fără 
a lua nici o măsură elementară 
de prevenire a incendiilor. Scin- 
teile de la sudura electrică au 
aprins izolația acoperișului.

I Numai intervenția promptă a 
formațiilor civile de pompieri de 
la întreprinderea „Independen
ța" și întreprinderea de piese 
auto din Sibiu a făcut ca incen
diul să fie localizat și să nu ia 
proporții. Dar și așa. pagubele 
sînt destul de mari. Vorba e : 
cine plătește ?

I
I
I
I

ADRESATE CONDUCERII PARTIDULUI

Masuri ferme pentru întărirea disciplinei
Tovarășului Nicolae Ceaușescu 

i-a fost adresată o scrisoare de că
tre secretara organizației de bază 
P.C.R. „Finisaj", schimbul A și 
maistru finisor la întreprinderea 
de vigonie Bîrlad, Viorica Pralea, 
în care se relata despre unele nea
junsuri privind lansarea și reali
zarea producției. încălcarea tehno
logiei de prelucrare a țesăturilor in 
finisaj, calcularea și repartizarea 
necorespunzâtoare a fondurilor de 
retribuire și a premiilor. Autoarea 
făcea afirmații critice privind stilul 
de muncă defectuos al unor cadre 
din conducerea întreprinderii și a 
secției de finisaj, deficiențe în ac
tivitatea de partid. „Sperăm că 
prin ajutorul ce-1 vom primi — 
sublinia în încheiere autoarea — 
tînărul colectiv al întreprinderii' 
noastre va transpune mai bine în 
viață indicațiile conducătorului 
partidului nostru privind valorifi
carea superioară a materialelor re- 
folosibile și recuperabile".

Faptele din scrisoare au fost ana-

lizate împreună cu activiști ai Co
mitetului județean Vaslui al P.C.R. 
și specialiști din Ministerul Indus
triei Ușoare, sub îndrumarea pre
ședintelui Consiliului Central de 
Control Muncitoresc al Activității 
Economice și Sociale — așa cum a 
indicat secretarul general al parti
dului.

în raportul de cercetare se apre
ciază că nu în toate cazurile forța 
de muncă a fost folosită corespun
zător. S-au găsit cazuri de munci
tori și ingineri care, deși erau pon
tați și retribuiți ca lucrind în pro
ducție, aveau atribuții și desfășu
rau de fapt activități de birou. Se 
mai menționează că inginerele 
Georgeta Stănescu și Adriana 
Carfă, directoarea întreprinderii și, 
respectiv, șefa secției de finisaj 
n-au participat, in anul 1982, la 7 
adunări generale ale organizației 
de bază P.C.R. din care fac parte 
— abatere flagrantă de la normele 
statutare și, practic, izolare față 
de opiniile și preocupările organi-

zației de bază, ale comuniștilor din 
secția respectivă. S-a mai consta
tat că șeful atelierului de confec
ții, Mircea Codreanu, este menținut 
în funcție, deși a avut abateri gra
ve de comportament.

Pentru eliminarea neajunsurilor 
s-a stabilit un ansamblu de măsuri 
ce privesc întărirea conducerii 
prin încadrarea funcției de inginer- 
șef, efectuarea unor controale prin 
sondaj la predarea țesăturilor, efec
tuarea de către A.M.I.T. — Bucu
rești a remedierilor la anumite in
stalații și utilaje, aprovizionarea în 
condiții mai bune cu abur tehno
logic și altele. Totodată. Mircea 
Codreanu a fost scos din funcția 
de șef de atelier, iar biroul comi
tetului de partid din unitate a dis
cutat și atenționat pe directoarea 
întreprinderii și șefa secției finisaj 
pentru lipsurile din activitatea de 
care răspund, precum și pentru 
absentele repetate de la adunările 
generale ale organizațiilor de bază 
P.C.R.

Normal și cored-pagubele să fie suportate de vinovați
Nu de mult, la întreprinderea co

mercială cu ridicata pentru măr
furi alimentare (I.C.R.A.) " ~
Jiu au fost aduse, intr-un 
terval de timp, aproape 
citrice. încă de la sosirea 
cantități, Maria Ungurici. 
nară la secția „Frig" a unității, a 
informat în scris, de mai multe ori, 
conducerea ' 
dispune de spațiu suficient pentru 
depozitare. Aceste realități nu au 
fost. însă luate in considerație, la 
întreprinderea din Tg. Jiu fiind 
trimise în continuare noi cantități 
de citrice, deși unele erau deja de
preciate. Pînă la urmă, în gestiu
nea sus-numitei a rezultat o lipsă 
de aproape 150 000 lei, reprezen- 
tînd perisabilități peste normele 
legale. Ca urmare, respectiva ges
tionară a adresat tovarășului 
Nicolae Ceaușescu o scrisoare în 
care relata că această sumă i-a fost 
ei imputată pe nedrept, solicitînd 
să se revină asupra măsurii și să

din Tg. 
scurt in- 
900 tone 
primelor 

gestio-

întreprinderii că nu

fie sancționați cei cu adevărat vi- 
novați de producerea pagubelor.

La indicația secretarului general 
al partidului, scrisoarea a fost re
partizată pentru soluționare vice- 
prim-ministrului de resort al gu
vernului.

Cercetările efectuate împreună 
cu organele locale de partid si de 
stat au evidențiat că degradarea 
respectivelor, citrice, că și a altor 
mărfuri, a fost determinată atît de 
nerespectarea normelor tehnice de 
depozitare și transport, nelivrarea 
în ordinea vechimii, întreruperea 
repetată și nefuncționarea in con
diții bune a instalațiilor frigorifice, 
cit și de pierderi mari în manipu
lare. Ca urmare a hotărîrii arbitra
jului, imputația tovarășei M. Un- 
gurici a fost redusă la o zecime, 
respectiv, la suma de 15 586 lei, de
terminată mai ales de pierderile 
nejustificate la alte produse, nu la 
citrice. Din analiza de fond a acti
vității economico-financiare pe 1982

a reieșit că toți cei 7 gestionari ai 
întreprinderii au Înregistrat minu
suri în gestiune.

Față de lipsurile constatate, de 
abaterile conducerii întreprinderii, 
de stilul și metodele de muncă de
ficitare, conducerea Ministerului 
Comerțului Interior și Comitetul 
județean Gorj al P.C.R. au hotărît 
schimbarea directorului I.C.R.A., 
Ion Mateișescu, a șefului contabil, 
Ileana Borcan, sancționarea direc
torului adjunct comercial si recu
perarea în termen a imputațiilor 
făcute gestionarilor. Totodată, s-a 
trecut lă reverificarea întregului 
personal cu gestiune, a merceolo
gilor și a revizorilor contabili și 
înlocuirea celor neeprespunzători.

în încheierea raportului de , cer
cetare se menționează că s-a stat 
de vorbă cu autoarea scrisorii care 
a adresat mulțumiri conducerii 
partidului pentru promptitudinea 
cu care s-a acționat în soluționarea 
justă a celor sesizate.

(ir grijă și responsabilitate față de averea obștii
„Subsemnatul Stoica Dumitru, 

membru de partid, cooperator în 
comuna Păuliș, județul Arad, cu 
profund respect îmi permit să vă 
aduc la cunoștința dumneavoastră, 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, faptul 
că la cooperativa agricolă de pro
ducție din satul Cladova se petrec 
diferite abateri și acte abuzive, să- 
vîrșite chiar de președintele coope
rativei, de către magaziner și alți 
cîțiva membri ai consiliului de 
conducere". în continuare, cu ace
lași ton măsurat și cu spirit 
de responsabilitate față de ave
rea obștească și de bunul 
mers al treburilor cooperativei si 
comunei, autorul relata fapte con
statate de el privind încălcarea le
galității, a intereselor generale ale 
cooperatorilor și societății.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
indicat ca scrisoarea să fie dată, 
spre rezolvare, secretarului cu pro
bleme agrare al C.C. al P.C.R.

Cercetările au confirmat afirma
țiile din scrisoare. în ultimii 3 ani, 
la această cooperativă, producțiile 

y^vegetale obținute reprezintă numai

50—70 la sută din potențialul pă- 
mintului și din planul de producție 
al unității. Rezultate nesatisfăcă
toare s-au obținut și în sectorul 
zootehnic, cantitatea de lapte obți
nută de la fiecare vacă fiind inad
misibil de mică, în timp ce morta- 
litățile și sacrificările „din necesi
tate" au crescut an de an.

Toate acestea se datoresc în prin
cipal — după cum se arată în ra
portul de cercetare — stilului de 
muncă defectuos al președintelui 
C.A.P., al consiliului de conducere 
și comitetului de partid din coope
rativă. Practic, nu s-a acordat aten
ția cuvenită planificării muncii, 
organizării activității în fermele de 
cimp și zootehnie, nu s-a exercitat 
un control sistematic asupra înde
plinirii sarcinilor. Așa se face că 
în unitate s-a extins indisciplina, 
participarea la muncă a scăzut, nu 
a existat preocupare pentru înde
plinirea prevederilor de plan. Tot
odată, în raport au fost redate di
ferite abuzuri comise de unii mem
bri al conducerii cooperativei.

La verificarea efectivelor de ani
male au rezultat, de asemenea, 
lipsuri nejustificate care au fost 
imputate șefului fermei zootehnice. •

Măsurile au. fost, luate de adu
narea generală extraordinară a 
membrilor C.A.P., convocată în 
acest scop, care, a hotărît revocarea 
din funcții a președintelui C.A.P., 
a președintelui comisiei de revi
zie, scoaterea contabilului șef, a 
șefului fermei zootehnice, a maga
zinerului și înlocuirea lor și a 
altora din consiliul de conducere. 
Secretariatul comitetului județean 
de partid a hotărît ca toți cei ce 
s-au făcut vinovați să fie discutați 
in organizațiile de partid din care 
fac parte, pentru a fi sancționați în 
raport cu abaterile săvirșite ; in 
acest sens, s-a recomandat ca ies
tul președinte al C.A.P. și încă 2 
persoane să fie excluse din partid. 
De asemenea, organele de stat vor 
continua cercetările penale asupra 
problemelor cu caracter infracțio
nal.

Neculal ROȘCA

Radiografia unei rodnice

„«Tribunele democrației» sînt așteptate cu interes, pentru 
că i-au convins pe oameni prin rezultatele lor concrete66

Experiența, practica au confirmat rolul „Tribunei democrației" ca im
portantă formă de participare a oamenilor muncii la conducerea vieții 
sociale. Ia activitățile cetățenești. Relatarea de față pornește insă de la 
un amănunt aparte, respectiv de la... un crîmpei de discuție auzit intr-un 
autobuz. Un bărbat relata cunoscutului său aspecte de la o asemenea ma
nifestare, la care tocmai asistase, iar aceasta, ascultîndu-l cu un amestec 
de interes și surprindere, l-a întrebat : și chiar se țin cu regularitate 
aceste „tribune" în sectorul vostru 7

Da, se țin, întărim și noi răspunsul auzit atunci. Se țin și se bucură 
de o largă popularitate și participare. Ce 
res ? Iată întrebarea la care vom 
însemnările de față.

PUNCTUALITATE ȘI EFICIENȚA. 
Ca de obicei, cea, de-ă treia vineri 
din lună a găzduit, în sălile „Tehnic- 
clubului", „Tribuna democrației". 
Participanți — multi și punctuali. 
Organizatorii — așijderea. Intrarea 
în subiect — un scurt bilanț al reali
zărilor perioadei ce a trecut de la 
precedenta „tribună". Și, apoi, pre
zentarea răspunsurilor primite de la 
autorități, la întrebările cărora nu 
li s-a putut răspunde atunci pe loc. 
15 răspunsuri clare și precise. Aceas
tă modalitate de lucru a devenit, 
dealtfel, o regulă. Se constată multă 
consecventă, meticulozitate chiar, din 
partea consiliului F.D.U.S., a comi
tetului de partid, ale sectorului, ca 
fiecare întrebare să primească un 
răspuns, cel mai tirziu la adunarea 
următoare. Se conturează astfel ima
ginea unei activități fertile pe linia 
îmbunătățirii confortului urban — le
gate de iluminatul public, alimenta
rea cu apă, întreținerea locuințelor, 
transportul în comun — ca și a mul
tor altora, privind întărirea . ordinii 
și disciplinei in unitățile. sanitare, îh • 
comerț și centrele de servire etc. 
Mulți dintre cei care au.Juat cuvîntul 
Ia ultima „tribună" au inceput cu
vîntul lor prin a mulțumi pentru 
promptitudinea rezolvării sesizărilor 
lor, apreciind „Tribuna democrației" 
ca una din cele mai directe căi de 
dialog și conlucrare intre cetățeni și 
administrația locală.

în spiritul aceleiași exigențe, pre
ședintele consiliului F.D.U.S. al sec
torului, tovarășul Niculae Bica, a 
cerut întreprinderilor și instituțiilor 
vizate în cadrul dezbaterilor — 
I.D.E.B., I.T.B., I.C.R.A.L., S.G.L.,
A.D.P., dar mai ales Fabricii de pline 
Berceni și I.S.B. — să-și îndepli
nească sarcinile cu mai multă răs
pundere și punctualitate, să dea curs 
neîntîrziat semnalelor venite de la 
cetățeni, unul din scopurile majore 
ale „Tribunei democrației" fiind efi-

„Slalomul justificărilor" la ora adevărului

încerca
stă Ia baza acestui larg inte- 
să conturăm un răspuns prin

practică nemijlocită a intre-cienta 1. /_
bărilor puse și semnalărilor făcute.

IDEI CARE... OCOLESC DOSA: 
RUL. Unul din marile avantaje ale 
„Tribunei democrației" il constituie 
angajarea imediată, pe loc, în sala 
dezbaterilor, a cetățenilor la materia
lizarea unor idei, a unor propuneri 
de rezonanță și interes. Cind a 
început, de pildă, construcția CET- 
Sud, a trebuit să fie dezafectată o 
livadă cu 150 de pruni, caiși și cor
coduși, pomișori în al doilea an de 
la plantare. „Ne luăm noi obligația 
să-i replantăm" — au propus, la o 
„tribună", reprezentanți ai cetățenilor 
din circumscripțiile electorale 57 și 
58. Azi, „livada" cu pomii plini de

pectiyi. In zile șl la ore precise, la 
cadre de conducere sau servicii de 
specialitate ale consiliului popular. 
S-a putut, acționa prompt pentru că 
întreprinderile și instituțiile vizate — 
de pildă, G.I.G.C., Centrala indus
trială.de construcții-montaj, I.C.A.B. 
etc. — erau reprezentate de cadre de 
conducere, în măsură să hotărască 
pe loc cum trebuie procedat.

Din păcate, au fost și citeva în
trebări, care, deși se refereau la 
probleme de larg interes, au primit 
răspunsuri evazive, ce nu au puț 
mulțumi. Din simplul motiv că cei 
trimiși să reprezinte alte instituții — 
între care Direcția de telecomunica
ții a municipiului (telefoanele) — nu 
au putut să facă mai mult decît să- 
promită că vor transmite celor in. 
drept problemele ridicate. ’ .

. nici, alte instituții invitate n-au fost 
' reprezentate la. nivel ■ corespunzător, 
în Capitală se țin șase „tribune" 
lunar, cite una. in fiecare sector. 
Oare nu se poate asigura prezența 
cite unui cadru de conducere la 
aceste dialoguri, atît pentru clarifi
carea operativă a problemelor, cit șl 
pentru aplicarea imediată a unor 
măsuri necesare 7

Dealtfel,

însemnări din sectorul 4 
al Capitalei
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Rută schimbată
După o ceartă aprigă în fa

milie. Ion Constantin din Sinești 
— Vîlcea le-a spus alor săi : 
„Vă las si mă duc la mama".

Și-a lăsat familia și a plecat 
spre comuna Sușeni — Argeș, 
la mama lui. Dar — după cum 
ne relatează procurorul N. Ma
rinescu — n-a mai ajuns la 
mama lui nici în ziua de azi — 
și nici n-o să ajungă o bună bu
cată de vreme. In comuna Ma- 
teești, a zărit un autoturism 
„Dacia 1300“ cu cheile in con
tact, de parcă pe el îl aștepta. 
S-a urcat la volan, deși n-avea 
permis de conducere, și a pornit 
la drum. Neglijentul „apropitar" 
al mașinii a alertat autoritățile 
și a pornit într-o veritabilă 
cursă de urmărire a fugarului 
pînă a fost ajuns din urmă, iar 
acum... urmează să i se schim
be ruta cit timp va zice legea.

I
I
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I
I
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I
I
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scris în rubrica noas- 
urmările — uneori 

ale nesupravegherii

I
I
I

I

De-a 
v-afi ascunselea

Am mai 
tră despre 
grave — 
copiilor.

Unul din jocurile lor cele mai 
îndrăgite este și „de-a v-ați as
cunselea". O intîmplare tragică 
s-a petrecut în timpul unui ast
fel de joc al unor prichindei ne- 
supravegheați din Arad. Un bă
iețel în vîrstă de numai cinci 
ani, de pe strada Oituz; s-a dus 
să se ascundă într-un loc unde 
să nu-l găsească prea ușor „ur
măritorii" săi. Și unde credeți că 
s-a ascuns ? Intr-un frigider 
vechi, scos din uz și aruncat 
într-o curte. Acolo a fost găsit 
fără viață.

Rubrică realizată de 
Petre POPA 
cu sprijinul 
corespondenților „Scînteii

I

I
I

I
I
I
I

I

Calitatea de martor 1 
Mai este oare nevoie să 
demonstrăm însemnătatea 
acesteia în. viața socială 7 
De-a lungul existenței 
umane, o mărturie sau alta 
au aruncat, nu o dată, vă
lul minciunii de pe fața 
imaculată a adevărului. 
Cumpăna dreptății a ră
mas, în atari momente, ne
simțitoare la balastul az- 
virlit în talgerul mistifică
rii, actul justițiar și-a croit 
drum firesc. După cum 
nu-i'mai puțin adevărat 
destule alte mărturii 
strimbe — au făcut 
eșueze destine umane.

Calitatea de martor 
rămas 
unii, 
fețe, 
uzul 
ghie, 
„mai 
streze în astfel de împre
jurări că negru e alb. Mar
tori pentru o astfel/ de... 
operație 7 Tipul descurcă
reț ii află cu ușurință, nu 
din partea asta il bat pe el 
valurile grijilor !...

Iată, Radu Ionel, din 
București, str. Sfîntu Va- 
sile Tei nr. 66, sectorul 2, 
devine peste noapte pro
prietarul unei case și, în 
concluzie, nu justifică pro
veniența unor bunuri în 
valoare de 154 000 lei. Nor
mal și potrivit legii, comi
sia pentru controlul do- 
bindirii de averi ilicite a 
Judecătoriei sectorului 2 
își intră în atribuții și...

Si de aici încolo — nu-i 
prima împrejurare în care 
constatăm acest lucru — 
începe sarabanda mărturii
lor și martorilor de-o fan
tezie debordantă. Demnă 
însă de a fi urcată pe sce
na unui teatru al pezeven
ghilor și nicidecum adusă 
în sala unei judecătorii.

Zice, mai înaintea tutu
ror, cercetatul Radu Ionel, 
absolut fără să clipească: 
„Casa cu pricina o am de 
la bunica". Bunica 7 Are o 
infimă pensie de urmaș. 
Pentru că răposatul n-a 
apucat să lucreze decît 
6 ani, 9 luni și 26 de zile. 
Atit ! Radu Ionel — care 
s-a ferit ca dracul de tă-

câ
să
a 

și astăzi, pentru 
o medalie cu două 

O medalie pentru 
celor aflați la anan- 
inși care-și propun 
nimic" : să demon-

de 
astăzi.

cu

mîie să facă și el dovada 
‘cîștigurilor sale lunare de 
„muncitor necalificat", cum 
își zice ! — simte că-i ceva 
putred în Danemarca... 
mărturiilor sale și plusea
ză : bunica a avut ceva 
string în pușculiță de la 
vinzarea unui alt imobil. 
Cum zicea înțeleptul 7 
„Păzește-te de mincinosul 
care amestecă și un pic de 
adevăr în minciuna lui". 
Adevărul e că, da, bunica 
lui Radu Ionel a vîndut un 
imobil pe o sumă derizo
rie. Ba se pare chiar ’două. 
Dar, „asta-i cam de multi
șor poveste", iar totalul

pentru agonisirea de averi 
nelicite a coincis cu intra
rea in scenă a martorilor. 
Martori — unul și unul...

Gică și Dumitru Radu, 
frații celui în impas, afir
mă : „Noi locuim cu Radu 
Ionel. O parte dintre bu
nurile din casă sint ale 
noastre". (Declarase același 
luciu și fratele în impas). 
Se solicită proba actelor și 
se constată falsul depozi
ției : frații-martori domici
liază la alte adrese. De 
aici încolo, vorba prover
bului : „Locuința mincino
sului a ars, dar nimeni nu 
l-a mai crezut"...

„Ba au luat parte circa 
200 de persoane".

Motivația acestei supra
licitări 7 La fel de stră
vezie : să se probeze cită 
omenire și-a adus darul în 
împrejurarea cu pricina. 
Dar să ne reîntoarcem la 
ce mai adaugă „martorul"

ranteză : bunica dăduse pe 
imobilul lui Radu Ionel, 
potrivit spuselor celui in

Ion I., cum se va vedea
pină la urmă, om , ,de ca-
racter", care nu merita
praftura nașei

„La nuntă s-au strîns
circa 40 000 lei“.

(Deschidem aici o pa-

ii ANCHETĂ SOCIALĂ

ORICîT DE „IMBATABILI" AR FI MARTORII, NU-L POT SCOATE 
„BASMA CURATĂ" PE ILICITUL AJUNS IN FAȚA INSTANȚEI

sumelor încă n-ar acoperi 
valoarea casei în discuție.

„Da.
mina pe inimă Radu Ionel, 
așa e. Dar noi facem parte 
dintr-o familie care ne a- 
jutăm copiii, frații și pă
rinții la nevoie și cînd tre
buie".

Clar, nu 7 Pe de o parte, 
bunicuța îl ajută pe cel în 
cauză să se îmbogățească 
peste noapte. Pe de altă 
parte — uzăm doar de lo
gica elementară — îmbogă
țitul (făcînd front comun 
cu frații și copiii !), o ajută 
pe bunicuță să prospere ca 
ea să-i poată sprijini pe 
prosperați 
tete.

Pricepeți 
zul 7

Noi am 
atît : că în grădina iliciți- 
lor, arborele tupeului creș
te pînă la cer !

Dar. în cazul dat. pînă 
aici Radu Ionel nu s-a fo
losit, ca să spunem așa, de
cît de „artileria ușoară". 
Cine aruncă doar o privire 
în dosarul cu pricina ob
servă cu ușurință că „arti
leria grea" a cercetatului

mărturisește cu

întru prosperi-
cum devine ca-
priceput doar

„Martorul" Nicolae C. — 
punem acest cuvint între 
ghilimele, ca să nu-i jig
nim pe martorii onești ! — 
spune și el : „Eu nu prea 
am ținere de minte, dar...". 
Dar. pentru că „nu are ți
nere de minte", ține totuși 
bine minte că a cumpărat 
o mobilă cu vreo 8 000 de 
lei și i-a vîndut-o lui Radu 
Ionel cu exact 2 500 lei. 
Pentru ce acest slalom în
tre amnezie și o memorie 
de școlar premiant? Sim
plu ca bună ziua : pentru 
a demonstra pleașca. voca
ția lui Radu Ionel de a 
agonisi cu cîțiva lei lucruri 
pentru care alții, „ne- 
descurcăreți", aruncă cu 
totală inconștiență mii de 
lei ! Mai departe „învăță
tura" se desprinde de la 
sine : dacă ai talent, poți 
să te căpătuiești fără efort. 
Ce vină are Radu Ionel 
că-i talentat în treburi de 
felul acesta 7

Zice și „martorul" Ion I.: 
„La nunta lui Radu și Ele
na, de acum vreo șase ani, 
au participat 40—50 de per
soane".

Nașa, „martora" Marice- 
la P., sare ca friptă :

cauză, cam suma aceasta. 
Agonisită din pensia ei de 
urmaș. Dar dacă se gă
sește un suflet de cli
ne și nu vrea să înghită 
gălușca asta 7 — au calcu
lat, probabil, strategii illci— 
tismului. Și atunci, solu
ția : ia să ne facem noi 
rost și de o a doua „pie
să". Treaba cu nunta 
„ține". Deși căsătoria le
gală s-a săvîrșit acum vreo 
doi ani... concubinajul res
pectivei persoane cercetate 
durează de vreo 9 ani. Și 
dacă s-au ivit copiii — 
vreo patru — din starea 
asta, de ce n-o fi și o nun
tă în stare de concubinaj 7 
Al cărei dar a fost sub
stanțial. dacă nu uităm 
„argumentele" nașei). Se 
leagă toate acestea 7 Sigur 
că se leagă. Vom 
cum vor fi ele dezlegate 
justiție 1

Același martor, Ion 
mai declară :

„S-au strigat și daruri 
nuntă. Tatăl cercetatului a 
strigat o mobilă și un co
vor, apoi un alt rînd de 
mobilă și un covor. Apoi, 
celelalte rude au strigat

vedea 
de

I.,

la

lustre, bibelouri, iar frații 
Gică și Dumitru au strigat 
mobilă, dar nu știu de care 
anume. Mătușa cercetatu
lui a strigat că dă un ara
gaz cu butelie, iar unchiul 
o mobilă de bucătărie. Ce
lelalte neamuri că dau și 
garnituri de pat...“.

Cum se vede, ploua cu 
mobilă și covoare la nunta 
asta, să ajungă unui bloc 
întreg 1 Vine însă acum 
precizarea mortală a „mar
torului" cu memorie bună 
în privința strigărilor 
la nunta de acum 
ani :

„Cadourile nu s-au 
acolo, ele urmînd < 
cumpărate ulterior".

Precizarea insului „cu 
ținere de minte" are chi
chirezul ei : ea vrea să 
spună că, pe atunci. Radu 
Ionel n-avea „casa buni
cii" cu patru camere. Nici 
loc, deci, unde să depozi
teze atita amar de mobilă 
cit ar lucra o cooperativă 
într-un trimestru. Și a- 
tunci, nuntașii, oameni în
țelegători, le-au zis însură
țeilor : vă dăm mobila 
cînd ziceți voi. Iar Radu 
Ionel n-a uitat promisiu
nea : a zis indată ce s-a 
aflat în fața comisiei de 
cercetare a averilor dobîn- 
dite pe căi ilicite. Iar 
„martorii", pardon, nun
tașii !, oameni cu obraz 
subțire, s-au ținut de cu- 
vînt, s-au prezentat in cor- 
pore să-1 scoată pe om 
dintr-un necaz care, uite, 
a picat pe capul lui din se
nin

Basma curată n-a ieșit 
din această încercare Radu 
Ionel, cu toată „artileria 
grea" și „ușoară" la care a 
făcut el apel. Tribunalul 
municipal București a re
ținut că este bun de plată 
cu 6uma de 154 535 lei pe 
care nu o justifică cu nici 
un chip. Hotărîrea a rămas 
definitivă.

Cum se vede, cam greu 
de aflat basmaua care să 
acopere adevărul. Tocmai 
pentru că „minciuna este 
ca- uleiul, plutește pe su
prafața adevărului".

fructe s-a mutat șl se află în fața 
blocurilor M 35, C. 2 și C 3 din 
■bulevardul Brîncoveanu. Diversitatea r 
participării cetățenilor la tot felul de 
lucrări poate fi ilustrată și de un 
alt exemplu. Cum 6e întâmplă la 
multe „tribune", intr-un rînd, depu- , 
tatul Pavel Grecu a cerut spri
jinul Administrației domeniului pu
blic pentru repararea și curățarea 
unor străzi de la capătul șoselei 
Giurgiului, în circumscripția electo
rală 61. Dar răspunsul nu a fost atit 
de prompt pe cit s-ar fi cuvenit. 
Atunci, deputatul și comitetul de 
cetățeni au mobilizat oamenii și cu 
ajutorul lucrătorilor unor șantiere 
din zonă lucrarea, deloc ușoară, a 
fost efectuată.

Și la „tribuna" la care am asis
tat s-au formulat angajamente.. 
Aurel Patriciu : „Avem 167 copii de 
școală într-un singur bloc. Spriji- 
niți-ne, și le amenajăm noi un loc 
de joacă" ; Mihail Șaramandru : 
„Dorim să împrejmuim spațiul din 
strada Chesarului. unde' depozităm 
materialele refolosibile colectate. Noi 
oferim munca" ; Petre Joandrea : „în 
Aleea Secuilor ne-ar prinde tare bine 
un părculeț. Puțin ajutor, și ni-1 
facem". Idei care se nasc șl se ma
terializează astfel pe o cale din cele 
mai simple și mai directe — fără a 
mai fi „îndosariate". Păcat numai că 
nu întotdeauna asemenea oferte sînt 
orientate în interesul realizării și al 
altor lucrări de o însemnătate socială 
deosebită.

de 
șase

dat 
a fi

Ilie TĂNĂSACHE

REPREZENTAREA INSTITUȚII
LOR DE INTERES PUBLIC. Antre
narea cetățenilor la felurite acțiuni 
nu absolvă, desigur, întreprinderile, 
instituțiile, serviciile publice să 
acorde toată atenția problemelor 
aduse in dezbatere, să dea răspun
suri pertinente și cit mai operative. 
La „tribuna" la care ne referim, 
răspunsul a însemnat, In unele ca
zuri, angajamentul ferm de a se veni 
la fața locului chiar a doua zi, pen
tru stabilirea unor măsuri concrete 
de remediere a neajunsurilor semna
late, în altele — stabilirea de audi
ențe, adică invitarea cetățenilor

DIALOG DIRECT, NU PRIN IN
TERMEDIARI. Consecvent „tradiției" 
create, consiliul F.D.U.S, din sector — 
organizatorul „Tribunei democrației" 
— asigură accesul liber Ia cuvint fie
cărui participant. în cazul de față, 
au adresat întrebări 30 de partici
pant, unii chiar cite două-trei, iar 
dezbaterile au durat peste 4 ore. toți 
cei care aii dorit avînd posibilitatea 
să supună atenției chiar probleme 

‘ mici : în aparență, dar importante 
pentru desfășurarea vieții de fiecare 
zi. Iată însă că reprezentantul uneia 
din întreprinderile municipale, ca
dru de conducere (copleșit, pesemne, 
de numărul mare de întrebări for
mulate), /a făcut o propunere : cetă
țenii să-și scrie întrebările pe bile
tele înainte de. începerea discuțiilor, 
iar secretariatul adunării să le trie
ze. urmînd Ca problemele de interes 
personal să fie soluționate prin invi
tarea celor interesați la consiliul 
popular. S-ar putea da astfel cuvin- 
tul — susținea opinentul — numai 
celor ale căror probleme sînt de 
natură să intereseze pe toți cei de 
față. Propunerea nu a primit pe loc 
replica cuvenită. După încheierea 
discuțiilor însă, primul vicepreședin
te al consiliului popular al sectorului, 
tovarășul loan Rusu, și-a formuK \ 
clar și categoric împotrivirea. I ,« 
bună dreptate. Diversitatea proble
melor, specificul fiecărei situații, 
concluziile de interes mai larg ce se 
pot desprinde chiar dintr-un caz 
particular exclud în mod categoric 
orice intermediar, orice „trieri" sau 
„selecții". Aplicarea unei astfel de 
„metode" ar contraveni însuși carac
terului „Tribunei democrației", me
nită să asigure tocmai un dialog 
direct, nemijlocit al administrației 
de stat cu cetățenii.

Prin condițiile pe care Ie creează 
exercitării active a drepturilor și 
libertăților cetățenești, participării 
directe, din proprie inițiativă, a oa
menilor muncii la tot ceea ce repre- 
zită viața cetății și problemele ei, 
prin contribuția nemijlocită la dez
voltarea conștiinței sociale și a răs
punderii civice, „Tribuna democra
ției" — materializare a unei go- 
neroase idei politice — se afirmă tot 
mai mult ca un larg forum demo
cratic, ca o adevărată școală de edu
cație revoluționară, ca un instru
ment activ și eficient de elaborare șl 
realizare a obiectivelor stabilite.

Maria BABOIAN

Și telefonul public e un bun... publics
!
*

I

L.

Directorul Direcției județene de 
poștă și telecomunicații Prahova, 
inginerul Ovidiu Popescu, ne-a pre
zentat o serie de date și fapte care 
îngrijorează. Este adevărat, rețeaua 
telefonică a municipiului Ploiești 
s-a dezvoltat în ultimul timp 
foarte mult. Sint acum peste 
650 de posturi telefonice publi
ce, amplasate pe străzile centra
le, în cartiere, gări, autogări, pie
țe. Altele sînt în curs de montare. 
Din păcate — ne arăta directorul — 
sînt și unii cetățeni, o mare parte 
tineri, care nu numai că nu fo
losesc cu grijă telefonul public, 
dar pur și simplu îl maltratează, 
trag de receptoare pînă se rupe 
cordonul (numai de la începutul 
anului au trebuit să fie înlocuite 
1 000 de microreceptoare !), bat 
cu obiecte tari în discuri, sparg 
geamurile de la cabine, introduc in 
aparate tablă ștanțată, șaibe, mo
nede trase la polizor sau vechi, 
pînă cind blochează telefonul. Va
lentin Preda, elev la Liceul indus
trial Teleajen, Laurențiu Teodoro- puternică opinie de masă cetățe- 
iu, de la Școala profesională 
UCECOM, Cătălin Dragomir, de la 
Școala profesională de chimie, și 
alți tineri certați cu legile și dis
ciplina cetățenească au fost prinși 
pe cînd încercau să sustragă 
banii din aparate. Din păcate,

în școlile respective, la orele de 
dirigenție, nu s-au dezbătut cu toți 
elevii aceste fapte antisociale, 
pentru a se crea o puternică opi
nie de masă. Directorul adjunct, 
Mihai Samoilescu, de la Liceul din 
Teleajen, nici nu știa de fapta ele
vului amintit. Nepăsătoare s-au 
dovedit și unele cadre de condu
cere de la întreprinderea „Flacă
ra" și de la „Electromecanica". 
Cind a fost semnalat faptul că în 
telefoanele de la poarta unităților 
s-au găsit foarte multe bucăți de 
tablă ștanțată, de șaibe etc., oame
nii de răspundere au dat din 
umeri : „Ce, noi sintem puși să 
păzim telefonul ?" Nici păgubașul 
direct — Direcția județeană de 
poștă și telecomunicații Prahova 
— n-a întreprins nimic pentru a 
avea o legătură bună cu școlile, cu 
întreprinderile, cu asociațiile de 
locatari, în scopul mobilizării oa
menilor la o atitudine fermă pen
tru apărarea bunului public. Pen
tru că in ultimă instanță numai o
nească poate stăvili actele necu
getate sau răuvoitoare ale unui 
infim număr de iresponsabili. Pen
tru că huliganismul 
numai unde găsește

poate încolți 
teren propice.
CĂPRARUMConstantin 
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-------In. agricultură, sub semnul urgenței:

Oamenii vrednici lucrează și noaptea la irigații
Un raid de noapte în sistemele de 

irigații din județul Călărași. între 
orele 18 și 7 dimineața, ore la care 
se mută aripile de ploaie, am notat 
aspecte de muncă pe drumull apei 
de la stațiile de pompare la cultu
rile de porumb, soia, furaje, legume, 
sfeclă de zahăr.

Ora 18. Sistemul de irigații Ciul- 
nița asigură apa pentru șapte uni
tăți agricole care dețin 27 000 hecta
re. împreună cu inginerul Marcel 
Chiru, șeful sistemului, intrăm pe 
terenurile I.A.S. Dragalina. O echi
pă de intervenții tocmai se întorcea 
de la cimp, unde înlăturase o defec
țiune la o conductă situată la o dis
tanță de 10 km. Intervenția, cu drum 
cu tot, a durat doar o oră și jumă
tate. „Sîntem pregătiți să interve
nim oricînd, în orice zonă, tocmai 
pentru a evita întreruperile" — ne 
spune șeful sistemului. La ferma nr. 
1, inginerul Ștefan Sprîncenatu, di
rectorul acestei întreprinderi agri
cole de stat, împreună cu șeful fer
mei,. tehnicianul Gheorghe Popescu, 
supraveghea mutarea aripilor de 
ploaie. „în fiecare seară urmăresc 
cum se face această operație în toa
te cele șapte ferme — precizează 
directorul. Punem' accent pe iriga
țiile de noapte, care au cel mai mare 
randament și asigură o bună dezvol
tare a plantelor". Echipa lui Gheor
ghe Dumitru montează repede și co
rect aripile de ploaie pe poziția 
stabilită și, la numai cîteva minute, 
cele 34 de aspersoare încep să irige 
porumbul.

Continuăm traseul prin fermele 3 
și 4. Staițiile de repompare a apei 
lucrează la capacitate, aripile de 
ploaie funcționează corect. Lucrindu- 
se zi și noapte, fără întrerupere, în 
această unitate programul săptămî- 
nal de udări — 3 400 hectare — este 
realizat cu regularitate. Orzul a fost 
irigat de trei ori pe întreaga supra
față de 950 hectare, iar griul este la 
a patra udare. Acum toate forțele 
sînt concentrate la irigarea culturi
lor prăsitoare și a primelor supra
fețe însămințate cu porumb in cul
tură dublă după orz. „Trebuie să în- 
sămințăm 2 200 hectare cu porumb 
pentru boabe in cultură dublă — ne 
spune in încheiere directorul. Ca șă 
realizăm producții bune, lucrăm in 
așa fel incit de la recoltarea orzului 
și pină la irigarea porumbului însă- 
mințat pe același teren să nu treacă 
mai mult de 24 de ore".

Următorul punct al raidului nostru 
este, de data aceasta, comandamen
tul județean pentru agricultură, care 
«-a întrunit, ca de obicei în această 
campanie, la ora 20. Reținem in mod 
deosebit referirile privind realizarea 
programului de irigații în județ. Din 
situațiile prezentate de consiliile'.: 
agroindustriale constatăm că progra
mul de irigare :a . culturilor pe ulti
mele 4 zile a fost depășit cu 579 
hectare. Dar posibilitățile unităților

care au sisteme de irigații cu stații 
de pompare sub presiune sînt mult 
mai mari.

Continuăm raidul de noapte spre 
Oltenița. Ora 22. La punctul Doro- 
banțu, circulația este întreruptă. 
Cauza ? Pe șosea se află... o navă 
plutitoare cu șase agregate de pom
pare. Acest colos de 340 tone a fost 
transportat peste baraj și șosea din 
canalul de aducțiune al lacului Mos-

în unități agricole din județul 
Călărași

tiștea Ia lacul Mostiștea. Acțiunea a 
fost realizată de Trustul de dotări 
hidrotehnice speciale, în colaborare 
cu Șantierul naval Oltenița, Scopul 
lucrării : asigurarea apei pentru cele 
23 500 hectare din zona a doua a sis
temului de irigații Mostiștea. Ora 23. 
Ne aflăm la stația „Sultana", care 
asigură apa pentru 21 342 hectare. 
Din cele 6 agregate funcționau 4, 
celelalte două urmind să fie pornite 
numai la ore cu consum maxim de 
apă. Inginerul Anghel Munteanu, șe
ful sistemului de irigații Oltenița, 
tocmai se pregătea să plece intr-un 
raid de noapte. îl însoțim. Ne oprim 
pe rind la stațiile de pompare 101, 
102, 103 și reținem că agregatele 
funcționează normal, după program. 
La ora 1 stăm citeva minute lîngă 
o motopompă, unde șeful sistemului 
și mecanicul Însărcinat cu asistența 
tehnică înlătură rapid o defecțiune.

La ora două ajungem pe terenurile 
C.A.P. Chiselei. La lumina farurilor 
vedem două motopompe alăturate 
lingă o solă de floarea-soarelui. A- 
ripile erau întinse - pe cultură, dar, 
intrucît motopompele nu funcționau, 
nu se iriga. Cei doi motopompiști, 
Dăncuț Stancu și Alexandru Vlăs- 
ceanu, lipseau. Nu e de mirare că 
în această cooperativă s-au irigat 
numai 72 hectare, din cele 97 cite au 
fost programate în ultimele 24 de 
ore. Pe ansamblu, realizările 
sistemul Oltenița sînt pozitive, 
același interval au ■ fost irigate 
plus 39 de hectare. Aceasta datorită 
faptului că la C.A.P. „8 Martie" s-au 
irigat 11 ha, la C.A.P. Ulmeni — 14 
ha. iar la C.A.P. Spanțov — 7 ha.

Ora. 7 dimineața ne găsește la 
C.A.P. Curcani. Echipa lui Gheorghe 
Ghelmez monta o aripă de ploaie 
pe o solă de porumb la ferma nr. 2. 
Tovarășul Ion Matei, președintele 
cooperativei, avea de ce să fie mul
țumit. în timpul nopții, programul 
de udare cu 
ploaie a fost realizat : 27 de hectare 
au primit apă.

La sfîrșitul 
și faptul că a 
dar cantitatea 
tru la Ciulnița și 24 litri la Dor 
Mărunt — nu a rezolvat și nu re
zolvă decît în parte problema asigu
rării apei in sol. De aceea sistemele 
de pe întreg cuprinsul județului tre
buie să funcționeze în continuare zi 
și noapte.

Rodlca SIMIONESCU 
Lucian CIUBOTARU

din 
în 
în

cele 37 de aripi de

raidului consemnăm 
plouat în tot județul, 
de. apă — între un li-

Raid de noapte in sistemele de Irigații din județul Călărași. Ora 19 - la I.A.S. Dragalina sint montate aripile de ploaie (fotografia de sus). Ora 22 - 
o stație de pompare este traversată peste șosea pentru a fi instalată pe locul Mostiștea (fotografia din mijloc). Ora 1 - intervenție pentru înlăturarea 

Fotografii : E. Dichiseanuunei defecțiuni la o motopompă (fotografia de jos)

GIURGIU:

Secerișul orzului a început cu bine
După ce. zile și săptămîni la rind. 

oamenii muncii din agricultura ju
dețului Giurgiu âu desfășurat o am
plă bătălie pentru irigarea culturi
lor păioase, iată că a sosit vremea 
secerișului. Peste tot acolo unde la
nurile de orz și griu au primit can
titățile de apă stabilite de specia
liste recoltele. sint bune, pe măsura 
hărniciei oamenilor. Aceasta s-a vă
zut din moment ce primele combine 
au intrat în lanurile de orz.

Ne aflăm pe terenurile întreprin
derii agricole de stat Vedea, unde 
s-au cultivat în acest an 1 500 hec
tare cu orz. Cele 40 de combine, 
pregătite temeinic cu mult înainte 
de începerea campaniei de recolta
re. au intrat în lanuri. Spicele intră 
în mecanismele combinelor, iar boa
bele se revarsă din plin. Aflăm că 
la ferma nr. 5. condusă de tehni
cianul Gheorghe Ciobanu, Pe cele 
aproape 100 de hectare recoltate s-a 
realizat o producție medie de 4 600 
kg. De asemenea., ferma nr. 3, con
dusă de Florea Chiriceanu. a obți
nut pină în prezent o producție de 
peste 4 000 kg la hectar. în această 
unitate mare cultivatoare de păioa
se. concomitent cu grăbirea seceri
șului, spre a se evita orice pierderi, 
se urmărește ca terenurile eliberate 
să fie însămintate cu a doua cultu
ră. Aici, pe o suprafață de 1 300 hec
tare se va însămânța porumb .boabe 
în cultura a doua, iar 250 hectare cu

legume. De aceea, pe măsură ce tere
nul este eliberat, tractoriștii il pre
gătesc și. imediat-, semănătorile 
încorporează sămința în solul bine 
mărunțit. Pină marți seara-au și fost 
însămintate 200 hectare cu a doua 
cultură. Ritmul trebuie insă mult 
intensificat. Directorul unității, ing. 
Mihai Petcu. ne spunea că a consti
tuit .mai multe formații de discuit 
care vor lucra noaptea la pregătirea 
terenului, iar ziua la semănat.

Și la cooperativa agricolă Călugă- 
reni secerișul este bine organizat- 
Inginerul șef al unității. Ion Sluji
torii. ne. conduce pe solele cu orz, 
unde înitîlnim un furnicar de oa
meni. Combinele înaintează în for
mație. în urma lor. paiele sint adu
nate cu presele și încărcate în ate
laje pentru a fi transportate în de
pozitul de furaje. în raidul între
prins am constatat aceeași bună or
ganizare la recoltare și în comunele 
Găujani. Chiriacu. Hotarele. Miihăi- 
leste ceea ce demonstrează că au 
fost bine înțelese cerințele acestei 
fierbinți campanii de vară.

în județul Giurgiu trebuie strîns 
orzul de pe o suprafață de 23 345 ha, 
iar pină marți seara s-au recoltat 
aproape 7 550- hectare. Așadar, a fost 
deschis drumul unei campanii de 
vară dintre. cele mai scurte.

Petre CRISTEA
corespondentul „Scînteii"

IALOMIȚA: pe măsura recoltării să avanseze 
și însămînțarea culturilor duble

în unitățile agricole din județul 
Ialomița, din cele 24 000 hectare cu 
orz au și fost recoltate 15 600 hec
tare. producția realizată fiind trans
portată în întregime la bazele de 
recepție. Concomitent, paiele de pe 
7 800 hectare’au fost balotate, iar de 
pe 6 500 hectare au fost transporta
te. La eliberarea de paie a terenu
rilor, cooperativele agricole folosesc 
numai atelajele cu platformă, in 
care se Încarcă 75—80 baloti o dată, 
în cooperativele agricole din Mijo- 
șești, Gheorghe Doja, Grindu. Gîr- 
bovi. Munteni Buzău și Valea Mă- 
crișului. atelajele efectuează cîte 3 
și chiar 4 transporturi pe zi. în acest 
fel se asigură front de lucru meca
nizatorilor, care pregătesc terenul 
pentru a fi insămințat cu culturi 
duble.

în zonele unde structura solului 
permite, se însămînțează direct in 
miriște cu semănători speciale. Pină 
în prezent, în unitățile agricole din 
județul Ialomița au fost însămintate 
cu culturi duble peste 3 600 hectare, 
din care 2 100 hectare cu porumb 
pentru boabe. Suprafețele însămînța- 
te puteau fi însă mai mari, dar în 
unele unități nu s-a lucrat în ritmul 
stabilit la eliberarea de paie a tere
nurilor și pregătirea lor. Comanda
mentul județean pentru agricultură

a luat o serie de măsuri menite să 
ducă la intensificarea ritmului de lu
cru la însămînțarea culturilor duble. 
Astfel, pentru eliberarea de. paie a 
terenurilor și pregătirea acestora 
s-au organizat formații de mecani
zatori și cooperatori care lucrează 
în două schimburi. Personalul TESA 
din unitățile agricole și tractoriștii 
din alte sectoare de activitate lu
crează în schimbul doi la arat și 
discuit. Ca urmare a acestei organi
zări. în cel mult 36 de ore de la in
trarea combinelor în lanurile de orz, 
suprafețele recoltate vor fi semănate 
cu culturi duble. După care urmează 
să fie întinse aripile de ploaie, pen
tru a se declanșa irigarea. Dealtfel, 
în unitățile agricole din consiliile 
agroindustriale Movila. Țăndărei, 
Cosîmbești, Fetești și Gura Ialomița 
au și fost irigate suprafețe mari in- 
sămințate cu culturi duble.

Se apreciază că secerișul orzului 
pentru consum, ce se recoltează în 
acest an în pîrgă, va fi încheiat în 
următoarele două zile pe toate su
prafețele, urmînd ca. în funcție de 
coacerea lanurilor. să fie strînsă 
producția și de pe solele cu orz 
pentru sămînță.

Mihai VIȘOIU 
corespondentul „Scînteii"
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HUNEDOARA:

Produse siderurgice peste plan
Harnicul colectiv de 

oameni ai muncii din 
cadrul Combinatului 
siderurgic Hunedoara, 
acordind o deosebită 
atenție creșterii pro
ductivității muncii, fo
losirii mai depline a

utilajelor și instalații
lor, raportează reali
zarea. în timpul scurs 
din acest an. peste 
prevederi, a unei pro
ducții marfă in valoa
re de 75 milioane lei. 
Siderurgiștii hunedo-

Anii industrializării socialiste 
- anii unor mari împliniri

(Urmare din pag. I) 
politica de industrializare a țării, 
de repartizare echilibrată a inves
tițiilor pe întreg teritoriul țării a 
fost in măsură să aducă schimba
rea structurală pe care o vedem 
astăzi și care i-a așezat pe toți fiii 
acestor meleaguri, români și ma
ghiari, pe fundamentul unui trai 
civilizat, bucurindu-se de condiții 
ji drepturi egale, de muncă, de 
viată, de afirmare. La Miercurea- 
Ciuc s-a dezvoltat o industrie 
nouă, modernă care produce trac
toare. fibre de lină, tricotaje, pre
fabricate din beton. mobilă și 
multe altele. Iar ca urmare a apă
rut un oraș aproape in totalitate 
nou. cu dotări sociale și culturale 
„după ultimul jurnal". Odorheiu 
Secuiesc beneficiază de o platfor
mă industrială în care se produc 
matrițe și piese din fontă, precum 
și produse ale industriei textile. 
La Gheorgheni, tot pe o nouă 
platformă industrială, se reali
zează utilaje și piese de schimb, 
produse' mecanice, stofe de mobilă. 
Și in cazul acestor localități a 
crescut Pe măsură nivelul de urba
nizare, de civilizație. S-au dezvol
tat și modernizat minele de la 
Bălan și, ca urmare, sătul de altă
dată a devenit un cochet orășel de 
munte. La fel la Oristuru Secuiesc, 
la fel la Vlăhița... Trei sferturi 
dintre noile întreprinderi au fost 
puse în funcțiune după 1968, deci 
și schimbările pe plan social apar
țin tot acestei perioade pe care o 
numim cea mai fertilă din istoria 
României. Numai în ultimul dece
niu în județul nostru s-au con
struit 36 400 apartamente. Adică 
pentru mai mult de 100 000 de oa
meni.

Sînt, firește, realități caracteris
tice pentru întreaga țară. Cind tre- 

•ceți printr-o localitate, mai mică 
sau mai mare, și vedeți că in locul 
prizăritelor clădiri coșcovite de 
altădată au apărut cartiere de 
blocuri semețe, cu mari artere de 
asfalt și cu peluze înflorite, cu 
mari și impozante edificii, pentru 
ocrotirea sănătății, pentru activi
tăți culturale, cu școli noi. cu tot 
ce-i este necesar unui oraș civili
zat. căutați undeva în preajmă și 
veți găsi lesne temelia economică 

reni au produs în a- 
ceastă perioadă supli
mentar 5 834 tone cocs 
metalurgic. 33 000 tone 
fontă și 5 300 tone oțel 
Martin. (Sabin Cerbu, 
corespondentul „Scîn
teii").

a acestor apariții : unități indus
triale moderne, bine dotate. îi veți 
găsi acolo., in orele de. munca, pe 
locuitorii, pe creatorii și benefi
ciarii acestui nou peisaj industrial 
și urban, stăpini pe profesii noi și 
complexe, cu o nouă statură mo
rală, cu un alt orizont de cunoaș-, 
tere decît al înaintașilor.

Asupra acestui din urmă aspect 
«-a concentrat convorbirea pe 
care tovarășa Eftimița Apostol, 
secretar al Comitetului județean de 
partid Tulcea, a avut-o cu cores
pondentul nostru Neculai AmihU- 
lesei :

— Masiva dezvoltare industrială 
a județului a adus locuitorilor de 
aici nu numai o condiție materială 
pe care n-au cunoscut-o in trecut, 
ei mult mai mult : o nouă condiție 
spirituală. Învățămîntul. cultura 
au devenit larg accesibile. în anul 
naționalizării, în tot județul 
existau doar două cinematografe 
și un cămin cultural. Dispunem as
tăzi de 6 mari case de cultură și 
de peste 100 de cămine culturale ; 
avem, de asemenea, numeroase ci
nematografe noi, muzee, ateliere 
de creație pentru artiștii plastici. 
Rețineți că numărul artiștilor 
amatori se ridică la peste 32 000. 
Vedeți, industrializarea socialistă, 
care determină o puternică dez
voltare a vieții materiale, asigură 
și condițiile necesare dezvoltării 
multilaterale a personalității uma
ne. O atestă și noua structură so- 
cio-profesională a județului nos
tru, .care nu se mai limitează la 
țărani și pescari. Au apărut me
serii moderne, reflexul industriei 
moderne create și aici în „împă
răția apelor".

...Ce am mai putea adăuga ? Am 
putea să ne întoarcem la bătrinul 
economist de la Zalău și să-l ru
găm să nu privească doar orașul, ci 
și chipurile locuitorilor. îmbrăcă
mintea lor, ținuta mersului lor, sâ 
le cerceteze modul de viață, aspi
rațiile, nivelul cunoștințelor, să-i 
privească în ochi și să vadă că. în 
mod sigur, nici în această privință, 
in urmă cu 35 de ani. puterea sa 
de previziune n-a putut avansa 
pină Ia proporțiile realității . de 
azi. Va fi încă o .revelație. Și, 
poate, ci ne știe, subiectul unei vii
toare conferințe...

In tara noastră se consumă încă 
mari oantităti de păcură, motorină 
și gaz metan pentru producerea 
energiei termice necesare încălzirii 
locuințelor, spatiilor social-adminis
trative. precum și a aburului tehno
logic pentru unele întreprinderi in
dustriale. Dacă ținem seama că acest 
consum de hidrocarburi în cea mai 
primară formă de utilizare — ardere 
este cu totul neeconomic, a devenit 
necesară și stringentă înlocuirea 
combustibililor lichizi și gazoși — 
materii prime care stau la baza 
unor produse ale industriilor chi
mică și petrochimică, a căror va
loare este înzecit sau însutit mai 
mare — cu alte surse energetice (va
lorificarea resurselor energetice recu
perabile. energie geotermală. solară, 
biogaz etc.), dar mai ales cu cărbu
ne care trebuie să dețină ■ ponderea 
cea mai mare. De ce mai ales cărbu
ne ? In primul rind, pentru că re
zervele de cărbuni sînt mult mai 
mari decît ale. oricăror,' altor surse 
energetice'* și apoi deoarece în acest 
domeniu există deja acumulată o 
bogată experiență atît în țară, cit și 
pe plan mondial.

Nu sîntem singurii care adoptăm 
soluția încălzirii cu cărbune. Mai 
mult de jumătate din localitățile 
urbane și rurale ale Europei folo
sesc acest mod de încălzire. La noi, 
ponderea cărbunelui în producerea 
energiei termice este încă foar
te mică. Avem în schimb zeci 
de’ mii de instalații’ de arde
re — cazane mai mici sau mai 
mari, care furnizează apă caldă, 
apă fierbinte sau abur tehnologic 
unor întreprinderi mici și mijlo
cii — care „devorează" cu rapacita
te. anual, mari cantități din cel mai 
mai scump :și mai greu de procurat 
combustibil — petrolul.

E drept că în multe țări în care 
combustibilii solizi au o pondere 
ridicată în furnizarea energiei ter
mice este folosit un cărbune cu o 
putere calorică de două-trei ori mai 
mare decit al nostru. în același 
timp, aici .au fost găsite o serie de 
soluții constructive care simplifică 
lă maximum procesele de ardere și 
înlătură în mare măsură inconve
nientele încălzirii pe bază de căr
bune. Dar cine ne împiedică să 
realizăm și noi asemenea condiții ? 
Pentru aceasta este necesar însă un 
efort mai amplu de gîndire și ac
țiune din partea specialiștilor atît 
din unitățile de cercetare și ingine
rie tehnologică, cit și din industrie. 
Și pentru că, cel puțin deocam
dată, cantitățile de cărbune înno
bilat lă 2 500—3 000 kcal/kg pe care 
le oferă industria minieră sint li
mitate și deoarece întregul pro
gram de trecere de la hidrocarburi 
la cărbune trebuie să se desfășoare 
cu cea mai mare operativitate, ne-am 
propus să aflăm în ce măsură în 
domeniul construcției de cazane au 
fost găsite cele mai bune soluții dc 
a folosi cărbunele de calitate inte
rioară (1 200—1 700 kcal/kg), așa cum 
este livrat direct de majoritatea 
exploatărilor miniere.

Institutului de cercetare științifică

Mai mult cărbune rațional folosit 
înseamnă mai puțin petrol consumat

și inginerie tehnologică pentru echi
pamente energetice îi revin in acest 
sens cele mai mari responsabilități. 
Aici — atît în sediul său central din 
București, cit și in filiala din Cluj- 
Napoca — au fost cercetate, și 
experimentate jn ultimii ani o serie 
de tehnologii și instalații privind 
arderea combustibililor solizi fără 
adaos, de hidrocarburi. începînd de 
la mijlocul anului trecut cercetările 
au fost îndreptate și spre căutarea 
celor mai eficiente soluții de trans
formare a unor instalații de ardere, 
aflate deja în dotarea centralelor de 
termoficare, astfel incit să funcțio
neze pe cărbuni in loc de păcură. în 
această, a doua categorie, o realizare 
importantă o reprezintă transfor
marea și modernizarea unor cazane 
tip „Metalica" de capacitate mică 
(pină la 0,25 Gcal/oră, pentru încăl

Anchef a OCinteij

Cum se înfăptuiește programul de înlocuire a hidrocarburilor 

cu combustibili solizi în producerea energiei termice?

zirea a maximum 40 de aparta
mente) care constituie în momentul 
de față soluția cea mai operativă de 
trecere pe consumul de cărbune.

Ca urmare a observațiilor făcute 
de secretarul general al partidului 
cu prilejul unei vizite efectuate la 
sfîrșitul anului trecut la o școală 
din cartierul Ferentari din Bucu
rești; unde a fost instalat un. aseme
nea cazan, utilajul a fost moderni
zat, fiind acum in varianta sa op
timă. Cazanele de acest tip pot fi 
procurate de la întreprinderea „Me
talica" din București și Combinatul 
de utilaj greu din Cluj-Napoca. Pînă 
acum multe unități economice, care 
au înțeles că in actualele condiții 
cărbunele este singura alternativă 
pentru încălzire, și-au procurat ase
menea cazane.

Pornind tot de ■ la cazanul tip 
„Metalica", căruia i s-a păstrat 
ca bază doar structura, se experi
mentează acum un cazan de con
cepție cu totul nouă — cu o 
capacitate de 0,5 Gcal/h — care 
prezintă elemente constructive noi 
ale instalațiilor de ardere, ali
mentare și evacuare a zgurei. Este 
conceput să funcționeze cu cărbune 
cu putere calorică de peste 
1 500 kcal/kg, dar se vor încerca și 
soluții de a coborî sub această 
limită. Experimentările urmează să 
se încheie în primul semestru al 
acestui an.

O soluție deja funcțională este șl 
adaptarea făcută la unele cazane ce 
funcționau cu păcură și care, în 
varianta pe cărbune, prezintă două 
guri de alimentare. Acestea vor 
putea fi instalate în centralele de 
termoficare noi, dar și în cele deja 

existente, unde spațiul o permite.
Trebuie spus, dealtfel, că problema 

trecerii de la păcură la cărbune nu 
este deloc simplă, Pentru a se 
obține aceeași cantitate de căldură 
pentru fiecare cazan care funcționa 
cu hidrocarburi este nevoie de cel 
puțin nn număr dublu de cazane pe 
cărbune.. Ceea ce înseamnă consum 
suplimentar de metal, material de 
zidărie, spații mai largi de manevre 
în termocentrale, instalații anexe de 
depozitat, cărbuni și zgură, un perso
nal mâi măre de exploatare, pe care 
încă nu-1 avem și, ca urmare, tre
buie de acum încolo să fie pregătit, 
măsuri speciale de protecție a me
diului etc. Tocmai dc aceea lucru
rile au trebuit și vor mai trebui 
să fie minuțios analizate și cîntă- 
rite, iar experimentările și soluți
ile constructive — gîndite și alese cu 

mare responsabilitate. „Este posibil 
ca, sub presiunea timpului — ne 
spunea ing. Mircea Cirdu, directorul 
institutului — performanțele obți
nute în unele cazane cu capaci
tate mică să nu se situeze la înăl
țimea așteptărilor, soluțiile găsi
te fiind încă perfectibile. De a- 
ceasta ne preocupăm in prezent, 
insiștînd în special pentru concepe
rea, unor instalații de ardere complet 
noi,. cu performanțe superioare".

Dealtfel, studiile tehnico-economice 
realizate de către specialiștii insti
tutului privind strategia de trecere a 
încălzirii, de la hidrocarburi la căr
bune indică drept soluție optimă nu 
cazanele mici, ci cazanele de capaci
tate medie, pină la 10 Gcal/h și chiar 
mai mari, de 50 și 100 Gcal/h, cum 
sint cele care furnizează căldură și 
apă fierbinte orașului Zalău. Sînt 
cazane perfecționate, cu randamente 
ridicate — chiar peste 80 la sută. 
Rezultatele, deosebit de bune în 
funcționare înregistrate la Zalău sau 
la Gura Văii (un cazan de 5 Gcal/h) 
demonstrează că acestea vor putea 
constitui baza termoficării pe cărbune 
in viitorii ani.

Firește, soluțiile sînt încă, repe
tăm, perfectibile. Pentru acest lucru 
va trebui să ne bazăm pe propriile 
forțe, mai ales că pînă în prezent 
nimeni în lume nu a studiat pro
blema folosirii lignitului cu capaci
tate calorică mică în producerea 
energiei termice. Important este ca 
acest cărbune să ardă fără adaos de 
hidrocarburi, chiar la variații mari 
de sarcină în cazane. O experiență 
meritorie este cea a cercetătorilor de 
la Institutul de cercetări și moder
nizări energetice — ICEMENERG — 

care au reușit, la termocentrala elec
trică din Oradea, să asigure funcțio
narea unui cazan cu un consum mi
nim de hidrocarburi chiar la 40—50 la 
sută din sarcină. După cum am aflat, 
cercetătorii de la I.C.S.I.T.E.E.. îm
preună cu cei de la ICEMENERG, 
vor continua și dezvolta această ex
periență în vederea realizării unui 
cazan de 100 Gcal/h, care să fie 
folosit în centralele de termoficare.

In paralel, se cercetează o a doua 
variantă — tot pentru o instalație 
de ardere de aceeași capacitate — 
în colaborare cu specialiștii din Bul
garia.

Dar deși gama cazanelor concepute 
și proiectate la I.C.S.I.T.E.E. este 
mare, puține sînt verificate la 
probele de anduranță, adică de 
funcționare prelungită In timp. In 
această situație se găsește și . ca- 

exemplificăm, prezentînd cazul unei 
jntregi game de cazane cu capa
cități cuprinse între 1 și 10 Gcal/h, 
construite pentru a funcționa după o 
tehnologie absolut nouă, cunoscută 
sub numele de ardere în strat flui
dizat — A.S.F.: deși prototipul unui 
asemenea cazan, cu o capacitate de 
1,6 Gcal pe oră, este construit de 
aproape 7 ani, iar proiectele de exe
cuție există, de mult timp, la Com
binatul de utilaj greu din Cluj-Napo
ca, el nu a putut fi executat și su
pus probelor de anduranță. în vede
rea omologării, deoarece nimeni pină 
acum nu a comandat măcar un utilaj 
de acest tip.

In aceeași situație se găsesc și 
tipurile mai mari de cazane A.S.F., 
de 3, 5, 10 Gcal pe oră. Abia cu 
mare greutate — cu garanții și arti
ficii contabile întortocheate — a fost 
găsit un beneficiar, întreprinderea 
minieră Motru, pentru unul din ca
zanele A.S.F. cu capacitatea de 10 
Gcal pe oră. A fost nevoie însă de 
intervenția ziarului „Scînteia" pen
tru ca lucrările de instalare și mon
taj să iasă din impasul în care se 
găseau. După cîte sîntem informați, 
ca urmare a unor măsuri ferme și 
responsabilității concrete asumate 
de Ministerul Industriei Construc
țiilor de Mașini, s-au creat acum 
condițiile favorabile ca această im
portantă investiție să fie realizată 
în primul semestru al anului 1983. 
Este absolut necesar ca lucrarea să 
se finalizeze cit mai rapid deoarece 
omologarea cazanelor de acest tip va 
deschide drumul utilizării în econo
mie a unor instalații energetice ca
pabile să ardă cărbune chiar de 1 200 kcal/kg.

Accelerarea procesului de folosire 
a cărbunilor inferiori și de disponi
bilizare a hidrocarburilor este o ce
rință prioritară pentru țara noastră, 
o acțiune de mare amploare, care 
impune o mobilizare exemplară a 
tuturor factorilor cu răspunderi în a- 
ceastă privință. Se cere o intensifica
re a eforturilor specialiștilor din do* 1- 
meniul conceperii și construcției de 
echipamente energetice pentru a rea
liza instalații cit mai economice și 
cu randamente superioare. De la In
stitutul de studii și proiectări ener
getice sîntem informați că, recent, 
a fost întocmit un studiu clar și sis
tematizat al tuturor tipurilor de ca
zane existente, de unde beneficiarii 
pot să-și aleagă, în funcție de nece
sități, varianta optimă dc cazan. 
Hotărîtoare este însă o schimbare 
radicală a opticii unor conducători 
de instituții și întreprinderi, a con
siliilor populare în privința necesi
tății trecerii la încălzirea pe cărbune. 
Să fie înțeles clar că, așa cum a 
precizat secretarul general al parti
dului, de acum înainte nu se va 
mai arde petrol și, ca atare, cît mai 
repede și cu cea mai mare seriozi
tate și responsabilitate, factorii de 
conducere din unitățile care utili
zează cazane termice trebuie să-și 
asume sarcina trecerii la încălzirea 
pe cărbune.

zanul de 100 Gcal/h In func
țiune la Zalău, cel de 50 Gcal/h fiind 
omologat, dar cu mare intîrziere. 
Motivul — așa cum ne spunea to
varășul director Mircea Cîrdu — 
este calitatea necorespunzătoare a 
cărbunelui. „Aceste cazane concepute 
inițial, prin proiect, să funcționeze 
cu cărbune de Rovinari (1 400—
1 500 kcal/kg) fără adaos de hidro
carburi, utilizează un alt cărbune, 
mult inferior, uneori cu o putere ca
lorică de numai 1 000 kcal/kg — ne 
spune interlocutorul. Or,. trebuie să 
fie clar că realizarea unei eficiente 
ridicate în. centralele electrice de 
termoficare depinde hotărîtor și de 
modul cum se acordă avizul de com
bustibil. Fără indicarea precisă, încă 
din faza de proiectare, a minelor sau 
a carierelor, a cantităților pe ani, £ 
calității cărbunelui ș.a., nu este po
sibilă adoptarea unor soluții precise, 
individualizate pentru fiecare caz in 
parte, pentru rezolvarea din vreme a 
condițiilor de transport al cărbune
lui etc. Cert este că în acordarea 
acestor avize și, apoi, în respectarea 
prevederilor ce le conțin se ma
nifestă încă o mare superficialitate".

Neasigurarea calității cărbunelui 
nu este singura problemă care întîr- 
zie nejustificat de mult omologarea 
unor echipamente de ardere a căr
bunelui. Neîncrederea beneficiarilor 
în ideea nouă, teama de risc și, de 
ce să nu spunem,- chiar comoditatea 
sint obstacole pe care le întîmpină 
noul în acest domeniu. Desigur, este 
mult mai ușor să dai drumul la 
robinetul cu gaze sau păcură și apoi 
doar să supraveghezi flacăra decît 
să lopătezi cărbunele, să cureți ce
nușa, s-o evacuezi ș.a.m.d. Să Vlalcu RADU

o
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Un bogat tezaur de nestemate
al

Spectacolul-concurs din județul 
Satu Mare — desfășurat recent — 
care a consacrat formațiile, inter- 
preții și soliștii artiști amatori pen
tru etapa republicană a actualei 
ediții a Festivalului național „Cîn- 
tarea României" a pus in lumină 
un bogat tezaur de nestemate spi
rituale ale artei amatoare de pe 
plaiurile sătmărene, cu străvechi 
tradiții folclorice, dar și cu afirmări 
certe ale artei populare de azi. Ce 
impresii, aprecieri, observații, în
vățăminte se desprind din acest 
spectacol ? Răspund cîțiva membri 
ai juriului.

Vasile Donose, muzicolog : „Con
stat cu bucurie, în privința coru
rilor, o mai judicioasă orientare a 
repertoriului, atît în ceea ce pri
vește echilibrul tematic, cit și un 
vizibil salt spre calitatea interpre
tării. în acest sens țin să remarc 
corul de femei din Apa și corul de 
cameră al sindicatului învățămînt 
Camei, care a-u în fruntea lor in
structori cu înaltă calificare, înzes
trați cu o bogată sensibilitate artis
tică (Maria Chiș și, respectiv, Visnay 
Csaba). Mă raliez părerilor altor 
membri ai juriului că, în ansamblu, 
corurile ar trebui să-și mai împros
păteze într-o anumită măsură re
pertoriul cu lucrări mai noi, edita
te în ultima vreme. S-a vădit șl la 
actuala ediție că zona cea mai re
prezentativă de afirmare a spiri
tualității artistice în județul Satu 
Mare este folclorul. Grupul de țî- 
puritoare de la întreprinderea de 
in și cînepă din Negrești-Oaș a 
reușit să transmită fiorul și fasci
nația pe care ți le provoacă parcă 
intîlnirea înitr-un singur moment 
cu 4—5 secole de istorie unite în- 

„ tre ele prin tulburătoare creații de 
o vechime impresionantă, care, to
tuși, de mulți dintre noi sînt au
zite acum pentru prima dată. în 
interpretarea muzicii ușoare se 
constată, de asemenea, o pleiadă 
de talente, cu precădere în muzica

artei amatoare
o

«folk». Este însă necesar să se asi
gure o îndrumare mai calificată a 
artiștilor amatori pe linia interpre
tării mai accentuat diferențiate a 
unor stiluri și ritmuri specifice 
unor genuri cum sînt disco,
pop ș.a.“.

Grigore Todorciuc, de la Institu
tul de cercetări etnologice și dia- 
lectologice — București : „în pri
vința dansurilor populare țin să 
remarc respectul pentru păstrarea 
nealterată a specificului zonei fol
clorice, evidențiind in acest sens 
formația de dans codrenesc de la

SATU MARE

Solduba, formațiile oșenești din 
Bicsad și Negrești-Oaș. în schimb 
aș recomanda să se manifeste gri
jă mai mare pentru păstrarea au
tenticului părții muzicale în acom
paniamentul unor formații de dans 
codrenesc — cum ar fi cele din 
Satu Mare și Tășnad,. unde s-au 
implantat nejustificat unele împru
muturi din afara zonei — am în 
vedere «țiitura» de orchestră. Re
comand un contact al acestor for
mații, un schimb de experiență cu 
cea de la Solduba.

Dansul modern s-a remarcat ca 
o certă reușită prin formația Casei 
de cultură din Cărei, care a abor
dat măsuri simple la nivelul co
lectivului, cu un acompaniament 
muzical românesc antrenant — cre
ație a doi talentați instructori lo
cali — Petru Koracsoni și Simion 
Bărnuțiu. Dansul tematic, unul din 
genurile cele mai pretențioase în 
mișcarea artistică de amatori, n-a 
oferit reușite notabile. Este de do
rit ca instructorii să abordeze cu 
curaj și simț artistic o paletă mai 
largă de mișcări coregrafice, avînd 
însă in vedere și faptul că genul 
acesta presupune și o dramaturgie

mai complexă spre a fi cit mai 
expresiv și capabil de a genera 
sentimente puternice".

Alexandru Moruzan, regizor : 
„Montajele literare, spectacolele și 
recitalurile de poezie au constituit 
unul dintre punctele forte, de certă 
reușită artistică în spectacolul săt- 
mărean. Formațiile de la I.C.S. 
Mărfuri Alimentare Satu Mare 
(montajul «Mîinile noastre»), Casa 
de cultură Negrești-Oaș (montajul 
«Tulnicele»), Căminul cultural 
Vama (spectacolul de poezie și 
muzică cu versuri de poetul săt- 
măreain Ion Vădan — «Tîrgul ul- 
cioarelor»), cooperativa «Prestarea» 
din Negrești-Oaș (cu recitalul de 
poezie și muzică «Cine a făcut flo
rile»), ca și recitalul de poezie 
«Călătorie de noapte» de Kiraly 
Laszlo — in limba maghiară — 
oferit de Gabor Iosif de la Casa 
municipală de cultură Satu Mare 
s-au constituit în tot atîtea mo
mente de candoare și puritate, de 
incandescentă a spiritului, străbă
tute de autentică vibrație a senti
mentului dragostei de patrie. Eli
minarea unor lungimi și repetări 
nejustificate în economia unor ast
fel de texte ar marca un cîștig 
calitativ și ar duce la o sporire a 
receptării mesajului lor educativ. 
Teatrul nu ne-a oferit realizări la 
nivelul la care ne-am fi așteptat. 
Căminul cultural Tirșolț, unde se 
cultivă, printr-o frumoasă tradiție 
locală teatrul nescris, a prezentat 
o formație și un text dramatic care 
s-au situat sub nivelul aparițiilor 
la edițiile precedente. Observația 
este valabilă și in cazul teatrului 
scris. Cu un sprijin mai substanțial 
și constant din partea actorilor 
Teatrului de Nord Satu Mare acor
dat formațiilor de amatori astfel 
de minusuri ar putea fi în scurt 
timp înlăturate".

Octav GRUMEZA
corespondentul „Scinteii"

Riguroasă selecție a valorilor
Spectacolul reprezentativ al for

mațiilor artistice și interpreților 
individuali clasați pe primul loc în 
etapa județeană a Festivalului na
țional „Cintarea României", desfă
șurat la Casa de cultură a sindi
catelor. Casa municipală de cul
tură și Clubul tineretului din mu
nicipiul Zalău, s-a impus cu deose
bire prin originalitate, respectul 
față de autenticitate și înaltul ni
vel interpretativ. în. fața unui nu
meros public, au evoluat peste 
1 500 de artiști amatori reuniți în 
86 de formații muzical-coregrafice, 
de teatru, montaje literare, brigăzi 
artistice, muzică ușoară. Faptul că 
nu mai puțin de 54 de formații și 
19 interpreta individuali au fost 
promovați în etapa republicană re
prezintă un serios argument al 
aprecierii că artiștii amatori sălă- 
jetni, instructorii și coordonatorii 
lor manifestă o preocupare con
secventă pe linia promovării unei 
arte militante, profund ancorată în 
realitățile vieții noastre cotidiene. 
N-o să facem aici considerații pen
tru fiecare număr reușit din spec
tacolul la care ne referim (faptul 
ar necesita un spațiu mult prea 
întins), dar ne simțim obligați să 
menționăm că vor rămîne vii în me
moria celor prezenți clipele de reală 
emoție artistică trăite in compania 
membrilor ansamblurilor de obice
iuri populare din Șimleu Silvaniei 
și Tihău, sau ale grupurilor fol
clorice din Poiana Blenchii și Că- 
pîlna, în cea a iuitoarelor din Dri-

ghiu sau dansatorilor, interpreților 
sau " rapsozilor populari. O bună 
impresie artistică a lăsat și evolu
ția brigăzilor artistice și grupurilor 
satirice. O mențiune specială se 
cuvine, credem noi, pentru felul în 
care a evoluat-corul Casei de cul
tură a sindicatelor din Zalău și cel 
de cameră (al tineretului) instruite 
și dirijate de inimosul și talentatul 
profesor loan Chezan, pentru de-

ZALĂU

monstrația de Înaltă virtuozitate 
realizată de cunoscutul și aprecia
tul ansamblu de cintece și dansuri 
.„Rapsodia Sălajului" de pe lingă 
Casa municipală de cultură și or
chestra de muzică populară a Con
siliului municipal Zalău al sindi
catelor, condusă de profesorul loan 
Nemeș. Multă culoare și sensibili
tate a demonstrat, de asemenea, 
grupul instrumentai „Folclorica" al 
Școlii populare de artă din Zalău.

Iată și cîteva aprecieri :
„Organizare impecabilă, prezență 

și evoluție scenică impresionante, 
calitate" (loan Serfezi, muzicolog, 
președintele juriului); „Un adevă
rat cult pentru autenticitate" (Dan 
Ionescu, coregraf, membru al ju
riului) ; „Realizările valoroase se 
datorase în aceeași măsură talente

lor actoricești, cît și instructorilor 
de formații. Nivelul interpretativ 
a fost uneori surprinzător de bun. 
Ne-a făcut o. reală plăcere să as
cultăm actori amatori care mani
festă o deosebită grijă pentru cu- 
vin-tul rostit pe scenă" (dramatur
gul Dan Tărchilă) ; „Apelînd la 
modalități scenice inedite, mem
brii brigăzilor artistice și grupu
rile satirice au configurat o tema
tică încărcată de profunde semni
ficații. în mod deosebit aș mențio
na grup-ul satiric de structură fol
clorică (formație inedită), din ca
drul Căminului cultural din Someș 
Odorhei, care a prezentat spec
tacolul „Biciulitul nevestelor" (Ion 
Meițoi-u, scriitor, folclorist) ; 
„Spectacolul reprezentativ din Să
laj a demonstrat o riguroasă se
lecție a valorilor, o preocupare 
specială a interpreților, instructori
lor, conducătorilor și sprijinitorilor 
activității artistice pentru afirma
rea autenticității, stilului zonal, 
frumusețea firească a costumelor 
populare, pentru acuratețe, fapt 
care poate reprezenta un exemplu 
demn de urmat de alți artiști ama
tori din țară" (Nicolae Nistor. re
prezentant al Consiliului Culturii 
și Educației Socialiste). Sînt opinii 
care apreciază ținuta spectacolului 
reprezentativ al artiștilor amatori 
șălăjeni.

Eugen TEGLAȘ 
corespondentul „Scînteii"

XRONSCA TEATRALĂ

„Primăvara harghiteană"
- manifestare artistică a vieții 

și muncii înfrățite
Sub auspiciile Festi

valului național „Cin- 
tarea României" s-a 
desfășurat, la Miercu- 
rea-Ciuc, cea de-a 16-a 
ediție a Festivalului 
folcloric ..Primăvara 
harghiteană". într-un 
amplu și generos ca
dru a fost reunit tot 
ce este autentic și va
loros în folclorul ro
mânesc și al naționa
lităților conlocuitoare 
din această parte a 
tării, cum și alte edi
ficatoare genuri din 
alte domenii ale vie
ții cultural-artistice 
harghitene.

Organizarea și deru
larea acestei tradițio
nale manifestări, cum 
observa tovarășul Mă- 
jai Albert, președinte
le comitetului jude
țean de cultură și e- 
ducație socialistă, re
prezintă în viața cul- 
tural-artistică a jude
țului un moment dis
tinct. Pe scenele așe
zămintelor de cultură 
din municipiul Miercu- 
rea-Ciuc și pe pito
rescul platou natural 
de la Băile Jigodin, 
din imediata apropie
re a orașului, își dau, 
an de an, întîlnire zeci 
de formații artistice și 
sute de artiști amatori 
care aduc cu ei tot ce 
au mai frumos și re
prezentativ folclorul 
și viața cultural-artis- 
tică harghiteană. A- 
ceastă sărbătoare con
stituie totodată un im
portant moment de bi
lanț și perspectivă în 
munca desfășurată 
pentru a păstra și 
duce mai departe ne
alterat prețiosul te
zaur al cîntecului și 
jocului popular româ
nesc și maghiar de pe 
aceste meleaguri, pri
lej de a populariza 
experiențele înaintate 
în celelalte domenii

ale vieții cultural-ar- 
■ tistice.

...Am fost părtași, 
mai întîi, la o minu
nată paradă a portu
lui popular. în centrul 
orașului s-a încins o 
horă a frăției, simbol 
viu al unității ce ca
racterizează viața și 
munca tuturor locuito
rilor acestor melea
guri, hotărîți să în
făptuiască . neabătut 
politica partidului 
nostru, politica ferici
rii și bunăstării lor. 
Artiștii amatori veni ți 
din toate colțurile ju
dețului s-au îndreptat 
apoi spre cele patru 
„puncte fierbinți" ale 
acestei reuniuni artis
tice, respectiv platoul 
natural de la Jigodin, 
casa de cultură, cabi
netul județean pentru 
activitatea ideologică 
și politico-educativă, 
precum și cinemato
graful „Harghita", 
pentru a-și prezenta 
.programele.

Mulți dintre specta
tori și-au ales să ur
mărească evoluția ar
tiștilor amatori pe sce
na în aer liber de la 
Băiile Jigodin, unde 
formațiile reprezentînd 
casele de cultură din 
Miercurea-Ciuc, Odor- 
heiu Secuiesc, Toplița 
și cele ale așezămin
telor culturale Bilbor, 
Corund, Sărmaș, Fin- 
tîna Brazilor, Ciu- 
mani, Mădăraș și al
tele . au prezentat un 
spectacol folcloric de 
înaltă ținută scenică, 
culegînd aplauzele mi
ilor de iubitori ai cîn
tecului și jocului popu
lar. Pe scena casei de 
cultură și-au demon
strat calitățile inter
pretative actorii ama
tori, component! ai e- 
chipelor de teatru, vă
dind talent și price
pere în arta scenică 
îndeosebi membrii tea

trelor populare din 
municipiile Odorheiu 
Secuiesc și Miercurea- 
Ciuc. în sala cabinetu
lui județean pentru 
activitatea ideologică 
și politico-educativă au 
urcat pe scenă cele mai 
bune formații corale 
din județ, făcînd do
vada faptului că miș
carea corală harghi
teană se află într-un 
real și continuu pro
gres. Tot aici au adus 
pe scenă — in progra
me de muzică, satiră 
și umor — dorința de 
mai bine brigăzile 
artistice din județ. La 
cinematograful „Har
ghita" au evoluat for
mațiile de muzică u- 
șoară și folk, intr-o 
fericită simbioză de 
poezie și muzică tî- 
nără.

Opiniile cu privire 
la festivalul „Primă
vara harghiteană". îm
părtășite de tovarășul 
profesor Nicolae Nis
tor, instructor al Con
siliului Național de 
Cultură și Educație 
Socialistă, președinte
le juriului, au sub
liniat că. ediția din 
acest an poate fi a- 
preciată ca un real 
ciștig pentru perpetu
area bogatelor și fru
moaselor tradiții har
ghitene. La Miercurea- 
Ciuc, spectatorii au 
fost martorii unui e- 
veniment cultural de
osebit prin nota de 
originalitate a progra
melor prezentate, prin 
dragostea și pasiunea 
cu care deopotrivă ar
tiștii amatori și ani
matorii culturali s-au 
străduit să aducă la 
luminile rampei reali
zări autentice, valo
roase.i

I. D. KISS 
corespondentul 
„Scînteii"

Ansamblul consiliului județean al sindicatelor pe scena in aer liber de la 
Băile Jigodin Foto : Szakâcs V. Sândor

cinemaO viziune etică asupra condiției umane
în „Rezervația de peli

cani" conflictul dramatic se 
află lin chiar natura umană, 
în ciocnirea dintre setea de 
libertate și conștiința limi
tării, ori mai ales a finitu- 
dinii ființei umane. întin
se monoloage (confesii, 
meditații, exhortații liri
ce) dau glas și vibrație ce
lei dintîi aspirații, vorbind 
despre caracterul ei irepre- 
sibil. Apare și aici (asocia
tă temei vieții ca o călăto
rie și mitului lui .Ulise, 
eroul însetat de cunoaște
rea formelor existentei, a 
manifestărilor vieții, a fru
museții lumii), o imagine 
obsesivă pentru D.R. Po
pescu (dacă ne amintim de 
„Pasărea Shakespeare", „O 
pasăre dintr-o altă zi“, 
„Hoții de vulturi", ori per
sonajul Pasăre din „Piticul 
din grădina de vară"), ima
ginea omului-pasăre ; a 
omului pur, dornic de zbor, 
de absolut, de înălțime, de 
rosturi calme și senine, de 
certitudini a ființei ce nu 
știe ce înseamnă a se în
china cuiva. Principal ter
men antagonic, ostil acestei 
aspirații — in „Rezervația 
de'pelicani": umbra Doam
nei cu coasa ; în fructul 
naturii etice a omului, 
singura ființă înzestrată cu 
conștiință, roade viermele 
naturii biologice. „Rezerva
ția de pelicani" aduce in 
atenție o criză a etosului 
individual în confruntare 
cu spaima existențială și 
poate angoasa morții.' Ur
mărim, cum arată 'și subti
tlurile piesei : „Jocul vie
ții", „Jocul morții". „Măre
ția și blestemul" („Faptul 
că omul știe că va muri 
asta e măreția omului asu
pra universului, măreția și 
blestemul lui"). Reluînd în 
mod original o perspectivă 
camusiană, D. R. Popescu 
dezvoltă pînă la un punct 
tema revoltei, a sfidării 
morții. convertind-o într-o 
viziune nu numai proprie, 
ci, aș zice, și mai specific 
românească, mai apropiată 
de cea mioritică. .

Eroul principal al piesei 
lui D. R. Popescu. Timofei, 
este un om care a luat cu
noștință nu de ideea pleni
tudinii, ci de faptul că el e

stăpînit de moarte, că el 
este un rege care moare, 
un împărat izgonit din im
periul vieții. Asemeni eroi
lor romantici care au avut 
urmași și în teatrul mo
dern. Timofei răspunde la 
sfidarea morții printr-o 
revoltă „demonică", mani
festare de nihilism moral. 
Spaima generează dacă nu 
o negare, oricum o înde
părtare de valorile umane 
pînă atunci acceptate și 
confirmate prin propria-i 
viață. Dialogul" sugerează 
„rătăcirea", în parte voită 
(la figurat și la propriu). 
Timofei e cuprins de o cri

pelicani" elemente vegetale 
și animale — ca metafore 
ale umanului. Imaginea 
descumpănirii naturii uma
ne își ia ca punct de refe
rință seninătatea naturii 
vegetale și animale. Dar 
natura nu este doar o me
taforă. Piesa conține și ele
mente de filozofie naturis
tă. Simpla (dar atît de di
ficila de regăsit, ca orice 
trăire originară) apropiere 
de natură are valoarea 
unei spiritualizări. A înțe
lege, a trăi în armonie cu 
natura, a te integra calm 
în ritualurile ei — se dove
dește un principiu spiritual

trăi liber, a trăi autentic, a 
trăi frumos. într-o corelație 
ce amintește de idealul an
tic. Timofei, Pelaghia, Ana 
ipostaziazâ trepte ale unui 
proces de înțelegere filo
zofică, în supremă instanță, 
ale unei revelatoare atitu
dini umane. Și dacă Timo
fei semnifică revolta. Ana 
este cumințenia și înțelep
ciunea „pămîntului", sim
bolul omului care și-a găsit 
liniștea fără să creadă în 
viața de apoi, integrîndu-se 
calm circuitului naturii.

Scriind o dramă existen
țială, D. R. Popescu com
pune totodată un poem al

„REZERVAȚIA DE PELICANI" de D. R. POPESCU 
la Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra"

ză de identitate. Afirmarea 
vitalității tinde să ia locul 
„cămășii de foc a rațiunii". 
Personajul „face boacăne", 
se adună cu neisprăviți, se 
scoală noaptea, pleacă prin 
Deltă ca un somnambul"... 
ca unul căruia „parcă i s-a 
rupt sufletul de trup" și 
care s-a rupt la rîndu-i de 
tot și toate. Timofei fuge 
de el, de imaginea sa de
gradată oglindită în privi
rea mamei, a femeii iubite, 
a copiilor, peregrinează ca 
Ulise. Mitul rătăcirii este 
asociat celui al „reîntoar
cerii". Iar rătăcirea pare, 
pînă la un punct, în viziu
nea lui D. R. Popescu — o 
experiență necesară. Pela- 
ghia vorbește la un mo
ment dat (apărindu-și so
țul de o judecată aspră) de 
„viata ca răbufnire de 
energii", „erupție vulcani
că", „zbor de pelicani". Ea 
evocă dorința furioasă a 
omului de a cunoaște totul, 
chiar înfrîngerea. de a tre
ce chiar printr-o „uitare de 
sine" (ceea ce amintește de 
țara lotofagilor din „Odi
seea").

Ca în atîtea alte scrieri 
ale lui D. R. Popescu, dar 
într-o măsură mai mare, 
regăsim în „Rezervația de

suficient, care face inutilă 
ideea de divinitate. Hotă- 
rîtoare este deci întîlnirea 
sufletului cu natura eternă 
(căreia îi aparținem prin 
cea mai tainică parte a 
ființei noastre), cu acea 
Magna Mater pe care anti
cii o asimilau Mamei și 
Patriei.

Indiferența viețuitoare
lor față de limita naturii 
biologice apare ca un mo
del posibil pentru conser
varea și apărarea a ceea ce 
omul, singura viețuitoare 
conștientă, are cu adevărat 
peren : Cerul naturii sale 
etice, al demnității sale, 
spiritul de libertate ce nu 
cunoaște închinarea și în
genuncherea. Intră, în a- 
ceastă natură etică, și trăi
rea plenară a vieții, dar și 
aspirația către o dragoste 
profundă care este altceva 
decît „o zbenguială" ; fide
litatea, dragostea față de 
muncă ; legătura cu pă- 
mintul ; o iubire mai tare 
ca Moartea.

Personajele din „Rezer
vația" formează vocile unui 
oratoriu prin care se fac 
auzite diverse atitudini, 
moduri de a înțelege și trăi 
viața. Dominantele or
chestrate sînt deopotrivă: a

aventurii necesare șl tot
odată al unei „eterne reîn
toarceri", în sensul unei 
împăcări cu firea.

Spectacolul de la Teatrul 
„Bulandra" este meritoriu, 
fără a constitui o deplină 
reușită. Nu intuirea esen
ței. a liniilor de forță lip
sește regizorului Valeriu 
Moisescu, ci capacitatea de 
a aduce efectiv în spectacol 
'bătaia aripilor poeziei ce 
dublează registrul realist 
și grotesc (mai bine reali
zat). Șl este păcat mai ales 
dacă ne gindim că decorul 
lui Paul Bortnovski (cos
tume : Doina Levința), 
oferă mari posibilități în 
același sens. Un decor în
drăzneț prin Colajul pro
pus, interesant prin stili
zare, dar mai ales atrăgător 
prin culorile vii. contras
tante și expresiv prin su
gestiile simbolice (cea a 
aripilor, cea a „călătoriei" 
finale cu luntrea neagră).

Și contribuțiile actoricești 
sînt inegale, gesturile co
tidiene și exploziile vitale 
fiind mai bine realizate 
decît tumultul sufletesc, 
decît aspirațiile profunde 
ale eroilor. Se impune de 
la distantă mai ales în pri
ma parte, jocul Rodicăi

Tapalagă, actriță întruchi- 
pind remarcabil nu numai 
fascinația frumuseții săl
batice și nepervertite, sen
zualitatea, vorbele pline de 
vijelia singelui, dar și in
teligența, cinismul, „cruzi
mea surizătoare" a eroinei. 
O creație remarcabilă pro
pune și Vasile Florescu — 
incarnind un personaj tipic 
derepopescian, al cărui 
ideal este să fie la mijloc 
— între bine și rău și „să 
facă pluta". Printr-un ton 
sec, printr-o notă de haz 
silit actorul sugerează că 
totul, chiar și observațiile 
realmente pătrunzătoare 
devin găunoase și se com
promit in gura acestui Bu- 
diță ; căci el nu crede în 
nimic, nu simte cu adevă
rat nimic ; e „o lipitoare", 
un animal vorace, un 
mort de viu prin lașitate. 
Un personaj remarcabil — 
mai ales ca simbol al în
țelepciunii și statorniciei 
profunde lea Matache 
(Ana). Ion Besoiu schi
țează cu justețe profilul lui 
Timofei, preocupat de a co
munica zguduirile profun
de ale acestuia. O mai pro
fundă rezonanță cu dra
mele pe care le trăiesc, 
fiecare în felul lor, ar fi 
dat personajelor întruchi
pate de Mihaela Juvara 
(excesiv îndrumată, spre 
mișcări, acțiuni exterioare), 
Gelu Colceag (care are haz, 
dar nu și greutate) și de 
Florian Pittiș, o mai adec
vată pregnanță scenică, in- 
tegrîndu-le mai organic în 
atmosfera și stilul piesei.

Prin „Rezervația de peli
cani". Teatrul „Bulandra" 
ilustrează o tendință im
portantă în dramaturgia 
contemporană (legată prin 
destule fire de mari înain
tași). care are în fruntea sa 
scriitori de primă mărime 
ca Horia Lovinescu. D. R. 
Popescu și Paul Everac; 
aceea de a accentua des
chiderea către și șansa în 
universalitate a dramatur
giei noastre, prin aborda
rea marilor teme umane 
dintr-o perspectivă speci
fic românească.

Natalia STANCU

A Proprietarii: TIMPURI NOI (15 6110)
— 9; 11; 13,15; 15,30; 17,45; 20.
0 Omul și umbra : GRI VIȚA (17 08 58)
— 18; 20,15. x
0 Pruncul, petrolul și ardelenii : BU- 
ZEȘTI (50 43 58) — 9; 11; 13; 15; 17: 19. 
0 Drumul oaselor: UNION (13 49 04) — 
9,30; 11,30; 13,30; 15,45; 18; 20.-
© Brigada diverse in 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 Dreptate pentru toți : SALA MARE 
A PALATULUI — 17,15; 20.
• Eu, tu și Ovidiu : 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.
0 Viraj periculos : MUNCA (21 50 97)
— 15; 17,30; 20.
e Pe căi nelegale ; COSMOS (27 54 95)
— 9,30; 11,30; 13,30. 1,7
• Mult mai de preț e iubirea : COS
MOS (27 54 95) — 15,30; 17,30; 19,30.
0 In spațiu : ARTA (21 31 86) — 9; 
11; 13, la grădină 20,45.
0 Sfîrșitul nopții : CULTURAL
(83 50 13) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 
20,15.
0 Escapada : ARTA (21 31 86) — 15; 
17,15; 19,30.
0 Cecilia : SCALA (11 03 72) — 9;
12,30; 16; 19,30.
0 împușcat în spate : FESTIVAL 
(15 63 84) — 9; 11,15; 13.30; 15,45; 18; 
20,15. SALA MICA A PALATULUI - 
17,15; 20.
0 Vraciul: CENTRAL (14 12 24) — 9; 
12; 16; 19. GIULEȘTI (17 55 46) — 9; 
11,30; 14; 16,45: 19,30.
0 Amintiri din copilărie : DOINA 
(16 35 38) — 9; 10,45; 12.30; 16.
0 Unde ești, dragoste : DOINA 
(16 35 38) — 14,15; 17,45; 19,30.
0 Șatra : EXCELSIOR (65 49 45) — 9; 
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15, MELODIA 
(12 06 88) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 
20,15.
0 Marele șarpe : FEROVIAR (50 51 40)
— 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20; la gră
dină — 20,45.
0 Viață particulară : POPULAR
(35 15 17) — 15; 17,30; 20.
0 Un american la Paris : PATRIA 
(11 86 25) — 9; 11.45; 44,30; 17,15; 20. 
FAVORIT (45 31 70) — 9; 11.15; 13,30; 
15,45; 18; 20,15.
0 Cei trei mușchetari : LUCEAFĂ
RUL (15 87 67) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 
18; 20.
0 Concertul : PROGRESUL (23 94 10)
— 16; 18: 20.
0 Zizania: CAPITOL (16 29 17) — 9: 
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15; la grădină 
- 21.
0 Zoro : BUCUREȘTI (15 61 54) —
8,30: 11,15; 14; 16,45: 19,30. MODERN 
(23 71 01) — 9; 11,45; 14,30: 17,15: 20; la 
grădină — 21.
O Clinele: VICTORIA (16 28 79) — 9; 
11,15; 13.30; 15,45; 18; 20,15.
0 Imperiul contraatacă : DACIA 
(50 35 94) — 9; 12; 16; 19.
0 Micul lord : LIRA (31 71 71) — 15,30; 
18; 20,15; la grădină — 20.45. FLA
CĂRA (20 33 40) — 14,30: 17: 19,30.
0 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.
0 Roberto Carlos și diamantul roz : 
COTROCENI (49 48 48) — 15; 17,15;
19,30. .

Tineretul școlar își expune
creația tehnico-științificâ

Ajunsă la a XlI-a 
ediție, expoziția crea
ției tehnice și a acti
vității tehnico-produc- 
tive a elevilor și 
preșcolarilor din sec
torul 2 al Capitalei 
se impune atenției 
atît prin numărul și 
diversitatea expona
telor, cît Și prin 
înaltul grad de tehni
citate al aparatelor și 
utilajelor produse în 
atelierele-școală, în 
cercurile tehnico-a- 
plicative din școli și 
licee, în cercurile Ca
sei pionierilor și șoi
milor patriei,

Sînt peste 1 000 de 
produse, într-o tema
tică foarte variată, pe 
prim plan situîndu-se 
creația tehnică, apoi 
mijloacele de învă- 
țăm'int, concepute și 
realizate in scopul ri
dicării calității și efi
cienței procesului in- 
structiv-educativ, pie
se și repere din planul 
de producție al diferi
telor întreprinderi din 
sector. Aproape 60 la 
sută din exponate 
reprezintă noutăți, 
produse pentru pri
ma oară în acest an 
școlar, și din aces
tea peste 20 la sută 
sînt creații tehnice o- 
riginale. Citeva exem
ple : „amplificatorul
tip U-9 pentru insta
lația de iluminat va
goane de călători" 
(Liceul industrial nr. 
25), „mașina pentru 
generarea elementelor 
geometrice ale scu
lelor așchietoare", 
„miotonometru", „du
ze pentru aparat de 
sudură" care înlo
cuiesc piesele si
milare din import 
(Liceul industrial

mecanică fină), „com
bina muzicală" șl 
„pian electronic șco
lar" pentru studiul 
muzicii (Liceul indus
trial „Electronica"), 
„dispozitiv antianofi.1" 
(Liceul industrial 
„Spiru Haret") „mio- 
tonocontrol" (Casa 
pionierilor șl șoimi
lor patriei).

Dincolo de valoarea 
materială, deloc de 
neglijat, a acestor 
exponate (de men
ționat că producția 
globală a activității 
practice productive a 
elevilor din sectorul 
2 reprezintă, în anul 
1983, 39 577 600 lei)
se cuvin relevate va
lențele educative ma
jore pe care le încor
porează. Sub îndru
marea profesorilor și 
maiștrilor lor, elevii 
— viitori muncitori ca
lificați — se deprind, 
din anii de școală, 
să valorifice toate re
sursele materiale ale
atelierelor-școală, pro
dusele secundare din 
procesul de producție 
al întreprinderilor pe 
lîngă care funcționea
ză școlile, pentru 
executarea unei game 
variate de produse, 
accesorii tehnice, ar
tizanat etc. Econo
misirea materialelor, 
energiei constituie te
matica multor lu
crări practice de ba
calaureat, a multor 
instalații concepute în 
cercurile de creație 
tehnico-aplicativă. în 
climatul fertil de 
creație originală, din 
cele 1 352 forme și 
acțiuni de creație 
științifică și - tehnică, 
înscrise activ în am
pla întrecere stimu
lativă generată de

Festivalul național 
„Cintarea României", 

31 000 de elevi (peste 
60 la sută din numă
rul total al elevilor 
din sector) sint cul
tivate imaginația, spi
ritul de investigație, 
îndemînarea, inge
niozitatea,. conferin- 
du-i-se timpului li
ber al elevilor utili
zări interesante, a- 
tractive, profund e- 
ducative. Cunoștin
țele însușite în clasă, 
deprinderile de mun
că formate in atelie
rele-școală sînt con
solidate și îmbogă
țite, determinînd mu
tații pozitive în orien
tarea școlară și pro
fesională a elevilor, 
în formarea profe
sională a viitorilor 
muncitori.

„Expo-elevi" 1983, 
deschisă in localul 
Liceului de filologie- 
istorie nr. 1 din sec
torul 2 al Capitalei, 
demonstrează încă . o 
dată prin exemple e- 
locvente cit de rod
nică este, în planul 
formării pentru mun
că și viață a tinere
tului. legătura orga
nică a invățămîntului 
cu producția și cu 
cercetarea științifică, 
ce lucruri deosebite, 
utile și de valoare, 
sub raportul imagina
ției, creativității și 
îndemînării, pot rea
liza copiii și tinerii a- 
flați pe băncile șco
lii atunci cînd sînt 
îndrumați cu atenție, 
cu competentă și pa
siune de profesorii și 
educatorii lor.

Florica 
DINULESCU 
Foto : S. Cristian

Simpozionul „Școala și viața"
Simpozionul anual 

„Școala și viața", or
ganizat de inspectora
tul școlar județean, 
comisia sindicatelor 
din învățămint și casa 
personalului didactic 
ialomița, se dovedește 
a fi. o manifestare de 
cea mai mare utilitate 
pentru cadrele didac
tice, pentru corpul 
profesoral ialomițean : 
temele abordate, re
feratele și comunică
rile prezentate îrf plen 
și pe secțiuni efec
tuează o analiză exi
gentă de îmbinare ar
monioasă a cunoștin
țelor teoretice cu cele 
mai noi cuceriri din 
acest domeniu. cu 
practica. în acest an, 
simpozionul, aflat la 
cea de-a XlI-a ediție, 
a reliefat prin cele 
84 de referate și co
municări valențele 
școlii ialomițene in 
valorificarea în cele 
mai bune condiții a 
experienței ' cadrelor 
didactice angajate în 
amplul proces de mo
dernizare și de spo
rire a eficienței acti
vității instructiv-edu- 
cative. Temele puse în 
dezbatere, atit în plen, 
cit și în cele șase sec
țiuni, avînd ca proble
matică „Cunoașterea 
personalității elevului 
— condiție de bază a 
optimizării procesului 
instructiv-educativ" și 
„Forme și metode de 
educație materialist- 
științifică a elevilor", 
au constituit puncte de 
plecare și pentru dis
cuțiile ce au comple
tat programul des
fășurat.

Un viu interes au 
suscitat comunicările : 
„Formele cunoașterii 
psihologice a elevilor 
și valențele lor edu
cative", lector uni
versitar dr. Mielu 
Zlate : „Cunoașterea 
stilurilor de învățare, 
premisă a optimizării 

<-----------------------------

procesului de instrui
re". lector universitar 
dr. loan Neacșu ; 
„Perspective psiho
sociale privind con
tribuția cadrelor di
dactice la procesul 
formării personalității 
elevilor", dr. Nicolae 
Mitrofan ; „Cunoaște
rea elevilor intre aspi
rație și realizare", pro
fesor dr. Nicolae Stan- 
cu Cin plen), „Aspecte 
ale dinamicii motiva
ției elevilor din ciclul 
primar" ; „Modalități 
de organizare, a pre
gătirii suplimentare Ia 
matematică" ; „Forme 
și metode de educa
ție materialist-științi- 
fică a elevilor" (pe 
secțiuni),

în comunicările, re
feratele prezentate și 
discuțiile purtate pe 
marginea acestora s-a 
reliefat dorința de a 
ridica învățămintul ia- 
lomițean de toate gra
dele pe noi trepte 
printr-o îmbunătățire 
temeinică a pregătirii 
profesionale, tehnico- 
științifice și aplicative 
a elevilor în păs cu 
noile cuceriri din toa
te domeniile. în vede
rea asigurării forței 
de muncă calificate și 
competente pentru toa
te sectoarele de acti
vitate. Cu prilejul 
simpozionului, organi
zatorii au editat o 
interesantă foaie vo
lantă „Tribuna școlii 
ialomițene". în care 
sint publicate mate
riale în consens cu 
marile comandamente 
economico-sociale, as
pecte ale modernizării 
învâțămîntului, re
zultatele obținute la 
olimpiadele școlare, 
pregătirea forței de 
muncă ca obiectiv pri- 
jnar al activității des
fășurate în liceele in
dustriale și . agroin
dustriale din Slobo
zia, Fetești. Urziceni, 
Țăndărei. Fierbinți și

Armășești, succesele 
obținute in cadrul Fes
tivalului național „Cin
tarea României" edi
ția 1983. La faza re
publicană a ultimei 
ediții a Festivalului 
național „Cintarea 
României", pionierii. și 
elevii ialomițeni, I ar
tiști și creatori, au fost 
distinși cu 51 de pre
mii. din care 19 locul 
I, 18 locul II, 19 locul 
III și 4 mențiuni, j

De un larg interes 
s-a bucurat și expozi
ția cu lucrări indivi
duale si colective în
scrise pe coordonatele 
creativității și efi
cienței în învățămint, 
mijloace de educare 
prin muncă si pentru 
muncă. Autorii, cadre 
didactice, pionieri și 
elevi, aii prezentat 
„proiecte didactice de 
lecții pentru diferite 
teme", activități in 
domeniul asimilării 
mijloacelor de învăță
mînt. materiale cum 
ar fi : proiecte de mo
bilier școlar, labora
toare de chimie, bio
logie, machete, diapo
zitive, miniinstalății. 
hărți tematice, grafice 
economici si statistice 
etc. Multe din expo
nate sint rodul crea
tivității celor 433 de 
cercuri tehnico-apli- 
cative și 702 cercuri 
științifice pe discipli
ne de învățămint, care 
cuprind peste 30 000 de 
pionferi și școlari.

Simpozionul „Școala 
și viața", celelalte ma
nifestări ce au avut 
loc cu acest prilej au 
făcut dovada seriozi
tății și maturității cu 
care se muncește in 
acest important do
meniu. modul in care 
cadrele didactice pre
gătesc pionierii și e- 
levii pentru viață și 
muncă.

Mihai VISOIU 
corespondentul 
„Scînteii"

teatre
0 Teatrul Național (14 7171, sala 
mică) : Caligula — 19,30; (sala Ate
lier) : Politica — 19. prezintă Teatrul 

Maria Filotti“- Brăila.
0 Filarmonica „George Enescu* 
(15 68 75, Ateneul Român) : Concert 
simfonic. Dirijor : Mircea Basarab. 
Solist : Frederick Marvin — S.U.A. — 
19.
0 Radioteleviziunea română (str. Nu
ferilor, 14 68 00) : Recital s’usținut de 
Alexandru Moroșanu — violoncel și 
Iosif Sava — orgă — 19,30.
0 Opera Română (13 18 57) : Noaptea 
cea mai lungă, Interogatoriul din zori 
— 18.
0 Teatrul de operetă (14 80 IU : Okla
homa — 19.
0 Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra*

(sala Schitu Măgureanu, 14 75 46) : 
Menajeria de sticlă —- 19, (sala Gră
dina Icoanei, 12 44 16) : Rezervația de 
pelicani — 19.
0 Teatrul Mic (14 70 81) : Frumoșii 
marilor orașe — 19,30, prezintă Tea
trul „Maria Filotti“-Brăila.
0 Teatrul Foarte Mic (14 09 05) : Stop 
pe autostradă — 20,00.
0 Teatrul de comedie (16 64 60) : 
Turnul de fildeș — 19,30.
0 Teatrul Giulești (14 72 34, sala Ma
jestic) : Arta conversației — 19.
0 Ansamblul artistic „Rapsodia 
română* (13 13 00) : La izvor de dor 
și cîntec — 18,30.
0 Teatrul „Ion Vasilescu* (12 27 45) : 
Bunica se mărită — 19,30.
0 Teatrul „Ion Creangă* (50 26 55) : 
Și dacă se învirtește — 17,00.
0 Teatrul „Țăndărică* (15 23 77, sala 
Victoria) : Făt-Frumos din lacrimă — 
18.
0 Circul București (110120) : Incre
dibil, dar... adevărat — 19,30.

t)
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Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român

Scumpe tovarășe,
Sint profund mișcat de felicitările pe care ați avut bunăvoința să mi le 

adresați cu ocazia realegerii mele in funcția de secretar general al Comite
tului Central al Partidului Progresului ți Socialismului.

Primiți, vă rog, viile mele mulțumiri.
Vă asigur că voi continua, ca și în trecut, să contribui cu toate forțele 

mele la întărirea legăturilor dintre partidele noastre și la buna dezvoltare 
a relațiilor dintre cele două țări ale noastre.

Acceptați, vă rog, dragă tovarășe, îmbrățișările mele frățești.

ALI YATA
Secretar general al Partidului Progresului 

și Socialismului din Maroc

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

în numele poporului, guvernului argentinian și al meu personal, mulțu
mesc mult Excelentei Voastre pentru amabilul mesaj pe care ați avut bună
voința să mi-1 trimiteți cu ocazia Zilei naționale a patriei mele.

General de divizie (R.) REYNALDO BIGNONE
Președintele Națiunii Argentiniene

relatări ale reporterilor și corespondenților ,,Scînteii“

■ Pe șantierul de construc
ție al hidrocentralei de pe 
Olt, zona Drâgănești, a început 
sa lucreze cea mai mare macara 
realizată de constructorii de la Uzi
nele de reparații București. Maca
raua, de 450 tone forță metru, are 
un braț lung de 50 metri și poale 
ridica dintr-o dată 10 tone. Aceste 
caracteristici sint, credem, suficien
te pentru a sublinia randamentul 
noului agregat. Cu ajutorul său, rit
mul lucrărilor de betonări sporește 
considerabil.

■ La Ariniș, în apropiere de 
Gura Humorului, a fost pusă în 
funcțiune prima microhidrocentrală 
din programul pentru valorificarea 
potențialului hidroenergetic al jude
țului Suceava. Proiectată și exe
cutată de energeticienii suceveni, 
microhidrocentrală, care este com
plet automatizată, are o putere in
stalată de 250 kW și o producție 
anuală de 1 850 000 kWh energie 
electrică.

H Pe lîngă cele cinci blocuri de 
locuințe înălțate pe strada Aurel 
Vlaicu din comuna Chitila, oameni 
ai muncii de la Centrala construcții 
căi ferate București vor mai bene
ficia în acest an de încă două 
blocuri cu 80 de apartamente. Lu
crătorii de la Șantierul nr. 1 mon
taj, care execută blocurile respec
tive, s-au angajat să le predea la 
cheie cu mult timp înainte de grafic. 
Spor la lucru I
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AZI, SUEDIA - ROMÂNIA LA FOTBAL

Un meci așteptat cu mare interes
CORESPONDENȚA

Miercuri au sosit la Stockholm și 
ziariștii români care vor relata (in 
presa scrisă, la radio și la televiziu
ne) despre meciul de fotbal Suedia
— România, programat aici, joi 
seara. In avion, de la Berlin la Co
penhaga și apoi la Stockholm, am
ălătorit împreună cu brigada de ar- 

-pitri (din R.D. Germană) care va 
oficia la acest meci : Adolf Prokop 
la centru, Klaus Scheurell și Wolf
gang Henning la tușe. Evident, n-am 
scăpat prilejul și am intrat în vorbă 
cu ei. „Centralul" este din Erfurt, de 
meserie inspector la o întreprindere 
de construcții, are 44 ani și poartă 
ecusonul F.I.F.A. de 11 ani. A oficiat 
la C.M. din Argentina (conducînd la 
centru meciul Olanda — Peru) și la 
C.M. din Spania (Austria — Irlanda). 
Anul acesta a condus, în cupele 
europene, două partide : Waterschei
— Aberdeen și Barcelona — Austria 
Viena, acesta din urmă încheiat cu 
1—1, ceea ce l-a îndreptățit pe in
terlocutorul nostru ad-hoc să ne 
asigure că nu este și nu va fi nici
odată un arbitru al gazdelor. Ne 
place să credem că așa va fi și astă 
seară. La Stockholm am găsit soare 
și arșiță. Mai mult chiar decît a fost 
la București săptămîna trecută. 
Medul este programat la ora 19 (ora 
20 la București) și se va juca, deci, 
la lumina zilei.

Echipa noastră, sosită aci de marți, 
a avut acces pe terenul pe care se 
va juca abia miercuri seara, la ora 
meciului. Antrenorii Mircea Lucescu 
și Mircea Rădulescu ne-au spus după 
antrenament că. după toate probabi
litățile, vor începe jocul cu următoa
rea formație : Lung — Rednic. Ștefă- 
nescu, Iorgulescu, Ungureanu — Ți- 
cleanu, Augustin (Andone), Boloni,

*
La Medgidia s-a disputat ieri me

ciul de fotbal dintre selecționatele 
României și Cehoslovaciei, contînd 
pentru grupa a 7-a a campionatului 
european de juniori B (jucători pînă
la 16 ani).

O

• DOI OAMENI PO
LITICI LA ACADEMIA 
FRANCEZĂ. Strălucitul poet 
ue limbă franceză Leopold 
Sedar Senghor, fost președinte 
al Senegalului, si fostul minis
tru francez Jacques Soustelle, 
cunoscut etnolog, sint cei mai 
noi membri ai Academiei fran
ceze. După mai multe luni de 
amînări. confruntări și trei run
de de alegeri fără rezultat, cei 
doi oameni politici au fost a- 
lesi la primul tur de scrutin. 
Ei se vor alătura altor 39 de

■ întreprinderea de sticlărie pen
tru menaj din municipiul Bistrița a 
devenit cea mai Importantă unitate 
de sere din județul Bistrița-Năsăud. 
Aici se cultivă roșii, castraveți, 
ardei, vinete și pepeni galbeni. Ra- 
cordînd serele la recuperatoarele 
cuptoarelor de topit, sticlarii bistri- 
țeni economisesc mari cantități de 
combustibil.

■ Automobiliștil - și nu numai 
ei — pot face în sezonul estival 
excursii atractive pe muntele Me- 
seș, Secția de întreținere și sigu
ranță a circulației Zalău a lărgit, 
consolidat și reamenajat șoseaua pe 
o lungime de 5 kilometri, între ca
banele Brădet și Popasul Romani
lor.

■ La Întreprinderea de piele și 
mănuși din Timișoara, prin reintro
ducerea în circuitul productiv a ma
terialelor recuperabile, s-au realizat, 
numai în acest an, produse în va
loare de cîteva milioane de lei. Este 
vorba în special de confecții din 
piele șl mănuși pentru copii, precum 
și de o gamă variată de articole de 
marochinărie.

■ Cetățenii din cartierul Matei 
Basarab, cel mai tînăr ansamblu de 
locuințe din municipiul Rîmnicu Vîl- 
cea, nu mai au de ce să bată dru
mul în alte zone ale orașului pen
tru procurarea diferitelor mărfuri 
alimentare și industriale. Pentru ei 
s-au dat în folosință numeroase 
spații comerciale.

DIN STOCKHOLM.
Klein — Bălăci, Cămătaru. Ceva pro
bleme sint cu Ungureanu (care are 
o infecție la tibie. iar de nu va putea 
juca va fi înlocuit cu Negrilă) și cu 
Bălăci (care, dacă nu va putea juca, 
va fi înlocuit cu Geolgău). După 
cite se știe aici, aproape sigur echipa 
Suediei va fi aceeași din recentul său 
meci victorios in fața Italiei.

Interesul în capitala suedeză este 
deosebit. Echipa României este soco
tită mai periculoasă la ora actuală 
decît cea a Italiei și se va jiica pe 
stadionul Rasunda, același pe care 
cu 25 de ani în urmă a avut loc finala 
mondială dintre Suedia și Brazilia. 
Au fost vindute toate cele 30 000 
locuri cite are stadionul, plus 10 000 
pentru cei care au acceptat să stea în 
picioare (la meciul Suedia — Italia 
de la Goteborg au fost vindute 
35 000 bilete pentru uri stadion cu... 
60 000). Suedezii sint optimiști in pri-- 
vința rezultatului. Miercuri, ziarul de 
dimineață „Svenska Dagbladet" a 
publicat o avancronică foarte opti
mistă pentru gazde, dar și foarte de
favorabilă oaspeților, ceea ce a trezit 
unele semne de mirare în rîndurile 
delegației noastre. în schimb, ziarul 
de seară „Expressen" (cu cel mai 
mare tiraj din țările nordice) îi apre
ciază pe jucătorii români, le prezintă 
palmaresul, le publică fotografii mari 
și îi creditează cu capacitatea de a 
oferi un spectacol fotbalistic bun și 
de a forța orice rezultat.

...Cam acestea se pot spune la pri
mul contact cu atmosfera găsită la 
Stockholm. în jurul așteptatului meci 
România — Suedia. Să sperăm că 
mîine — c'ind dv. veți curioaște și 
rezultatul — vă vom putea oferi noi 
amănunte, îmbucurătoare.

Gheorghe MITROI

Tinerii fotbaliști români au obți
nut victoria cu scorul de 1—0 (0—0), 
prin golul marcat. în minutul 55, de 
Chivu.

Partida, la care au asistat peste 
10 000 de spectatori, a fost arbitrată 
de Ihsan Ture (Turcia),

..nemuritori". în locul a doi is
torici. Celebrului șansonetist. 
actor si poet Charles Trenet i 
s-a refuzat din nou intrarea în 
renumita instituție, el nepri
mind nici un vot.

• CEAS PENTRU 
PROGRAMAREA LUĂ
RII MEDICAMENTELOR. 
Un inginer de la o societate far
maceutică americană a brevetat 
de curind un dispozitiv de na
tură a-i ajuta pe cei care uită 
să-și amintească în timpul unui

în Editura politică a apărut în limba maghiară :

NICOLAE CEAUȘESCU
România pe drumul construirii societății 

socialiste multilateral dezvoltate 
volumul 22

Rapoarte, cuvîntări, interviuri, articole
mai - noiembrie 1981

Cronica zilei
Tovarășul Gheorghe Oprea, prim 

viceprim-ministru al guvernului, a 
primit, miercuri, pe T.A. Holmes, 
președintele Consiliului de admi
nistrație al firmei „Ingersoll Rand" 
din S.U.A.

In cursul întrevederii au fost abor
date probleme privind colaborarea 
în diferite domenii dintre România 
și Statele Unite ale Americii, subli- 
niindu-se necesitatea lărgirii coope
rării între întreprinderile de profil 
din tara noastră și firma ..Ingersoll 
Rand".

Au participat loan Avram, mi
nistrul industriei construcțiilor de 
mașini, și Ion Stănescu. ' ministru, 
șeful Departamentului pentru con
strucții în străinătate.

Oaspetele a fost primit. în aceeași 
zi, de tovarășul Ion M. Nicolae, vice
prim-ministru al guvernului.

In timpul convorbirii au fost ana
lizate aspecte ale cooperării econo
mice dintre firma americană „In
gersoll Rand“ și întreprinderi româ
nești din domeniul petrolului, chi
miei și din alte sectoare, reievin- 
du-se necesitatea creșterii substan
țiale a schimburilor comerciale.

A luat parte Gheorghe Vlad. mi
nistrul petrolului.

★
Tovarășul loan Totu. viceprim- 

ministru al guvernului, a pi imit, 
miercuri, delegația Băncii agricole 
din R.P. Chineză, condusă de Han 
Lei. președintele băncii, care face o 
vizită în țara noastră.

în timpul întrevederii au fost 
abordate aspecte privind dezvoltarea 
colaborării și cooperării româno- 
chineze în domeniul financiar- 

. ba near.
A participat Ion Rușinaru. pre

ședintele Băncii pentru agricultură și 
industrie alimentară.

A fost de față Li Zewang, ambasa
dorul R.P. Chineze la București.

Miercuri dimineața au început la 
București lucrările celei de-a IV-a 
sesiuni a Comisiei mixte economice 
româno-elvețiene.

Se analizează, în acest cadru, mo
dul în care au fost înfăptuite mă
surile stabilite cu ocazia precedentei 
sesiuni. Totodată, sint discutate po
sibilitățile de amplificare și diversi
ficare a relațiilor economice dintre 
cele două țări, pentru dezvoltarea 
cooperării în producție și în dome
niul tehnico-științific, pentru inten
sificarea schimburilor comerciale 
dintre România și Elveția,

Cele două delegații sint conduse de 
Alexandru Roșu, ministru secretar 
de stat la Ministerul Comerțului Ex
terior și Cooperării Economice Inter
naționale, și de Benedict von 
Tschamer, ambasador, împuternicit 
fedenalțcu acorduri, economice.

Tinerii fotbaliști—calități și defecte
Opinii pe marginea turneului final al campionatului 

juniorilor
Ediția 1983 a turneului final al

campionatului republican al juniori
lor I la fotbal a fost găzduită de 
orașele Bistrița și Năsăud, unde s-au 
întilnit, repartizați în două serii, ti
neri sportivi în vîrstă de 17 si 18 
ani din Tîrnăveni, București. Bacău 
și Craiova, respectiv. Hunedoara, 
Constanța, Reșița și Oradea. Compe
tiția și-a propus să desemneze echi
pele ce-și vor disputa titlul național 
în avanpremiera partidei derbi a di
viziei A Dinamo București — Uni
versitatea Craiova (18 iunie), iar 
acum știm că acest meci final îl vor 
juca juniorii de la Chimica Tîrnăveni 
și cei de la Corvinul Hunedoara. 
Trebuie să spunem de la bun început 
că marea învinsă a competiției a fost 
formația Farul Constanța, pe care 
ratările, neșansa și unele erori de 
arbitraj au privat-o de șefia seriei, 
după cum o impresie frumoasă au 
lăsat-o și cadeții de la Electroapara- 
taj București, care au plătit tribut, 
așa cum sublinia propriul lor antre
nor, „lipsei de concentrare și ghi
dului la... discotecă".

Revelația întrecerii? Ca si la alte 
turnee pentru juniori, s-au evidențiat 
elevii inimosului antrenor Gheorghe 
Vrușa din Tîrnăveni, posesori ai 
unui apreciat și aplaudat registru 
tehnic, dar mai ales ai unor calități 
moral-volitive cum rar se văd pe te
renurile noastre de sport. Un sincer 
„bravo" pentru cei din Tîrnăveni, 
care nu ostenesc să producă jucători 
de talent pentru fotbalul național 1 
In ce-i privește pe hunedoreni. ei au 
apărut ca o echipă sobră, cu jucători 
bine legați, în care de-acum bine
cunoscutul Mateuț și-a pus în va
loare clasă în momentele-cheie ale 
jocurilor. Pepiniera din Hunedoara, 
atît de rodnică, nu se dezminte 1 
Să-i felicităm pe Dumitru Pătrașcu 
și pe mai tînărul antrenor Carol 
Gall pentru rezultatele lor deosebit 
de valoroase.

Judecată global. întrecerea și-a 
atins scopul, in sensul că din 128 de 
fotbaliști, cel puțin 22 au intrat in 
atenția imediată a federației de spe
cialitate. cele două selecționate con
stituite, una din fiecare serie, urmînd 
să apară în fața unui corp de antre
nori,. care vor „recerne" aceste va- 

tratament cînd au luat ultima 
oară medicamentul care le-a 
fost prescris. Este vorba de un 
fel de ceas cu cristale lichide 
introdus în capacul cutiei în 
care se află medicamentele și 
care este în măsură să stabi
lească ora și ziua în care ca
pacul a fost deschis ultima oară. 
Revista „New Scientist" scrie 
că. după părerea inventatorului, 
suma de cîțiva dolari prevăzută 
pentru instalarea respectivului 
indicator nu este deloc mare în 
comparație cu daunele pe care le 
poate provoca organismului ad
ministrarea inadecvată și nocivă 
a acestora.

• STICLĂ SOLUBILĂ.
Un chimist, angajat al unei 
companii de telefoane din Marea

La lucrările sesiunii participă Ion 
Datcu, ambasadorul României la 
Berna, și Francis Pianca, ambasado
rul Elveției la București.

★
Miercuri seara, președintele Orga

nizației „Soka Gakkai1! din Japonia, 
care ne vizitează țara la invitația 
Consiliului Național al Frontului De
mocrației și Unității Socialiste, a 
oferit o recepție.

formări economice și sociale stră
bătut de Egipt în ultimele decenii.

In anul care a trecut, străvechea 
țară din valea Nilului a obținut noi 
și importante succese în sporirea 
potențialului ei economic. 'Intr-un
i aport prezentat recent, primul mi
nistru Fuad Mohieddin arăta că in 
perioada iulie 1982 — martie 1983 
producția industrială a atins va
loarea de 7 487 milioane lire egip
tene, respectiv, 72,8 la sută din 
obiectivul propus pentru întregul 
an economic.

Vn exemplu edificator al perse
verenței eforturilor pentru lichida
rea subdezvoltării îl oferă, de ase
menea, succesele obținute pe linia 
extinderii suprafețelor agricole. Ca 
rezultat al ofensivei împotriva de
șertului, in ultimele decenii au fost 
valorificați aproape 1 milion de 
feddani (1 feddan =• 0,42 ha) de pă- 
mînturi aride în diferite regiuni ale 
țării și în primul rind la vest de 
Nil, urmînd ca noi și noi suprafețe 
să li se adauge în anii viitori. Ast
fel, in 1982 a fost dată in func
țiune prima parte a canalului 
Toshki, unul dintre cele mai mari 
proiecte egiptene in domeniul hi- 
droameliorațiilor, și a fost anunțat 
un masiv program de extindere a 
terenurilor agricole.

Așa cum arăta recent președin
tele Hosni Mubarak., valorificarea 
'întinderilor deșertice constituie un

Au participat Tamara Dobrin, 
președintele executiv al Consiliului 
Național al Frontului Democrației și 
Unității Socialiste, Ion Teoreanu. mi
nistrul educației și învățămîntului. 
Aurel Duma, ministru secretar de 
stat la Ministerul Afacerilor Externe, 
secretar al Consiliului Național al 
F.D.U.S., Mihăi Burcă, vicepreședin
te al Consiliului Național al F.D.U.S., 
Paula Prioteasa, adjunct al ministru
lui comerțului exterior și cooperării 
economice internaționale, conducători 
ai unor instituții centrale, personali
tăți ale vieții științifice și culturale, 
ziariști.

★
Tovarășa Maria Groza, adjunct al 

ministrului afacerilor externe, a pri
mit, miercuri, pe Thomas Adeoye 
Lambo, adjunctul directorului gene
ral al Organizației Mondiale a Sănă
tății, care face, la invitația Ministe
rului Sănătății, o vizită in tara noas
tră.

La primire a fost prezentă tova
rășa Lidia Orădean, secretar de stat 
la Ministerul Sănătății.

★
Cu prilejul apropiatei sărbători a 

Zilei naționale a Regatului Unit al 
Marii Britanii și Irlandei de Nord, 
miercuri a avut loc. în Capitală, o 
manifestare culturală organizată de 
Institutul român pentru relațiile 
culturale cu străinătatea și Asociația 
de prietenie România — Marea Bri- 
tanie.

După cuvintul de deschidere rostit 
de prof. dr. docent Mihnea Gheor
ghiu, președintele Academiei de 
științe sociale și politice, președin
tele Asociației de prietenie România 
— Marea Britanie. dr. Cristian Po- 
pișiteanu. redactor-șef al revistei 
„Magazin istoric11, a împărtășit asis
tenței impresii de călătorie din 
Marea Britanie.

A fost prezentat apoi un program 
de filme documentare realizate de 
studiourile britanice.

La manifestare au participat mem
bri ai conducerii I.R.R.C.S.. și ai A- 
sociației de prietenie România — 
Marea Britanie, reprezentanți ai Mi
nisterului Afacerilor Externe, oameni 
de artă și cultură, un numeros pu
blic.

Au fost prezenți Paul Cecil Henry 
Holmer. ambasadorul Marii Britanii 
la București, membri ai ambasadei.

(Agerpres)

lori, în vederea promovării lor. în 
eșaloanele superioare ale fotbalului. 
Fără a avea pretenția că emitem ju
decăți ultime, sîntem îndreptățiți să 
afirmăm, din cele văzute, că intr-un 
viitor foarte apropiat se va mai auzi 
de nume de tineri jucători ca : Deac, 
Dobrin, Ozvath (Chimica). Bardac 
(Corvinul). Popovici, Manea. Dinu 
(Farul), Scînteie (Reșița). Hodină 
(Bacău), Vasîi, Varga (Electroapara- 
taj), Grigore și Tibreanu (Craiova), 
Kulcsar (Oradea), de alți . jucători 
care, prin aptitudinile lor. au animat 
întrecerea, confirmînd speranțele, 
eforturile de formare și educare in
vestite în ei.

Din păcate, turneul s-a desfășurat 
într-un nedorit anonimat, numărul 
spectatorilor prezenți în tribune fiind 
doar de ordinul sutelor. Ne-ăm fi 
așteptat, de asemenea, ca antrenori 
delegați ai echipelor divizionare de 
seniori să fie prezenți pe' stadioane. 
N-au fost, astfel incit selecția și pro
movarea au manifestat și de această 
dată una dintre tradiționalele lor ca
rențe. Totodată, au reieșit cu preg
nanță în relief și alte aspecte nedo
rite. Dacă atributele tehnico-tactice, 
colective ori individuale, au cunos
cut, pe lîngă momentele de vîrf. 
destule căderi, în schimb faulturile, 
„teatralizările", vociferările s-au do
vedit a fi perfect stăpînite de tinerii 
jucători, pe tot parcursul celor 80 de 
minute de joc, de unde concluzia că 
la acest ultim capitol nimic nu mai 
trebuie „predat", ci, dimpotrivă, se
rios retușat! Nu ar fi de prisos dacă 
la edițiile următoare s-ar acorda o 
mai mare atenție și delegării arbitri
lor care conduc asemenea competiții, 
foarte importante, credem noi. pen
tru viitorul fotbalului, spre a fi evi
tate suspiciunile, iar valorile auten
tice într-adevăr să promoveze pe 
merit. Toate cele spuse vizează 
evident un singur scop, perspectiva 
fotbalului nostru, pe care îl dorim 
mai bun și care poate deveni mai 
bun. atîta vreme cit o însemnată 
parte dintre cei care îl practică dis
pun de tot ceea ce este necesar, de 
la talent și pînă la baza materială 
adecvată.

Gheorghe CRIȘAN 
corespondentul „Scînteii"

Britanie, a făcut. In timp ce lu
cra la un nou material izolant 
pentru întrerupători, o descope
rire apreciată ca senzațională : 
este vorba de „sticla solubilă", 
încălzind fosforul, calciul și 
oxidul de sodiu într-un creuzet 
de platină pînă la temperatura 
de 1 100 de grade, chimistul res
pectiv, pe numele său Cyril 
Drake, a obținut un material si
milar sticlei, dar conținînd oxid 
de siliciu și prezentînd extraor
dinara proprietate de a se dizol
va în apă sau în alte lichide 
organice. De la descoperire la 
utilizare drumul se pare a fi 
foarte scurt, pe măsură ce ma
terialul este studiat posibilită
țile sale de aplicare apărînd tot 
mai interesante, în ’ special în 
domeniul farmacologiei.

TELEGRAMĂ
în legătură cu avaria navei sovie

tice de pasageri „Aleksandr Suvo
rov". care s-a soldat cu pierderi de 
vieți omenești, tovarășul Constantin 
Dăscălescu. prim-ministru al Guver
nului Republicii Socialiste România, 
exprimă, printr-o telegramă. în nu
mele Guvernului Republicii Socia
liste România și al său personal, 
tovarășului Nikolai Aleksandrovici 
Tihonov, președintele Consiliului de 
Miniștri al Uniunii Republicilor So
vietice Socialiste, și Consiliului de 
Miniștri al U.R.S.S. sincere condo
leanțe, împreună cu rugămintea de 
a se transmite familiilor îndoliate 
sentimente de compasiune.

TELEAJEN

A intrat In funcțiune 
instalația de polipropilenă

La Combinatul petrochimic Telea- 
jen din Ploiești a fost pusă în func
țiune. miercuri, instalația de polipro
pilenă, care produce materie primă 
pentru industria de prelucrare a ma
selor plastice.

Noua capacitate de producție. îm
preună cu instalația de alchilare, de 
curind intrată în circuitul produc
tiv, sporește capacitatea, combinatu
lui de valorificare superioară și cu 
eficiență a materiilor prime, de rea
lizare a unor produse de înaltă cali
tate.

în telegrama adresată tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU, secretar 
general al Partidului Comunist Ro
mân, prin care colectivul combina
tului anunță acest succes, se spune, 
printre altele : „Oamenii muncii din 
Combinatul petrochimic Teleajen, 
puternic mobilizați de exemplul 
dumneavoastră luminos de slujire 
fără preget a intereselor majore ale 
poporului și patriei noastre socialis
te, acționează cu hotărîre în vederea 
încheierii pregătirilor pentru intra
rea în funcțiune a celorlalte obiec
tive care au termene de punere în 
funcțiune în acest an, conștienți că 
în acest fel își exercită pe deplin ca
litatea de producători, beneficiari și 
proprietari ai acestei avuții naționale 
ce le-a fost încredințată de societate 
spre gospodărire și înaltă valorifi
care".

t V
PROGRAMUL 1

11,00 Universul femeilor
11.50 Film serial „Bulevardul Paulista" 

— episodul 7
12,25 Moment folcloric cu Ileana Call- 

novici
12.35 Desene animate „Micuța Nell“
13,00 închiderea programului
16,00 Telex
16,05 Calculatorul șl timpul — docu

mentar
16.20 Alternante ritmice
16,30 Studioul tineretului
17.50 1001 de seri
19,00 Telejurnal
19.20 Actualitatea economică
10.35 Memoria documentelor. Puternică 

afirmare a Idealurilor poporului 
român de libertate, dreptate so
cială șl unitate națională. 135 de 
ani de la revoluția de la 1848

19,55 Fotbal : Suedia — România In 
preliminariile campionatului euro
pean. Transmisiune directă de la 
Stockholm

21.50 Discorama
22.20 Telejurnal

PROGRAMUL t
19,00 Telejurnal
19.20 Tezaur folcloric
19.50 Curier cetățenesc
20,00 Concertul orchestrei simfonice a 

Radiotelevlziunli. Dirijor : Cristian 
Brîncuș, In pauză : Cronica muzi
cală

22.20 Telejurnal

PRONOEXPRES
NUMERELE EXTRASE

LA TRAGEREA DIN 8 IUNIE 1983
Extragerea I : 31 32 23 22 15 41
Extragerea a Il-a : 20 6 33 44 11 16
Fond total de cîștiguri : 827 292 Iei.

Embleme ale înnoirilor
în milenara vale a Nilului

La Ismailia, in apropierea celor 
două lacuri denumite „Amare" (da
torită compoziției chimice a sub
stanțelor dizolvate in apele lor), 
in mijlocul unui parc de o rară 
frumusețe, se inalță o clădire mo
dernă, cu mai multe etaje. Este 
noul sediu al Administrației Cana
lului Suez, construit la începutul 
anilor ’70 pentru a răspunde rolu
lui tot mai important pe care îl are 
renumita cale de apă in viața eco
nomică a țării și in traficul comer
cial internațional. Căci, la peste o 
sută de ani de la inaugurarea sa 
(1869), canalul și-a schimbat radical 
înfățișarea, devenind o arteră de 
mare capacitate, capabilă să pri
mească nave de pină la 150 000 tone 
și să asigure un flux continuu in 
ambele sensuri.

Această transformare, care a fost 
însoțită de o amplă reconstrucție 
a localităților din jur, constituie 
rezultatul acțiunii de lărgire și mo
dernizare a canalului începute in 
anul 1975 și încheiate (primă eta
pă) in noiembrie 1980. Ea are re
percusiuni din cele mai favorabile 
asupra economiei egiptene în an
samblu. Intr-o declarație făcută la 
6 iunie, Machour Ahmed Machour, 
președintele Administrației Canalu
lui Suez, a arătat că in primele 
cinci luni ale acestui an veniturile 
realizate de Egipt din traficul pe 
Suez au fost de 412 milioane do-' 
lari și că la sfîrșitul anului se vor 
ridica la 1 miliard 100 milioane de 
dolari — ceea ce reflectă sporirea 
continuă a traficului intre Medi- 
terana și Oceanul Indian. Din 1975 
și pînă in 1982 calea de apă a fost 
tranzitată de 2,12 miliarde tone de 
mărfuri, adică 16 la sută din volu
mul comerțului mondial. Președin
tele Administrației canalului a a- 
nunțat că in curind va incepe cea 
de-a doua etapă de lărgire a arte
rei, astfel incit să poată avea acces 
nave cu o capacitate de 270 000 tone.

Eforturile depuse pentru moder
nizarea canalului și pentru recon
strucția localităților Port Said, 
Ismailia, Suez constituie doar un 
aspect al activității constructive, 
multilaterale desfășurate de poporul ‘ 
egiptean in vederea propășirii țării. 
Cind călătorești de la Cairo spre 
Alexandria, al doilea oraș ca mă
rime al țării și principalul ei cen
tru industrial, sau spre sud, de-a

........ ....... Z—A
DIN ȚĂRILE SOCIALISTE

R. P. MONGOLĂ:
Ulan Bator își sporește zestrea 

industrială
Printre noile obiec

tive economice ale 
capitalei R.P. Mongo
le se numără o fila
tură de lină — una 
din principalele ma
terii prime ale tării — 
cu o capacitate de 
producție de 3 500 
tone de fire pe an. 
Noua fabrică permite 
extinderea de peste 
două ori a industriei 
de prelucrare a linii, 
asigurînd în întregi
me cu fire unitățile 
producătoare de stofe, 
tricotaje de lină și 
covoare ale tării. 65 
la sută din procesele 
tehnologice și cea 
mai mare parte a

transporturilor inter
ne, între secții, sint 
mecanizate. Majorita
tea colectivului de 
peste 1 200 de munci
tori ai întreprinderii 
o constituie tinerii, 
mai ales fetele.

Tot de curind a in
trat în funcțiune. în 
cadrul combinatului 
de mobilă, o fabrică 
de cartoane, a cărei 
producție va contribui 
la reducerea conside
rabilă a importului. 
Fabrica folosește drept 
materie primă pentru 
cele 14 tipuri de car
toane pe care le pro
duce, maculatura. Ast
fel, se rezolvă si pro

R. D. GERMANĂ:
Computerele și transportul feroviar
Electrificarea căilor 

ferate, pe care se rea
lizează volumul prin
cipal al transporturi
lor de mărfuri în R.D. 
Germană, constituie 
una dintre principa
lele sarcini din dome
niul modernizării a- 
cestui sector în cursul 
actualului _ cincinal. 
Noi și noi tronsoane 
de linii sînt electrifi
cate fără întreruperea 
traficului, într-un vii
tor apropiat, trenurile 
cu tracțiune electrică 
vor putea circula în
tre porturile de la 
țărmul Balticii și lo
calitățile din sudul 
țării. în actualul cin
cinal vor fi electrifi
cate linii însumînd 
770 km. Astfel, aproa
pe o treime din tota
lul transporturilor fe

R. S. CEHOSLOVACĂ:
Flota maritimă a unei țări 

„pur continentale"
De la prima navă 

maritimă, lansată in 
anul 1952, flota co
mercială cehoslovacă 
s-a dezvoltat conti
nuu, navele ei stră
bat mările și oceanele 
globului, în ciuda fap
tului că Cehoslovacia 
se află în inima con
tinentului european, 
departe de orice ieșire 
directă la mare. în 
prezent, ea dispune 
de 14 nave cu un de
plasament total de 
264 235 tone, dotate cu 
echipamente tehnice 
și de navigație mo

roviare ale tării se va 
realiza, pînă la sfîrși- 
tul anului 1985. pe 
linii electrificate.

Dacă extinderea re
țelei de linii electri
ficate asigură spori
rea capacității de 
tranzit a căilor ferate 
și. implicit, reducerea 
costisitoarelor trans
porturi cu vehicule 
auto, înlocuirea loco
motivelor diesel cu 
mijloace electrice de 
tracțiune permite re
ducerea considerabilă 
a consumului de com
bustibili lichizi. Spe
cialiștii din R.D.G. au 
realizat, totodată, o 
locomotivă electrică 
perfecționată. care 
consumă cu 15 la sută 
mai puțină energie e- 
lectrică decît predece
soarea ei. Locomotiva

derne. Cea mai mare 
navă maritimă ceho
slovacă este „Vitko- 
vice". cu un deplasa
ment de 41 207 tone. 
Flota maritimă co
mercială a R.S. Ceho
slovace a fost consti
tuită pentru a se pu
tea face față nevoilor 
crescînde de transport 
legate de dezvoltarea 
schimburilor comer
ciale externe. Navele 
maritime sub pavilion 
cehoslovac acostează 
in diferite porturi eu
ropene, legătura cu 
țara fiind asigurată.

vremea
Timpul probabil pentru intervalul 9 

Iunie ora 21 — 12 Iunie ora 21. In țară: 
Vremea va fl in general frumoasă și va 
continua să se încălzească ușor. Cerul 
va fi variabil, mai mult senin noaptea 
și dimineața. La începutul intervalului, 
înnorărl mai accentuate se vor semnala 
în nord-vestul tării în ultimele zile, cînd 
pe alocuri vor cădea ploi sub formă de 
averse însoțite de descărcări electrice.

lungul văii Nilului, pretutindeni 
apar in fața ochilor imaginile mun
cii perseverente pentru valorifica
rea resurselor naționale, pentru re
construcția și transformarea vechi
lor localități. Din loc in loc se dis
ting siluetele unor mari întreprin
deri industriale cum sint renumitul 
combinat siderurgic de la Heluan, 
uzina de aluminiu Nag Hamadi, 
complexul textil Mehala El Kobra 
sau liniile de înaltă tensiune ale 
hidrocentralei de la Assuan — toa
te oferind laolaltă un tablou edifi
cator al drumului de ample trans-

Insemnări de călătorie 
din R. A. Egipt * i 

blema prelucrării de
șeurilor de hîrtie.

în curs de con
strucție se mai află o 
fabrică de tricotaje și 
una de blănuri.

Paralel cu apariția 
unor noi întreprinderi, 
se extind și se mo
dernizează si cele 
vechi. Astfel, de pildă, 
noua secție a uzinei 
de reparat autovehi
cule a permis dubla
rea capacității acestei 
unități. Lucrări de re
construcție se desfă
șoară. de asemenea, 
într-o serie de între
prinderi textile, din 
industria pielăriei și 
din industria alimen
tară.

dispune de un compu
ter care stabilește vi
teza optimă pentru 
diferite sectoare de 
cale.

O a doua direcție 
de modernizare a 
transporturilor fero
viare ale R.D.G. o 
constituie conteineri- 
țzarea. Primele con- 
teinere și-au făcut 
apariția acum 11 ani ; 
în prezent, pe căile 
ferate ale tării circulă, 
săptămînal, peste 500 
de garnituri încărcate 
cu conteinere. Pe te
ritoriul țării au fost 
create cîteva zeci de 
puncte pentru primi
rea și expedierea con- 
teinerelor, unele din
tre aceste puncte fiind 
conectate la zeci de 
întreprinderi indus
triale.

firește, pe căi ferate 
sau rutiere. Aceste 
nave transportă îndeo
sebi materii prime mi
nerale, produse chi
mice, cereale, metale 
feroase și produse 
metalice, cocs si alte 
mărfuri.

Pe lîngă satisfacerea 
Cerințelor de materii 
prime ale diferitelor 
întreprinderi din tară, 
navele maritime ceho
slovace efectuează și 
un important volum 
de prestări de servi
cii pentru beneficiari 
străini.

Vîntul va sufla slab pînă Ia moderat. 
Temperaturile minime vor fi cuprinse 
Intre 7 și 17 grade, izolat mai coborîte 
în estul Transilvaniei, iar maximele în
tre 20 și 30 de grade, pe alocuri mal 
ridicate. Dimineața, local, ceată în Tran
silvania și la munte. In București : 
Vremea va fl frumoasă șl va continua 
să se încălzească ușor. Cerul va fl va
riabil, mai mult senin. Vîntul va sufla 
în general slab. Temperaturile minime 
vor fi cuprinse între 10 și 13 grade, iar 
cele maxime între 27 și 30 de grade, mai 
ridicate la sfîrșitul intervalului. (Ileana 
Mihăilă, meteorolog de serviciu).

obiectiv de frunte pentru fiecare 
locuitor al țării, ținind seama de 
faptul că populația Egiptului, astăzi 
de 44 milioane de locuitori, va 
ajunge la 70 milioane in anul 2000. 
Se prevede ca in fiecare an supra
fața terenurilor nou introduse in 
circuitul agricol să fie de 150 000 
feddani, acestui sector al activită
ții economice urmînd să i se acorde 
prioritate in programele de dezvol
tare viitoare. Dealtfel, in cadrul 
planului de 5 ani (1982—1987), to
talul investițiilor se va ridica la 
28,2 miliarde lire, din care o mare 
parte va fi destinată dezvoltării in
dustriei și agriculturii, reconstruc
ției zonelor afectate odinioară de 
război, printre care și a Sinaiului.

Animat de sentimente de solida
ritate militantă cu lupta popoarelor 
arabe, a tuturor popoarelor pentru 
dezvoltare de sine stătătoare, pen
tru progres și bunăstare, poporul 
român urmărește cu viu interes și 
simpatie eforturile poporului egip
tean. Intre Republica Socialistă 
România și Republica Arabă Egipt 
s-au statornicit și se dezvoltă trai
nice relații de prietenie și colabo
rare. Astfel, în ultimii ani s-a în
registrat o creștere a schimburilor 
comerciale și au prinsuviață o serie 
de importante acțiuni de coopera
re, ca de exemplu uzina de pro
duse sodice de la El Mex (Alexan
dria), fabrica de acid sulfuric Abu 
Zaabal, complexul de preparare a 
fosfaților de la Hamrawein ș.a. Cele 
două țări au puncte de vedere co
mune sau apropiate în numeroase 
probleme ale vieții internaționale, 
R.A. Egipt acordînd o înaltă apre
ciere poziției României cu privire 
la căile de soluționare pașnică a 
situației din Orientul .Mijlociu.

Pornind de la aceste premise fa
vorabile, Sste evident că apropia
tele convorbiri la nivel înalt dintre 
președinții Nicolae Ceaușescu șl 
Hosni Mubarak, prilejuite de vizi
ta oficială in țara noastră a șefu
lui statului egiptean, vor reprezenta 
un nou moment de mare importanță 
în evoluția mereu ascendentă a re
lațiilor dintre cele două țări și po
poare, vor deschide noi orizonturi 
rodnice conlucrării reciproc avan
tajoase.

Nicolae N. LUPU



Edificarea noii ordini economice internaționale 
a devenit un imperativ al contemporaneității

Dezbaterile celei de-a Vl-a sesiuni a Conferinței Națiunilor Unite

pentru Comerț și Dezvoltare
BELGRAD 8 — Trimisul Agerpres, Ilie Șerbăriescu, transmite : în 

plenara celei de-a Vl-a sesiuni a U.N.C.T.A.D. au continuat miercuri 
dezbaterile generale. în ciuda diversității abordărilor și căilor de re
glementare propuse, dezbaterile relevă îngrijorarea profundă a comu
nității internaționale în legătură cu dificultățile grave din economia 
mondială și efectele crizei economice, necesitatea de a se explora în 
comun o serie de soluții pe termen scurt și de perspectivă mai înde
lungată, recunoașterea realității că nu poate exista o înviorare a eco- 

fă'ră sprijinirea eficientă a eforturilor 
de dezvoltare.

nomiei statelor industrializate 
de progres ale țărilor in curs

în discursul său. Andrei Lukanov, 
vicepreședinte al Consiliului de Mi
niștri al R. P. Bulgaria, a subliniat 
situația deosebit de complexă și 
de gravă ■ a economiei mondiale, 
adăugind că actuala sesiune a 
U.N.C.T.A.D. trebuie să contribuie la 
întărirea păcii, la înțelegerea reci
procă și la cooperarea între state. 
El a menționat. în context, impac
tul distructiv al cursei .înarmărilor 
asupra economiei mondiale, care a 
devenit mai puternic si mai evident ’ 
decît orieînd.

Abordind o serie de probleme. ac
tuale ale economiei mondiale și. ale 
relațiilor economice internaționale, 
vorbitorul a arătat .că, pentru redu
cerea repercusiunilor grave pe care 
criza din țările capitaliste le are 
asupra economiilor țărilor în cura de 
dezvoltare, sint necesare o serie de 
măsuri urgente. Ele nu pot fi însă 
eficiente dacă nu vizează esența re
lațiilor economice internaționale, 
disproporțiile și discrepanțele- din 
diviziunea internațională a muncii și 
din repartiția bunăstării pe glob — 
a subliniat vorbitorul. Cauzele ac
tualei crize mondiale trebuie căutate 
în- anacronismul și contradicțiile 
structurilor economice contempo
rane, iar pentru depășirea actualelor 
dificultăți este necesar să se refor
meze tocmai aceste structuri. Luka
nov a reliefat necesitatea respectării 
principiilor și normelor de bază ale 
relațiilor economice internaționale, 
renunțîndu-se la politica restricții
lor, sancțiunilor și ■ embargourilor.

Elaborarea unui „program concer
tat pentru relansarea economică 
globală și pentru dezvoltarea „lumii 
a treia" constituie cea mai impor
tantă sarcină a actualei sesiuni a 
Conferinței Națiunilor Unite pentru 
Comerț și Dezvoltare (U.N.C.T.A.D.) — 
a declarat Svenn Stray, ministrul 
afacerilor externe al Norvegiei. El a 
propus ca reuniunea să adopte un 
document intitulat „Declarația de la 
Belgrad", care să recunoască și să 
sublinieze existența unei „interde
pendențe vitale între reactivarea 
procesului de dezvoltare și redresarea 
economică". Vorbitorul a apreciat că 
sesiunea din capitala iugoslavă se 
poate dovedi fructuoasă dacă, la ea, 
va prevala spiritul de înțelegere și 
cooperare; J

Ministrul norvegian s-a pronun
țat pentru o mai mare liberalizare 
a importurilor provenind din țările 
în cuts de dezvoltare și pentru mo
bilizarea „de noi resurse financiare 
destinate procesului dezvoltării, care 
să se realizeze prin intermediul 
Băncii Mondiale, al Programului 
Națiunilor Unite pentru Dezvoltare, 
al băncilor regionale, precum și pe 
plan bilateral".

Svenn Stray a anunțat că Norve
gia va continua să aloce cel puțin 
1 la sută din produsul său național 
brut pentru acordarea de asistență 
țărilor în curs de dezvoltare.

Kurt Furgler, ministrul elvețian al 
economiei, a subliniat în intervenția 
sa că situația economică mondială 
este foarte gravă și că nici- o țară nu 
poate întreprinde în. mod izolat mă
suri’ eficiente. Potrivit aprecierii 
sale; aceasta oferă reuniunii de la 
Belgrad o și mai mare importanță.

Ministrul elvețian a declarat că 
sprijină ideea unui transfer adecvat 
de resurse financiare publice și par
ticulare care să ajute țările în curs 
de dezvoltare în aplicarea politicii 
lor de ajustare economică ; cu toate 
acestea, el s-a alăturat altor țări 
occidentale, în special membre ale 
C.E.E.. apreciind că problema dato
riilor externe trebuie soluționată în 
mod Individual pentru -fiecare țară 
în parte.

Furgler a condamnat, pe de altă 
parte, protecționismul din comerțul 
internațional și a relevat urgența in
stituirii cît mai rapide a unui fond 
comun pentru stabilizarea prețurilor 
la materiile prime.

Ministrul de externe al Venezue- 
!eî, Jose Alberto Zambrano Velasco, 
a subliniat necesitatea stabilirii unui 
dialog autentic, într-o atmosferă sin
ceră și constructivă, pentru depăși
rea actualelor dificultăți economice

mondiale. El a adăugat că aceasta se 
impune cu o ațît mai mare strin
gență cu cit actuala sesiune de la 
Belgrad se desfășoară în condiții atit 
de critice. Lumea se află pe margi
nea prăpastie!, a spus el. iar răbda
rea multor popoare, care resimt din 
greu povara crizei economice și so
ciale, a fost prea mult timp pusă la 
încercare.

Vorbitorul s-a pronunțat pentru 
acțiuni urgente și pentru reforme 
cuprinzătoare și concrete în dome
niile comerțului și plăților externe.

dente In mare măsură de veniturile 
provenind din exporturi — a decla
rat ministrul japonez de externe, 
Shintaro Abe. El și-a exprimai 
speranța că actuala . sesiune a 
U.N.C.T.A.D. va stimula eforturile 
în direcția instituirii urgente a unui 
fond comun pentru produsele de 
schimb.

Dificultățile cu care se confruntă 
omenirea în prezent — a afirmat, de 
asemenea, vorbitorul — nu pot fi 
depășite prin acțiuni individuale, 
nici o strategie neputind fi eficientă 
dacă nu sint luate in considerare 
interconexiunile multilaterale ce ca
racterizează relațiile economice in- 

. ternaționale.
Ministrul .japonez nu s-a referit, 

însă, în discursul său, la cererea ță
rilor în curs de dezvoltare privind 
lansarea negocierilor globale și in
staurarea noii ordini economice in
ternaționale. El a sugerat, în 
schimb, o „nouă abordare a coope-

Pentru depășirea manifestărilor crizei eco
nomice este necesară restructurarea radi
cală a relațiilor economice internaționale
Abolirea măsurilor protecționiste - cerință 
indispensabilă în vederea unei dezvoltări 
sănătoase a schimburilor comerciale
Statornicirea unui raport echitabil între 
prețurile materiilor prime și cele ale pro
duselor industriale constituie o condiție 
de bază pentru succesul eforturilor de 
dezvoltare ale țărilor lumii a treia
O opinie larg împărtășită de participanți: 
lansarea negocierilor globale Nord-Sud nu 
mai poate suferi amînări

Ministrul vest-german al econo
miei, Otto Lambsdorff — care a pre
zentat și pozițiile Pieței comune, 
întrucît R.FG. asigură în actuala 
perioadă președinția organismelor 
C.E.E. — a apreciat că schimburile 
comerciale reprezintă cheia creșterii 

. economice și a dezvoltării și a subli
niat, .în consecință, că abolirea tu
turor barierelor proțecționiste din co
merțul mondial este indispensabilă 
pentru redresarea economică. ....

Ministrul vest-german a .prezentat 
poziția de principiu a ,;celor zece" 
privind sprijinirea activităților țări
lor din „Grupul celor 77", dar a evitat 
să precizeze modul în care statele 
cele mai dezvoltate din lume vor 
transpune în mod concret în practică 
intenția lor de a spori asistența. In 
context, vorbitorul a apreciat pozi
tiv „Platforma de la Buenos Aires", 
care conține cerintele și .propunerile 
țărilor în curs de dezvoltare mem
bre ale „Grupului celor 77". — „o 
contribuție utilă la lucrările sesiunii 
U.N.C.T.A.D.". Politicile economice 
ale țărilor dezvoltate — a spus minis
trul vest-german — trebuie să. urmă
rească întărirea și consolidarea re
dresării economice, ale cărei semne 
și-au făcut apariția, ceea ce implică 
promovarea unei creșteri economice 
susținute și neinflaționiste, scă
derea dobînzilor, încurajarea activi
tății investiționale. efectuarea de 
ajustări structurale, menținerea des
chisă a piețelor și renunțarea la mă
surile protecționiste.

El a anunțat că Piața comună va 
ratifica acordul privind constituirea 
fondului comun de finanțare a 
stocurilor de materii prime, propus 
de țările în curs de dezvoltare. în 
vederea stabilizării piețelor și prețu
rilor unor produse primare. In ceea 
ce privește problema datoriilor ex
terne ale țărilor în curs de dezvol
tare. vorbitorul a arătat că Piața co
mună este favorabilă unei soluționări 
mai degrabă printr-o abordare de la 
tară la țară, decit printr-o abordare 
globală.

Stabilitatea prețurilor la produ
sele de .schimb este foarte impor
tantă pentru dezvoltarea constantă a 
economiei mondiale și, in special, a 
țărilor în cuns de dezvoltare, depen-

rării", care să pornească de la ne
cesitatea menținerii și întăririi sis
temului liberului schimb și a promo
vării unor politici de ajustare eco
nomică, a stabilizării prețurilor la 
produsele de schimb și a asigurării 
unui flux de capital spre țările in 
curs de dezvoltare care acționează 
pentru aplicarea ajustărilor econo
mice.

Totodată, el a cerut țărilor în curs 
de dezvoltare să facă eforturi mai 
mari în direcția satisfacerii din re
surse proprii a nevoilor de asistență.

Shintaro Abe a afirmat că Japonia 
sprijină realizarea unor perfecțio
nări ale actualului sistem de relații 
economice, dar nu schimbarea sa 
radicală.

în discursul său, directorul general 
al Fondului Monetar Internațional, 
Jacques de LarosiCre, a apreciat că 
în ciuda unor semne de redresare e- 
conomică în statele industrializate — 
exprimate, între altele, prin „tranzi
ția spre un climat neinflaționist" — 
și a eforturilor de dezvoltare depuse 
de țările din lumea a treia, situația 
economică mondială rămîne dificilă, 
cele mai afectate de criză fiind țări
le în curs de dezvoltare.

în context, vorbitorul a atras a- 
tenția asupra „celei mai înalte res
ponsabilități de care trebuie să dea 
dovadă toate țările lumii, pentru a 
nu se ajunge la un nou val inflațio
nist, care să anuleze progresele în
registrate".

Jacques de Larosiere a declarat că 
Fondul Monetar Internațional, care 
urmărește cu atenție procesele și 
tendințele din sistemul economic și 
financiar mondial, va depune efor
turi pentru a sprijini evoluțiile ce 
duc la relansarea activităților eco
nomice si la stabilizare.

Ministrul comerțului șl navigației 
al Republicii Sri Lanka, Lalith Athu- 
lathmudali, a subliniat că „efectele 
crizei economice mondiale sînt gre-

le și de lungă durată, dar pentru ță
rile în curs de dezvoltare ele sint 
dezastruoase".

„De aceea — a adăugat vorbito
rul — nu trebuie să ne mirăm ,că 
țările în curs de dezvoltare, după 
scăderea prețurilor materiilor prime 
și sporirea masivă a ratei dobînzilor, 
nu. sint în măsură să-și plătească 
datoriile lor externe". în continuare, 
vorbitorul a evidențiat, legătura 
directă care există între progresul 
țărilor în curs de dezvoltare și relan
sarea activităților economice în sta
tele industrializate. „Aceste procese 
— a spus el — sint interdependente, 
dar comunitatea internațională are 
datoria să adopte măsuri suplimen
tare, indispensabile pentru îmbună
tățirea situației țărilor în cuns de 
dezvoltare".

Șeful delegației Republicii Zim
babwe, Bernard Chidzero, ministrul 
finanțelor și planificării economice, 
a accentuat, în discursul său, faptul 
că „ieșirea din actuala situație eco
nomică internațională dificilă tre
buie căutată împreună și urgent de 
către toate statele lumii". El a de
clarat că delegația sa sprijină pe 
deplin concluziile celei de-a VII-a 
Conferințe la nivel înalt a tăriilor 
nealiniate de la Delhi și platforma 
elaborată de „Grupul celor 77“ al ță
rilor- în curs de dezvoltare la reu
niunea de la Buenos Aires „ca 
punct de plecare pentru rezolvarea 
problemelor ridicate de actuala cri
ză economică".

„Sintem îngrijorați — a spus el — 
de trecerea sub tăcere in declarația 
reuniunii la nivel înalt de la Wil
liamsburg a principalelor șapte state 
industrializate occidentale a proble
mei prețurilor la materiile prime, 
care afectează grav interesele majo
rității țărilor în curs de dezvoltare. 
In actualele condiții, cea de-a Vl-a 
sesiune a U.N.C.T.A.D. trebuie să 
acorde o atenție specială acestei pro
bleme, deoarece viitorul unui mare 
număr de țări din lumea a treia de
pinde în mare măsură de rezolvarea 
ei echitabilă".

„Sesiunea a Vl-a a U.N.C.T.A.D. 
reprezintă o ocazie unică pentru a se 
pune bazele unei noi cooperări eco
nomice internaționale — a declarat 
ministrul economiei al Republicii 
Elene. Gerasimos Arsenis. Țările 
participante la reuniunea noastră 
trebuie să se angajeze în favoarea 
unei politici de dezvoltare, de utili
zare deplină a forței de muncă și de 
edificare a unui sistem comercial di
namic si deschis". Șeful delegației 
elene a apreciat că problemele res-_ 
tructurării sistemului financiar inter-' 
național trebuie să se bucure de prio
ritate la sesiunea U.N.C.T.A.D.. rele- 
VÎnd.-.în special, necesitatea .identifi
cării unor surse suplimentare de fi
nanțare a dezvoltării' și a unei .utili
zări mai flexibile a posibilităților o- 
ferite de F.M.I. prin sistemul „drep
turilor speciale de tragere". Greciai — 
a declarat vorbitorul — consideră că 
platforma de la Buenos Aires repre
zintă o contribuție inestimabilă a ță
rilor în curs de dezvoltare la lucră
rile U.N.C.T.A.D.-VI.

Ministrul comerțului exterior , al 
Cehoslovaciei, Bohumil Urban, a 
evidențiat, în discursul său, impor
tanța deosebită a actualei sesiuni a 
U.N.C.T.A.D. și a exprimat sprijinul 
delegației sale față de hotăririle și 
recomandările celei de-a VII-a Con
ferințe la nivel înalt de la Delhi a 
țărilor nealiniate și reuniunii 
„Grupului celor 77“ de la Buenos 
Aires. Apreciind că problemele eco
nomice ale lumii au devenit, în de
ceniul trecut și în actualul deceniu, 
foarte grave, și că situația economică 
generală a lumii cunoaște o 
e tag.na.re, vorbitorul a cerut ca 
U.N.C.T.A.D.-VI să adopte măsuri 
concrete pentru democratizarea în
tregului sistem al relațiilor econo
mice internaționale, pentru dezvol
tarea unei cooperări economice ba
zate pe egalitate și pentru instaura
rea unei noi ordini economice mon
diale.

Ministrul cehoslovac a prezentat o 
serie de date ilustrând dezvoltarea 
relațiilor economice ale țării sale cu 
celelalte state ale lumii, în special 
cu țările în curs de dezvoltare.

TEHERAN 8 (Agerpres). — în con
tinuarea vizitei oficiale pe care o 
efectuează la Teheran, ministrul afa
cerilor externe al Republicii Socia
liste România, tovarășul Ștefan An
drei, a avut îhtîlniri cu Habibollah 
Asgar-Owladi Musalman. ministrul 
comerțului. și Mohammad Taqi 
Banki, ministru secretar de stat, șe
ful Organizației Planului și Bugetu
lui.

în cursul Întrevederilor, exprimîn- 
du-se satisfacția față de raporturile 
de cooperare existente între cele

două țări, au fost examinate unele 
posibilități de amplificare și diversi
ficare a acestora, îndeosebi pe plan 
economic, în vederea creșterii schim
burilor comerciale și a intensificării 
cooperării economice pe baze reci
proc avantajoase.

La întâlnirile desfășurate într-o at
mosferă cordială au fost prezenți 
ambasadorul României la Teheran, 
Nicolae Ștefan; și ambasadorul Ira
nului la București, 
ian.

Primul ministru al Indiei l-a 
pe ambasadorul român

DELHI 8 (Agerpres) — Din par
tea tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Co
munist'Român, președintele Repu
blicii Socialiste România, au fost 
transmise Indirei Gandhi, președin
tele' partidului Congresul Național 
Indian (I), prim-ministru al Repu
blicii India, un călduros mesaj de 
salut, cele . mai bune urări de să
nătate și fericire personală, de pro
gres, prosperitate și pace pentru 
poporul indian prieten.

Mulțumind călduros pentru mesaj, 
Indira Gandhi a transmis tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu și tovarășei 
Elena Ceaușescu cele mai calde 
urări de sănătate șl fericire perso

Convorbiri la nivel 
înalt turco-bulgare

ANKARA 8 (Agerpres). — La 
Ankara s-au încheiat convorbirile 
dintre președintele Kenan Evren și 
președintele Consiliului de Stat al 
R.P. Bulgaria, Todor Jivkov, aflat 
într-o vizită oficială în Turcia. Cei 
doi șefi de stat — relatează agenția 
B.T.A. — au procedat la un amplu 
schimb de păreri asupra unor pro
bleme internaționale actuale, eviden
țiind că una dintre principalele sar
cini ale contemporaneității este re
ducerea încordării și adoptarea unor 
măsuri concrete de dezarmare. S-a 
afirmat hotărirea celor două țări de 
a contribui la reglementarea proble
melor existente în Peninsula Balca
nică. în Europa și în întreaga lume, 
prin dialog constructiv și întărirea 
încrederii reciproce.

ADDIS ABEBA

ADDIS ABEBA 8 (Agerpres). — 
La Addis Abeba au început lucrări
le celei de-a 19-a reuniuni la nivel 
inalt a Organizației Unității Afri
cane (O.U.A.), la care participă șefi 
de stat-și de guvern din peste 34 de 
țări ale Africii — transmit agențiile 
internaționale de presă.

Cuvîntul de deschidere a fost 
rostit de Daniel Arap Moi, președin
tele în exercițiu al O.U.A.

Pentru o soluționare justă 
și durabilă a problemelor 

din America Centrală
Reuniunea unor partide 

comuniste și muncitorești
SAN JOSE 8 (Agerpres). — La San 

Jose a avut loc o reuniune a repre
zentanților partidelor comuniste si 
muncitorești din Columbia. Costa 
Rica, Mexic, Panama și Venezuela, 
consacrată examinării situației din 
America Centrală și bazinul Caraibi
lor. In declarația dată publicității la 
încheierea lucrărilor — relatează a- 
genția T.A.S.S. — se subliniază în
grijorarea partidelor comuniste si 
muncitorești din cele cinci țări lati- 
no-americane față de deteriorarea si
tuației din America Centrală. Docu
mentul dă o înaltă apreciere inițiati
vei politice și diplomatice a „grupu
lui de la Contadora" — Columbia, 
Mexic. Panama și Venezuela — in 
vederea soluționării juste și durabile 
a problemelor centramericane.

Ahmad Ajallooe-

primit

sentimentele salenală, împreună cu 
de adîncă prietenie și admirație, iar 
poporului român prieten — urări de 
progres și prosperitate.

Schimbul de mesaje a fost prile
juit de primirea în vizită de rămas 
bun, de către Indira Gandhi, a am
basadorului României în India, Du
mitru Niculescu, la încheierea mi
siunii sale în această țară.

„Țările nealiniate 
pot și trebuie să 

contribuie 
la soluționarea 

problemelor 
internaționale" 

Un interviu al președintelui 
Egiptului, Hosni Mubarak

CAIRO 8 (Agerpres). — Intr-un in
terviu acordat agenției Taniug, pre
ședintele Egiptului, Hosni Mubarak, 
a subliniat necesitatea unei orientări 
mai pronunțate a statelor nealiniate 
spre cooperarea economică recipro
că. .Șeful statului egiptean a adău
gat. că țările nealiniate pot și tre
buie sa contribuie la soluționarea 
problemelor internaționale, situîn- 
du-se pe o poziție principială, care 
nu .exclude , promovarea unor relații 
normale și prietenești cu țările din 
Est și din Vest.

Hosni Mubarak s-a pronunțat pen
tru soluționarea neîntârziată a crizei 
din Orientul Mijlociu pe calea trata
tivelor și a reafirmat sprijinul țării 
sale, fată de Liban și cauza palesti
niană— relevă agenția Taniug.

-

Ample acțiuni și luări de poziție
împotriva cursei înarmărilor, 

pentru pace și dezarmare 
„0 conflagrație atomica nu ar avea nici învingători 

și nici învinși"
STOCKHOLM 8 (Agerpres). - Cei 

150 de participanți la a doua con
ferință națională suedeză „Medicii 
împotriva armelor nucleare", care 
se desfășoară la Lulea, s-au anga
jat, in numele a 3 fiOO de colegi ai 
lor, să militeze activ împotriva pe
ricolului unui război termonuclear, 
subliniind că prevenirea acestuia 
este singura metodă eficientă de 
luptă împotriva lui.

In-intervenția sa la congres, me
dicul și scriitorul suedez P. C. Jer- 
sild a declarat că proiectata sta
ționare de noi rachete nucleare 
americane cu rază medie de ac
țiune în Europa occidentală consti
tuie o agravare primejdioasă a 
cursei înarmărilor nucleare. El a re- ) 
levat că o conflagrație atomică nu 
va putea fi cîștigată de nimeni și 
s-a pronunțat pentru crearea de 
zone denuclearizate.

începerea lucrărilor in comitete
Paralel cu dezbaterile generale ale 

sesiunii au început și lucrările în 
comisii, constituite pe principalele 
probleme — produse de bază, co
merț. finanțe și altele. în cadrul Co
mitetului pentru materiile prime, 
majoritatea participanților s-au pro
nunțat pentru ca actuala conferință 
să facă un pas înainte pe acest plan, 
avertizînd că cea mai mare parte a 
acordurilor și recomandărilor de 
pînă acum au rămas literă moartă.

Problema materiilor prime este una 
dini problemele-cheie pe care o va 
dezbate U.N.C.T.A.D.-VI, nu numai 
în cadrul acestui comitet., ci și- în 
cadrul dezbaterilor generale. Pretu
rile extrem de-„scăzute la materiile 
prime de pe piața mondială aU adus 
unele țări în curs de dezvoltare în- 
tr-o situație foarte dificilă. De pe 
urma exportului de materii prime 
aceste țări realizează peste 60 la sută 
din' venitul lor în devize. S-a subli
niat că din cauza preturilor prea mici 
țările în cuns de dezvoltare nil pot 
realiza devize, ceea ce înseamnă că

nu-și pot achita nici datoriile externe 
tot mai mari. De asemenea, nici ță
rile dezvoltate nu-și pot plasa măr
furile pe piața țărilor în curs de 
dezvoltare, deoarece acestea din urmă 
nu dispun de resurse financiare ne
cesare.
.In cadrul Comitetului pentru „Pro

bleme diverse", reprezentantul Tan
zaniei •— care a vorbit în 
numele „Grupului celor 77“ —
a' subliniat importanta strategiei 
dezvoltării tehnologice, care ne
cesită schimbări calitative și pe ter
men lung, în țările în curs de dezvol
tare. cit și schimbarea radicală a 
atitudinii stațelor care dispun de cu
noștințe tehnologice. De asemenea, 
aceasta presupune și un ajutor de 
specialitate mai mare, care să fie 
acordat. îndeosebi țărilor celor mai 
puțin dezvoltate. In ce privește stra
tegia. domeniile fundamentale vor fi 
alimentația,, energetica, obiectivele 
capitale și investițiile. De asemenea, 
o atenție deosebită 6e va acorda co
laborării dintre țările în cuns de dez
voltare pe baza avantajului reciproc.

întrevederi ale conducătorului delegației române
BELGRAÎX 8 (Agerpres). — Repre

zentantul personal al tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. președintele Re
publicii Socialiste România, la cea 
de-a Vl-a sesiune a Conferinței Na
țiunilor Unite pentru Comerț și Dez
voltare (U.N.C.T.A.D.). tovarășul 
Manea Mănescu. vicepreședinte al 
Consiliului de Stat, conducătorul de
legației române la sesiune, a ’avut 
întâlniri cu Andrei Lukanov. vice
președinte

al R,P. Bulgaria. Otto Lambsdorff, 
ministrul economiei al R.F. Germa
nia. dr. Sulaiman Abdul Aziz Al- 
Salim. ministrul comerțului al Ara- 
biei Saudite. precum si cu șefi ai 
altor delegații participante la 
U.N.C.T.A.D.-VI.

. în cursul convorbirilor au fost a- 
bordate probleme de pe ordinea de zi 
a reuniunii, precum și aspecte ale 
dezvoltării relațiilor economice din
tre România și țările respective.

„Nu! — Instalării de noi rachete nucleare americane 
pe teritoriul Europei Occidentale"

COPENHAGA 8 (Agerpres). — 
Comitetul Central al Partidului 
Comunist din Danemarca a salutat 
hotărirea adoptată de Folketing 
(parlamentul tării) prin care se 
cere guvernului să militeze pentru 
înghețarea arsenalelor militare, 
împotriva planurilor N.A.T.O. de 
instalare de noi rachete nucleare 
americane cu rază medie de ac
țiune în Europa occidentală. In-

tr-o declarație dată publicității la 
Copenhaga. C.C. al P.C. din 
marca apreciază hotărirea 
tinsului drept „începutul 
rupturi cu decizia N.A.T.O.
stalare a noi rachete", deoarece 
această hotărire cere continuarea 
negocierilor de la Geneva pe o bază 
realistă si luarea în caicul a arse
nalelor nucleare ale Franței și 
Marii Britanii,

Dane- 
Folke- 

unei 
de in-

„Producția de armamente distruge locurile de muncă"
VIENA 8 (Agerpres). — Produc

ția de armamente nu creează, ci 
distruge, pe- termen lung, locurile 
de muncă — a declarat Michael 
Haupl, președintele organizației din 
Viena „Tinăra generație", din ca
drul Partidului Socialist din Aus
tria. După cum relatează agenția 
A.P.A., el a .afirmat că, din acest 
motiv, trebuie explicat in primul 
rind celor ce sint ocupați în in
dustria de armament că, dacă rit- 

t^mul înarmărilor va continua să

crească, locurile de muncă din ma
joritatea sectoarelor economiei vor 
fi primejduite^ Michael Haupl a a- 
preciat că la marea demonstrație 
pentru pace prevăzută să aibă loc 
în Austria, la 22 octombrie, vor fi 
strinse primele 10 000 de semnături 
pe un apel în favoarea dezarmării. 
El a chemat, in acest sens, organi
zațiile pentru pace, organizațiile 
de femei, de tineret si alte grupări 
ale Partidului Socialist să-și aducă 
contribuția la această acțiune.

, alegeri anticipate
în Marea Britanie

Soluționarea efectivă a problemelor
subdezvoltării - cheia redresării 

și stabilității economiei mondiale
Dorința de a coopera, de a căuta 

consensuri care să răspundă inte
reselor tuturor statelor a dominat 
primele ședințe de lucru ale 
U.N.C.T.A.D.-VI. Dorință intru to
tul firească dacă se are in vedere 
că însăși viața a demonstrat că fără 
reluarea procesului dezvoltării in 
țările rămase în urmă nu poate avea 
loc relansarea economică în statele 
avansate.

Dacă s-a ajuns la actuala situație 
critică din eco
nomia mondială, 
s-a arătat pe bună 
dreptate in luări
le de cuvint de 
pînă acum, aceas
ta se datoreste in mare măsură sto
pării procesului dezvoltării in țările 
sărace. Așa cum remarca si secreta
rul general al U.N.C.T.A.D., Ga- 
mani Corea, valul crizei se propagă 
nu numai din Nordul bogat spre 
Sudul sărac, ci și invers. Tocmai 
de aceea, reprezentantul Norvegiei a 
propus adoptarea la actuala sesiu
ne a unei „Declarații de la Belgrad" 
in care să se recunoască existența 
unei strinse legături intre reactiva
rea procesului dezvoltării în țările 
rămase în urmă și relansarea eco
nomică mondială.

„Dezvoltare" este cuvîntul-cheie al 
reuniunii din capitala Iugoslaviei. 
Este însă greu de anticipat nivelul 
la care va fi obținut acordul în ce 
privește definirea strategiei comu
ne pentru realizarea dezvoltării. 
Speranțe in rezultate mai bune de- 
cit la precedenta sesiune a 
U.N.C.T.A.D. există, și ele sint în
temeiate pe aprecierea cercurilor

diplomatice de aici, potrivit căreia 
situația în lume a devenit între 
timp mult prea serioasă pentru ca 
cineva să preia deschis asupra sa 
riscul de a fi autorul eventualului 
eșec al actualei reuniuni. Dealtfel, 
se poate consemna și un prim semn 
de bun augur : adoptarea fără ter
giversări, cum s-a intimplat alte 
dăți. a proiectului ordinii de zi a

De la trimisul nostru

dăți, a proiectului ordinii 
conferinței.

Acordurile de principiu.
remarcat 
primele 
poziție, nu solu
ționează proble
mele ce confruntă 
economia mondia- 
acțiuni. concrete.

cum s-a 
chiar in 
luări de

lă. Sînt necesare
care să înlăture- dezamăgirea produ
să de atîtea alte reuniuni economice 
internaționale — cum se exprima se
cretarul general al O.N.U., Javier 
Perez de Cuellar. Iar in vederea 
convenirii unor acțiuni concrete și 
eficiente, arăta președintele Argen
tinei, Reynaldo Bignone, platforma 
de la Buenos Aires adoptată de 
țările în curs de dezvoltare repre
zintă o bază solidă de negocieri.

Dacă voința politică de a coopera 
în scopul dezvoltării se va trans
forma în acțiuni concrete — se a- 
preciază in cercurile diplomatice și 
de presă de aici — U.N.C.T.A.D.-VI 
s-ar putea înscrie ca un eveniment 
important în viața internațională, de 
natură a imprima caracteristici noi 
nu numai relațiilor economice, ci 
și climatului politic din lume.

Gh. CERCEEESCU

Apel pentru salvarea vieții

sud-africani
NAȚIUNILE UNITE 8 (Agerpres).

— La. sediul din New York al O.N.U. 
a fost difuzată o declarație a lui Al
fred Nzo, secretar general al Congre
sului Național African — organizație 
care luptă .pentru drepturile legitime 
ale populației africane majoritare din 
Republica sud-africană — prin care 
se adresează un apel statelor mem
bre ale Organizației Națiunilor Uni
te să întreprindă măsuri neîntîrziate 
pentru salvarea vieții patriotilor sud- 
africani condamnați la moarte de au
toritățile rasiste de la Pretoria și 
care urmează 6ă fie executați la 9 
iunie a.c., la închisoarea centrală din 
Pretoria. în document se arată că cei 
trei patrioți condamnați la pedeapsa 
capitală nu au nici o vină decît aceea 
de a fi luptat împotriva sistemului 
inuman al apartheidului și pentru 
dreptul populației de culoare . din 
R.S.A. la libertate și o viată demnă. 
Congresul Național African a adresat 
O.N.U., Organizației Unității Africa
ne. mișcării de nealiniere si întregii 
comunități internaționale apelul de a 
împiedica această nouă fărădelege a 
rasiștilor sud-africani.

NAȚIUNILE UNITE 8 (Agerpres).
— Consiliul de Securitate al O.N.U. 
a adoptat în unanimitate o rezoluție 
în care cere autorităților sud-africa- 
ne 6ă comute pedeapsa cu moartea 
pronunțată anul trecut împotriva a 
trei tineri de culoare, membri ai 
Congresului Național African, ce ar 
urma să fie executați joi.

Documentul roagă, de asemenea. 
..insistent toate statele și organizații
le să folosească influenta lor și să 
adopte de urgentă măsuri conform 
Cartei O.N.U., rezoluțiilor Consiliului 
de Securitate și instrumentelor per
tinente pentru a salva viata celor 
trei’ oameni".

Electoratul din. Marea Britanie 
este chemat azi la urne pentru de
semnarea celor 650 de deputați ai 
Camerei Comunelor; membrii ce
leilalte camere a Parlamentului bri
tanic — Camera Lorzilor — nu sint 
aleși, lor revenindu-le locul auto
mat. în funcție de titlul nobiliar 
obținut prin moștenire sau dobin- 
dit pentru servicii aduse țării.

De obicei, mandatul Camerei 
Comunelor durează cinci ani, 
dar data alegerilor poate fl de
vansată. Hotărirea depinde de a- 
precierea primului ministru, care, 
în general caută să aleagă pentru 
desfășurarea scrutinului cea mai 
favorabilă perioadă pentru partidul 
său. Așa se explică faptul că pre
mierul Margaret Thatcher a hotărit. 
luna trecută, dizolvarea Camerei 
Comunelor și convocarea alegători
lor pentru 9 iunie — cu aproape 11 
luni înainte de termen — conside- 
rind că pentru partidul conservator, 
al cărui lider este, ar fi mai bine 
ca alegerile să se desfășoare acum, 
decît in mai anul viitor. Potri
vit părerii observatorilor, partidul 
conservator deține două atuuri : în 
primul rind, faptul că este încă 
proaspătă în memorie acțiunea,. în
cununată de succes pe plan militar, 
din Falkland (Malvine); în al doi
lea rind. în această primăvară. s-a 
realizat un început de redresare e- 
conomică, ceea ce și-a găsit expre
sie în scăderea rafei inflației sub 5 
la sută și, într-o oarecare zeducere 
a șomajului.

Pentru perioada următoare, prog
noza majorității specialiștilor este

complet diferită, așa cum dealtfel 
caută să o prezinte și candidații 
partidelor de opoziție. Astfel. Mi- ' 
chael Foot, liderul partidului labu- \ 
rist, Roy Jenkins și David Steel, li
derii Alianței social-democrato-li- 
berale contra-argumentează că în
ceputul de redresare este efemer, 
el datorindu-se exclusiv creșterii 
producției de petrol și gaze din zona 
Mării Nordului', celelalte ramuri, 
cum ar fi. siderurgia, construcțiile 
de mașini, construcțiile navale, e- 
lectrotehnica etc., înregistrind stag
nări și chiar reduceri. Cît privește 
Bcăderea ratei inflației-, aceasta s-ar 
datoră amputării cheltuielilor gu
vernamentale și menținerii la un 
nivel ridicat a șomajului fin pre
zent continuă să fie fără lucru 13,4 
la sută din întreaga populație ac
tivă a tării).

O altă problemă care a dominat 
campania electorală, pe lingă tema
tica economică și socială, a fost cea 
a atitudinii față de noile rachete 
americane cu rază medie de acțiu
ne, ce urmează să fie instalate pe 
teritoriul țării, ca și față de mo
dernizarea arsenalului nuclear pro
priu. prin înlocuirea submarinelor 
dotate cu rachete .,Polaris", cu sub
marine dotate cu rachete „Trident". 
In timp ce conservatorii, fideli an
gajamentelor asumate, urmăresc 
continuarea programului de înar
mare, așa cum a fost anunțat, labu
riștii (sau mai precis majoritatea 
lor) au în vedere respingerea aces
tui program.

N. PLOPEANU

rAGENȚIILE DE PRESĂ TRANSMIT?

I1 NOUL GUVERN NORVEGIAN.
La Oslo a' avut 10 c miercuri ce- 

I remonia instalării oficiale a nou- 
I lui cabinet norvegian de coaliție, 

condus de primul ministru Kaare 
IWilloch. Principalele funcții mi

nisteriale au fost repartizate ast
fel : afacerile externe — Svenn 

I Stray ; agricultură — Finn Isak-
sen ; finanțe — Rolf Presthus ; 
petrolul și energia — Kaare Kris- 

Itiansen ; industrie — Jenș Hal- 
vard Bratz ; pescuit — Thor Lis
tau ; problemele sociale — Ame 
Heloe ; comerț și navigație — 

I Asbjoern Haugstvedlt.
I DECLARAȚIE. Intr-o alocuțiune

televizată, președintele Braziliei, 
I generalul Joao Figueiredo, a de- 
| clarat că, dată fiind situația eco

nomică „critică" a țării, „guvernul 
va trebui să adopte o. serie de 
măsuri în lupta împotriva inflației 
și recesiunii, pentru reducerea da
toriei publice și a ratei dobînzilor,

precum șl pentru crearea de noi 
locuiri de m,uncă“.

UN GRAV ACCIDENT MINIER | 
s-a produs marți la o mină a ex
ploatării carbonifere Aleksinaț din . 
Iugoslavia — transmite agenția 
Taniug. Accidentul, produs de ex- I 
plozia gazului de mină, a provocat 
moartea a nouă persoane și rănirea I 
altor 35. Prin intervenția organelor | 
specializate, au fost luate măsurile 
necesare — menționează agenția i 
citată.

■INUNDAȚII IN S.U.A. Noi inun
dații și alunecări de teren au avut I 
loc in S.U.A., în ultimele zile, ca | 
urmare a topirii bruște a zăpezilor 
abundente din zonele muntoase. ■ 
Cel mai afectat continuă să fie 
statul Utah, unde 6 districte au fost ■ 
declarate zone sinistrate. $i statul 
Illinois a fost declarat zonă calami- I 
tată, ca urmare a daunelor provo
cate de furtunile din ultimele zile, j

al Consiliului de Miniștri
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