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Deși a plouat în multe zone ale țării

IRIGAȚIILE să fie continuate cu toate forțele,
pretutindeni unde plantele au nevoie de apă!
• Pretutindeni, în zonele unde plantele au
acum nevoie de apă, sistemele de irigații
— mari sau locale — să funcționeze la în
treaga capacitate, fără întrerupere, zi și
noapte.

• îndeplinirea programelor de irigații stabi
lite impune ca unitățile agricole să asi
gure un număr sporit de oameni pentru
mutarea operativă a echipamentelor de
udare.

Irigarea porumbului

la C.A.P. Gorban, județul lași

Tovarășul
Nicolae
Ceaușescu,
secretar general al Partidului Co
munist Român, președintele Repu
blicii Socialiste România, s-a întâl
nit. luni, cu Jose Figueres Ferrer,
președintele Partidului Eliberării
Naționale din Costa Rica, care a

efectuat o vizită în țara noastră,
la inviitația C.C. al P.C.R.
La întrevedere au luat parte to
varășii Emil Bobu, membru al Co
mitetului Politic Executiv, secretar
al C.C. al P.C.R.. și Mi.u Dobrescu,
membru supleant al Comitetului Po

litic Executiv, secretar al C.C. al
P.C.R.
A fost de fată Marco William Que
sada Bermudez. însărcinatul cu afaceri ad-interim a.1 Republicii Cos
ta Rica la București.
(Continuare în pag. a III-a)

TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU
a primit pe ministrul afacerilor externe al R. P. Bangladesh

• Suprafețe suplimentare să fie irigate în
continuare, prin folosirea tuturor surselor
locale de apă și organizarea unor acțiuni
de masă, cu participarea tineretului, a
elevilor, a cît mai multor locuitori de la
sate.

Județul Timiș a încheiat recoltarea orzului
Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român,
Președintele Republicii Socialiste România
Mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu,

însuflețiți de prețioasele indicații, îndemnuri și orientări formulate de
dumneavoastră, cu prilejul memorabilei- vizite de lucru efectuate recent,
împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu, în județul Timiș, vă raportăm că
oamenii muncii de pe ogoare — mecanizatori, cooperatori, specialiști -,
acționînd cu întreaga răspundere și dăruire pentru organizarea .superioară
a muncii și folosirea cu maximum de randament a mașinilor, utilajelor și
a timpului de lucru, au încheiat, astăzi, recoltarea orzului.
Cu deplină satisfacție vă raportăm, mult stimate tovarășe secretar
general, îndeplinirea planului de livrări la fondul de stat și F.N.C., obținînd
pe cele 60 103 hectare peste 250 000 tone de orz, ceea ce înseamnă reali
zarea integrală a producției planificate.
Prin acest important succes, înscris în cronica amplei întreceri socia
liste, lucrătorii ogoarelor timișene își manifestă încă o dată profunda pre
țuire și gratitudine față de dumneavoastră, mult iubite și stimate tovarășe
Nicolae Ceaușescu, mulțumindu-vă din toată inima pentru sprijinul per
manent pe care îl acordați dezvoltării economico-sociale a județului, pen
tru eforturile neobosite, clarviziunea și înțelepciunea cu care conduceți
ruinele națiunii noastre socialiste.

Conștienți de marile răspunderi ce revin tuturor ioamenilor muncii din
agricultură în înfăptuirea programului noii revoluții agrare, in creșterea
producțiilor agricole, îndeosebi in condițiile acestui an,i, am mobilizat - așa
cum ne-ați cerut - toate forțele umane și materiale din unitățile agricole
în vederea realizării tuturor lucrărilor specifice actualei perioade — eli
berarea terenului, semănatul culturilor duble, utilizarea sistemelor de iri
gații, întreținerea culturilor, recoltarea și depozitarea furajelor, livrarea
legumelor și fructelor. Vă informăm, de asemenea, că, în raport de starea
de vegetație a griului, în județul nostru au fost asigurate măsurile pentru
recoltarea la timp și fără pierderi a întregii producții de po toate cele
142 000 dp hectare.
Vă asigurăm, mult itimate tovarășe secretar general, eă șî în conti
nuare, Comitetul județean, organele și organizațiile de partid, conduce
rile de unități agricole vor desfășura o susținută muncă politică și orga
nizatorică pentru mobilizarea tuturor forțelor umane și materiale, a tuturor
locuitorilor de la sate la executarea la timp și de bună calitate a lucră
rilor agricole, folosirea integrală a fondului funciar, în scopul creșterii pro
ducțiilor vegetale și animale, al înfăptuirii programului de autoconducere
și autoaprovizionare, fiind ferm hotărîți să ne aducem o contribuție mereu
sporită la creșterea bunăstării poporului, la înflorirea scumpei noastre pa
trii, România socialistă.

SEMĂNATUL CULTURILOR DUBLE!
și hibrizii mijlocii (Turda 211. Turda
215, Turda 228, Fundulea 230 și Fundulea 308). Ministerul Agriculturii si
Industriei Alimentare a asigurat și
distribuit sămînta din acești hibrizi
tocmai tinînd seama de resursele
termice din fiecare zonă.
— Din punct de vedere al aprovi
— Sînt mai multe motive care im Ții : Dobrogea 94, Fundulea 96. Tur zionării solului cu apă. unde trebuie
pun ca în acest an să se acționeze da 100, Fundulea. 102 și Suceava 108 amplasată cultura a doua de porumb
energic și cu cea mai mare răspun au nevoie de 1 100—1 200 grade ; hi pentru boabe ?
— De la început trebuie Bă ee tină
dere pentru însămînțarea în miriște brizilor timpurii — Podu Iloaiei 120,
a unei suprafețe de peste un milion Turda' 200 și Pioner 3978 le trebuie eeama că cerințele pentru apă la pode hectare cu porumb pentru boabe
— ne-a spus la început interlocu
torul nostru. Lipsa de precipitații
Convorbire cu tovarășul Cristian HERA
din primăvara acestui an a deter
director al Institutului de cercetări pentru cereale și planta tehnica
minat deficite de apă în sol tocmai
. Fundulea
în zonele din sud-estul tării, mari
producătoare de porumb. Pentru a
se realiza producția prevăzută la
porumb este necesar să fie îiisămîntate terenurile eliberate de orz 1 200—1 300 grade, iar hibrizii mijlo rumbul în cultură succesivă 6Înt mal
mari decît la alte plante (floareași grîu din sistemele amenajate cii — Turda 211, Turda 215. Turda soarelui,
soia, fasole, mei ș.a.). De
pentru irigații și cele din vestul ță 228 și Fundulea 308 au nevoie de
rii. unde rezerva de apă din șol 1 300—1 375 grade. Resursele termice aceea, cultura de porumb pentru
se va amplasa pe terenuri iri
este îndestulătoare. Condițiile , cli utile din perioada iuniq-octombrie boabe
matice din acest an sînt ta ale acestui an sint cuprinse între gate sau cu aport freatic, știind că
lipsa
apei
determină întârzierea creș
1
200
și
1
400
grade
în
zona
I
de.
favorabile obținerii celei de-a doua
recolte. Secerișul cerealelor păioase vorabilitate și între 1 000 și 1 200 gra terii și maturării, precum și o dimi
s-a declanșat mai devreme decît in de în zona a II-a. în condițiile spe nuare a producției sub limita eco
alți ani. ceea ce permite ca porumbul cifice din acest an. cînd recoltarea nomică.
—■ Ce ne puteți 6pune în legătură
semănat devreme să ajungă pînă la cerealelor păioase are loc mai tim
puriu. sînt șanse reale de a se obține cu tehnologia de cultivare a porum
toamnă la maturitate.
_ vuul
. ,—
Cum trebuie acționat .pcuiu
pentru «.a producții de boabe pe toate terenu- bului în cultură dublă ?
■ folosi eficient sursele termice din rile de câmpie din sudul și vestul tă— Tehnologia acestei culturi înce
acest an pentru ca. pînă la venirea rii
r'i cu o° constantă,
constanță termică
termica de pesta
pește pe cu recoltarea plantei premergă
toamnei, porumbul din cultura a doua 1
gra^e<
in •i”.IJ?atfltea, Șudică. toare și continuă cu eliberarea tere
a zonei I de favorabilitate chiar cu nului. Scopul urmărit este. în pri
Bă ajungă la maturitate ?
— După cum se știe, pentru a ajun hibrizii timpurii (Podu Iloaiei 120, mul rind. de a reduce la maximum
ge la maturitate, porumbul din cul Turda 200, Pioner 3978 sau alți hibrizi intervalul dintre cele două culturi.
tura a doua are anumite cerințe ter asemănători), cu condiția ca semăna In al doilea rind. se cere ca terenul
mice. Mai exact, de la semănat și tul și prima udare (de răsărire) să Bă fie bine pregătit.. De aceea, spe
pînă la maturitatea tehnică (28 la aibă loc înainte de 20 iunie. Pentru cialiștii trebuie să asigure reglarea
sută umiditatea boabelor la recol producția de 6iloz pot fi folosite și de așa natură a combinelor incit
tare). suma gradelor de temperatură, terenurile din zona a II-a de favo înălțimea miriștei să fie cît mai mică.
în funcție de hibrizii cultivați, tre rabilitate. însămîntîndu-se hibrizii Aceasta va ușura pregătirea terenu
buie să fie de la 1100 la 1 300 grade. timpurii și, mai ales, cei foarte tim lui sau semănatul direct în miriște
Hibrizii de care dispunem corespund purii menționați mai sus, în timp ce cu mașina MCSM-6. Pregătirea tere
acestor cerințe. Astfel, pentru a ajun- în zona I de favorabilitate se pot se nului și semănatul Be vor face în
ge la maturitate hibrizii extratimpu- măna. mai ales în jumătatea de sud. funcție de mijloacele disponibile si

CIMPU LUI NEAG

50 000 tone cărbune peste prevederi
Minerii și mecanizatorii de la ca
riera Cîmpu lui Neag din Valea
Jiului se află în fruntea întrecerii
pentru a da patriei cantități cît mai
mari de cărbune. Punînd un accent
deosebit pe buna organizare a mun
cii. creșterea productivității prin
folosirea intensivă a utilajelor și a
timpului de lucru, harnicul colec

tiv de muncă al carierei își depă
șește ritmic sarcinile de plan. In
timpul ce a trecut din acest an s-au
extras peste prevederi mai mult de
50 000 tone cărbune și s-au descopertat peste plan 140 000 mc steril, asi
gurînd în continuare un bun front
de extragere a cărbunelui. (Sabin
Cerbu, corespondentul .,Scînteii“).

efectuează o vizită oficială în țara
noastră.
La priimîre a participat Stefan
Andrei, ministrul afacerilor externe.
A luat parte Muslehuddin Ahmed,
ambasadorul R. P. Bangladesh la
București.

Exprimîndu-șl întreaga gratitudine
pentru Întrevederea acordată, oas
petele a arătat că-1 revine deosebita
cinste de a transmite tovarășului
Nicolae Ceaușescu un cordial mesaj
(Continuare în pag. a III-a)

COMITETUL JUDEȚEAN DE PARTID TIMIȘ

Neintirziot, după seceriș

în aceste zile, imediat după recoltarea cerealelor păioase și a al
tor plante agricole timpurii, urmează să fie însămânțate 1,5 milioane
hectare cu culturi duble, dan care un milion de hectare cu porumb
pentru boabe. în legătură cu factorii care condiționează obținerea de
producții bune la porumbul din cultura a doua, am solicitat cîteva
precizări directorului Institutului de cercetări pentru cereale și planta
tehnice Fundulea.
"

Președintele Republicii Socialiste
România, t o v a r ă ș u 1
Nicolae
Ceaușescu, a primit, luni după-amiază, pe A. R. Shams-Ud Doha, mi
nistrul afacerilor externe al Repu
blicii Populare Bangladesh, care

de starea terenului. Astfel, pe tere
nurile bine lucrate și cu puține bu
ruieni perene, cu textură ușoară și
mijlocie, bine nivelate, fără rădăcini
de arbori sau alte corpuri tari care
pot împiedica pătrunderea discurilor
în sol, se va face semănatul direct
în miriște. în acest fel, lucrarea poa
te fi efectuată mai devreme, cu un
consum redus de carburanți și în
condiții tehnice superioare, apa exis
tentă în sol asigurînd o răsărire
rapidă și uniformă a plantelor. Apli
carea acestei tehnologii necesită fo
losirea mașinii de semănat MCSM-6,
iar combaterea buruienilor (și a samulastrei) prin erbicide. Pentru se
mănatul în teren lucrat se vor face
discuiri repetate (în agregat cu grapa
reglabilă), avînd ca scop realizarea
unui pat germinativ corespunzător,
în mod excepțional, pe terenuri grele,
tasate și puternic îmburuienate se
poate face și o arătură superficială,
urmată de discuiri pentru măruntire.
— Avînd în vedere condițiile cli
matice din acest an, cum este indicat
să se facă semănatul porumbului în
cultura a doua ? •
— Așa cum am arătat, această lu
crare trebuie 6ă fie executată cît
mai repede și să se respecte riguros
normele tehnice. Astfel, semănatul se
face la 4—6 cm adîncime. în rînduri
distanțate la 70 cm, asigurîndu-se o
desime de 60 000—80 000 plante la
hectar. Pentru a se asigura unifor
mitatea distribuirii semințelor se va
lucra cu tractorul în viteza a II-a
redusă. întrucît. porumbul în cultură
dublă are nevoie de materii fertilizante. se vor aplica, de regulă, nuConvorbire realizată de

~

loan HERȚEG
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Astăzi, în jurul orei 11,30, posturile noastre de radio și tele
viziune vor transmite direct ceremonia sosirii tovarășului Yum
jaaghiin Țedenbal, secretar general al C.C. al Partidului
Popular Revoluționar Mongol, președintele Prezidiului Marelui
Hural Popular al Republicii Populare Mongole, care, la invi
tația tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste
România, va efectua, în fruntea unei delegații de partid și de
stat a R.P. Mongole, o vizită oficială de prietenie în țara
noastră.

la Invitația tovarășului Nicolae Ceausescu, astăzi soseste
iutr-u vizită oiicială de prietenie delegația de partid si de stat
a R.P. Mongole, condusă de tovarășei Yumlaaghiin Țedenbal
Un călduros bun venit pe pămintulRomâniei!
La invitația tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste România, astăzi sosește în țara noastră, într-o vizită oficială de prietenie,
delegația de partid și de stat a Republicii Populare Mongole, condusă de tovarășul Yumjaaghiin Țedenbal,
secretar general al Comitetului Central al Partidului Popular Revoluționar Mongol, președintele Prezi
diului Marelui Hural Popular al Republicii Populare Mongole.

Tovarășul Yumjaaghiin Țedenbal,
militant de frunte al partidului și
statului mongol, s-a născut la 17
septembrie 1916, într-o familie de
țărani. încă din tinerețe se dedică
activității revoluționare, în
anul 1939 este primit în rindurile Partidului Popular Revoluționar Mongol.
Tovarășul Yumjaaghiin
denbal a absolvit Institutul de IMi
finanțe și economie.
La cea de-a XXII-a sesiune |||||
a forului suprem legislativ — MM
în anul 1939 — tovarășul MM
Yumjaaghiin Țedenbal este Mii
numit adjunct al ministrului
și. apoi, ministru al finanțelor MII
Republicii Populare Mongole.
Concomitent ocupă și funcția |||||
de președinte al conducerii |||||
Băncii de Comerț și Industrie. Mii
La cel de-al X-lea congres MM
al partidului, care s-a desfă- IjIM
șurat în anul 1940, tovarășul HHH
Yumjaaghiin Țedenbal este H
ales membru al Comitetului Mii
Central al Partidului Popu- gggg
iar Revoluționar Mongol și al Ba
Biroului Politic al C.C. al |B||
P.P.R.M.. apoi devine secre- |||||
tar general al Comitetului iMI
Central al partidului, calitate
în care desfășoară o activitate Mgg!
susținută pentru întărirea și
creșterea rolului partidului în S|Si
dezvoltarea Republicii Populare Mongole pe calea socialișmului. în același timp, el Bggi
îndeplinește și importante ||j||»
funcții pe linie de stat : loc- |||||
tiitor al comandantului su- ||||',
prem și șef al Direcției poli- Big
tice a armatei populare mon- Bl
gole, iar din 1945 pînă în 1952 Mlg
este viceprim-ministru și pre- Miji
ședințe al Comisiei de stat a |j|g|
planificării, consacrîndu-și în- M»
treaga energie întăririi în continuare a statului popular și
dezvoltării democrației socialiste, ri
dicării pe noi trepte a activității poli'tico-ideologice si organizatorice a
partidului.
în 1958, plenara Comitetului
Central îl alege în. funciția de

prim-secretar al C.C. al P.P.R.M. —
înaltă demnitate în care aduce o
contribuție fundamentală la elaborarea liniei politice, a planurilor
concrete și a măsurilor de partid

și de stat pentru construcția socia
listă. în perioada 1952—1974, tova
rășul Yumjaaghiin Țedenbal deține
funcția de președinte al Consiliului
de Miniștri.
în 1974 este ales în funcția de pre

ședințe al Prezidiului Marelui Hu
ral Popular al Republicii Populare
Mongole.
în 1981 s-au desfășurat lu
crările celui de-al XVIII-Ieâ con
gres al partidului; în pri
ma plenară a noului Comitet
|||| Central, tovarășul YumjaaMi ghiin Țedenbal este ales seȘg cretar general al Comitetului
l Central al Partidului Popular
Ml Revoluționar Mongol.
Pentmu contribuția ea de
Sg eeamă la edificarea socialisIMI mulul în
R.P. Mongolă, la
Mii elaborarea si promovarea poMl liticiti
interne si externe a
IM partidului și statului, toivarășul Yumjaaghiin Țedenbal
|||| este distins cu .titlurile de
llll „Erou aii muncii socialiste" șl
|||| „Erou al Republicii Populare
|||| Mongole", precum și cu alte
|||| înalte ondine si medalii ale
|||| R.P. Mongole.
||||s
Profundele transformări tnMi făptuite de poporul mongol în
Ml toate sferele vieții economice
și sociale în anii construcției
ISg socialiste, succesele obținute
în îndeplinirea hotărârilor
Mii Congresului al XVIII-lea al
Sili P.P.R.M. generează sentimenMl te de satisfacție în rîndul oamenilor muncii din tara noasiM tră. al întregului nostru popor.
De-a lungul anilor. între
Partidul Comunist Român și
Partidul Popular Revoluționar
Mongoli. între Republica Sociaiistă România si Republica
Populară Mongolă, între po
poarele celor două țări s-au
statornicit relații de strânsă
prietenie și colaborare, care
se dezvelită continuu, pe baza
principiilor independentei si
suveranității naționale, egali
tății în drepturi și neamesteîn treburile interne, avantareciproc, întrajutorării tovară
și solidarității internaționale,
ce iservește intereselor vitale
(Continuare în pag. a IV-a)
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Bărbăție
ostășească

Scăpat de sub control, un va
gon aflat pe o linie ferată
uzinală se îndrepta vertiginos
II spre un camion 'încărcat cu tu
buri de oxigen si rămas in pană
Pe finele căii ferate, tn apro
piere se aflau clădiri, oameni.
Lesne de închipuit explozia care
I| părea
iminentă. Deodată, dlnItr-un grup de ostafi aflati acolo,
a țîșnit sergentul Marian Bugală.
Un pas, doi, trei. Apoi un salt
spectaculos pe scara vagonului
Iși, de aici, in cea mai mare vi
teză, la sistemul de frînare. O
acțiune rapidă.
îndrăzneață.
Oamenii din jur, care așteptau
Icu înfrigurare deznodămintul, au
răsuflat ușurați. Vagonul s-a
oprit la mai puțin de o jumăI tate de metru de încărcătura pe| riculoasă.
Riscîndu-și propria viată, cuI rajosul ostaș a prevenit un grav
accident.
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Ajutor la timp
Mergînd cu autoturismul per
sonal intr-o vizită la Ploiești,
Gheorghe Vasilescu din ClujNapoca a rămas în pană în apropiere de Sinaia. „Cum era
noapte tirziu și cum personal
nu mă prea pricep în ale meca
nicii, n-am reușit să depistez defacțiunea. Nici eu, nici alții la
care am apelat. Pînă la urmă, am
avut norocul să mă „intercepte
ze" plutonierul adjutant de mi
liție, loan Dănescu, care a în
ceput, metodic, să „consulte"
rind pe rind mecanismele vitale
ale mașinii și a descoperit de
fecțiunea. Apoi, împreună cu
alți doi ocupanți dintr-o mașină
care oprise să vadă ce necaz am,
a meșterit la mașina mea timp
de două ore pînă cînd, în sfîrșit,
am reușit să pornesc iar la
drum.
...$i cînd te gîndești că, ziua
în amiaza mare, uneori, trec
zeci și zeci de mașini pe lingă
alta rămasă in pană si unii se
fac că nu văd semnele disperate
ale celui aflat la necaz. Nici în
astfel de cazuri puțină omenie
nu strică.

I
I
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Cînfa fanfara...
I Cu zeci de ani în urmă. în pa
vilionul anume construit în
publică din Cîmpulung,
cînta fanfara militară. Locul ei
I grădina
a fost luat. în ultimul timp. de
o fanfară alcătuită din cîtiva
instrumentiști ai ge
I zăpasionați
nului. In fiecare joi după-amiași duminică dimineața noua
fanfară își făcea apariția în
pavilion, atrăgind lume
I .frumosul
după lume și cucerind ropote de
aplauze. $i erau chipeș îmbrăcați instrumentiștii, ca pe
I vremea
lui Cuza Vodă, cu fire
turi, eșarfe și pană la chipiu,
care Casa orășenească de
I pentru
cultură a cheltuit bani grei.
Pînă aici, toate frumoase fi
la locul lor. dar după cum ne
corespondentul voluntar
I scrie
loan Dobrescu, de la un timp
încoace fanfara... tace. Nimeni
n-a reușit să afle ce s-a întâm
I plat.
S-o fi desființat?
Frumosul pavilion din mijlo
cul grădinii încă o mai așteaptă.
I Nici
„simpaticul"
I nu era treaz
Tot colindind restaurantele,
indivizi fără căpătâi. pe nu
I trei
mele lor Mihai Vîrliță din Zorleni, Traian Anton din Grivița si
Andronache din Bîrlad,
I Nicolae
nemalavind bani de băut, au
ochii pe un cetățean. A.T. din
bine „încălzit" si el, dar
și cu multi bani la chimir.
I Tutova.
— $tii ce. bădie ? — i-a spus
unul din cei trei — hai cu noi
intr-un local mai
I săde nesoi. cinstim
Facem noi cinste, că ești
simpatic.
Flatat de epitetul măgulitor,
I „simpaticul"
și credulul A.T. a
plecat cu cei trei, dar pe o stra
dă lăturalnică a fost lovit și
după care făptașii
I buzunărit,
s-au dus să-și împartă prada și
să-i facă safteaua la un alt lo
cal. Au ajuns însă la arest, la
I tribunal
și apoi la închisoare.
de piatra
I Stane
Cu vreo trei ani în urmă. Con
siliul popular al municipiului
Botoșani
de la muzeul
I local douăa preluat
sculpturi in piatră,
fiecare cu o înălțime de aproape
I doi— metri.
Le vom folosi pentru înfru
musețarea orașului — au făgă
duit edilii botofăneni.
Au stabilit, tot atunci, si am
I plasamentul
celor două statui :
„Eroica", una dintre ele. să fie
in zona industrială, iar
I înălțată
a doua. -„Belșug", în fața unei
unități agricole.
ales din aceste intenții
I atitCeNudes-as-alăudabile
?
ales nimic.
De aproape un an de zile,
statui au fost așezate
I ambele
(mai exact spus,. aruncate) in
zona Autogării. Fără 'soclu.** fără
și, mai ales, fără nici
I oexplicații
grijă pentru ele.
Zicea un scriitor : „Statuile nu
rid niciodată".
tn schimb, celor doua din Bo
I toșani,
rămase stane de piatră,
le plîngi de milă !
I Pe măsura faptei
la casieria Întreprinderii
I deDeșuruburi
din Brașov s-au
sustras 120 000 lei. Sosiți la fața
locului, specialista în crimina
I goare,
listică au recoltat probele de ri
care le-au permis ca
intr-un timp record
depis
pe făptașii G. PrivighetoI teze
riță. P. Căusan și C. Pătrașcu.
Cei trei inculpați au fost condam
la cite 10 ani închisoare fi
I 4națiPedeapsă
ani interzicerea unor drepturi.
aspră, pe măsura
faptei comise.
I
Rubrică realizată de
ptis

să-i

Petre POPA
cu sprijinul
corespondenților „Scînteii”
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EFICIENTA ECONOMICĂ
un criteriu de bază pentru aprecierea
calității muncii de partid
Municipiul Tulcea s-a înscris în
ultimii ani cu pași repezi în rîndul
centrelor industriale în plină afir
mare ale țării. Orașul de la porțile
Deltei este cunoscut astăzi pentru
producția de feroaliaje, alumină,
utilaje tehnologice. în curînd aici
vor primi ,,botezul" apei și primele
cargouri maritime. Industriile ali
mentară și ușoară au. de asemenea,
o prezență marcantă pe harta eco
nomică a orașului. în aceste condi
ții, preocuparea principală a comi
tetului municipal de partid este de
a mobiliza toate organizațiile de
bază, toți comuniștii la îndeplini
rea exemplară a sarcinilor de plan.
„Ne interesează insă nu numai rea
lizarea planului de producție — ne
spunea tovarășul Marin POPA, se
cretar cu probleme economice al co
mitetului municipal de partid, ci,
mai ales, îndeplinirea sarcinilor în
condiții de Înaltă eficiență și cali
tate. în acest scop, în fiecare unita
te economică comitetele de partid au
declanșat, pe front larg, ample con
sultări cu cadrele tehnice, cu mem
brii de partid, cu ceilalți oameni ai
muncii pentru găsirea unor noi căi
de folosire mai bună a capacităților
de producție, reducerea consumuri
lor specifice, îmbunătățirea tehnolo
giilor de fabricație etc. Am cerut și
cerem organizațiilor de partid să
acționeze cu mai multă operativitate
pentru generalizarea experienței po
zitive dobindite' de unele colective
de muncă".
Cum se regăsesc aceste obiective
majore ale comitetului municipal în
activitatea practică a unităților eco
nomice și. mai ales, prin ce acțiuni
și modalități acționează organizațiile
de bază pentru traducerea lor in
viață ? O investigație pe această
temă în două mari întreprinderi din
municipiul Tulcea ne-a prilejuit atit
relevarea unor experiențe bune, me
nite să fie continuate și perfecțio
nate. cit și a unor deficiente care își
mai pun încă amprenta asupra efi
cientei muncii de partid.
Tovarășul Severin IRICIUC, se
cretarul comitetului de partid de la
Combinatul metalurgic, ne prezintă
succint modul în care se acționează
concret în această direcție. „Dacă
astăzi ne prezentăm cu rezultate
bune — ne spune el — acest lucru
se datorește și faptului că atit prin
măsurile stabilite in planurile de
muncă, cît și în dezbaterile din
adunările generale am cerut comu
niștilor nu numai să sesizeze pro
bleme, să formuleze propuneri, ci să
se implice direct și personal în so
luționarea lor. Astfel, la propunerile
comuniștilor din uzina de feroaliaje
s-a hotărât șă trecem cu forțe pro
prii — comuniștii fiind principalii
participanți la realizarea acestei ac
țiuni — la valorificarea unor resurse

materiale și energetice recuperabile.
Este vorba de zgura, praful și ener
gia termică .rezultate din procesul
de fabricație ,a feroaliajelor. Acum,
de exemplu, în loc să dăm la haldă
praful și zgura le introducem in
circuitul productiv, înlocuind în fe
lul acesta o cantitate considerabilă
de minereuri aduse din import. Co
muniștii de la secția de depoluare
s-au angajat să recupereze praful
de ferosiliciu care, în amestec cu
praf de mangal, este folosit ca praf
distribuitor pentru calele de turnare
la Combinatul siderurgic din Galați.
Primele cantități au și fost expedia
te. Anual vom recupera peste 20 000
tone de praf, eliminînd astfel impor
tul de praf de distribuție".
Acțiunile întreprinse de comuniștii
din această mare unitate economică

VIAȚA DE PARTID
în municipiul Tulcea
în scopul valorificării superioare a
resurselor materiale și energetice
sînt numeroase. Comuniștii din sec
ția de siliciu tehnic, de exemplu, au
propus la sfîrșitul anului trecut,
pentru sporirea veniturilor combi
natului, diversificarea producției.
Propunerea n-a fost înregistrată ca
un simplu deziderat. în planul de
măsuri adoptat atunci s-au prevăzut
sarcini concrete, cu termene și res
ponsabilități, atît pentru comuniștii
din serviciile tehnice și tehnologice,
cit și pentru cei din secțiile de fa
bricație — ceea ce a determinat pe
de o parte o angajare a tuturor for
țelor, in soluționarea. acestei pro
bleme, iar pe de alta, o strînsă co
laborare în îndeplinirea acestei sar
cini, Acum, aici se produce pe lîngă
siliciu tehnic și siliciu pentru obți
nerea tablei silicioase care se im
porta.
— Avem mari rezerve în ceea ce
privește introducerea progresului
tehnic — ne spunea Nicolae MIHARD, secretarul comitetului de
partid de la întreprinderea de con
strucții nave și utilaje tehnologice.
Numai aplicînd propunerile făcute
de comuniști, în acest an putem asi
gura o creștere a productivității cu
20 000 lei pe fiecare om al muncii.
Depistarea și valorificarea acestor
rezerve nu s-au făcut peste noapte,
de la sine. în adunările de partid din
lunile septembrie, octombrie și no
iembrie, chiar dacă pe ordinea de
zi se aflau și alte probleme decît
cele de natură economică, două în
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Neculal AM1HULESE1
corespondentul „Scînteii"

Cînd controlul obștii este exigent
rezultatele sint și pozitive, și operative
In introducerea anchetei de față cîteva date : în activitatea de con
trol al oamenilor muncii figurează a fi antrenați, la nivelul țării, 192 250
de participanți — muncitori, maiștri, ingineri, țărani, medici, juriști și alți
intelectuali, pensionari, gospodine — aleși din rîndul comuniștilor și
uteciștilor, al membrilor Organizației democrației și unității socialiste,
aceștia fiind constituiți în 46 280 de echipe.
Cu sprijinul consiliilor loeale ale F.D.U.S. și al inspecțiilor de control
specializate ale statului, echipele au organizat, în cursul anului 1982 și în
primul trimestni al acestui an, peste 300 000 acțiuni de control in sec
toare de larg interes cetățenesc : magazine și piețe, unități de alimentație
publică și prestatoare de servicii, cantine, unități sanitare și de ocrotire,
creșe, grădinițe, cămine, internate și baze sportive ale instituțiilor de învățămînt, stațiuni balneare și întreprinderi de transport in comun etc.
în urma controalelor au fost formulate mii, zeci de mii de observații
și propuneri, cuvintul de ordine al acțiunilor întreprinse fiind eficiența,
adoptarea operativă de măsuri de natură să ducă efectiv la înlăturarea
neajunsurilor și îmbunătățirea muncii in unitățile verificate. Sint dovezi
ale participării directe a oamenilor muncii — in spiritul politicii parti
dului, al democratismului societății noastre — la conducerea treburilor
obștești, la aplicarea hotărîrilor de partid și de stat, a legilor țării.

Pe aceste coordonate principale —
ca diversitate și eficacitate a activi
tății echipelor de control — se des
fășoară lucrurile și în municipiul
GIURGIU. Se impune să consem
năm, de la început, două cifre :
în această localitate sînt cuprinse in
sfera controlului 461 de unități de
servire publică, iar numărul celor în
vestiți cu mandatul respectiv este
de 583.
Întriicît tema însemnărilor noastre
se referă în principal la eficiența
controlului, ne-am „integrat" pentru
început într-o echipă, alcătuită din
tovarășii Vasile Roșea,
Gheorghe
Buzatu și Ion Avram și am pornit
prin magazine, prin alte unități de
interes public, urmărind ce efect au
avut controalele anterioare, modul
cum au fost, puse în aplicare pro
punerile făcute anterior.
O primă oprire la magazinul nr. 24.
Citiserăm ultimul proces-verbal. în
cheiat cu 3 săptămîni .in urmă :
„mărfuri dosite, vinzare preferen
țială, lipsă de curățenie". Șefa uni
tății. Mariana Teulea, ne prezintă
magazinul. E curat ca paharul, toate
mărfurile sînt expuse la vînzare,
prețurile corect afișate, aproviziona
rea e bună. O întrebăm pe respon
sabilă (sancționată cu ocazia prece
dentului control) ce părere are des
pre membrii echipelor de control,
dacă îi consideră excesiv de severi.
— Echipele de control al oamenilor
muncii sînt intr-adevăr severe... To
tuși, trebuie să recunosc, e vorba de
severitatea omului muncitor ca și
tine, care se gîndește să te ajute, să
preîntîmpine ivirea unor neajunsuri
grave în activitate. Vă spun din ini
mă că am înțeles poate cam tîrziu
acest adevăr, dar acum îi apreciez
pe acești oameni cinstiți, deschiși,
care, în timpul lor liber, vin să-ți
dea o povață, o mînă de ajutor.
Cu oricîtă circumspecție ai privi
asemenea aprecieri — asta pentru că
provin de la cineva pentru care con
trolul nu a fost comod — tot rămîne
o doză de obiectivitate care confir
mă, o dată în plus, caracterul folosi
tor, binevenit, al acțiunilor obștești
decontrol.

NOȚE CETĂȚENEȘTI

Eft ODIHNĂ SI TRATAMENT, IN COMPLEXELE

Ce simplu se poate.., complica
circulația

BALNEARE ALE SINDICATELOR

Deși pe strada Cuza
Vodă, arteră principa
lă a municipiului Iași,
circulația auto, moto și
hipo este interzisă,
pietonii abia se pot
strecura. Dar intere
sele cotidiene îi obli
gă s-o frecventeze
pentru că aici se află
poșta, numeroase ma
gazine, o farmacie,
frizerii. Mai mult,
toate tramvaiele spre
gară și noul cartier
„Alexandru cel Bun",
spre Copou și stadion,

spre Tîrgul Cucului,
Tătărași, noul centru
studențesc din Tudor
Vladimirescu și zona
industrială circulă pe
această stradă. în mod
inexplicabil însă, sta
țiile de oprire ale tu
turor sînt fixate în această zonă într-unul
și același loc : în fața
poștei, pentru ambele
sensuri, produeîndu-se
astfel mari aglome
rări. în zilele de meci,
nici să nu mai vorbim.
Situația s-ar putea

îndrepta simplu, mutîndu-se stațiile din
fața poștei sau măcar
cea de pe partea acestei instituții, ceva
mai înainte. Dealtfel,
o asemenea propunere
a și fost făcută de ce
tățeni încă de acum
4—5 ani. Edilii muni
cipiului au rămas însă
impasibili. De ce o
soluție simplă este
complicată
artificial
de factorii de decizie?
(Manole Corcaci).

Dar dispensarul?

I

trebări au fost mereu adresate co
muniștilor : „Ce rezerve de creștere
a productivității muncii cunoașteți
că există la locul dv. de muncă ?“
„Cum și cine trebuie să participe la
valorificarea lor ?"
Odată cu centralizarea propuneri
lor făcute de comuniști, comitetul
de partid s-a aflat în fața unui ade
vărat „tezaur" de idei. „Pentru a
folosi această bogăție de idei, ne
explică în continuare secretarul co
mitetului de partid, am inițiat un
sistem de urmărire operativă a fie
cărei propuneri, cu responsabilități
de analizare și rezolvare repar
tizate pentru fiecare membru al
comitetului de partid, pe fiecare ca
dru din conducerea întreprinderii,
pe fiecare membru al consiliului oa
menilor muncii. în așa fel încît toate
forțele cu drept de decizie — poli
tică sau economică — să fie impli
cate în soluționarea lor. Aceste mă
suri au dus la aplicarea operativă a
propunerilor formulate de comuniști
privind extinderea în secția debltare-asamblare a sudurii automate și
sub flux, a noii tehnologii de sudu
ră în consolă la lucrările de con
strucții de pe cala de montaj nave
și în halele de producție de la fa
brica de utilaj tehnologic și multe
altele care au contribuit substanțial
la creșterea productivității muncii."
Iată deci două moduri de a acțio
na concret, eficient, de către organi
zațiile de partid din maia unități in
dustriale pentru creșterea eficienței
economice, care exprimă, în esență,
și eficiența muncii de partid. Fap
tul că în alte unități, cum ar fi în
treprinderea de alumină. întreprin
derea de industrializare a peștelui
și altele se înregistrează și in acest
an restanțe serioase la producția
netă, iar cheltuielile materiale au
fost substanțial depășite arată că în
angajarea de către comitetul munici
pal de partid a tuturor organizați
ilor de bază pe acest drum mai sint
multe de făcut. Ar trebui pornit în
primul rind de la perfecționarea
propriului stil de muncă în ceea ce
privește transmiterea experienței
pozitive. Pentru că, iată, există în
unele organizații metode și expe
riențe care își dovedesc eficienta și
care, practic, nu sînt la timp trans
mise și celorlalte. Or, activitatea or
ganizațiilor de partid este eficientă
în măsura în care caută, găsește și
promovează permanent tot ce slujeș
te eficienței economice. Acesta este
și trebuie să fie unicul criteriu de
apreciere a muncii desfășurate de
fiecare comitet de partid, de fiecare
organizație de bază.

Cetățeanul, participant activ la conducerea vieții sociale

Era în ianuarie și
medicii care-si încheiaseră stagiatura pri
meau repartițiile in
unități. Ajunsă in fața
comisiei,
doctorița
Doina Șerban din Iași
a confruntat încă o
dată, mintal, posibili
tățile cuprinse în lista
afișată, după care a
spus : „Vorniceni, ju
dețul Botoșani". A
plecat bucuroasă, s-a
îndreptat spre centra
la telefonică și a so
licitat o convorbire cu
Consiliul popular din
Vorniceni.
„Cu ce
tren sosiți ?“ — a în
trebat-o în cele din
urmă primarul comu
nei, el însuși propunînd o oră anume.
A acceptat-o.
Dar
rostul întrebării — și
al propunerii — doc
torița l-a înțeles abia
a doua zi, la sosire :
o așteptau în gară
primarul și cîteva din
tre cadrele medii ale

dispensarului. Numai
*
flori
nu i-au dat. în
rest, o ospitalitate ne
reținută. fără reproș.
Ceea ce a continuat și
în zilele următoare.
I-au amenajat camera
(nelocuită de peste
doi ani. de cînd ple
case medicul), i-au
împrumutat un televi
zor, stoc „supranormativ" într-o altă in
stituție . locală, și o
întreabă zilnic — și
acum — despre ce mai
are nevoie. „Nici nu
știu cum aș mai putea
răspunde la o aseme
nea solicitudine" — ne
mărturisea zilele tre
cute doctorița, me
reu fără răgaz în a-și
face datoria si, mai
mult decît atit. fără a
se gîndi o clipă că va
pleca din Vorniceni.
Dar alături de aces
te gesturi frumoase —
care ar trebui repe
tate în cît mai multe
comune ale tării —

semnalăm un altul,
constatat de noi. cît
se poate de neplăcut :
interiorul și exterio
rul dispensarului ara
tă ca vai de ele. Ne
îngrijite e puțin spus.
La fel curtea institu
ției.
împrejmuirile
(„ca la văduve" —
cum spunea cineva),
adăpostul pentru cei
doi cai din dotare,
drumul de acces la
drumul principal. Pînă
și firma o cea de pe
timpul... raioanelor. Și
toate acestea în timp
ce ani în șir nu s-a
cheltuit un leu din
fondurile alocate pen
tru reparații. O eco
nomie bine intențio
nată ? Dimpotrivă, o
alta. de... spirit gos
podăresc. în contrast
izbitor și cu acea în
trebare adresată doc
toriței : „Cu ce tren
sosiți ?“ (Silvestri Ailenei).

Ghicitori pe roți
într-una din zile,
după plecarea rapidu
lui 65 din Buzău spre
stația Focșani. în timp
ce se efectua controlul
biletelor, s-a iscat ur
mătorul dialog între
conductorul trenului și
un călător.
— Dumneata știi în
ce tren te-ai urcat ?
— Păi... nu-i rapidul
de Suceava ?
— Nu. nu este rapi
dul de Suceava I E ra
pidul de Iași. Rapidul
de Suceava vine în
urma noastră, după 20
de minute.
Călătorul în cauză
nu era singurul care
confundase trenul. în
aceeași1 situație mai
erau vreo 20 de per
soane, unii cu copii în
brațe, cu bagaje...
Cum a fost posibilă
încurcătura ?
Foarte
simplu, deoarece va

goanele în care urca
seră respectivii călă
tori nu aveau... plăci
indicatoare. Este ade
vărat că trecerea gar
niturii prin Buzău s-a
anunțat corect prin
stația de amplificare,
dar — dovadă, întîmplarea relatată — cînd
este vorba de o călă
torie, deci de grabă, de
emoții, de cîteva mi
nute de staționare intr-o gară, clasica „ta
blă" de pe vagon își
are rolul ei. Dealtfel,
nicăieri în lume nu s-a
renunțat la acest sis
tem de identificare a
trenurilor.
Am urmărit mai
multe zile trenuri de
pe rute diferite. Nu a
fost garnitură — fie de
Timișoara, fie de ClujNapoca, de Satu Mare,
de Oradea. Suceava,
Constanța. Galați, de

pe oricare .rută, în care
să nu găsim 4—5 și
chiar mai multe va
goane fără plăci indi
catoare. Unele vagoane
erau ceva mai „bine
echipate" : aveau cite
o placă indicatoare la
cite unul din (cele 4)
colțuri sau chiar două
plăci, dar... amîndouă
pe aceeași parte a va
gonului. Cineva spu
nea că e vorba de eco
nomie de tablă. Ar fi,
desigur, un mod îngust
de a reduce la astfel
de măsuri economia de
metal. Mai curînd am
spune că cerința, fi
rească, de a asigura
table indicatoare lingă
toate scările vagoane
lor constituie o posibi
litate de valorificare
de către C.F.R. a unor materiale refolosibile existente prin
depourile și atelierele
sale. (M. Ionescu).

în 14 dintre cele mai renumite
stațiuni balneoclimaterice ale tării,
care dispun de factori naturali
climatici și hidrominerali în măsu
ră să asigure o mare eficiență te
rapeutică, s-au construit și func
ționează cu program permanent,
în tot cursul anului, case de odih
nă și tratament ale Uniunii Gene
rale a Sindicatelor din România.
Trei stațiuni sînt în exclusivitate
ale sindicatelor — Soveja, județul
Vrancea. șiWoineasa. județul Vîlcea, unde se asigură atît odihnă
cît și tratament celor suferinzi de
nevroză și . silicoză, precum și Ocna
Șugatag, județul Maramureș, pro
filată mai mult pe cură antireumatismală. în aceste stațiuni și în
complexele balneare ale sindicate
lor de la Amara, Eforie Nord,
Felix, Herculane, unde se pot tra
ta cu precădere boli reumatice și
ginecologice, din Căciulata, Sîngeorz, Slănic Moldova, profilate
îndeosebi pe combaterea maladii
lor digestive, din Covasna și Vatra
Dornei, specializate mai ales în
îngrijirea afecțiunilor cardiovascu
lare, au acces membrii de sindicat
de pe tot cuprinsul țării. Aceste
oaze de sănătate, de refacere a
forței fizice și intelectuale, cu o
capacitate totală de 10 000 de
locuri, pot găzdui anual peste
200 000 de oameni ai muncii. Pen
tru copiii acestora funcționează la
Năvodari un complex de odihnă
cu 7 000 de locuri pe serie, unde-și
pot petrece vacanțele estivale
50 000 de școlari și preșcolari. în
afară de aceasta, U.G.S.R. contrac
tează în fiecare an cu Ministerul
Turismului alte 350 000 de locuri
în stațiuni cu cele mai complexe
proprietăți curative, pe care le
pune la dispoziția oamenilor mun
cii.
Ne-am interesat de condițiile
oferite și am aflat că toate casele
de odihnă și tratament ale
U.G.S.R., realizate în ultimii 15

cinema
• Sfîrșitul nopții : TIMPURI NOI
(156110) — 9; 11,15; 13.^8; 16,45; 18;
20, MIORIȚA
(14 27 14)
— 9; 11,15;
13,38; 15,46; 18; 20.
• Brigada diverse ta alertă : DACIA
(50 35 94) — 9; 11,15; 13,30; 16,45; 18; 20.
• Pintea î UNION (13 49 04) — 9,30;
11,30; 13,30'; 15,45; 18; 20.
• Escapada: DRUMUL SĂRII (31 28 13)
— 15,30; 17,30; 19,30.
•
Viraj
periculos : FERENTARI
(80 49 85) — 15,30; 17,30; 19,30.
• Omul și umbra : COTROCENI
(49 48 48) — 15; 17,15; 19,30.
0 Mult mai de preț c iubirea: POPU
LAR (33 15 17) — 15; 17,15; 19.30.
• împușcat
ta
spate :
MUNCA
(21 50 97) — 15; 17,15; 19,30.
0 B.D. intră ta acțiune-: PRO
GRESUL (23 94 10) - 16; 18; 20.
• Domnul miliard : STUDIO (59 53 15)
- 10; 12; 14; 16; 18; 20.
0 Haiducii : FLACĂRA (20 33 40) —
15,30; 17,30; 19,30.
O Carnaval : SCALA (11 03 72) — 9,15;
13; 16,15; 19,15.
® Tată! regine! : CAPITOL (18 29 17)
-* 9; 11,15; 13,30; 15,46; 1»; 20,15, la
grădină — 21.
• Fata care vinde flori : FESTIVAL
(15 63 84) — 0-; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20,15.

ani, reunesc în aceeași incintă ser
viciile necesare — cazare, masă
și bază de tratament — ceea ce
permite folosirea lor pe parcursul
întregului an. Cea mai mare parte
din cele 10 000 de locuri pe serie
asigură confort corespunzător, adi
că nu numai condiții bune de ca
zare, ci și servicii de calitate, permițind in același timp oamenilor
să vină în stațiune cu familia.
Cantinele servesc cîte două me
niuri la alegere, precum și 3—5
meniuri dietetice. Cele 12 gospodării-anexă contribuie la îmbună
tățirea și diversificarea meniuri
lor.
Desigur, și în noile complexe
balneare ale sindicatelor date în
folosință anul acesta oamenii mun
cii se bucură de aceleași condiții
de îngrijire și confort. Avem în
vedere casa de odihnă de la
Predeal, cu 150 de locuri pe se
rie. care oferă condiții de odih
nă deosebite : camere cu cîte
două paturi, cantină-restaurant,
bibliotecă, săli de ' lectură —
toate în aceeași incintă, posibili
tăți de excursii și drumeții pe
Valea Prahovei, ca și complexul
din stațiunea Voineasa, cu 400 de
locuri, ambele puse la dispoziția
oamenilor muncii în ultimele luni.
Alte noi capacități urmează să in
tre în funcțiune spre finele acestui
an: un mare complex balnear pen
tru tratarea bolilor reumatismale,
de 1 100 locuri. în stațiunea Felix,
altul cu 500 locuri la Govora, pen
tru tratarea afecțiunilor căilor
respiratorii, și un al treilea cu 1 000
locuri la Olănești, pentru boli re
nale și digestive. Toate acestea
sînt construcții noi, moderne, con
fortabile.
Intrată de cîtiva ani în circuitul
turistic și balnear, stațiunea Voi
neasa, așezată intr-un minunat ca
dru natural pe valea Lotrului, cu
hotelurile sale moderne, vilele co
chete și celelalte dotări tehnico-

0 Mitul Fedorei : SALA MARE A
PALATULUI — 17,15.
0 Adio, dar rănita cu tine : SALA
MICA A PALATULUI — 17,15; 20.
0 Presimțirea dragostei : CENTRAL
(14 12 24) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.
0 Vraciul : FEROVIAR (50 51 40) —
8,45; 1.1,30; 14,15; 17; 19,45, VOLGA
(79 71 2G) — 9; 11,30; 14; 16,4'5; 19,30,
0 Visul de argint al alergătorului :
LIRA (317171) — 16; 18,15; 20,15, la
grădina — 20,45.
0 Cecilia : VIITORUL (11 48 03) —
15,30; 18,30).
0 Șatra : FLAMURA (8'5 77 12) — 9;
11; 13,15; 15,30; 17,45; 20.
0 Un american Ia Paris : PATRIA
(1.1 86 25) — 9; 11,45; 14,30; 17,15; 20,
MODERN (23 71 01) — 9; 11,15; 13,30;
15,45; 18; 20,15, la grădină — 21.
0 Cei trei mușchetari : LUCEAFĂ
RUL (16 87 67) — 9; 11,15; 13,30; 15,45;
18; 20.
0 Zorro : BUCUREȘTI (15 61 54) —
8,30; 11,15; 14; 16,45; 19,30, FAVORIT
(45 31 70) — 8,43; 11,30; 14,15; 17; 19,45,
GLORIA (47 46 75) - 9; 11,30; 14; 16,30;
19, la grădină — 21.
0 în spațiu : VICTORIA (16 38 79) —
9,30; 11,30; 13,30; 15,45; 18; 20.
0 Program de desene animate — 9;
10,30; 12,15; 13,45; 17,45; Bobby Deer
field — 15,15; 19,15 : DOINA (16 35 38).
0 Zizania : GRIVITA (17 08 58) — 9;
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.
0 Un comando pentru apa grea :
BUZEȘTI (50 43 58) — 9,30; 12,30; 15,30;
18,30.

Intrăm și în magazinul alimentar
nr. 2. Principalele abateri consemna
te anterior de echipa de control al

Cum îndrumă și susțină
Consiliul municipal Giurgiu
al F.D.U.S. activitatea
echipelor de control
ai oamenilor muncii
oamenilor muncii : inversare de pre
turi, aprovizionare de mîntuială. vin
zare cu lipsă la gramaj. Primele
constatări ale echipei de la noua ve
rificare : s-a schimbat. responsabila,
prețurile erau afișate vizibil ; cîntărindu-se, prin sondaj, nouă pachete
de zahăr (preambalat în unitate) nu
s-a găsit nici un gram lipsă.
Fără să mai relatăm amănunțit re
zultatul și în celelalte magazine con
trolate. rezumăm că peste tot au fost
luate măsuri de către întreprinderea
tutelară.
Discutăm cu tovarășul Gheorghe
Stoica, secretar al Consiliului muni
cipal Giurgiu al F.D.U.S.
— Cu ani in urmă nu se puteau
spune lucruri prea bune despre efi
ciența controlului oamenilor muncii
în municipiul Giurgiu. Ce factori au
determinat schimbarea aproape ra
dicală a vechilor stări de lucruri ?
— Este adevărat ce spuneți. Cauza
principală a slabei eficiente a echi
pelor era legată de nesprijinirea
echipelor de către organele obștești
— F.D.U.S.. în primul rind — in sen
sul de a controla, sistematic, dacă
factorii de conducere ai întreprinde
rilor răspund — și cum anume răs
pund — la semnalele critice. Rapoar
tele ținute de directori sau adjuncții
acestora în fața echipelor de control
aveau loc la intervale foarte rare,
global, fără să fie consemnate in
dări de seamă amănunțite. Cu sprijiiiul comitetului municipal de partid

am reorganizat complet sistemul res
pectiv. In prezent, chiar a doua zi
după orice control, registrele unice
cu consemnările echipelor sînt aduse
Ia conducerea unităților respective și
se conturează pe loc soluțiile, sanc
țiunile, dacă e cazul. în ședințele
consiliului municipal al F.D.U.S.,
periodic și obligatoriu, directorii în
treprinderilor raportează amănunțit
asupra măsurilor luate.
Iată, in mare, acest mod nou de a
asigura eficacitatea controlului echi
pelor oamenilor muncii. Desigur, a
crescut mult și răspunderea sindica
telor cu privire la propunerile făcute
pentru componenta echipelor, astfel
încit cei propuși să fie cu adevărat
oameni competent!, dispuși să-și sa
crifice din timpul liber pentru aceas
tă activitate deloc lesnicioasă, să fie
interesați în soluționarea unor pro
bleme de largă audiență.
Subliniind că și echipele, fiecare în
parte, au o evidență clară a observa
țiilor, propunerilor și a măsurilor
luate, interlocutorul a confirmat,
prin cîteva date, aceste afirmații :
— întreprinderea de comerț ali
mentar și alimentație publică a pri
mit în ultimul timp, din partea noas
tră, aproximativ 50 de proce.severbale cu observațiile și propunerile
respective. Ei bine, din 50 de propu' neri, doar una a rămas nerealizată.
Această receptivitate ne bucură, ne
încurajează, ne face să înțelegem că
nu ne pierdem timpul de pomană și
să acționăm cu mai multă tragere de
inimă. Tot atit de adevărat însă este
și faptul că mai sînt unele neînțele
geri ale observațiilor noastre. Am
fost sesizați, de pildă, că l^™m ma
gazin care desface pîine șiffirs. ora
de deschidere este 5,30, darj? nișele
sosesc pe la 7. A fost scris acdst lu
cru în registrul unic de control, dar
directorul adjunct al întreprinderii
de specialitate. în loc să ia legătura
cu furnizorii, să-i determine să vină
mai din timp cu produsele lor la
magazin, a notat în registru : „Să se
intensifice controlul 1“
Ne-am continuat raidul și prin
alte unități de servire publică, din
afara zonei de activitate a echipei pe
care o însoțisem. La multe dintre
acestea n-am găsit in registrul unic
de control nici o însemnare făcută in
ultimul an (hanul și popasul turistic
de lîngă Dunăre, hotelul „Victoria",
autogara Giurgiu etc.). Semnalînd
acest aspect, am fost informați că,
aflîndu-se acum în plină desfășurare
acțiunea de preschimbare a legitima
țiilor de control, consiliul municipal
al F.D.U.S. va recomanda sindicatelor
din întreprinderi să retragă manda
tele încredințate echipelor inactive și
să il acorde numai celor pătrunși de
importanta socială a misiunii lor. de
rolul de prim rang pe care îl are con
trolul muncitorilor în activitatea eco
nomică și socială.

Gh. GRAURE

Covasna. - Complexul balnear al sindicatelor

Foto

S. Cristian

edilitare și comerciale, primește
oaspeți în to<t cursul anului. Acum
se află în folosința sindicatelor
1 000 de locuri, dar amenajările
pentru bazele de odihnă continuă,
astfel încit la sfîrșitul actualului
cincinal stațiunea va totaliza 2 500
locuri.
în viitoarea stațiune Vidra, si
tuată în apropiere de Voineasa,
într-o zonă de un pitoresc aparte,
de pe malul sudic al lacului de
acumulare cu același nume, se
amenajează pentru membrii de
sindicat hoteluri, vile și alte
spații cu o capacitate de 1000
locuri, în ambele stațiuni se fac
amenajări pentru practicarea spor
turilor de iarnă, în context aste
de subliniat faptul că în acest an
există o preocupare mai susținută
din partea sindicatelor de a am
plifica activitățile de agrement și
cultural-sportive din propriile baze
de odihnă și cură balneară. Uni
tățile mari cu 1 000 locuri au crea
te condiții bune pentru aceasta :
săli de spectacole, biblioteci, săli
de audiții muzicale, de jocuri etc,
iar cele mai mici se adaptează
acestor scopuri printr-o mai ju
dicioasă distribuire a spațiilor
existente.
în trimestru] I, după cum am
fost informați la Comisia pentru

tratament balneoclimateric și odih
nă a U.G.S.R.. s-au desfășu
rat în total 3161 de acțiuni,
cu participarea a 231 000 de per
soane, adică la fiecare unitate au
avut loc zilnic, în medie, cite trei
manifestări cultural-artistice
și
sportive. în afară de aceasta, toa
te casele de odihnă și tratament
ale sindicatelor organizează ex
cursii in împrejurimi. în același
cerc de preocupări se înscrie și
sarcina asumată anul acesta de
U.G.S.R. .de a amenaja în casele
sale de odihnă și tratament spații
speciale de joacă pentru copii, atit
în interior, prin redistribuirea
unor încăperi administrative, cît
și în aer liber.
în primul trimestru al anului
1983 au beneficiat de bilete de
odihnă și tratament prin sindicate
peste 84 000 de oameni ai muncii.
Acum, cînd timpul cald atrage
spre albastrul însorit al mării,
spre zonele montane și stațiunile
de pe tot cuprinsul țării oameni
de toate vârstele, casele de odih
nă ale sindicatelor și-au redobîndit animația specifică sezoanelor
de vîrf și-și întîmpină oaspeții cu
tradiționalul „Bun venit".

0 iubire fără
soare :
CIULEȘTI
(17 55 46) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20,15, AURORA (35 04 66) — 9; 11,15;
13,30; 15,4'5;
18;
20,
CULTURAL
(83 50 18) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20^15.
© Micul lord : PACEA (60 30 85) —
15,30-; 17,30; 19,30.
© Marele
șarpe :
FLOREASCA
(33 29 71) — 9; 1-1; 13; 15,30-; 17,45; 20,
TOMIS (21 49 46) — 9;
11,15; 18,30;
15,45; 18; 20» la grădină — 21,16.
0 Aventură în Arabia : COSMOS
(27 54 95) — 9,30; 11,30; 13,30; 15,30;
17,30; 19,30, GRĂDINA LUCEAFĂRUL
(16 87 67) — 21, ARTA (21 31 86) — 0 ;
11; 13; 15; 17,15; 19,30.
0 Clinele : GRADINA ARTA — 21.
0 Corleone : GRADINA FEROVIAR
(50 51 40) — 21.
0 Cînd dragostea se întoarce : GRA
DINA FESTIVAL (15 63 84) — 21.
0 Noi aventuri pe vasul Poseidon :
GRADINA PARC HOTEL (17 08 58) —
20,15u

viziunea prof. univ. Zoe DumitrescuBușulenga și a muzicologului losif
Sava (XIV) — 19; (Ia Muzeul de artă
al Republicii Socialiste România) :
Integrala sonatelor pentru pian și
vioară de Johannes Brahms. Mihai
Constantincscu — vioară, Remus Manoleanu — pian — 13.
© Radioteleviziunea română (str. Nu
ferilor, 14 68 00) : Formația
„IVIusica
Rediviva".
Dirijor :
Ludovic Baci.
Concert de muzică românească. Primă
audiție — 19,30.
• Opera Română (13 18 57) : Truba
durul — 18.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra"
(sala Schitu Măgureanu, 14 75 46) : Cu
ușile închise — 19.
• Teatrul Mic (14 70 fii) : Diavolul șl
bunul dumnezeu — 18,30.
@ Teatrul Foarte
Mie
(14 09 05) :
Necunoscuta și funcționarul — 20.
G Teatrul „Nottara" (59 31 03, sala
Magheru) : Calandria — 19,30.
© Teatrul Giulești (14 72 34, sala Ma
jestic) : Cum s-a făcut de-a rămas
Catinca fată bătrină — 19.
• Ansamblul
„Rapsodia
română"
(13 13 00) : La izvor de dor și cîntec
— 13,30.
• Teatrul evreiesc de stat (20 39 70) :
Intre castani și Bmoking — 18.30.
• Teatrul „Țăndărică" (15 23 77, sala
Teatrului „Ion Vasilescu") : Tigrul
purpuriu căruia-i plăceau clătitele
— 10.
• Estrada Armatei
(13 60 64, sala
C.C.A.) : Veselia are cuvintul — 19,30.

teatre
• Teatrul Național
(14 7171, sala
mică) : Ploșnița — 19,30; (sala Ate
lier) : Intre patru ochi — 19.
• Filarmonica
„George
Enescu"
(13 63 73, Ateneul Român) : Integrala
creației lui Ludwig van Beethoven în

Gabriela BONDOC
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TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU
s-a întîlnit cu președintele Partidului Eliberării Naționale
din Costa Rica
(Urmare din pag. I)

Exprimîndu-și satisfacția de a vi
zita România, oaspetele a avut cu
vinte de înaltă apreciere la adre
sa realizărilor remarcabile obținute
de poporul român în dezvoltarea social-economică a tării, față de
personalitatea proeminentă a con
ducătorului partidului și statului nos
tru. tovarășul Nicolae Ceaușescu.
fată de activitatea sa consacrată
păcii, dezarmării și colaborării in
ternaționale.
în cuinsul convorbirii s-a proce
dat la o informare reciprocă pri
vind activitatea si preocupările ac
tuale ale Partidului Comunist Ro
mân și ale Partidului Eliberării Na
ționale din Costa Rica. precum și
principalele aspecte ale dezvoltării
libere si independente a celor două
tari. în acest cadru s-a apreciat cu
satisfacție evoluția bunelor relații
dintre cele două partide, dintre
România și Costa Rica. exprimîndu-se dorința de a se întări aceste
raporturi, de a se extinde si adinei
colaborarea reciproc avantajoasă Pe
tărâm economic, tehnico-stiintific,
cultural, de a se lărgi și diversi-

fica schimburile comerciale. în in
teresul ambelor țări si popoare, al
cauzei păcii și cooperării internațio
nale.
Schimbul de vederi în probleme
actuale ale vieții internaționale a
prilejuit concluzii comune privind
necesitatea unirii eforturilor tuturor
țărilor, indiferent de mărime, orînduire socială sau potențial economic,
pentru oprirea agravării climatului
politic international. pentru reluarea
și continuarea cursului spre destin
dere. pe baza respectării. în rela
țiile dintre state, a principiilor in
dependentei și suveranității națio
nale. egalității în drepturi, neames
tecului în treburile interne și avantajului reciproc. A fost releva
tă însemnătatea adincirii solidarită
ții și conlucrării dintre toate forțe
le democratice, progresiste, antiimPerialiste în lupta pen.tru soluțio
narea constructivă. în interesul tu
turor națiunilor, a marilor proble
me care confruntă astăzi omenirea.
Au fost relevate, în acest cadru, im
portanta acțiunilor în favoarea opririd cursei înarmărilor. însemnăta
tea hotărâtoare a dezarmării, și în
primul rind a dezarmării nucleare.

pentru edificarea unui climat de pace
si încredere. în care popoarele să
se poată dezVo-lta liber, conform pro
priilor aspirații.
Cele două părți s-au pronunțat
pen.tru soluționarea pe cale politi
că. prin tratative, a tuturor stări
lor de încordare si conflict, atît din
America Centrală, cit și din alte
zone ale lumii, pentru curmarea ori
căror intervenții în treburile interne
ale altor state.
în cursul întrevederii a fost sub
liniată necesitatea întăririi solidari
tății și colaborării țărilor în curs
de dezvoltare. în vederea depășirii
actualei crize economice mondiale,
pen.tru lichidarea subdezvoltării și
instaurarea unei noi ordini econo
mice internaționale, care să asigu
re progresul mai rapid al tuturor
popoarelor si îndeosebi al celor ră
mase în urmă.
A fost reafirmată cu acest pri
lej dorința celor două partide de
a-si întări conlucrarea pe arena in
ternațională. de a-și spori contribu
ția la edificarea unei lumi a păcii
și colaborării, a încrederii si înțe
legerii intre națiuni.
întrevederea s-a desfășurat într-o
atmosferă cordială, prietenească.

TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU
a primit pe ministrul afacerilor externe al R. P. Bangladesh
(Urmare din pag. I)

de prietenie din partea președintelui
Republi \ Populare
Bangladesh,
Justice .j/țul Fazal Muhammad Ahsanuddin Chowdhury, și a primului
ministru, Hossain Muhammad Ershad.
Tovarășul Nicolae Ceaușescu a
mulțumit și a rugat să se 'transmită
președintelui Chowdhury și primului
ministru un salut călduros și cele mai
bune urări.
în cursul întrevederii a fost releva
tă cu satisfacție evoluția pozitivă a
relațiilor dintre România și Bangla
desh, apreciindu-se că există largi
posibilități de dezvoltare a colaboră
rii și cooperării în diferite domenii,
de lărgire și diversificare a schim
burilor comerciale și s-a reafirmat
voința de a se acționa pentru folo
sirea deplină a acestor posibilități, în
folosul ambelor țări și popoare, al
cauzei păcii, înțelegerii și conlucră
rii între națiuni.
Abordindu-se unele aspecte ale
aotualităț.ii internaționale, a fost ma-

nifestată îngrijorarea față de accen
tuarea tensiunii pe arena mondială
și s-a subliniat necesitatea ca po
poarele lumii să acționeze cu forțe
sporite pentru oprirea încordării în
relațiile internaționale, pen.tru solu
ționarea tuturor problemelor litigioa
se, a stărilor conflictuale exclusiv
pe cale politică.. S-a subliniat im
portanța reluării și continuării poli
ticii de destindere, a așezării la baza
relațiilor dintre state a principiilor
deplinei egalități în drepturi, res
pectării independenței și suveranită
ții naționale, nerecurgerii la forță
și la amenințarea cu forța, a drep
tului fiecărui popor de a se dezvol
ta de sine stătător, fără nici un
amestec din afară.
în timpul întrevederii au fost ex
primate puncte de vedere comune in
legătură cu necesitatea intensificării
eforturilor pentru realizarea unei
păci globale juste și durabile în
Orientul Mijlociu, bazată pe retrage
rea Israelului din teritoriile arabe

ocupate în 1967, pe rezolvarea pro
blemei poporului palestinian prin re
cunoașterea dreptului său la auto
determinare. la crearea unui stat
propriu, independent.
S-a reliefat, în același timp, că
problema cea mai importantă a pe
rioadei actuale o reprezintă cursa
înarmărilor, ceea ce impune măsuri
hotărîte de dezarmare și, in primul
rînd, de dezarmare nucleară, de
dezangajare militară, de reducere a
armamentelor, nu numai pe conti
nentul european, ci în întreaga
lume.
în cursul convorbirii s-a evidențiat
însemnătatea întăririi solidarității și
unității de acțiune a țărilor in curs
de dezvoltare, nealiniate, în ampla
acțiune dusă pentru eradicarea sub
dezvoltării, diminuarea decalajelor
existente între țările bogate și cele
sărace, pentru edificarea noii ordini
economice internaționale.
întrevederea s-a desfășurat într-o
atmosferă cordială.

Cronica

Irigațiile să fie continuate
cu toate forțele!

Lipsa precipitațiilor a determinat
pe oamenii muncii din agricultura
județului Ialomița să folosească toate
sursele de apă la irigarea culturilor :
sisteme mari și locale, irîuri. lacuri și
bălți. Din cele 151 000 hectare amenajateXpentru irigații ponderea o
dețin vprășitoarele, furajele și legu
mele. Pînă în prezent, udarea a doua
s-a realizat pe 6 000 hectare cu sfe
clă de zahăr. 7100 hectare floareasoarelui, 23 500 hectare porumb și pe
60 la sută din suprafețele cultivate
cu soia și fasole. La legume și fu
raje. udarea a doua s-a încheiat, iar
în multe unități s-a trecut la admi
nistrarea celei de-a treia norme
de apă.
Suprafețele irigate însă puteau fi
mai mari dacă se respectau progra
mele stabilite de comandamentul ju
dețean pentru agricultură. în săptămîna 4—10 iunie s-au irigat 95 la
sută din suprafețele planificate.
Despre cauzele ce au dus la nerealizarea integrală a programului de iri
gare pe ansamblul județului Ialomița
ne-a vorbit tovarășul inginer Mircea
Chiș, șeful biroului exploatare din
cadrul întreprinderii județene de
exploatare a lucrărilor de îmbună
tățiri funciare Ialomița :
— în ultima perioadă, printr-o
muncă mai bine organizată. în. multe
unități agricole s-a reușit să se irige
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PROGRAMELE 1 ȘI t
11,00 Telex
11,05 Album coral
In jurul orei 11,30 — Transmi
siune directă : Ceremonia sosirii
tovarășului Yumjaaghiin Țedenbal,
secretar generat al Comitetului
Central al Partidului Popular Re
voluționar Mongol, președintele
Marelui
Hural
Popular,
care
Ia invitația tovarășului Nicolae
Ceaușescu, secretar general al
Partidului Comunist Român, pre
ședintele
Republicii
Socialiste
România, va efectua, In fruntea
unei delegații de partid șl guver
namentale a Republicii Populare
Mongole, o vizită oficială de priete
nie în țara noastră
• Muzică populară instrumentală

® STELE NOI. Astr°nomi englezi au declarat că în
tr-un viitor apropiat se vor ivi
în galaxia noastră șase sau șapte
stele . noi. Asemănătoare Soare
lui. ele se vor afla la o distan
tă de aproximativ o mie de anilumină de Pămînt. Peste un mi
lion de ani. ele vor putea fi
distinse pe bolta cerească atingind un nivel maxim de lumi
nozitate. Astronomii presupun
că in jurul acestor noi sori pot
să se formeze planete.

• MOTORUL „STIR
LING" REINTRĂ ÎN AC
TUALITATE. Inventat încă
la începutul secolului trecut,
acest tip de motor, la care cilin
drii 6e încălzesc din afară, a

toate suprafețele prevăzute. Mă refer
la unitățile din consiliile agroindus
triale Movila, Făcăeni. Fetești, Andrășești, Grivița. Țăndărei și Gura
Ialomiței, care au depășit suprafețele
planificate. Este urmare firească a
unei bune organizări a echipelor de
udători, care mută aripile de ploaie
într-un timp scurt și asigură o bună
funcționare a instalațiilor de pom
pare. Din păcate, mai sint coopera
tive agricole și întreprinderi agri
cole de stat unde, datorită lipsei de
răspundere manifestate atît de coo
peratori și mecanizatori din forma
țiile de udători, cit și a celor care
acordă asistență tehnică, programele
de udări au fost realizate în propor
ție de numai 75—80 la,sută. Este ca
zul cooperativelor agricole clin Sălcioara, Platonești și Mărculești, unde
defecțiunilor ce apar în funcționarea
sistemului de irigații li se adaugă
lipsa de operativitate în mutarea ari
pilor de ploaie. Trebuie să arătăm
că și în cadrul întreprinderii noastre
mai sînt electromecanici, electricieni
și vadagii care manifestă lipsă de
disciplină, dormind în timpul pro
gramului sau lipsind nemotivat. La
acestea se adaugă și defecțiunile ce
sînt în curs de înlăturare din siste
mele de irigații Burdușani și Țăndărei. unde formațiile din șantierele
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PROGRAMUL 1
16,00 Telex
16,05 România pitorească
16,25 Clubul tineretului
17,00 Amfiteatru studențesc
/
17,50 TeleSport
20,00 Telejurnal
20,20 Actualitatea economică
20,35 Videoteea internațională
21,05 La zi în 600 de secunde
21.15 Teatru TV : „Așteptarea începe in
zori" de Petru Vintllă. Premieră
TV. Spectacol preluat de la Tea
trul Giulești
22,30 Telejurnal
PROGRAMUL !
20,00 Telejurnal
20.20 Buletinul rutier al Capitalei
20,35 Salonul TV al artelor plastice
21.20 Dominantele culturii muzicale ro
mânești
22.(10 Discorama
22,30 Telejurnal

fost realizat și pus în funcțiune
pentru prima oară în anul 1918,
dar. din diferite cauze, nu a
fost utilizat. în anii din urmă
interesul pentru motorul ..Stir
ling" a reapărut. Recent, un
grup de ' savanți americani și
suedezi, care lucrează împreună
în Institutul tehnologic din
Atlanta (S.U.A.). au reușit să
transforme, direct, cu ajutorul
său, energia solară în curent
electric. în acest caz. motorul
este încălzit, din exterior, de
razele solare. Procesele de
transferare a căldurii silesc ga
zele aflate în blocul motorului
să circule, iar acestea, la rindul
lor, pun în mișcare două pistoa
ne care acționează un generator.
O astfel de instalație aprovizio
nează deja institutul cu curent
electric.

respective aparținînd T.C.I.F. Bucu
rești acționează cu încetinitorul.
Noi am mai adăuga faptul că. pen
tru înlăturarea defecțiunilor la electropompe au fost solicitați specialiști
de la „Aversa" București, dar care
încă nu au fost văzuți în Ialomița.
Și prezența lor era necesară pentru
electropompele ce așteaptă să fie re
parate la stația 40 din cadrul siste
mului de irigații Ialomița-Călmățui.
în județul Ialomița este necesar ca
toți factorii răspunzători să colabo
reze mai bine pentru ca toate siste
mele de Irigații să funcționeze zi și
noapte, acoperind în acest fel canti
tățile mereu crescînde de apă solici
tate de plantele prăsitoare aflate
acum în plină dezvoltare. Pentru
aceasta planul de 6 620 hectare pre
văzute a fi irigate pe zi trebuie nu
numai realizat, ci și depășit. Numai
în acest fel intr-o săptămînă vor pu
tea primi o normă de udare 47 000
de hectare. Cu toată răspunderea
trebuie să se înțeleagă că ploile că
zute in ultimele zile sînt insuficien
te. nu au refăcut nici pe departe
rezerva de umiditate din sol și, de
aceea, irigațiile trebuie continuate
fără întrerupere, în toate unitățile
agricole.

Mihai V1ȘO1U
corespondentul

„Scinteii"

Luni au început la București con
vorbirile oficiale intre ministrul afa
cerilor externe, tovarășul Ștefan
Andrei, și ministrul afacerilor ex
terne al Republicii Populare Ban
gladesh, A. R. Shams-Ud Doha.
Convorbirile sînt consacrate anali
zării stadiului raporturilor dintre
tara noastră și Bangladesh, căilor de
dezvoltare a relațiilor bilaterale în
domenii de interes comun, in mod

® MINUNILE APEI
„MAGNETICE". Oamenii
de știință de la Institutul de
cercetări științifice. în domeniul
hidrotehnicii și îmbunătățirilor
funciare din zona Volgăi se
ocupă de mai mulți ani de stu
dierea influenței pe care o exercită irigarea cu apă magnetizată asupra creșterii, dezvol
tării și productivității culturilor
agricole. Experiențele atestă ast
fel că udarea cu apă magnetizată favorizează intensificarea
activității microbiologice a so
lului și asimilarea azotului, fos
forului și potasiului. A fost rea
lizat în acest scop un aparat
pentru tratarea magnetică a anei,
care poate fi instalat pe aspersoare. Recoltele obținute ne te
renurile irigate cu apă magne-

DE1

deosebit al extinderii cooperării
economice și creșterii schimburilor
comerciale, reciproc avantajoase.
Cei doi miniștri de externe au
abordat unele probleme ale actuali
tății politice internaționale, afirmîndu-se în acest context necesitatea
intensificării
conlucrării
dintre
România și Bangladesh în soluțio
narea marilor probleme care con
fruntă omenirea.

Părăsind țara dumneavoastră prietenă. îmi face o deosebită plăcere să
adresez Excelenței Voastre recunoștința și mulțumirile noastre cele mai
sincere pentru ospitalitatea și primirea călduroasă ce ne-au fost rezervate
de către poporul și guvernul român.
Sîntem convinși că discuțiile pe care le-am purtat în cea mai deplină
sinceritate și înțelegere reciprocă vor aduce o contribuție pozitivă la conso
lidarea relațiilor noastre, caracterizate de prietenie și conlucrare strînsă in
tre țările noastre. în interesul lor reciproc, al cauzei păcii și securității in
ternaționale.
Dînd o înaltă apreciere poziției dumneavoastră principiale față de pro
blemele din Orientul Mijlociu, sperăm în continuarea rolului dumneavoastră
activ și constructiv pe linia eforturilor de pace, astfel incit acesta să aducă
în timp rezultate concrete în direcția instaurării securității în această re
giune vitală.
Vă adresez, Excelență, urările mele cele mai sincere și cele mai bune,
iar poporului român prieten progres și prosperitate continuă.

MOHAMED HOSNI MUBARAK

Vizita unei delegații din Kenya
Luni după-amiază 6-a încheiat
vizita în țara noastră a unei dele
gații din Republica Kenya, condusă
de John Henry Okwanyo, ministrul
comerțului.
In timpul vizitei, delegația kenyană s-a întîlnit cu tovarășul Vasile Pungan, ministrul comerțului
exterior și cooperării economice in
ternaționale. De asemenea, delega
ția a purtat discuții la Ministerul
Comerțului Exterior și Cooperării
Economice Internaționale. Ministe
rul Industriei Construcțiilor de Ma
șini, Ministerul Industriei Chimice,
Ministerul Agriculturii și Industriei
*

Luni după-amiază a părăsit Capi
tala președintele Partidului Eliberării
Naționale din Costa Rica, Jose Figueres Ferrer, care, la invitația C.C.
al P.C.R., a făcut o vizită in țara
noastră.
Pe aeroportul Otopeni, oaspetele
a fost salutat de tovarășii Miu Dobrescu, membru supleant al Comite
tului Politic Executiv, secretar al
C.C. al P.C.R., Olimpia Solomonescu,
membru supleant al C.C. al P.C.R.,
adjunct de șef de secție la C.C. al
P.C.R.. de activiști de partid.
A fost prezent Marco William Que
sada Bermudez. însărcinatul cu afa-

Alimentare, și a vizitat obiective
economice din Capitală și județul
Brașov.
Cu același prilej a fost semnat un
Aide-memoire, în care se prevăd mă
suri pentru creșterea și diversifica
rea schimburilor comerciale și a
cooperării economice dintre cele două
țări. Din partea română, documentul
a fost semnat de Gheorghe Cazan,
ministru secretar de stat la Ministe
rul Comerțului Exterior și Cooperă
rii Economice Internaționale, iar din
partea kenyană. de John Henry
Okwanyo, ministrul comerțului al
Republicii Kenya.
★
ceri ad-interim al Republicii Costa
Rica la București.
•fc

Luni dimineața au sosit într-o
vizită. în portul Constanța, navele
americane „Arthur W. Radford" și
„Antrim". în aceeași zi, conducăto
rul marșului, viceamiralul W. H.
Rowden, însoțit de un grup de ofi
țeri americani, a făcut vizite pro
tocolare primarului municipiului
Constanta și comandantului Marinei
militare.
A fost prezent David B. Funder
burk, ambasadorul S.U.A. în țara
noastră.
(Agerpres)

NĂSĂUD: Adunare festivă cu prilejul sărbătoririi
a 250 de ani de invățămînt romanesc
în orașul Năsăud a avut loc o
adunare festivă prilejuită de sărbă
torirea a 250 de ani de învățămint
românesc în această localitate. Participanții au adresat o telegramă C.C.
al P.C.R., tovarășului NICOLAE
CEAUȘESCU. secretar general al
Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia. in care, între altele, se spune :
„Pionierii, uteciștii. cadrele didac
tice. toți locuitorii orașului care a
dat tării pe Coșbuc și Rebreanu,
mîndri de istoria glorioasă, de tre
cutul și mai ales de prezentul so
cialist al acestor locuri își îndreaptă
gîndurile pline de recunoștință către
Partidul' Comunist Român, către
dumneavoastră, stimate tovarășe se
cretar general, cel mai iubit fiu al
poporului nostru, care vă dăruiți în
treaga putere de muncă măreței

Semănatul
culturilor duble

(Urmare din pag. I)

mai îngrășăminte cu azot în cantitate
de 80—120 kg substanță activă la hec
tar în cazul semănatului direct în
miriște. Aplicarea lor se face odată
cu semănatul sau cu apa de irigare,
în cazul că porumbul se însămințează în teren pregătit înainte, ingrășămintele se dau cu mașina odată cu
semănatul sau la efectuarea prașilelor mecanice. Fertilizarea cu fosfor
se aplică numai pe solurile slab apro
vizionate, în doze de circa 40 kg superfosfat la hectar.
— Se știe că, asigurarea apei în
6ol are un rol) determinant atît în
răsărirea culturii, cit și în creșterea
și ajungerea la maturitate în limitele
perioadei de vegetație a plantelor.
Cum trebuie făcută irigarea porum
bului in cultură dublă ?
— Irigarea pentru răsărire se exe
cută concomitent cu semănatul, cu
norme reduse de apă (300—400 mc Ia
ha) și are ca scop asigurarea unei
răsăriri rapide și uniforme, precum
și activarea erbicidelor în combate
rea buruienilor. Udările următoare
se execută la interval de 10—14 zile
cu norme de udare de 600—700 mc la
hectar, urmărind menținerea umidi
tății din 601 la peste 50 la sută din
apa utilă. Bineînțeles, pe parcurs tre
buie executate lucrările de întreți
nere. care condiționează în mare mă
sură obținerea de recolte mari.

Invitație la drumeție in Delta Dunării
întreprinderea de turism, hoteluri
și restaurante I.T.H.R. București
organizează excursii de cite 4 zile
pe pontoane dormitor. Se asigură
cazare și masă pe ponton și trans
portul cu trenul accelerat (cu locuri
rezervate) pînă la Tulcea.
Traseul celor patru zile în mi
rifica Deltă a Dunării este deosebit
de tentant : Tulcea — Brațul Sf.
Gheorghe — Mahmudia — Lacul
Roșu — Canalul Sulina — orașul
Sulina — Crișan — Mila 23 — Lacul
Fortuna — Maliuc — Tulcea.
Zilele de plecare sînt următoare
le : 15. 19. 23. 27 iunie ; 1. 5. 9. 13,

Președintele Republicii Socialiste România

începerea convorbirilor oficiale între miniștrii
afacerilor externe din România și Bangladesh

ÎN AOȘȚț ZILE ȘARCIM PRIORITAR ÎN AGRICULTURĂ
ialomița,

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

zilei

17. 21, 25. 29 iulie ; 2. 6. 10. 14. 18.
22, 26, 30 august.
Totodată. I.T.H.R.B. organizează
și excursii de cite 7 zile cu cazare
pe toată durata sejurului la hotelul
„Salcia" din Maliuc. Zilele de ple
care sînt următoarele : 25 iunie ;
1, 7, 13, 19. 25. 31 iulie ; 6. 12, 18,
24, 31 august ; 5, 11 septembrie.
Informații și înscrieri la Agen
țiile de turism I.T.H.R. București
din : str. Luterană nr. 4. str. Tonitza nr. 13 ; Calea Moșilor bloc 55
bis, Bd. N. Bălcescu nr. 35, Bd. 1848
nr. 4, Bd. Republicii nr. 68. str.
Mendeleev nr. 14.

opere de făurire a socialismului și
comunismului pe pămintul Româ
niei. militant neobosit pentru Pace
și progres în lume. Ne mîndrim că
aniversarea învățămintului românesc
in acest colț minunat de tară încu
nunează truda a.tîtor generații care
și-au făcut un ideal măreț din mun
ca de înălțare a omului prin lumină
și știință, care au slujit și slujesc cu
devotament patria și poporul. Ne an
gajăm cu toată răspunderea noastră
să nu precupețim nici un efort pen
tru creșterea generațiilor prezente și
viitoare în spiritul înaltelor idealuri
ale socialismului și comunismului".

De la Direcția drumurilor
Direcția drumurilor din Ministerul
Transporturilor și Telecomunicațiilor
comunică : datorită unor lucrări
la linia de cale ferată de pe
drumul național nr. 1 Ploiești—Cîmpina, km 69 plus 975, circulația ru
tieră se închide în ziua de 14 iunie
între orele 8,30 și 14,30 pentru toate
categoriile ,<je autovehicule. în acest
interval de timp, circulația rutieră
:șe va devia pe ruta : drumul natio
nal- nr. 1, km 65- plus .590 — Centura
Ploiești-Est — Drumul județean 102
și 102 B, cu revenire în drumul na
țional nr. 1, la kilometrul 79 plus 600.

vremea
Timpul probabil pentru intervalul 14
Iunie, ora 21 — 17 iunie, ora 21. In
țară : Vremea va fi răcoroasă la în
ceputul intervalului, apoi se va Încălzi
ușor. Cerul ,va fl temporar noros. Vor
cădea ploi locale, care vor avea și ca
racter de averse, mal frecvente în pri
mele zile. Vîntul va sufla slab, pînă la
moderat. Temperaturile minime vor fl
cuprinse între 6 și 16 grade, izolat mai
coborîte în depresiuni.

• CU BALONUL LA
14 KILOMETRI ÎNĂLȚI
ME. Austriacul Josef Starkbaum, în vînstă de 49 de ani, de

Tovarășul Ion M. Nicolae. viceprim-ministru al guvernului, a pri
mit, luni, pe Hamad Isa Al Rujaib,
ministrul locuințelor, al afacerilor
sociale și al muncii al statului Ku
weit. care a efectuat o vizită in țara
noastră.
Oaspetele a rugat să se transmită
tovarășului Nicolae Ceaușescu. pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia. un cald și prietenesc salut din
partea emirului statului Kuweit,
seicul Jaber Al-Ahmad Al-Jaber AlSabah. împreună cu cele mai bune
urări de progres și prosperitate po
porului român.
Mulțumind, pentru acest salut
prietenesc, viceprim-ministrul gu
vernului a rugat să se transmită din
partea președintelui Republicii So
cialiste România, tovarășul Nicolae
Ceaușescu, cele mai bune urări emi
rului statului Kuweit, seicul Jaber
Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah. pace
și bunăstare poporului kuweitian.
în timpul întrevederii au fost evi
dențiate noi posibilități de dezvol
tare, în continuare, a cooperării eco
nomice. reciproc avantajoase, româ
no-kuweitiene în diferite domenii de
interes comun.

La întrevedere a participat Ion
Stănescu. ministru, șeful Departa
mentului pentru construcții in străi
nătate.
*

în perioada 10—13 iunie, o delega
ție economică din Kuweit, condusă
de Hamad Isa Al Rujaib. ministrul
locuințelor, al afacerilor sociale și
al muncii, a efectuat o vizită în ța.ra
noaștră. la invitația Departamentu
lui pentru construcții în străinătate.
Delegația kuweitiană a avut con
vorbiri la Departamentul pentru
construcții în străinătate si Ministe
rul Industrializării Lemnului și Ma
terialelor de Construcții. în cadrul
cărora au fost discutate modalități'
concrete de dezvoltare a cooperării
economice româno-kuweitiene. în
conformitate cu înțelegerile conve
nite in timpul întrevederilor si con
vorbirilor dintre tovarășul Nicolae
Ceaușescu. președintele Republicii,
Socialiste România, și emirul statului
Kuweit, șeicul Jaber Al-Ahmad AlJaber Al-Sabah.
Oaspeții au vizitat obiective eco
nomice și social-culturale din Capi
tală și din județul Prahova.

Vii mulțumiri pentru înaltele distincții
acordate, angajamentul de a îndeplini
exemplar sarcinile pe acest an
Telegrame adresate C.C. al P.C.R.,
tovarășului Nicolae Ceaușescu,
de colective distinse pentru realizările obținute
în întrecerea socialistă pe anul 1982
în municipii, orașe, comune, uni
tăți agricole de stat și cooperatiste,
unități de cercetare și producție, au
avut loc, in aceste zile, adunări fes
tive prilejuite de decernarea unor
înalte distincții ale Republicii Socia
liste România pentru realizările obți
nute în întrecerea socialistă pe anul
1982. într-o atmosferă de puternic
entuziasm, participanții au adresat
C.C. al P.C.R., tovarășului NICOLAE
CEAUȘESCU, secretar general al
Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, telegrame prin care se exprimă
adîncă recunoștință și calde mulțu
miri pentru distincțiile acordate. în
telegrame se dă glas profundelor
sentimente de respect și mîndrie
pentru activitatea neobosită desfășu
rată de tovarășul Nicolae Ceaușescu
în slujba țării, partidului și a po
porului, pentru ridicarea patriei
noastre pe noi culmi de civilizație și
progres, pentru calitățile de excepție
pe care secretarul general al partidu
lui, președintele republicii, le întru
nește ca om politic și conducător, ca
militant comunist și revoluționar în
cercat. promotor consecvent al idea
lurilor de pace și înțelegere între
popoare. Participanții la adunări se
angajează să acționeze cu fermitate
și energie pentru înfăptuirea exem
plară a sarcinilor ce le revin pe anul

1983 și pe întregul cincinal, să nu
precupețească nici un efort pentru
traducerea in viață a sarcinilor tra
sate de Congresul al XII-lea și Con
ferința Națională ale partidului, a
prețioaselor orientări și indicații date
de secretarul general al partidului,
tovarășul Nicolae Ceaușescu. la re
centa Consfătuire de lucru de la
C.C. al P.C.R. și la ședința comună
a Consiliului Național al Oamenilor
Muncii din industrie și a Consiliului
Național al Agriculturii, contribuind
astfel, cu toată dragostea și puterea
lor de muncă, la edificarea societății
socialiste multilateral dezvoltate și
înaintare a României spre comunism.
Au transmis telegrame : Consiliul
popular al municipiului Dej. consi
liile populare ale orașelor Cimpia
Turzii și Odobești, care au primit
„Ordinul Muncii" clasa I ; Consiliul
popular al orașului Adjud și Consi
liul popular al comunei Scutelnici —
județul Buzău, care au primit „Ordi
nul Muncii" clasa a Il-a ; cooperati
vele agricole de producție Cotnari —
județul Iași, Timboești — județul
Vrancea, Stațiunea de cercetare și
producție pomicolă Focșani. Stațiu
nea de cercetare și producție vitivinicolă Odobești — județul Vrancea,
care au primit Ordinul „Meritul
Agricol" clasa I, și alții.
(Agerpres)
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De azi, fotbal în divizia A

în cîteva rînduri

• Capetele de afiș ale etapei : C. S. Tirgoviște — Dinamo
și Jiul — Universitatea Craiova
Campionatul diviziei A Ia fotbal
stanța — Steaua ; Petrolul Ploiești —
S.C. Bacău ; F.C. Argeș Pitești —
continuă astăzi cu etapa a 31-a.
în Capitală este programat un sin
F.C. Bihor Oradea ; C.S. Tirgoviște
gur meci : Sportul Studențesc —
— Dinamo ; Jiul Petroșani — Uni
A.S.A. Tg. Mureș, care se va disputa
versitatea Craiova ; Corvinul Hune
pe stadionul „Politehnica".
doara — Chimia Rm. Vîlcea ; F.C.
în tară se vor desfășura urmă
Olt — Politehnica Iași.
toarele partide : F.C.M. Brașov —
Toate jocurile vor începe la
ora 18,00.
Politehnica Timișoara ; F.C. Con-

© „Marele Premiu" al Canadei la
automobilism, cea de-a opta probă
a campionatului mondial rezervat piloților de formula I. s-a desfășurat
pe circuitul „Gilles Villenueve" din
Montreal și a fast cîștigat de fran
cezul Rene Arnoux („Ferrari"), cu
o medie orară de- 170,661 km. L-au
urmat americanul Eddie Cheever
(„Renault") și francezul Patrick
Tambay („Ferrari").
în clasamentul general se menți
ne lider Alain Prost (Franța), cu 30
puncte, urmat de Nelson Piquet
(Brazilia) și Patrick Tambay — cu
cite 27 puncte.

Sportivi români în competiții internaționale
• în cadrul tradiționalei Regate
internaționale de canotaj academic
de la Bled (Iugoslavia), echipajul
României a terminat învingător in
proba masculină de 4 vjsle cu timpul
de 5’56”56/100. pe locurile următoare
clasindu-se Cehoslovacia — 6’00”
12/100 și R. D. Germană — 6’05”
92/100.
în proba de 4 fără cîrmaci, ciștigată de Cehoslovacia, sportivii
români s-au situat pe locul secund.
• Proba feminină de 1 500 m din
cadrul puternicului concurs interna
țional de atletism desfășurat la
Udine (Italia) a fost cîștigată de spor
tiva româncă Doina Mclinte, crono
metrată cu timpul de 4’01”49/100. Pe
locurile următoare s-au clasat Ga
briella Dorio (Italia) — 4’02”43/100 și
Fița Lovin (România) — 4’02”80/100.
• Turneul internațional de șah de
la Liuhliana s-a încheiat cu victoria
maestrului român Constantin Io-
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tizată au fost simțitor sporite.
S-a descoperit, totodată, că la
■pregătirea mortarului cu apă
tratată într-un cimp magnetic
este nevoie de mai puțin ciment,
rezistenta betonului rămînând
neschimbată. în industria tex
tilă, consumul de coloranți di
zolvați in apă magnetizată se
reduce de cîteva ori.

economice româno-kuweitiene

profesie pilot Ia compania
„Austrian Airlines", a stabilit
un nou record mondial la as
censiunile realizate la bordul
baloanelor umplute cu aer cald,
urcind pînă la altitudinea de
13 900 metri. Precedentul re
cord mondial în acest domeniu
fusese stabilit în iulie 1980 de
francezul Michel Arnouly, care
s-a ridicat cu balonul său la
12 300 metri deasupra nivelului
mării. Starkbaum și-a început
ascensiunea în zona localității
austriece Eferding și a aterizat,
după aproximativ două ore și’
jumătate, tot în Austria, la o

nescu, care a totalizat 8,5 puncte din
13 posibile. Pe locurile următoare
s-au clasat Barle (Iugoslavia) —
8,5 puncte (coeficient Sonneborn
inferior). Petran (Ungaria). Kelecevici. Orei, Karaklaici și Jelen (toți
Iugoslavia) — cu cite 8 puncte.
• Congresul Federației Internațio
nale de rugbi amator (F.I.R.A.). ale
cărui lucrări s-au desfășurat la Ma
drid. a stabilit modul de desfășu
rare și grupele Campionatului euro
pean — „Cupa F.I.R.A." pentru se
zonul viitor. Din grupa A (prima
serie valorică) fac parte formațiile
României, Franței, Italiei, U.R.S.S.,
Poloniei și Marocului. Iată compo
nenta celorlalte serii : grupa B 1 :
Olanda Belgia. Danemarca. Spania,
Portugalia : Grupa B 2 : Iugoslavia,
Tunisia. Cehoslovacia, Elveția, R. F.
Germania.
Din grupa A vor retrograda două
echipe, in locul cărora vor promova
ciștigătoarele grupelor B 1 și B 2.

distantă de circa 100 de kilo
metri de locul de pornire.

• VANDALISM. Furată
cu trei ani în urmă dintr-o bi
serică din nordul Italiei, o pic
tură cu subiect religios, operă
a lui Van Dyck, a fost regăsită
de poliția italiană. Tabloul, cu
dimensiunile de 2,25x1,75 metri,
a fost găsit la un fotograf, care
tocmai era pe punctul de a-1
vinde la un sfert din valoare,
estimată la aproximativ un mi
liard de lire italiene. Polițiștii
l-au arestat pe fotograf, dar nu
au izbutit să-i rețină și pe cei
doi „clienți" veniți să preia
obiectul furat, aceștia reușind
să fugă fără a putea fi identi
ficați. Cei care au furat tabloul
au pricinuit valoroasei pînze
stricăciuni. Decuptnd-o cu un

brici, ei au tăiat picioarele
unora din personajele pictate
de Van Dyck.

• CEL MAI UȘOR
ROBOT INDUSTRIAL
DIN LUME. ..Hitachi-, cei
mai mare producător japonez
de echipament și aparatură
electrică și electronică, a .anun
țat crearea celui mai ușor ro
bot industrial din lume — ro
botul portativ „M 5030“ — care
cîntărește 37 kilograme. Apara
tul lucrează cu un braț de 29
kilograme și un corp rotativ de
8 kilograme, el puțind fi folo
sit pe linii de montare indus
triale, pentru manevrarea eprubetelor în laboratoare, in su

• Campionatul de fotbal al Un
gariei a fost ciștigat de formația
Raba Eto Gyor, cu 44 puncte, urma
tă de Ferencvaros — 43 puncte,
Honved — 42 p, Csepel — 37 puncte
etc.
în ultima etapă. Raba Eto a în
trecut cu 6—1 pe Dozsa Ujpest Bu
dapesta, iar Ferencvaros a terminat
la egalitate, in deplasare, cu Csepel.

• în ziua a doua a campionatului
mondial de judo pentru juniori, ce
se desfășoară la Porto Rico, titlurile
au revenit următorilor sportivi : ca
teg. 60 kg : Jae-Yub Kim (Coreea de
Sud) ; categ. 95 kg : Aurelio Miguel
(Brazilia) ; categ. plus 95 kg : Ghenadi laremenko (U.R.S.S.).

dură și în alte activități exe
cutate pînă acum de roboți de
200 kilograme. El poate fi vîndut, de asemenea, la cerere, și
cu o șină dublă de 20 kilogra
me pentru mișcări înainte și
Înapoi.

• CONTRASTE DE
MOGRAFICE. Potrivlt so
listicilor organismelor pentru
demografie ale O.N.U., cea mai
mare longevitate din lume se
înregistrează în Islanda. Media
de vînstă maximă atinsă în
„Țara de gheață" este 79,9 ani
la femei și 73,7 ani la bărbați,
în schimb, pe continentul afri
can sînt consemnate peste 40 de
state și teritorii în care media
de vîrstă maximă la femei este
sub 50 de ani.

Astăzi sosește delegația de partid și de stat a R. P. Mongole
condusă de tovarășul Yumjaaghiin Țedenbal
(Urmare din pag. I)

ale popoarelor celor două state, pre
cum și întăririi socialismului și asigurării păcii. Relațiile de colabo
rare economică si tehnîco-șt'iințifică. de cooperare pe diverse planuri
înitne cele două state cunosc o dez
voltare continuă, in special după
vizita efectuată in Republica Popu
lară Mongolă de, delegația de partid
și guvernamentală română, condusă
de tovarășul Nicolae .Ceaușescu.
Un rol determinant in adîncirea
relațiilor bilaterale îl au întâlnirile și
convorbirile dintre tovarășii Nicolae
Ceaușescu și Yumjaaghiin Țedenbal,
dialogul dintre cei doi conducători
de partid și de stat.

Evocînd caracterul fructuos al intîlnirilor și convorbirilor pe care
le-a avut cu tovarășul Yumjaa
ghiin Țedenbal. tovarășul NICOLAE
CEAUȘESCU releva cu satisfacție
„dezvoltarea continuă, pe multiple
planuri a relațiilor dintre Partidul
Comunist Român și Partidul Popular
Revoluționar Mongol, dintre Republi
ca Socialistă România și Republica
Populară Mongolă, în interesul po
poarelor român și mongol, al cauzei
generale a socialismului, păcii și
colaborării internaționale".
La rinduț său, tovarășul YUMJAAGIIIIN
ȚEDENBAL
arăta :
„Sîntem convinși că relațiile de pri
etenie frățească și colaborare dintre

țările noastre se vor dezvolta și în
tări în continuare în folosul popoare
lor mongol și român, in interesul
cauzei generale a păcii și socialis
mului".
Poporul român, animat de senti
mente de sinceră stimă și prețuire,
profund convins că și actuala intilnire romăno-mongolă la nivelul cel
mai înalt va reprezenta un nou mo
ment de importanță deosebită in re
lațiile dintre cele două partide, țări
și popoare, va impulsiona și mai pu
ternic colaborarea fructuoasă dintre
cele două țări, urează înaltului
oaspete din Republica Populară Mon
golă un cald și tradițional ..Bun ve
nit pe pămîntul românesc !“.

Ulan-Bator, un oraș șantier
Călătorul ce sosește în aceste
zile la Ulan-Bator este impresionat,
în piața centrală, de monumentul
lui Suhe-Bator, conducătorul revo
luției mongole. Legendarul erou
este prezentat pe um cal ce se avî.ntă în văzduh, într-un elan nestăvi
lit. Monumentul sugerează progre
sele remarcabile dobindite de po
porul mongol, îndeosebi în ultimele
decenii. în valorificarea resurselor
sale naturale. în construirea de în
treprinderi industriale care asigură
în prezent peste 40 la sută din to
talul venitului național, in dezvol
tarea agriculturii, a științei și cul
turii, în ridicarea continuă a nive
lului de trai al poporului.
Capitala Mongoliei a căpătat nu
mele „Ulan-Bator" in 1924 și el
semnifică „Viteazul roșu". Pentru
poporul mongol Ulan-Batorul evo
că o perioadă eroică. Vizitind
Ulan-Batorul azi constați că acest
nume rămine pe deplin adecvat.
In drumul de la aeroport spre
oraș, pe partea stingă a șoselei, te
întîmpină silueta masivă a celui
mai mare obiectiv energetic al
țării, dat în funcțiune în toamna
anului trecut — termocentrala
nr. 3. cu o putere de 128 000
kW. Ceva mai încolo, pe fundalul
munților pleșuvi ce înconjoară
Ulan-Batorul din toate părțile, se
conturează și termocentrala nr. 4,
care va avea o putere de 380 000
kW și va intra în funcțiune pină
la sfîrșitul acestui an. De la opai
țul cu ulei, de ieri, și o producție
de numai 31 000 kilowați-ore ener
gie electrică pe zi în 1940 — la o
producție de aproape 4 milioane
kilowați-ore pe zi în prezent, iată
o traiectorie profund semnificativă
pentru destinul de ieri și de azi al
poporului mongol.
Zestrea industrială a capitalei
Mongoliei socialiste sporește an de
an. întreprinderilor mai vechi,
cum sînt cea de reparații auto, cea
pentru repararea ■ mașinilor și uti
lajelor de construcții sau fabrica
de obiecte din piele,, li s-au adău
gat altele noi, printre care se nu
mără o fabrică de prelucrare a
pieilor, o filatură de lină, o fabrică
de tricotaje. La sfîrșitul lunii mai
a intrat în funcțiune o fabrică de
încălțăminte, iar anul viitor vor
începe să producă o fabrică de

prelucrare a laptelui și una de
piine. In faza probelor de funcțio
nare a utilajelor se află combina
tul de mobilă și mucava care se
construiește în colaborare cu țara
noastră.
Vizitind fabrica de tricotaje
nr. 1, am o plăcută surpriză : in
trând în prima secție și făcînd cu
noștință cu maistrul D. Bassanhuu.
acesta ni s-a adresat cu urarea de
„Bun venit !“ în limba română.
El a precizat că a fost pentru un
stagiu de calificare în România.
Ne-a vorbit cu o deosebită căldură
despre tovarășii săi de muncă și,
totodată, prietenii săi de la fabri
ca de tricotaje „Crinul" din Bucu-

Insemnări de călătorie
din R. P. Mongolă
rești. în secția următoare am stat
de vorbă cu maistrul B. Dolgorjav
și cu muncitorul D. Zarig, care au
fost, de asemenea, în Româ
nia. De la directoarea întreprinde
rii, D. Naidan, aflăm că majorita
tea utilajelor fabricii au fost li
vrate de țara noastră și că cea mai
mare parte a firelor cu care lu
crează fabrica provin din Româ
nia. în curind, întreprinderea va fi
extinsă, noua capacitate de pro
ducție urmînd să fie dotată, in
principal, tot cu utilaje românești,
ca o expresie a bunei cooperări
dintre țările noastre.
Ulan-Batorul este un oraș-șantier. Numai din 1981 și pină în
prezent s-au construit microraioane cu o suprafață locativă de peste
300 000 metri pătrați. Aici, în
blocuri cu 9—12 etaje, cu o arhi
tectură modernă, s-au mutat circa
40 000 de locuitori ai orașului. în
cursul unei convorbiri cu J. Tomoriin, arhitectul-șef al Ulan-Batorului. am aflat că acest ritm susți
nut al construcției de/.locuințe va
continua și în anii viitori. Pînă Ia
sfîrșitul actualului cincinal va fi
înălțat și microraionul nr. 1. din
zona vestică, industrială a orașu
lui. Va fi alcătuit tot din blocuri
cu 9—12 etaje, cu o arhitectură
modernă, dar care va asimila și o

Poziții și opinii raționale
in favoarea păcii, pentru dezarmare
Problema dezarmării — în centrul atenției campaniei
electorale din Italia
ROMA 13 (Agerpres). — Lupta
pentru pace și dezarmare trebuie
să fie tema centrală a campaniei
electorale în Italia. De aceasta de
pinde viitorul poporului italian și
al întregii planete — se spune în
declarația Comitetului de luptă
pentru pace a regiunii italiene
Apuglia, comitet ce grupează re
prezentanții celor mai diferite or-

ganizații politice. Trebuie adop
tată fără întirziere o hotărîre Pri
vind încetarea construirii bazei
militare pentru rachetele nucleare
cu rază medie de acțiune de la
Comiso, reducerea cheltuielilor
militare și crearea unei zone denuclcarizate in regiunea Mediteranei
— menționează declarația. *

Pentru un echilibru al înarmărilor la nivelul cel mai
redus !
într-un interviu acordat revistei
„Oggi", secretarul general al Parti
dului Comunist Italian. Enrico
Berlinguer, a reafirmat că P.C.I.
se pronunță împotriva amplasării
de arme nucleare pe teritoriul Ita
liei. Berlinguer s-a pronunțat în

favoarea dezarmării, arătînd că
„obiectivul P.C.I. este acela de a
se ajunge la un echilibru, la nive
lul cel mai scăzut, al armamente
lor, atît în domeniul armelor nu
cleare. cît și convenționale, asigurindu-se verificarea, controlul și
securitatea reciprocă".

Marș al păcii la Hanovra
BONN (Agerpres). — Zeci de mii
de persoane au luat parte la mar
șul de protest împotriva armelor
nucleare organizat în orașul vestgerman Hanovra la încheierea
Congresului Bisericii Protestante din
R.F.G., la manifestațiile de protest
împotriva planului N.A.T.O. de in
stalare a noi rachete nucleare in
*.
R.F.G
și in Europa occidentală, pe
perioada desfășurării congresului,
participînd alți 140 000 de oameni,
precizează agenția A.P. Numeroșii

vorbitori care au luat cuvintul în
cadrul congresului și în alte adu
nări. printre care generalul vestgerman în rezervă Gert-? Bastian,
au fost unanimi în a se pronunța
pentru încetarea cursei înarmări
lor. in special a înarmării nuclea
re. pentru dezarmare, pentru re
ducerea încordării in relațiile EstVost și pentru abandonarea hotărîrii N.A.T.O. de a instala, începînd din această toamnă, noi ra
chete nucleare americane pe teri
toriul Europei occidentale.

serie de elemente specifice națio
nale.
Dacă pînă acum a funcționat un
singur „Combinat de case", cu o
capacitate de producție anuală de
70 000 metri pătrați, anul acesta va
intra în funcțiune cel de-al doilea
combinat, cu o capacitate de 140 000
metri pătrați. așa incit posibilită
țile de construcție vor spori consi
derabil, Paralel cu blocurile de lo
cuințe se construiesc și școli, gră
dinițe. magazine, precum și alte
edificii obștești, arhitecții reușind
o fericită îmbinare a posibilităților
moderne de construcție cu elemen
te naționale. O expresivitate arhi
tectonică deosebită âu „Muzeul
Lenin" și „Palatul căsătoriilor". A
fost . construit „Palatul tinerilor
tehnicieni", se ridică o casă a pio
nierilor și un club al tineretului.
Anul acesta se va deschide, in
piața Suhe-Bator, șantierul „Pala
tului științei, tehnicii și culturii",
care va completa ansamblul arhi
tectonic al pieței centrale a capi
talei mongole. Va începe, de ase
menea. construirea unui aeroport
modern. Au început lucrările de
ridicare a centrului de televiziune
și a unui complex spitalicesc alcă
tuit dintr-un spital clinic, o ma
ternitate și un spital pentru copii.
Anul trecut a fost dat in funcțiu
ne spitalul oncologic. Vechea ca
pitală a Mongolei feudale se nu
mea Urga și a fost fondată in anul
1639. Din ea n-au mai rămas decît
citcva mînăstiri budiste și reșe
dința stăpînului de odinioară al
țării — marele pontif „BogdoGhegen". înconjurate de ziduri,
aceste vestigii ale trecutului, cu
acoperișurile lor specific orientale,
se pierd cu totul în orașul contem
poran, angajat într-un proces de
adînci prefaceri. Apare cu totul
semnificativ că în discuțiile pur
tate aici în aceste zile nici unul
dintre interlocutori nu s-a referit
la ,ziua de ieri, ci numai .la^ ceea, ce
se înfăptuiește în prezent și la
ceea ce . va fi în viitorul, apropiat,
la acel mii ne tot mai luminos pe
care și-l făurește poporul mongol
prieten.

Silviu PODINA
Ulan-Bator, 12 iunie

Sesiunea Adunării Federale
a R. S. Cehoslovace
PRAGA 13 (Agerpres). — La Praga
s-au desfășurat, luni, lucrările sesi
unii comune ale celor două camere
ale Adunării Federale a R.S. Ceho
slovace. Au luat parte Gustav Husak, secretar general al C.C. al P.C.
din Cehoslovacia, președintele R.S.
Cehoslovace, alți conducători de
partid și de stat.
După cum relatează agenția C.T.K.,
sesiunea a examinat raportul pri
vind executarea bugetului de stat
pe anul 1982. în cadrul dezbaterilor,
menționează agenția citată, s-au
aflat probleme legate de lupta pen
tru economii în diverse ramuri ale
economiei naționale și folosirea mai
completă a resurselor materiale.

Sărbătoarea ziarului
„Neues Deutschland"
La Berlin, capitala R.D. Ger
mane, s-a desfășurat in cursul
zilelor de simbătă Și duminică
cea de-a 25-a ediție a sărbătorii
ziarului „Neues Deutschland",
organul central de presă al C.C.
al P.S.U.G. Pe scenele și estra
dele special amenajate din par
cul Fridriclishain, situat intr-un
cartier cu vechi tradiții munci
torești, mii de artiști amatori și
profesioniști au prezentat varia
te programe cultural-educative,
urmărite cu interes de sute de
mii de berlinezi.
La sărbătoarea ziarului, in
același timp sărbătoare a între
gii prese din R.D.G., au parti
cipat reprezentanți ai unor pu
blicații comuniste și muncito
rești din numeroase țări, printre
care si din România. (De la I.

ORIENTUL MIJLOCIU

una din lozincile cele mai des intîlnite ale mișcării
pentru pace din S.U.A.

Interes și aprecieri
față de produsele românești
VARȘOVIA 13 (Agerpres). — La
Poznan a avut loc deschiderea celei
de-a 55-a ediții jubiliare a Tîrguiui
internațional, la care participă firme
Și întreprinderi din 32 de țări, inclu
siv din țara noastră.
In pavilionul Republicii Socialiste
România, 12 întreprinderi de comerț
exterior expun o gamă variată de
produse ale industriei românești, în
tre care mașini-unelte, tehnică de
calcul, componente electronice, pro
duse ale industriei electrotehnice,
aparatură de măsură și control, uti
laj minier, autoturisme, produse ale
industriei chimice, laminate din oțel
și aluminiu, mobilă, alte produse.
In ziua deschiderii, pavilionul ro
mânesc a fost vizitat de tovarășul
Henryk Jablonski, președintele Con
siliului de Stat al R. P. Polone, în
soțit de tovarășii Jozef Czyrek,
membru al Biroului Politic, secretar
al C.C. al P.M.U.P., Albln Siwak și
Marian Wozniak, membri ai Biroului
Politic al C.C. al P.M.U.P., Czeslaw
Piotrowski, ministrul industriei mi
niere extractive și energeticii, Ed
ward Gzywa, ministrul industriei
chimice și ușoare, alte persoane ofi
ciale. Oaspeții, întîmpinați de Gheorghe Caranfil, ministrul industriei
chimice, și Ion Cosma, ambasadorul
țării noastre în Polonia, au cercetat
cu interes exponatele și au apreciat
calitatea acestora.
Publicul vizitator manifestă un
mare interes față de mărfurile ro
mânești, îndeosebi față de autoturis
mul „Oltcit-Club".

Dezvoltarea
colaborării tehnico-stiintifice
româno-polone
varșovia,

VARȘOVIA 13 (Agerpres). — La
Varșovia a fost semnat un protocol
privind adîncirea colaborării și coo
perării în producție și tehnico-științifice între Ministerul Industriei Chi
mice din România și Ministerul In
dustriei Chimice și Ușoare din Polo
nia. Semnarea protocolului a fost
prilejuită de vizita pe care ministrul
român al industriei chimice. Gheorghe Caranfil. a efectuat-o în R.P.
Polonă, la invitația omologului său
polonez, “Edward Gzywa.
La semnare a participat Ion Cosma.
ambasadorul României la Varșovia.
în timpul vizitei au fost abordate
și unele probleme privind intensifi
carea schimbului de mărfuri de pro
fil dintre cele două țări, precum și a
schimbului de experiență dintre in
dustriile chimice din România și Po
lonia.
'
Ministrul român a fost primit de
Zbigniew Madej. vicepreședinte al
Consiliului de Miniștri al R.P. Polo
ne. Cu acest prilej au fost discutate
probleme ale dezvoltării și adîncjrii
colaborării economice și cooperării în
producție între cele două țări. îndeo
sebi în domeniul industriei chimice.

LUCRĂRILE CELEI DE-A VI-A SESIUNI A U.N.C.T.A.D.

Relansarea economiei mondiale depinde in mod hotărnor
de asigurarea progresului statelor in curs de dezvoltare
BELGRAD. 13 - Trimisul Agerpres, llie Șerbănescu, transmite : Luni
dimineața au fost reluate la Centrul de conferințe „Sava" din Belgrad
lucrările celei de-a șasea sesiuni a U.N.C.T.A.D. Dezbaterile generale au
pus în continuare în evidență îngrijorarea participanților față de lipsa de
progrese în acțiunile întreprinse în vederea redresării economice, a redu
cerii decalajului de dezvoltare dintre Nord și Sud, a diminuării poverii
datoriilor externe ale țărilor în curs de dezvoltare. Ca și în cazul dezba
terilor din zilele precedente, sugestiile, propunerile și soluțiile înaintate
de majoritatea delegațiilor vizează restructurarea cadrului economic in
ternațional, a sistemului financiar-monetar, ca și a practicilor comerciale
restrictive, edificarea noii ordini economice internaționale.

La reluarea, luni dimineață, a lu
crărilor celei de-a șasea sesiuni a
Conferinței Națiunilor Unite pentru
Comerț și Dezvoltare (U.N.C.T.A.D.),
Anton Vratușa, adjunct al șefului
delegației Iugoslaviei la sesiune, a
prezentat poziția țării sale asupra
problemelor aflate în dezbaterea
U.N.C.T.A.D. Iugoslavia, a spus el,
consideră actuala sesiune drept un
prilej unic de identificare a modali
tăților de soluționare a crizei econo
mice mondiale și așteaptă de la lu
crările ei decizii care să contribuie
la revitalizarea economiei mondiale,
schimbări în sistemul economic in
ternațional și adoptarea unui pro
gram al U.N.C.TiA.D. pentru perioa
da care urmează. Vorbitorul a sub
liniat importanța ameliorării urgen
te a situației țărilor in curs de dez
voltare. în context, el a atras aten
ția asupra faptului că în actuala
lume a interdependențelor nu pot
exista progrese in absenta unor ac
țiuni de amploare, concertate.
Delegatul iugoslav a relevat că
poziția țării sale are la bază preve
derile documentelor adoptate de cea
de-a șaptea Conferință la nivel înalt
a țărilor nealiniate și de reuniunea
de la Buenos Aires a „Grupului ce
lor 77". El a subliniat necesitatea adoptării unor măsuri pentru stimu
larea livrărilor de mărfuri, a inves
tițiilor și a unor schimbări în struc
tura economică în vederea redre
sării activității economice. Vorbito
rul s-a pronunțat in favoarea semnă
rii și ratificării urgente a unor acor
duri cu privire la programul și fon
dul comun pentru produsele de bază,
care reprezintă un factor principal
în privința sporirii veniturilor țări
lor în curs de dezvoltare.
Vorbitorul a criticat politicile p.rotecționiste ale unor țări dezvoltate,
care afectează grav situația țărilor
în curs de dezvoltare. în același con
text, el a remarcat că responsabilita
tea crizei din domeniul finanțelor
internaționale revine statelor credi
toare. care prin impunerea unor con
diții dificile în acordarea de împru
muturi deteriorează și mai mult po
ziția țărilor în curs de dezvoltare.
Iugoslavia, a spus el. este în favoa
rea întăririi . și democratizării insti
tuțiilor financiare internaționale,
precum și a elaborării unui program
de acțiune destinat țărilor celor mai
jțuțin. ^ezvoțțcțte.
. ,. ....... ...
în cuvintul său. Vishwânath Pratap Singh, ministrul comerțului și
aprovizionării al Indiei, a apreciat

MANAGUA: Expoziție de carte românească
MANAGUA 13 (Agerpres). — In
sala Ricajdo Morales Aviles, din
capitala
Republicii
Nicaragua,
Managua, a fost inaugurată o ex
poziție reprezentativă a cărții ro
mânești.
La loc de frunte se află operele
tovarășului
Nicolae
Ceaușescu
„România pe drumul construirii so
cietății socialiste multilateral dez
voltate" și lucrări apărute in colec
ția „Din 'gîndirea social-politică a
președintelui României".
Expoziția cuprinde, de asemenea,
documentele Congresului al Xll-lea
și ale Conferinței Naționale ale
P.C.R., numeroase cărți și studii de
dicate originii și istoriei poporului

român, volume și reviste literare re
prezentative ale literaturii române
clasice și contemporane, albume și
studii dedicate artei și culturii ro
mânești clasice și contemporane,
alte cărți.
La vernisaj au participat repre
zentanți ai ministerelor culturii, afa
cerilor externe și comerțului exte
rior, oameni de artă și cultură, un
numeros public, ziariști.
Setul de lucrări expus a fost do
nat Ministerului Culturii și Biblio
tecii naționale ,,Ruben Dario" din
Managua, ministrul culturii ad-interim, Francisco Lacayo, a adresat
mulțumiri guvernului român pentru
această donație.
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„Pune nu bombe" :

Inaugurarea Tîrguiui
internațional
de la Poznan

BEIRUT 13 (Agerpres). — Camera
Deputaților (parlamentul libanez)
s-a întrunit luni la Beirut pentru a
continua dezbaterile în legătură cu
acordul dintre Liban și Israel pri
vind retragerea trupelor străine de
pe teritoriul libanez, informează agenția M.E.N.
Ședința a fost prezidată de pre
ședintele forului legislativ. Kamel
El Assad. Au participat primul mi
nistru. Shafic Al-Wazzan, ministrul
de externe, Elie Salem și alți mem
bri ai cabinetului.

EXPOZIȚIE DE ARTĂ ROMÂNEASCĂ IN CANADA. Sub auspiciile Mi
nisterului canadian al multiculturalismului și ale „Societății româno-canadiene de artă și literatură", recent creată, la galeria de artă Elena
Silaghi-Serag din orașul Burlington a avut loc deschiderea unei ex
poziții de artă românească. Expoziția se bucură de succes, atit din partea
publicului, cît și a presei și radioteleviziunii canadiene.

se confruntă țara. în cadrul unei
conferințe de presă, organizată la
Sao Paulo, el a subliniat că Partidul Comunist acționează pentru
tratative între forțele politice de
opoziție și guvern pentru a găsi,
împreună, căile pentru depășirea
problemelor cu care se confruntă
Brazilia,
subliniind
necesitatea
unității tuturor forțelor politice în
apărarea intereselor naționale.
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REALEGERE. Pierre Gemayel a |
fost reales în funcția de președinte
al Partidului Falangelor Libaneze, i
pentru o nouă perioadă de trei ani,
cu începere de la 1 iulie 1983 —
transmite agenția M.E.N.
.
ECLIPSA. In Indonezia a putut fi
urmărită, simbătă, o eclipsă totală
de soare cu o durată deosebită —
5 minute și 11 secunde. Eclipsa, una
dintre cele mai lungi din acest se
col, a fost observată de 700 astronomi veniți din numeroase țări ale
lumii.

NEDORIT RECORD. Numărul
sinuciderilor continuă să se mențină ridicat în Japonia ; în 1982,
potrivit datelor publicate de poliție. 21 228 japonezi s-a-u sinucis,
ceea ce constituie un nou și trist
..necord" anual. Recordul precedent
fusese stabilit în 1979. cînd cifra
sinuciderilor fusese de 21 506, Prin
cipalele cauze sint : boală (46 la
șută), alcoolism și instabilitate psi
hică (16 la sută) și dificultățile fi
nanciare (11 la sută).
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că pentru a se promova redresarea
și o creștere susținută în economia
mondială. acțiunile trebuie să se
concentreze în principal în trei do
menii : produse primare, comerț și
finanțe.
în domeniul produselor primare,
— a arătat el — trebuie dat un im
puls programului integrat propus de
țările în curs de dezvoltare și. în
special, stabilirii unor acorduri in
ternaționale pe produse și intrării
în vigoare a preconizatului fond co
mun de finanțare a stocurilor regu
latoare pentru stabilizarea prețurilor
unor produse primare.
In ceea ce privește comerțul, este
necesară o largă deschidere a piețe
lor țărilor dezvoltate pentru produ
sele manufacturate ale țărilor în
curs de dezvoltare, pe o bază nedis
criminatorie. Ministrul indian a
subliniat că încercările de a se face
deosebiri în această privință in rindul țărilor în curs de dezvoltare nu
urmăresc decît să se pună pe plan se
cundar gravele decalaje dintre țările
respective în ansamblul lor și cele
dezvoltate.
în domeniul monetar-financiar —
a continuat vorbitorul — sînt nece
sare măsuri care să permită țărilor
in curs de dezvoltare să depășească
dificultățile lor de plăți, prin trans
feruri adecvate de resurse financiare
către ele. prin sporirea participării
F.M.I. la finanțarea acestor țări, in
clusiv pe calea unor noi alocații de
drepturi speciale de tragere. în ace
lași timp — a arătat de asemenea
delegatul indian — este necesară
reformarea pe termen lung a siste
mului monetar-financiar internațio
nal. pentru a-1 face apt să răspundă
noilor cerințe ale dezvoltării globale,
ale asigurării unui rol corespunzător
țărilor în curs de dezvoltare.
Restrângerea activității economice
mondiale dm ultimii ani este cea mai
profundă după cea din anii ’30 — a
apreciat în cuvintul său Jose Au
gusto Bermeo, ministrul industriei,
comerțului și integrării al Ecuado
rului.
Dobînzile înalte, îngustarea acce
sului la credite, protecționismul și
alte forme de discriminări afectează
grav programele de dezvoltare ale
țărilor lumii a treia. Dacă aceste
condiții vor continua să existe, a
spus el, problema cronică a subdez
voltării nu-și va putea găsi soluțio
narea. Astăzi interdependențele did
activitatea economică globală au
crescut peste așteptări și mecanis
mele economice postbelice 6e dove
desc ineficiente pentru a răspunde
noilor cerințe ale unei lumi în con
tinuă schimbare.
Ecuadorul speră că. în fața perico
lelor care amenință lumea cu o ca
tastrofă economică, statele dezvolta
te și țările in curs de dezvoltare vor
ajunge la o înțelegere care să per
mită relansarea economiei mondiale
și, ca parte integrantă a acesteia,
stimularea procesului dezvoltării in
țările lumii a treia.
Negocierile economice globale în
cadrul O.N.U. — a spus în cuvintul
său Mohamed Khan Jalaler. minis
trul comerțului al Afganistanului —
trebuie începute cît mai curind, în
vederea restructurării relațiilor eco
nomice internaționale, ele oferind
posibilitatea unei abordări simultane,
coerente și integrate a principalelor
probleme ale cooperării economice
internaționale.
Evidențiind că situația economică
a țărilor în 'curs de dezvoltare s-a
deteriorat grav în ultimii ani. ca ur
mare a politicilor inechitabile prac
ticate de țările capitaliste dezvoltate,
el a subliniat îndeosebi necesitatea
extinderii tratamentului comercial
preferențial în favoarea țărilor în
curs de dezvoltare și aplicării sale
nediscriminatorii și fără alte condi
ționări, precum și cerința fundamen
tală a sprijinirii pe plan comercial
și financiar a țărilor celor mai puțin
dezvoltate, prin dublarea pînă în 1985
a asistenței acordate acestor țări.
Cauzele actuale ale instabilității și
insecurității internaționale — a
apreciat in intervenția sa Nguyen
Thuong, șeful delegației R. S. Viet
nam — sînt dominația imperialistă,
consecințele colonialismului, cursa
înarmărilor, încercările celor mai
multe dintre statele capitaliste dez
voltate de a arunca dificultățile lor
pe seama țârilor în curs de dezvol
tare. prin dobînzi înalte, bariere
protectionism, reducerea creditelor
acordate și asistenței pentru dezvol
tare.
El a subliniat necesitatea înlătu
rării acestor practici și a exprimat
cerința asigurării unui rol sporit ță
rilor în curs de dezvoltare în luarea
deciziilor în sistemul monetar-finan
ciar și economic internațional.
Vorbitorul a accentuat, de aseme
nea, asupra imperativului întăririi
colaborării și cooperării între înseși
țările in curs de dezvoltare, pentru
a face față inechităților la care le
supun țările capitaliste dezvoltate, și
a insistat pentru dezvoltarea unor
relații economice normale intre ță
rile cu sisteme sociale diferite.
„Normalizarea situației mondiale
reclamă eliminarea din raporturile
internaționale a folosirii relațiilor
economice ca mijloace de presiune
politică și amestec în treburile in
terne" — a declarat, în discursul
său, Angel Kosev, secretar adjunct
al C.A.E.R. El a apreciat că rapor
turile internaționale trebuie să fie
eliberate de orice forme de agre
siune- economică : instituirea em
bargoului sau amenințarea cu aces
ta. boicotarea comerțului și a cre
ditelor, blocada tehnologică și ma
nifestările de inechitate ori de
dictat.
Vorbitorul a făcut cunoscut că in
anul 1982 relațiile statelor membre
ale C.A.E.R. cu țările în curs de
dezvoltare au înregistrat o evoluție
ascendentă, iar in ultimii patru ani
au sporit cu o treime.
Kenneth Dam, secretar adjunct de
stat al S.U.A., după ce a declarat că
progresul economic și dezvoltarea

constituie un țel comun, iar soluțiile
pentru problemele actuale trebuie
căutate într-o atmosferă constructi
vă și de cooperare, a apreciat că
redresarea economică a statelor dez
voltate va contribui și la progresul
economic al țărilor în curs de dez
voltare. Această poziție a fost
combătută de numeroși vorbitori,
care au relevat că. în condițiile in
terdependențelor. nu este posibilă o
redresare viabilă a Nordului fără o
dezvoltare accelerată a Sudului.
Afirmînd că schimburile comerciale
mondiale reprezintă cheia redresării
economice din lume, vorbitorul a
prezentat un program care sugerea
ză. între altele. începerea de pregă
tiri în cadrul G.A.T.T. pentru o nouă
și amplă liberalizare a comerțului
internațional; îndeosebi pentru re
ducerea barierelor din comerțul
Nord-Sud.
Reprezentantul american a mai
spus că trebuie adoptate acțiuni mai
eficiente pentru asigurarea finanță
rii exportului de materii prime.
Referitor la relațiile financiare
internaționale, el a subliniat rolul
Băncii Mondiale și al Fondului
Monetar Internațional, considerând
aceste două instituții, ca și băncile
regionale pentru dezvoltare, drept
esențiale pentru satisfacerea nece
sităților programelor de finanțare în
țările în curs de dezvoltare.
U.N.C.T.A.D. — a spus reprezen
tantul american în încheiere —joaca un rol vital în toate domeniile
dezvoltării, liberalizării comerțului,
refacerii pieței materiilor prime,
consolidării sprijinului financiar,
creșterii investițiilor e’olși consti
tuie un forum imp-'?.’' t pentru
analizarea tuturor acegifl; probleme.
Franțois Ceyrac, președintele Ca
merei Internaționale de Comerț, a
chemat S.U.A. și celelalte țări indus
trializate să reducă deficitul bugetar
care. după părerea sa, stimulează
rate înalte la dobînzi și sporește in
acest fel prețul capitalului în detri
mentul noilor investiții.
. Arătînd că pentru o creștere eco
nomică trainică este necesară stopa
rea protecționismului, iar plasarea de
obstacole in calea exporturilor țări
lor în curs de dezvoltare se repercu
tează în mod direct asupra capacită
ții lor de a răspunde obligațiilor fi
nanciare asumate anterior, vorbitorul
a subliniat că țările in curs de dez
voltare debitoare sînt nevoite să-și
reducă de o manieră considerabilă
importurile, ceea ce afectează însăși
redresarea economică a națiunilor in
dustrializate. Extinderea exporturilor
constituie premisa fundamentală pen
tru soluționarea problemelor care
confruntă țările cu deficite mari in
balanța de plăți, a relevat el.
Ministrul comerțului exterior al
Republicii Cuba, Ricardo Cabrisas
Ruiz, s-a referit, în discursul său, la
marile perturbații și dezechilibre
existente in economia mondială in
etapa actuală și la necesitatea de., a
acorda o mai mare atenție nevoilor
specifice ale țărilor in curs de dez
voltare. El a apreciat că. pentru re
zolvarea corespunzătoare a gravelor
probleme economice ce confruntă
omenirea, sînt necesare „schimbări
structurale profunde in economia
mondială și instituirea unei noi
ordini economice mondiale", iar in
vederea rezolvării acestor probleme
este nevoie de negocieri globale in
tre Nord și Sud, care trebuie să
producă soluții acceptabile atit. pentru statele industrializate,
penb-u țările în curs de dfâAtoltan-e.
Șeful delegației cubaneze a exprimat
părerea că țările industrializate au
eșuat in încercarea lor de depășiră
a crizei economice prin punerea in
aplicare, a unor politici monetare
restrictive. In fapt — a spus el —
aceste politici restrictive au avut
repercusiuni negative asupra tarilor
în curs de dezvoltare, a căror rată
medie de creștere a coborit de la 4,8
la sută, în 1979, la aproximativ 1 la
sută in 1981.
Ministrul comerțului exterior ai
Republicii Nicaragua, Alejandro Mar
tinez Cuenca, a declarat că țara sa
se pronunță pentru instaurarea unei
noi ordini economice mondiale, mai
echitabilă, capabilă să contribuie la
rezolvarea eficientă a problemelor
cu care sînt confruntate țările sărace
ale lumii. El a arătat că pentru ță
rile în curs de dezvoltare, ca și pen
tru stabilitatea economică mondială,
o mare importanță prezintă înche
ierea unor noi acorduri pentru pro
dusele de bază și a cerut, totodată,
abolirea măsurilor protecționiste in
comerțul mondial, care lovesc în pri
mul rînd în interesele țărilor in curs
de dezvoltare.
„Nicaragua — a spus în încheiere
vorbitorul — cere ca relațiile econo
mice și comerciale să nu fie folo
site ca instrumente de presiune, dis
criminare sau orice formă de agre
siune".
Șeful delegației R.D. Germane,
Horst Soelle, ministrul comerțului
exterior, a declarat că țara sa spri
jină punctele de vedere potrivit că
rora actuala sesiune a U.N.C.T.A.D.
trebuie să asigure o „orientare con
structivă" pentru rezolvarea proble
melor de bază ale comerțului inter
național și ale dezvoltării economice.
Intre altele, el a spus că R.D. Ger
mană „sprijină deciziile celei de-a
VII-a conferințe la nivel înalt a ță
rilor nealiniate de la Delhi și ale
reuniunii de la Buenos Aires a
„Grupului celor 77". Vorbitorul a
subliniat că sesiunii U.N.C.T.A.D., în
virtutea mandatului acestei organiza
ții, îi revine responsabilitatea de a
impulsiona relațiile dintre țări cu sis
teme sociale diferite, respectiv
schimburile si cooperarea economică
ațît între țările socialiste și țările ca
pitaliste dezvoltate, cît și între sta
tele socialiste și cele în curs de dez
voltare.
Șeful delegației Republicii Cipru,
George Andreu, ministrul comerțu
lui și industriei, a relevat că agra
varea fenomenelor de criză din eco
nomia mondială a avut ca efect
nemijlocit o creștere în intensitate a
dificultăților cu care sînt confrun
tate țările în curs de dezvoltare.
Intensificarea bruscă a măsurilor
protecționiste adoptate de către sta
tele dezvoltate a afectat serios ex
porturile țărilor în curs de dezvol
tare. inclusiv capacitățile de plată
ale acestora. Vorbitorul a adresat
statelor industrializate apelul de a
elimina barierele protecționiste și
celelalte obstacole în calea comer
țului.
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