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LA INVITAȚIA TOVÂRĂȘUUN NICOLAȚ CJAUȘEȘOJ

Exprimind bunele relații existente și deschizînd noi perspective 
de dezvoltare colaborării prietenești româno-mongole in folosul 
ambelor țări și popoare, al cauzei socialismului și păcii, ieri a inceputVIZITA OFICIALĂ DE PRIETENIE A DELEGAȚIEI DE PARTID ȘI DE STAT A R. P. MONGOLE, CONDUSĂ DE TOVARĂȘUL YUMJAAGHIIN ȚEDENBAL

Primire călduroasă în Capitală
Marți. 14 iuihle, a început vizita 

oficiată de prietenie în tara noas
tră. la invitația tovarășului Nicolae 
Ceausescu, secretar general al 
Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste 
România, a delegației de.partid și 
de stat a Republicii Populare Mon
gole. condusă de tovarășul Yum
jaaghiin Țedenbal. șecretar gene
ral al Comitetului Central al Parti

dului Popular Revoluționar Mon
gol, președintele Prezidiului Mare
lui Hural Popular al Republicii 
Populare Mongole

Intîlnirea conducătorilor de 
partid și de stat ai României și 
Mongoliei reprezintă un moment 
deosebit de important în relațiile 
dintre Partidul Comunist Român și 
Partidul Popular Revoluționar 
Mongol, între tara noastră și Mon
golia prietena. între» popoarele ro- 

•4A '

mân si mongol. Dialogul la cel mai 
înalt nivel din Capitala României 
socialiste are menirea de a contri
bui la adincirea prieteniei si cola
borării dintre partidele, țările și 
popoarele noastre, la impulsiona
rea și mai puternică a conlucrării 
prietenești dintre cele două țări, 
în folosul reciproc, al cauzei so
cialismului în lume, păcii si înțe
legerii internaționale.

Ceremonia sosirii oaspeților a 
avut loc oe aeroportul internațio
nal Otopeni. împodobit' sărbătoreș
te. Pe frontispiciul aerogării se 
aflau portretele tovarășilor Nicolae 
Ceaușescu și Yumjaăghiin Țeden- 
bal, încadrate de drapelele de stat 
ale celor două țări. Pe mari pan
carte se puteau citi. în limbile
(Continuare în pag. a Il-a)

In timpul vizitei protocolare

VIZITĂ PROTOCOLARĂ
Tovarășul Yumjaaghiin Țedenbal, 

secretar general ăl Comitetului Cen
tral al Partidului Popular Revolu
ționar Mongol, președintele Prezi
diului Marelui Hural Popular al Re
publicii Populare Mongole, și tova
rășa A. I. Țedenbal-Filatova au fă
cut, marți după-amiază, o vizită

protocolară tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Parti
dului Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, și to
varășei Elena Ceaușescu, la Palatul 
Consiliului de Stat.

Cu acest prilej, cei doi conducă
tori de partid și de stat au avut un

prim schimb de păreri premergător 
convorbirilor oficiale, care s-a des
fășurat într-o ambianță caldă, prie
tenească, în spiritul prieteniei și sti
mei reciproce ce caracterizează ra
porturile dintre partidele, țările și 
popoarele noastre.Dineu oficial oferit de tovarășul Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena Ceaușescu

Tovarășul Nicolae Ceaușescu. se
cretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, și tovarășa Elena 
Ceaușescu au oferit, marți, la Palatul 
Consiliului de Stat, un dineu oficial 
în onoarea tovarășului Yumjaaghiin 
Țedenbal. secretar general ai Comi
tetului Central al Partidului Popular 
Revoluționar Mongol, președintele 
Prezidiului Marelui Hural Popular al 
Republicii Populare Mongole, și a to
varășei Anastasia Ivanovna Țedenbal- 
Filatova.

Au luat, parte tovarășii Constantin

Dăscălescu, Iosif Banc, Emil Bobu, 
Ion Coman. Ion Dincă. Ludovic 
Fazekas. Manea Mănescu. Constantin 
Olteanu. Gheorghe Oprea. 9lleorShe 
Pană. Gheorghe Rădulescu. Ilie 
Verdeț. Ștefan Voitec, Ștefan Andrei. 
Miu Dobrescu. Petru Enache, Mihai 
Gere, Suzana Gâdea, Ana Mureșan, 
Ion Ursu. precum si membri ai C.C. 
al P.C.R.. ai Consiliului de Stat și 
ai guvernului, conducători de insti
tuții centrale, organizații de masă 
și obștești. personalități ale vieții 
noastre culturăl-știintifice. generali.

Au participat tovarășii D. Gombojav.

C. Suren, T. Namsrai, Ț. Balhaajev,
D. Saldan. D. Yondon. celelalte per
soane oficiale mongole.

în timpul dineului, desfășurat 
într-o atmosferă caldă, prietenească, 
tovarășii Nicolae Ceaușescu și 
Yumjaaghiin Țedenbal au rostit 
toasturi.

Urmărite cu deosebit Interes și 
subliniate cu aplauze, toasturile au 
fost marcate în mod solemn, la 
terminarea lor. de intonarea imnu
rilor de stat ale Republicii Populare 
Mongole și Republicii Socialiste 

' România.

Începerea convorbirilor oficiale
La Palatul Consiliului de Stat au 

început, marți. 14 iunie, convorbi
rile oficiale între tovarășul Nicolae 
Ceausescu, secretar general al Parti
dului Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, și to
varășul Yumjaaghiin Țedenbal. se
cretar general al Comitetului Cen
tral al Partidului Popular Revolu
ționar Mongol, președintele Prezi
diului Marelui Hural Popular al Re
publicii Populare Mongole.

La convorbiri participă :
Din partea română — tovarășii 

Ilie Verdeț. membru al Comitetului 
Politic Executiv, secretar al C.C. al 
P.C.R.. Ludovic Fazekas. membru al 
Comitetului Politic Executiv al C.C. 
al P.C.R.. viceprim-ministru al gu
vernului. președintele părții române 
în Comisia interguvernamentală ro- 
mâno-mongolă de colaborare econo
mică și tehnico-științifică, Miu 
Dobrescu. membru supleant al Co- 

■mitetului Politic Executiv, secretar 
al C.C. al P.C.R.. Aurel Duma, mem
bru al C.C. al P.C.R.. ministru se
cretar de stat la Ministerul Afaceri
lor Externe. Silviu Curticeanu, 
membru al C.C. al P.C.R.. șeful Sec
ției cancelarie a C.C. al P.C.R., 
Gheorghe Cazan, ministru secretar 
de stat la Ministerul Comerțului Ex
terior si Cooperării Economice In
ternaționale. Constantin Mitea, 
membru al C.C. al P.C.R.. consilier 
al secretarului general al partidului 
si președintelui Republicii. Gheorghe 
Manta, membru al C.C. al P.C.R., 
ambasadorul României la Ulan 
Bator.

Din partea mongolă — tovarășii 
D. Gombojav. membru al Biroului 
Politic, secretar al C.C. al P.P.R.M., 
C. Suren, membru al C.C. al 
P.P.R.M.. vicepreședinte al Consi
liului de Miniștri, președintele părții

mongole în Comisia Lnterguvema- 
mentală mongolo-română de colabo
rare economică si tehnico-științifică. 
T. Namsrai. membru al C.C. al 
P.P.R.M.. membru al Prezidiului 
Marelui Hural Popular, consilier al 
secretarului general al C.C. al 
P.P.R.M., șeful Secției generale a 
C.C. al P.P.R.M.. Ț. Balhaajev, 
membru al C.C. al P.P.R.M.. șeful 
Secției relațiilor externe a C.C. al 
P.P.R.M.. D. Salda.n. membru al C.C. 
al P.P.R.M.. președintele Comitetu
lui de Stat al Relațiilor Economice 
Externe. D. Yondon, membru al 
C.C. al P.P.R.M.. prim-ad.iunct al 
ministrului afacerilor externe. N. 
Luvsanravdan. membru al C.C. al 
P.P.R.M.. ambasadorul R. P. Mon
gole la București. B. Navcia Si B. 
Nanzad. directori în Ministerul Afa
cerilor Externe. D. Ariumbold, se
cretar personal al secretarului gene
ral al C.C. al P.P.R.M.

în numele Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român, al Con
siliului de Stat și al său personal, 
tovarășul Nicolae Ceausescu a adre
sat un salut călduros tovarășului 
Yumjaaghiln Țedenbal si a subliniat 
că vizita sa în tara noastră se în
scrie ca un moment important în 
evoluția bunelor relații de prietenie 
si colaborare dintre Partidul Comu
nist Român si Partidul Popular Re
voluționar Mongol, dintre Republica 
Socialistă România si Republica 
Populară Mongolă. Conducătorul 
partidului și statului nostru și-a ex
primat convingerea că noul dialog la 
nivel înalt româno-mongol va con
feri noi dimensiuni raporturilor 
prietenești dintre cele două partide, 
țări și popoare, atit pe tărim bila
teral. cit si în sfera vieții interna
ționale.

Tovarășul Yumjaaghiln Țedenbal

a adresat, din partea Comitetului 
Central al Partidului Popular Revo
luționar Mongol, a Marelui Hural 
Popular, a poporului mongol și a sa 
personal, un cald salut tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. conducerii de 
partid și de stat și poporului român. 
Totodată, secretarul general al C.C. 
al P.P.R.M. a mulțumit cordial pen
tru invitația de a vizita România, 
pentru ospitalitatea cu care a fost 
întimpinat în țara noastră, arătînd 
că vede în aceasta o expresie semni
ficativă a sentimentelor prietenești 
ce și le nutresc reciproc popoarele 
noastre.

Cel doi conducători de partid și de 
stat și-au afirmat încrederea că 
schimburile de păreri pe care le vor 
avea în aceste zile. într-o serie de 
probleme de interes comun, măsu
rile si hotăririle ce le vor stabili îm
preună vor amplifica în continuare 
relațiile româno-mongole.

Sub semnul acestei dorințe reci
proce de a întări și dezvolta priete
nia și colaborarea dintre partidele, 
țările și popoarele noastre, tovarășii 
Nicolae Ceaușescu și Yumjaaghiln 
Țedenbal au început convorbirile 
oficiale.

Cei doi conducători de partid șl de 
stat s-au informat reciproc asupra 
mersului construcției socialiste i in 
România și Mongolia, asupra activi
tății desfășurate de Partidul Comu
nist Român și Partidul Popular Re
voluționar Mongol. în vederea înfăp
tuirii hotărîrilor Congresului al 
XH-lea și Conferinței Naționale ale 
P.C.R., respectiv ale Congresului al 
XVIII-lea al P.P.R.M. S-a subliniat 
că realizările obținute de cele două 
țări în edificarea noii orînduiri re
prezintă o contribuție Ia întărirea
(Continuare în pag. a IlI-a)

Toastul tovarășului
Nicolae Ceaușescu

Toastul tovarășului
Yumjaaghiin Țedenbal

’•^ate tovarășe Yumjaaghiin Jedenbal, 
ită tovarășă Anastasia fedenbal, 

oaspeți din Republica Populară Mongolă, 
iși și prieteni,

plăcere să vă reîntîlnim pe pămîntul Româ- 
vă adresăm, cu acest prilej, dumneavoastră, 
ovarășe Țedenbal, celorlalți tovarăși din 
de partid și de stat a Republicii Populare 
în numele Comitetului Central al Partidului 
Român, al Consiliului de Stat și al guver- 

scum și al meu personal, un salut călduros 
de bun venit în țara noastră.

pe care o faceți reprezintă o expresie a bune- 
prturi de prietenie și colaborare româno- 

a dorinței comune a partidelor, țărilor și 
slor noastre de a întări și mai mult conlucrarea 

aterală dintre ele. Constatăm cu satisfacție că 
timii ani s-au extins colaborarea și cooperarea 

jmică dintre țările noastre, s-a lărgit conlucrarea 
domeniul științei, învățămîntului, culturii, s-au

Stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu,
Stimată tovarășă Elena Ceaușescu,
Dragi prieteni români, j

Tovarăși, s
Ne bucurăm sincer de posibilitatea ce ne-a fost 

oferită de a vizita Republica Socialistă România, de 
a lua cunoștință de viața și succesele în muncă ale 
poporului frate român.

Permiteți-mi să vă exprim dumneavoastră, stimate 
tovarășe Ceaușescu, Comitetului Central al Partidului 
Comunist Român, Consiliului de Stat al Republicii So
cialiste România profunda noastră recunoștință pentru 
amabila invitație de a vizita minunata dumneavoastră 
țară, pentru primirea caldă și ospitalitatea priete
nească cu care sîntem înconjurați.

Permiteți-ne, de asemenea, să transmitem comuniș
tilor și tuturor oamenilor muncii din Republica Socia
listă România un salut fierbinte și cele mai bune 
urări din partea comuniștilor mongoli, a poporului 
nostru.

Înaintea dineului oficial{Continuare în pag. a IlI-a) (Continuare in pag. a III-a)
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PRIMIRE CĂLDUROASĂ ÎN CAPITALĂ Tovarășa Elena Ceaușescu, împreună cu tovarășa
(Urmare din pag. I) 
română si mongolă, urările : „Bun 
venit in Republica Socialistă Româ
nia tovarășului Yumjaaghiin Țeden- 
bal. secretar general al Comitetului 
Central al Partidului Popular Re
voluționar Mongol, președintele Pre
zidiului Marelui Hural Popular al 
Republicii Populare Mongole !“ și 
..Să se dezvolte continuu relațiile de 
prietenie și colaborare dintre Partidul 
Comunist Român, și Partidul Popu
lar Revoluționar Mongol, dintre Re
publica Socialistă România și Repu
blica Populară Mongolă, în interesul 
ambelor popoare, al cauzei generale 
a socialismului, păcii și colaborării 
Internationale 1“

In întimpinarea solilor poporu
lui mongol au«.wenit . -tovarășul 
Nlcolae Ceaușescu și- tovarășa Elena 
Ceausescu. . . .

La ora 11,30 aeronava cu care a 
călătorit delegația de partid și de 
stat a R. P. Mongole a aterizat.

La coborirea din avion, tovarășul 
Yumjaaghiin Țedenbal a fost salutat 
cu multă căldură de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și tovarășul Yumjaaghiin 
Țedenbal și-au strâns îndelung mîini- 
le, s-au îmbrățișat prietenește.

Tovarășa Elena Ceaușescu a urat, 
la rindul său. un călduros bun sosit 

în tara noastră tovarășului Yumjaa
ghiin Țedenbal.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu și to
varășa Elena Ceaușescu au adresat, 
de asemenea, urări de bun venit to
varășei Anastasia Ivanovna Țeden- 
bal-Filatova.

Au venit ■ să-i tntîmpine pe înaltil 
oaspeți din Mongolia tovarășii Con
stantin Dăscălescu, Iosif Bane, 
Ludovic Fazekas, Gheorghe Oprea, 
Gheorghe Pană, Gheorghe Rădulescu, 
Ilie Verdeț. Ștefan Andrei, Miu 
Dobreșcu, Petru Enache, Suzana 
Gâdea, precum și membri ai C.C. al 
P.C.R., ai Consiliului de Stat și ai 
guvernului, alte persoane oficiale.

Tovarășul Yumjaaghiin Țedenbal
este însoțit în această vizită de tova- 

. rășii D. Gombojav, membmal Birou
lui' Politic al C.C. alv P.P.R.M.-, 
secretar al C.C. al P.P.R.M., C, - 
Suren, membru al C.C. al P.P.R.M., 
vicepreședinte al Consiliului de Mi
niștri al R. P. Mongole, președintele 
părții mongole in Comisia intergu- 
vernamentală mongolo-română de co
laborare economică și tehnico-știinti- 
fică. T. Namsrai, membru al C.C. al 
P.P.R.M., membru al Prezidiului Ma
relui Hural Popular a! R. P. Mongo
le, consilier al secretarului general 
al C.C. al P.P.R.M., șeful Secției ge
nerale a C.C. al P.P.R.M., Ț. Balhaa- 

jev, membru al C.C. al P.P.R.M., șeful 
Secției relațiilor externe a C.C. al 
P.P.R.M.. D. Saldan, membru al C.C. 
al P.P.R.M., președintele Comitetu
lui de Stat al Relațiilor Economice 
Externe al R. P. Mongole. D. Yon- 
don, membru al C.C. al P.P.R.M., 
nrim-adjunct al ministrului afaceri
lor externe al R. P. Mongole.

Sint prezent! Gheorghe Manta, 
ambasadorul României la Ulan 
Bator, și Namsrain Luvsanravdan, 
ambasadorul Mongoliei la București.

O gardă militară a prezentat ono
rul. Au fost intonate imnurile de 
stat ale Republicii Populare Mongole 
și Republicii Socialiste România.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu și to
varășul Yumjaaghiin Țedenbal au 
salutat drapelul de stat al Republicii 

'^Socialiste România. după care au 
trecut în revistă garda de onoare.

In semn de salut, au fost trase 21. 
salve de artilerie.

Un grup de pionieri au oferit to
varășului Nicolae Ceaușescu și tova
rășului Yumjaaghiin Țedenbal, tova
rășei Elena Ceaușescu și tovarășei 
Anastasia Ivanovna Țedenbal-Fila- 
tova buchete de flori. Pionieri și 
copii ai membrilor Ambasadei 
R. P. Mongole la București au oferit 
celor doi conducători de partid și de 
stat, tovarășei Elena Ceaușescu și 

tovarășei Anastasia Ivanovna Țe- 
denbal-Filatova buchete de flori.

Numeroși bucureșteni veniti pe 
aeroport să-i întîmpine pe- oaspeții 
mongoli au făcut o caldă manifes
tare de prietenie celor doi conducă
tori de partid și de stat. Ei pur
tau portretele tovarășilor Nicolae 
Ceaușescu și Yumjaaghiin Țedenbal, 
fluturau stegulete în culorile națio
nale ale României și Mongoliei, acla
mau pe conducătorii de partid și de 
stat ai celor două țări.

Ospitalitatea cu care au fost pri
miți solii Republicii Populare Mon
gole, manifestările pline de căldură 
ale bucureștenilor au demonstrat 
incă o dată dorința poporului român 
de a dezvolta colaborarea și conlu
crarea dintre Partidul Comunist 
Român și Partidul Popular Revolu
ționar Mongol, dintre cele două țări 
și popoare, atît în planul raporturi
lor bilaterale, în construcția socia
listă. cit și pe plan mondial, în lupta 
pentru pace și înțelegere în lume, 

în încheierea ceremoniei sosirii, 
tovarășii Nicolae Ceaușescu și Yum
jaaghiin Țedenbal. tovarășa. Elena 
Ceaușescu și tovarășa Anastasia Iva
novna Țedenbal-Filatova au primit 
defilarea gărzii de onoare.

în aplauzele entuziaste ale celor 
prezenti, tovarășii Nicolae Ceaușescu 

și Yumjaaghiin Țedenbal. tovarășa 
Elena Ceaușescu și tovarășa Anas
tasia Ivanovna Țedenbal-Filatova au 
părăsit aeroportul în mașini escor
tate de motocicliști.

întregul traseu parcurs de coloana 
oficială de mașini este împodobit cu 
drapelele de stat ale Republicii So
cialiste România și Republicii Popu
lare Mongole.. La poarta de intrare 
in Capitală — Piața Scînteii, pe ma
rile artere ale Bucureștiului. în Pia
ța Aviatorilor, mii de locuitori au 
venit să salute pe conducătorul 
partidului și statului nostru, pe solii 
poporului mongol. Ei purtau pan
carte și panouri pe care se puteau 
citi cuvinte de bun sosit, urări în 
cinstea prieteniei dintre partidele și 
pogoarelp-noastre. ovaționau pe cqa- 

. ducă.țprtl'Rbmâhiei și Moifgoliei. ex- 
primîndțHȘr' astfel sentimentele de 
stimă'pe'care le nutresc fată de po
porul R. P. Mongole.

Cei doi conducători de partid și de 
stat au răspuns cu multă căldură 
manifestărilor prietenești adresate 
din mulțime.

La reședința oficială, tovarășii 
Nicolae Ceaușescu și Yumjaaghiin 
Țedenbal. tovarășa Elena Ceaușescu 
și tovarășa Anastasia Ivanovna 
Țedenbal-Filaitova s-au întreținut 
într-o ambianță caldă, prietenească.

A. I. ledenbal-filatova au vizitat Muzeul colecțiilor de artă• «
Tovarășa Elena Ceaușescu, îm

preună cu tovarășa Anastasia Iva
novna Țedenbal-Filatova au vizitat, 
în cursul după-amiezii de marți, 
„Muzeul colecțiilor de artă" ai Re
publici Socialiste România, pres
tigios așezămint cultural bucureștean, 
creat din iriițiativa secretarului 
general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii, to
varășul Nicolae Ceaușescu.

Distinsele oaspete au fost intimpi- 
nate. la sosire, de tovarășele Suzana 
Gâdea. președintele Consiliului Cul- 

' tuț-ii și Educației Socialiste, Tamarâ 
Dobrin, vicepreședinte al Consiliu
lui Culturii’ și Educației Socialiste, 
Olimpia Solomonescu, adjunct de 
șef de secție la C.C. al P.C.R.

Directorul muzeului. Alexandru 
Cebuc, a prezentat ce’le mai valoroa
se lucrări de artă românească și 
străină — pictură, sculptură, grafică, 
artă decorativă — existente în co
lecțiile acestui ansamblu muzeistic 
de o deosebită originalitate, menit 
să inmăinuncheze și să ofere mili
oanelor de iubitori de frumos creații 

artistice de o inestimabilă valoare.
Cu prilejul vizitei s-au parcurs 

principalele săli ce reunesc prețioase 
lucrări de pictură, sculptură și gra
fică, piese din ceramică, porțelan și 
sticlă, țesături, scoarțe și covoare 
românești, obiecte de artă decorativă' 
europeană și orientală, provenite 
din colecțiile unor pasionați amatori 
de artă care le-au adunat cu dra
goste. timp de o viată, și le-au re
dat apoi publicului larg, act cu 
profunde semnificații patriotice.

La încheierea vizitei, tovarășa 
Anastasia Ivanovna Țedenbal-Filato
va și-a consemnat impresiile în 
cartea de onoare a muzeului, ex- 
primîndu-și satisfacția de a fi avut 
prilejul să cunoască acest prestigios 
edificiu cultural al tării, expresie 
grăitoare a grijii șl atenției pe care 
partidul și statul român le acordă 
constant păstrării si valorificării pa
trimoniului cultural național, apre
ciind. totodată. înaltele calități ar
tistice ale antei românești, originali
tatea operelor de artă aflaite in co
lecțiile muzeului.

,r

DIN ACTUALITATEA SOCIALISTA A„LEGUMICULTURA URBANĂ" W reportaje • însemnări •-o îndeletnicire utilă și avantajoasă care cîștigă tot
Experiența anului trecut a arătat că suprafețele de teren "liber din 

orașe - dacă sint cultivate și bine îngrijite - pot deveni surse sigure de 
□utoaprovizionare cu legume și fructe, lată de ce - fără a diminua cituși 
de puțin importanța hotărîtoare a „marii culturi" de legume și fructe 
pentru asigurarea consumului orășenesc - ne vom referi la acțiunile și 
experiența unor consilii populare urbane in domeniul autoaprovizionării.

Pe locurile 
disponibile - 

o fermă de legume
încercăm să notăm cîteva din da

tele „frontului legumicol" al secto
rului 2 din Capitală. Este „oră 
de virf“ — aveam să aflăm — adică... 
cinci după-amiază, cînd oamenii din 
sector iși schimbă hainele de mun
citori industriali cu cele de legumi
cultori.

...Dincolo de podul peste Colentina, 
In locul fostului „talcioc", 6e ridică 
blocuri impunătoare, demne de cen
trul oricărei metropole. Cu greu ai 
putea bănui că în spatele lor se 
află o adevărată „minifermă de le
gume". Un gard construit de mîini 
meștere, din materiale recuperabile, 
împrejmuiește 60 de parcele. Unele 
oferă prima „șarjă" : salată, ceapă, 
usturoi verde, ridichi ; altele, go
lașe încă după recoltarea spanacului, 
erau pregătite pentru răsadurile de 
roșii, vinete, varză. Fîșia dezolantă 
a fostului mail in a devenit o ade
vărată grădină de legume, îndestu- 
lind cămările a 60 de familii, care 
locuiesc în blocurile vecine.

Dar simțul și acțiunea de gospo
dari se vădesc și mai clar pe locu
rile fostelor gropi Fundeni (unele 
aveau pină la opt metri adîncime). 
La inițiativa consiliului popular al 
sectorului, cu sprijinul nemijlocit al 
cetățenilor, au fost astupate, s-a 
adus pămint fertil, iar în curînd 
numărul parcelelor, aliniate de-a 
lungul celor opt alei, va ajunge la 
750. Este forfotă de lume, mii de 
oameni iși practică aici, după orele 
de program în întreprinderi și in
stituții, „a doua vocație", cea de 
legumicultor.

Ne oprim în fața unei parcele, 
aflată în folosința lui Adrian Cirma- 
ciu, specialist la întreprinderea de 
calculatoare. înainte de a se apuca 
de lucru, iși însușise noțiunile de 
bază pentru o... nouă specializare : 
cultivarea bârnelor. „E și legumi
cultura o artă — glumește tînărul. 
Cu avansați, cu începători. Dar ori- 
cît de avansat ai fi. în orice artă, 
de un instructor tot ai nevoie".

Aflăm că ideea prezenței printre 
parcele a unor specialiști a pornit de 
aici, de la fața locului, de la be
neficiarii parcelelor. Iar rezolvarea 
a fost găsită simplu de consiliul 
popular : s-a hotărit ca — prin ro
tație — un număr de legumicultori 
specializați să fie prezenți zilnic, 
printre parcele. Tot după orele de 
program, ca și legumicultorii ama
tori. Contactul nemijlocit al repre
zentanților primăriei cu cetățenii a

montan, cu bloc lingă bloc de n-ai 
nici unde te mișca ?“ — și-au zis 
unii.

— Și totuși, experiența a dovedit 
că și .orașul submontan cu bloc 
lingă bloc" poate face mult pe te
renul autoaprovizionării. — este de 
părere tovarășul Ion Molea, prim- 
vicepreședinte al comitetului execu
tiv al consiliului popular municipal. 
Și ne demonstrează.

încă la sfîrșitul iernii, consiliul 
■popular municipal a format patru 
comisii care să depisteze suprafețele 
libere din oraș ce pot fi cultivate. 
Rezultatul? Puse cap la cap, parce
lele însumează 95 hectare. Au fost 
repartizate spre cultivare unor uni
tăți din municipiu cu consumuri co
lective, iar restul — cetățenilor. Ce

W'OÂPROVIZIOHAO. >' stțîttnj
dus și la rezolvarea altor probleme 
ce păreau complicate la început. De 
exemplu, cea a uneltelor: unii aveau 
— dar cum să le cari zilnic în spa
te sau în portbagaje — alții nu 
aveau. Soluția a fost găsită : pentru 
cei care au unelte, consiliul popular 
a facilitat construirea de către mica 
industrie a unor lăzi cu încuietori, 
așezate la capătul parcelelor. Pentru 
cei fără unelte, primăria a organizat 
un’centru de închiriere. Mica indus
trie a sectorului a construit chiar 
căsuțe tipizate, unde legumicultorți- 
amatori se adăpostesc de ploaie sau 
de arșiță. Bineînțeles, cu participa
rea materială sau în muncă a bene
ficiarilor.

Multe s-ar putea spune despre 
acest loc unde inițiativa cetățe
nească îmbinată cu activitatea Con
siliului popular al sectorului 2 a fer
tilizat fostele gropi ale cartierului.

Pămînt nefolosit - 
practic nu există
Județul Vîlcea este bine cunoscut 

prin preocupările rodnice ale con
siliilor populare și locuitorilor săi 
pentru autoaprovizionare, ceea ce 
îl situează printre primele locuri 
din țară. Dar despre contribuția mu
nicipiului Rîmnicu Vîlcea la auto
aprovizionare s-a vorbit mai puțin. 
Poate că nici n-ar fi fost prea multe 
de spus. „Ce poate face un oraș sub-

înseamnă aceasta este ușor de de
dus din numai două exemple : can
tina, destul de mare, a Grupului de 
șantiere al Trustului de construcții 
industriale iși va acoperi integral, din 
recoltele de pe suprafața încredin
țată, consumul de roșii și verdețuri; 
uri alt mare consumator de legume, 
cum este Oficiul județean de tu
rism, iși va asigura, tot integral, 
necesarul de roșii, ardei, castraveți 
și legume timpurii. Ceea ce nu este 
deloc puțin.
• S-ar fi putut spune: gata, tot te
renul cultivabil a fost depistat, dat 
In folosință, deci nimic nu mai este 
de făcut. Nu este așa. în raza mu
nicipiului se află fosta albie a Oltu
lui, mutat in urma ameliorărilor 
hidroenergetice. Un adevărat „de
șert" bolovănos. A fost încredințat 
Stațiunii de producție și cercetări 
pomicole, cana, cu sprijinul consiliu
lui popular, a cărat aici sute și sute 
de tone de sol fertil, apoi a plantat 
meri. Nu toți merii au găsit „ospita
litate" pe unele porțiuni ale fostului 
„deșert". Pămînt nefoiosibil ? Nu. 
Unde nu a mers mărul, merge de mi
nune zmeurul. Iar acum, cele 60 hec
tare de pămint sterp au devenit li
vadă.

„Acțiunea L“
La începutul primăverii, in stră

vechea așezare de la poalele Me- 
seșului «-a petrecut un fapt care.

de unelte pentru grădinărie. Or, din 
primele zile, magazinul s-a bucurat 
de un interes neobișnuit din partea 
cetățenilor. De ce? Pentru că locui
torii Zalăului, municipiu industrial, 
se ocupă acum intens și de legumi
cultura. Preocupare neobișnuită pen
tru această zonă a țării. Cum s-au 
petrecut lucrurile ?

Primăvara trecută, consiliul popu
lar municipal a luat inițiativa culti
vării terenurilor părăsite de la mar
ginea orașului, considerate pină 
atunci „rele". în primele luni s-au 
„încumetat" să cultive parcelele re
partizate cîțiva locuitori ai cartierelor 
Sărmaș și Traian. Apoi, numărul 
amatorilor a crescut. Și, odată cu 
aceasta, s-a intensificat și activitatea 
primăriei în acest domeniu : procu
rarea de semințe, de îngrășăminte, 
asistență de specialitate. A luat 
ființă un „stat major" al autoapro
vizionării, format atît din repre
zentanți ai primăriei, cit și ai cetă
țenilor. Așa s-a ajuns la acea „ac
țiune L“ (adică „acțiunea legume").

Roadele inițiativei n-au întîrziat să 
se arate. Anul trecut, un număr de 
aproape 4 000 de familii din Zalău 
au cules de pe fostele „pămînturi 
rele" recolte care le-au satisfăcut în 
cea mai mare parte necesarul de 
legume. Anul acesta, numărul fami
liilor care au solicitat ’ și obținut 
parcele pentru a-și cultiva legume a 
ajuns la 5 000. Mai bine de două 
treimi din populația municipiului. 
Iată de ce s-a bucurat de atît in
teres deschiderea magazinului de 
unelte pentru legumicultura intr-un 
municipiu de munte care și-a cîști- 
gat recent renumele de „industria
lizat".

De bună seamă, flecare oraș al 
Țării a acumulat o experiență va
loroasă în domeniul folosirii spatii
lor libere pentru a contribui la mai 
buna aprovizionare a populației cu 
legume și fructe, după cum există 
încă numeroase rezerve nefolosite, 
neajunsuri și neîmpliniri ce se cer 
înlăturate. Experiența arată însă că 
oricît de variate ar fi condițiile de 
climă și sol, specificul orașelor, ele 
dispun de reale posibilități de a 
practica „legumicultura urbană", fo
losind orice suprafață de pămînt.

Laurențiu DUȚA 
Ion STANCIU 
Eugen TEGLAS

Dacă multă vreme de 
viețuire în preajma unui 
om te poate împiedica să 
observi imediat transfor
mările suferite de cel de 
lingă tine, nu același lucru 
se poate spune atunci cind 
este vorba de o localitate. 
Aproape de București, in
tr-un oraș de pe malul flu
viului. într-una din acele 
gări unde trenul odată so
sit nu poate face decit 
drumul înapoi — la Giur
giu — mă întorc adeseori 
nu atît . pentru a-mi re
deștepta amintirile copilă
riei sau adolescentei (deși 
nici acesta singur n-ar fi 
un motiv de neglijat), ci 
pentru a-mi privi tinerețea 
pe cale de-a se maturiza 
deplin în oglinda celui mai 
bine știut și celui mai drag 
pentru mine loc din tară. 
Rindurile începute nu se 
vor — pe mai departe — 
locuri de rînduire a unor 
date strict sentimentale, cit 
încercarea lucidă de-a pri
vi, în devenirea sa. o așe
zare ce și-a știut rostui — 
in anii din urmă, cu deose
bire — o existență aparte.

în 1965 existau in Giur
giu cîteva puncte fără a 
căror cunoaștere orașul nu 
putea fi privit la adevăra
tele sale dimensiuni. Mare 
parte dintre aceste puncte 
s-au păstrat și azi. altele 
sint doar amintiri sau se 
află pe cale de a deveni. 
Este vorba de centru, de 
port și șantierul naval, de 
șoseaua spre București, de 
Ateneu, de Liceul „Ion 
Maiorescu". de ..bariere", 
de viile și livezile ce le 
urmau — în afara perime
trului locuibil — și’de lun
ca ce conducere pașii spre 
malul fluviului. Orice giur- 
giuvean adevărat le cu
noștea, oricare le consi
dera drept embleme ale 
orașului și — atunci cînd i 
se oferea prilejul — știa 
povesti mult și frumos des
pre fiecare dintre ele. Fi
rește, centrul era cel care 
atrăgea atenția cel dinții, 
avînd î î mijloc străvechiul 
turn cu ceasornic (fala tî.r- 
gului). Centrul acesta — 
căruia, datorită rotuniimil 
sale, i se zicea „farfuria" — 
a fost dintru bun început 
loc de plimbare matinală 
ori duminicală a bătrinilor 
cu tabieturi, care nonoseau.

cînd și cînd, pe băncile fe
rite de soarele prea puter
nic al lunilor de vară de 
coroanele bogate ale unor 
copaci plantați, probabil, 
de străbunicii lor. Apoi, 
lumea a început să se 
mire : ..farfuria" a fost 
spartă ! De necrezut ! Cine 
mai avea în tară centru 
așa rotund și frumos ca al 
nostru ?! Nu cumva o să 
fie dărimat și turnul ? Nu, 
turnul n-a fost dărimat. 
Dar spațiul concentric 
dimprejuru-i a fost pulve
rizat. I-a luat locul o stra
dă dreaptă — legînd portul

du-Ie, iar în- apropierea 
cartierului Tineretului s-a 
clădit o altă platformă in
dustrială — pe care se 
află întreprinderea textilă 
„Dunăreană", cea de con
serve „Fructonil". o fabri
că de mobilă etc.

Poate că nu atît o listă de 
noi obiective economice și 
sociale este pe deplin edi
ficatoare în ceea ce pri
vește drumul de azi și des
chiderea spre mîine a ora
șului (în această privință, 
desigur. alte localități 
avînd posibilitatea să ofere 
inventare incă mult maiTemeiurile de aziale unui oraș dunărean

------------------  de Dan MUCENIC —----------------

de șoseaua ce ducea spre 
Capitală. O primă deschi
dere. In preajma turnului 
s-a construit casa de cul
tură. Ateneul — de pe o 
străduță lăturalnică — 
și-a păstrat vechea și fru
moasa clădire, dar viata 
culturală și-a mutat foca
rul în noul locaș. Parcă 
pentru a concura faima li
ceului care — in ’70 — și-a 
sărbătorit centenarul — in 
cealaltă parte a orașului au 
început să fie clădite, alte
le. Cit despre „bariere" — 
ce precizau marginile ora
șului — ele au devenit 
centre pentru noi cartiere. 
Șoseaua a rămas și ea. dar 
mărginită de blocuri a că
ror finisare grabnică o aș
teaptă cu nerăbdare sute 
de tinere familii. Viile și 
livezile din nordul orașului 
au lăsat locul celui mai 
mare și mai modern car
tier muncitoresc — numit, 
semnificativ, al Tineretu
lui — iar lunca dinspre 
fluviu a devenit spațiu al 
unei mari platforme indus
triale (pe care se află o 
întreprindere de mașini 
grele și un combinat chi
mic). Portul și șantierul 
s-au modernizat la rin-

bogate și mai semnificati
ve). Ceea ce mi se pare 
foarte important este altce
va : transformarea atmos
ferei ce domnește în oraș, 
ieșirea lui și a oamenilor 
săi de sub imperiul unui 
anume provincialism, care-i 

îndemna — pină nu de 
mult — pe giurgiuveni să 
facă dese drumuri la Bucu
rești, spre a mai respira 
„aer de oraș adevărat". 
Acum, acest, aer se respiră 
și aici. Puternic centru 
muncitoresc, avînd un tea
tru, mai multe cinemato
grafe și licee (chiar anul 
trecut un elev giurgiuvean 
a dobindit locul I la Olim
piada internațională de fi
zică !), un muzeu unic in 
tară (cel al luptei pentru 
independentă), un parc de 
invidiat (vechiul Alei, la 
intrarea căruia străjuiește 
și acum bustul lui Emines- 
cu, are și două culoare al
cătuite din statuile unor 
eroi ai Războiului de inde
pendentă) care — alătura
te. cu toatele. Podului Pri
eteniei (de care noi. elevii, 
eram tare îndrăgostiți mai 
ales pentru că. gratie lui. 
numele orașului nostru era 
pomenit în manualele șco

lare) — creează, chiar de la 
prima vedere aruncată de 
un trecător ocazional, im
presia unui adevărat Oraș.

Poate voi fi suspectat de 
lipsa unui cit de mic strop 
de romantism atunci cînd 
cititorii vor fi constatind că 
laud fără rezerve un oraș 
în care nu-mi mai pot afla 
amintirile, locurile dragi. 
Nu-i tocmai așa. Bătrînul 
turn măsoară cu aceeași 
înțelepciune dintotdeauna 
scurgerea timpului, străzile 
și clădirile cochete au ră
mas pe locurile lor. Dună
rea e aceeași, aceleași — 
vechiul liceu și Ateneul. 
Aceiași — deși, firește, 
mult mai plini de proble
mele muncii și familiilor 
lor — au rămas colegii de 
școală. Aceiași — deși cu 
cîteva fire de păr alb adău
gate celor deja știute — 
profesorii și învățătorul 
meu. Dar — în noua ambi
anță a orașului. în noul 
ritm de viață (pe cit de 
trepidant, pe atît de dorit 
de către toți cei ce îndră
gesc munca și locul în care 
o desfășoară) — par cu to
ții mai plini de viață, mal e- 
nergici, mai deciși.

Lăsînd de o parte ine
rentul patriotism to—'
spun cu sinceritate că, 
vind cum arată acum G. 
giu. una dintre primele 
trebări pe care mi- 
pus-o — la vederea afl 
enței de tineri de pe stri 
— a fost : unde și-or rr 
l'i găsind bătrinii locuri 
plimbare, de odihnă f 
reverie ? Răspunsul 
simplu de aflat : tot 
tru, acolo unde e- 
asozat — întru pi 
unei tradiții ce dăi 
toate orașele cu 
adîncită in vrem 
apropierea t.urnulu 
bănci, alături de 
fost plantați copaci 
de astădată, ca ■ 
oraș). Trecind pe 
aceste bănci, l-am a 
unul dintre bătrinii 
renunțat la tabietul 
citi ziarul ..in oraș" 
nîndu-i altuia — „s-s 
chis orașul nostru !“. 
be ce mi-au stîrnit do: 
mai veche de a scrie < 
pre Giurgiu și despre 
meiurile de astăzi ale o 
venirii sale.
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forțelor socialismului, la cauza 
păcii, destinderii și progresului.

A fost relevat faptul că re
lațiile dintre Partidul Comunist 
Român și Partidul Popular Re
voluționar Mongol, dintre Re
publica Socialistă România și 
Republica Populară Mongolă 
cunosc o dezvoltare continuă, 
pe multiple planuri. în același

timp, s-a apreciat că există po
sibilități și condiții favorabile 
pentru o dezvoltare și mai largă 
a acestor raporturi — îndeosebi 
a schimburilor economice — po
trivit intereselor și aspirațiilor 
țărilor Și popoarelor noastre. A 
fost manifestată, de ambele 
părți, dorința de a se valorifica 
cit mai eficient posibilitățile 
existente, în vederea aprofun

dării colaborării pe plan poli
tic. economic, tehnico-științific. 
cultural și în alte sfere de ac
tivitate dintre România și 
Mongolia.

S-a subliniat că promovarea 
susținută a relațiilor româno- 
mongole este în folosul și spre 
binele țărilor și popoarelor 
noastre, al progresului și pros
perității lor și, totodată, slu

jește cauza generală a socialis
mului, colaborării și păcii.

A început, de asemenea, un 
schimb de păreri în legătură 
cu principalele probleme . ale 
vieții internaționale — schimb 
care va fi continuat în urmă
toarele runde de convorbiri.

Convorbirile se desfășoară 
într-o atmosferă de prietenie, 
de deplină înțelegere și stimă 
reciprocă. Moment de Io ceremonie sosirii pe aeroportul internațional Otopenf

Dineu oficial oferii de tovarășul Nicolae Ceausescu si tovarășa Elena Ceausescu
) . , 1 1 « 1

TOASTUL TOVARĂȘULUI
NICOLAE 
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I (Urmare din pag. I)

Intensificat contactele și schim
bul de experiență pe linie de 

. partid și de stat, al organiza
țiilor de masă și obștești. 
Apreciez că există toate con
dițiile ca relațiile româno- 
mongole — care se fundamen
tează trainic pe principiile so
cialismului, pe stimă și respect 
reciproc, pe deplină egalitate 
și respect ăl independenței și 
suveranității naționale, pe 
neamestec în treburile inter
ne, solidaritate și întrajutora
re reciprocă — să cunoască în 
continuare o puternică dezvol
tare, în toate domeniile de ac
tivitate. Realizările pe care 
atît poporul român, cît și po
porul mongol le obțin în dez
voltarea lor economico-socială 
creează noi posibilități pentru 
lărgirea și diversificarea con
tinuă a schimburilor economi
ce, tehnico-științifice și cultu
rale, pentru intensificarea co
laborării dintre partidele și 
țările noastre. Sînt convins că, 
în cadrul convorbirilor pe 
care le-am început astăzi, vom 
găsi noi căi și posibilități de 
a face ca nivelul acestor re
lații să crească și mai mult, în 
folosul ambelor popoare, al 
cauzei generale a socialismu
lui și păcii în lume.

în timpul vizitei veți putea 
cunoaște nemijlocit unele din 
preocupările și realizările po
porului român, hotărîrea sa de 
a acționa strîns unit în jurul 
Partidului Comunist Român 
— forța politică conducătoare 
a întregii națiuni — pentru 
înfăptuirea Programului de 
edificare a societății socialiste 
multilateral dezvoltate și îna
intare a.României spre comu
nism, dorința sa de pace și 
colaborare.

Stimați tovarăși,
Partidul șl statul nostru 

acordă o atenție deosebită evo
luției evenimentelor interna
ționale, participă activ la so
luționarea constructivă a ma- 

-1or probleme ce confruntă 
ca noastră. Știm că poporul 
\u — ca, dealtfel, toate 

rele lumii — își poate 
năzuințele sale de pro- 
i bunăstare numai în 

de pace și securitate 
De aceea depunem 

forturile șl conlucrăm 
a toate popoarele, cu 
naintate de pretutin- 
■ntru afirmarea fermă 
:ii de pace, de respect 
>endenței naționale, de 
ire și destindere inter- 
lă.

.adrul politicii noastre 
de, acordăm o atenție de 
ordin dezvoltării conti- 

a relațiilor cu toate țările 
aliste, milităm susținut 

ntru întărirea unității și co- 
-oorării dintre ele, văzind în 

aceasta o condiție esențială a

CEAUȘESCU
întăririi forțelor socialismului, 
a creșterii prestigiului și in
fluenței sale în lume.

Promovăm, totodată, relații 
largi , cu țările în curs de dez
voltare și nealiniate, extin
dem, în spiritul principiilor 
coexistenței pașnice, raportu
rile economice, tehnico-științi- 
fice și în alte domenii cu toate 
statele lumii, fără deosebire 
de orînduire socială. Situăm 
ferm la baza acestor relații 
principiile egalității în drep
turi, respectării independenței 
și suveranității naționale, nea
mestecului în treburile inter
ne și avantajului reciproc, ale 
nerecurgerii la forță și la a- 
menințarea cu forța.

Acordăm — cum este și fi
resc — o atenție deosebită si
tuației din Europa, milităm 
pentru oprirea amplasării pe 
continent a noi rachete nu
cleare cu rază medie de ac
țiune, pentru retragerea și 
distrugerea celor existente, 
pentru o Europă unită, a păcii 
și colaborării, fără nici un fel 
de arme nucleare.

Considerăm că problema 
fundamentală a zilelor noastre 
este oprirea cursei înarmări
lor, trecerea la dezarmare, și 
în primul rînd la dezarmarea 
nucleară. Pacea nu poate fi 
asigurată prin noi armamen
te, ci prin reducerea și distru
gerea acestora, prin realizarea 
unui echilibru de forțe la un 
nivel cit mai scăzut al înar
mărilor. Dind glas voinței de 
pace a poporului român, Re
publica Socialistă România și 
Partidul Comunist Român vor 
acționa, și în viitor, cu toate 
forțele pentru înfăptuirea de
zideratului vital al dezarmă
rii; pentru apărarea dreptului 
fundamental al oamenilor, al 
popoarelor la viață, la pace, la 
existență liberă și demnă.

. Țara noastră militează cu 
hotărîre pentru încetarea ori
căror acțiuni militare și solu
ționarea tuturor problemelor 
dintre state numai și numai 
pe cale politică, prin tratative, 
în acest spirit, România con
sideră că trebuie făcut totul 
pentru rezolvarea conflictului 
din Orientul Mijlociu în cel 
mai scurt timp, pentru realiza
rea unei păci globale, trainice 
și juste în această regiune.

România sprijină activ miș
cările de eliberare națională, 
lupta popoarelor împotriva 
dominației străine, a colonia
lismului și neocolonialismului, 
a politicii rasiste și de apart
heid.

Ne pronunțăm și acționăm 
susținut pentru lichidarea 
subdezvoltării și realizarea 
noii ordini economice mon
diale, bazate pe deplină egali
tate și echitate. în acest spi
rit, România participă la ac
tuala sesiune U.N.C.T.A.D. de 
la Belgrad, hotărîtă să-și adu- 

. că întreaga contribuție la des-

fășurarea cu succes a acestei 
reuniuni, de la care popoarele 
așteaptă să deschidă calea 
unei conlucrări reale și echi
tabile între toate statele, în 
vederea depășirii dificultăți
lor create de criza economică 
mondială, a lichidării subdez
voltării și instaurării unei noi 
ordini economice, care să asi
gure progresul mai rapid al 
tuturor țărilor, și în mod deo
sebit al celor rămase în 
urmă.

Apreciem că la rezolvarea 
tuturor problemelor ce con
fruntă astăzi omenirea tre
buie să participe, cu drepturi 
egale, toate statele lumii, in
diferent de mărime sau de 
orînduire socială.

Sîntem hotărîți să întărim 
continuu conlucrarea cu țările 
socialiste, cu forțele progre
siste și antiimperialiste în 

«lupta pentru dezarmare și 
Înlăturarea pericolului de 
război, pentru securitate și 
pace, pentru făurirea unei 
lumi mai buhe și mai drepte 
pe planeta noastră.

Exprimîndu-mi, încă o dată, 
convingerea că vizita pe care 
o faceți se va înscrie ca o 
nouă contribuție importan
tă la dezvoltarea relații
lor româno-mongole, doresc 
să toastez :

— Pentru întărirea priete
niei și colaborării dintre 
partidele, țările și popoarele 
noastre !

— Pentru progresul și pros
peritatea poporului mongol 
prieten, pentru noi succese in 
activitatea sa viitoare !

— în sănătatea tovarășului 
Yumjaaghiin Țedenbal, se
cretar general al Comitetului 
Central al Partidului Popular 
Revoluționar Mongol, pre
ședintele Prezidiului Marelui 
Hural Popular al Republicii 
Populare Mongole !

— în sănătatea tovarășei 
Anastasia Țedenbal !

— în sănătatea celorlalți 
oaspeți mongoli 1

— în sănătatea dumnea
voastră, a tuturor I (Vii 
aplauze).

TOASTUL TOVARĂȘULUI
YUMJAAGHIIN ȚEDENBAL

(Urmare din pag. I)

Oamenii muncii din Mongo
lia populară nutresc sentimen
te sincere de prietenie și 
solidaritate față de poporul 
român, se bucură din inimă- 
de succesele pe care acesta le 
obține prin munca plină de 
abnegație sub conducerea 
avangărzii sale încercate — 
Partidul Comunist Român — 
in strînsă colaborare cu țările 
socialiste. Aceste succese au 
permis poporului român să 
depășească starea de înapoiere 
din trecut a țării și i-au ofe
rit posibilitatea să pășească 
pe drumul larg al construc
ției desfășurate a societății 
socialiste.

Sîntem conștienți că succe
sele fiecărei țări socialiste sint 
indisolubil legate de colabo
rarea frățească dintre toate 
țările comunității socialiste,

că aceste succese constituie 
contribuții la lupta noastră 
comună pentru întărirea po
tențialului economic și a in
fluenței politice ale sistemu
lui mondial socialist, pentru 
pace și securitate generală.

în prezent, poporul mongol 
muncește cu abnegație pentru 
traducerea in viață a hotărîri
lor celui de-al XVIII-lea 
Congres al Partidului Popu
lar Revoluționar Mongol, ob- 
ținînd succese însemnate în 
rezolvarea unor probleme vi
tale ale dezvoltării social- 
economice a țării. în acest 
sens, un rol mare -îl au cola
borarea multilaterală, ajuto
rul și sprijinul internațio
nalist al Uniunii Sovietice și 
celorlalte țări ale comunității 
socialiste.

Partidul nostru și Guvernul 
Republicii Populare Mongole

Aclamații șl urale pentru prietenia româno-mongolâ

promovează neabătut linia de 
întărire a prieteniei și colabo
rării cu Republica Socia
listă România și cu celelalte 
țări socialiste frățești, pe baza 
principiilor marxism-leninis- 
mului și internaționalismului 
socialist. Remarcăm cu sa
tisfacție că. intre țările noas
tre, colaborarea economică și 
tehnico-științifică, legăturile 
comerciale și culturale se 
dezvoltă cu succes, volumul 
lor crescînd an de an. Dăm o 
înaltă apreciere faptului că 
Republica Socialistă România 
acordă țării noastre asistență 
tehnico-cconomică în con
struirea de obiective econo
mice și culturale.

Considerăm că discuțiile și 
convorbirile începute astăzi 
între delegațiile noastre vor 
servi dezvoltării și întăririi în 
continuare a relațiilor de prie
tenie și colaborare dintre 
Partidul Popular Revoluționar 
Mongol și Partidul Comunist 
Român, dintre țările și po
poarele noastre, vor contribui 
la consolidarea unității țărilor 
socialiste.

Dragi tovarăși,
întîlnirea noastră are Ioc 

intr-un moment în care situa
ția din lume devine extrem 
de complexă. Cercurile agre
sive ale imperialismului con
tinuă să intensifice încorda
rea, să agraveze starea de 
confruntare, încearcă să obți
nă superioritatea militară, să 
deterioreze echilibrul strate
gic stabilit. Cursa înarmărilor 
declanșată de aceste cercuri a 
intrat în prezent într-o fază 
calitativ nouă, deosebit de 
periculoasă, cînd riscul izbuc
nirii unui război nuclear a 
crescut, brusc.

Considerăm că tn aceste 
condiții se impune, pînă nu 
este prea tîrziu, să fie oprită 
agravarea periculoasă a situa
ției, și evoluția acesteia să fie 
orientată pe calea eliminării 
pericolului de război. Acestor 
scopuri corespund pe deplin 
inițiativele și propunerile con
structive avansate în ultimul 
timp de Uniunea Sovietică și 
celelalte state participante la 
Tratatul da la Varșovia.

Aceste ■ inițiative și propuneri 
deschid calea reală a negoci
erilor pentru oprirea cursei 
înarmărilor, îndeosebi nucle
are, reducerea mijloacelor 
nucleare în Europa, diminua
rea încordării internaționale 
pe acest continent și în lumea 
întreagă.

Republica Populară Mongo
lă. ca și celelalte țări socia
liste frățești, consideră că 
oricît de complicată ar fi si
tuații internațională, ea poate 
fi orientată din nou spre des
tindere. Totodată, Republica 
Populară Mongolă sprijină cu 
hotărîre eforturile Uniunii 
Sovietice de a nu admite în
călcarea echilibrului de forțe 
stabilit, de a nu da posibili
tate forțelor imperialiste să 
aducă prejudicii securității 
țărilor comunității socialiste 
mondiale.

Vom apăra neobosit și în 
viitor cauza păcii și securității 
internaționale, vom milita 
pentru întărirea încrederii și 
înțelegerii între state, împo
triva cursei înarmărilor și pe
ricolului de război.

Stimați tovarăși,
Vă rog să primiți sincerele 

noastre urări de multă sănă
tate, prosperitate și de noi și 
mari succese în construirea 
societății socialiste dezvoltate, 
în înfăptuirea hotărîrilor ce
lui de-al XII-lea Congres al 
Partidului Comunist Român.

Permiteți-mi să toastez :
— Pentru prietenia frățeas

că șl colaborarea fructuoasă 
dintre partidele și țările noas
tre !

— Pentru poporul frate ro
mân, pentru succesele sale 
continue în făurirea vieții 
noi !

— Pentru întărirea în con
tinuare a unității și coeziunii 
țărilor comunității socialiste !

— In sănătatea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al Partidului Comu
nist Român, președintele Re
publicii Socialiste România !

— în sănătatea stimatei to
varășe Elena Ceaușescu 1

— în sănătatea tuturor to
varășilor prezenți 1

— Pentru pace în întreaga 
lume I (Vii aplauze).
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RECOLTAREA ORZULUI-in ritm
mai intens și Iară pierderi!

BĂTĂLIA PENTRU 0 PRODUCȚIE
INDUSTRIALĂ SUPLIMENTARĂ
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• Secerișul orzului s-a 

încheiat m județele
Dolj, Timiș și Arad și 

ju
dețele Călărași, Mehe
dinți, Constanța, Teleor
man, Giurgiu, Ialomița, 
Brăila și în sectorul

• Pretutindeni, speciali?-

ma- 
nent starea lanurilor.

fie

satu mare Combinele sînt concentrate 
în lanurile coapte

în cursul acestei săptămini a început, pe un 
front larg, secerișul orzului și pe ogoarele ju
dețului Saitu Mare, lucrare care pînă in seara 
zilei de 13 iunie s-a efectuat ne 2 114 hectare, 
respectiv 18 la sută din suprafața cultivată. 
La acest prim bilanț și-au adus o' contribuție 
importantă o serie de cooperative agricole care 
au raportat. în cursul zilei de marți, 14 iunie, 
încheierea recoltării orzului pe întreaga su
prafață. între acestea, la loc de frunte se iti- 
tuează cooperativele agricole din Pir, Becheni, 
Chereușa. Pișcolt. Sanislău, Bereveni și Odo- 
reu. Rezultatele lor au la bază buna organi
zare a lucrărilor în flux, prin concentrarea mij
loacelor mecanice în lanurile coapte, ca si in
tervențiile prompte pentru înlăturarea opera
tivă a defecțiunilor apărute. în aceste unități, 
concomitent cu recoltarea orzului se acționea
ză la strânsul și la balotarea paielor, la pre
gătirea terenului pentru a fi însămînțate cu 
culturi duble, județul urmind să însămințeze 
în acest an peste 31 000 hectare cu porumb pen
tru boabe și 2100 hectare cu legume, recol
tele ce se vor obține fiind menite să compen
seze în parte producțiile diminuate din cauza 
secetei.

O activitate bine organizată din toate punc
tele de vedere se desfășoară la C.A.P. Lazuri, 
unde în cursul zilei de marți. 14 iunie, orzul 
era. recoltat de pe ultimele hectare. Aici, sub 
directa supraveghere și îndrumare tehnică a 
inginerului-șef al cooperativei, lucrau în flux 
12 combine, urmate de prese de balotat do
tate cu târâșuri. Se aflau in cîmp multi oa

meni cu căruțe care adunau paiele balotate și 
le transportau la locul de depozitare. La ca
pătul lanului se afla și o echipă de mecanici 
care asigura asistenta tehnică. Doi mecanici 
tocmai lucrau la depanarea unei combine care 
se înfundase. Imediat ce terenul a fost elibe
rat. a intrat în acțiune un tractor A 1 800. do
tat cu disc mare, care a trecut la pregătirea 
terenului în vederea însămînțării acestuia cu 
porumb.

Și în unitățile trustului județean I.A.S. se 
înregistrează ritmuri bune la recoltare. în 
frunte se situează I.A.S. Dorolț. cu 115 hec
tare recoltate din 200. Mulțumitoare sânt și re
zultatele obținute de I.A.S. Odoreu. care a 
recoltat 186 hectare din 300. aici depășindu-se 
zilnic viteza planificată. Totuși, nu toate uni
tățile agricole din județ au atins ritmul pre
văzut la strângerea recoltei. Aceasta se dato- 
reste atît faptului că o serie de combine sînt 
defecte — aflîndu-se în curs de reparare — 
cit și cantităților insuficiente.’de motorină pri
mite pină acum. Eliminarea unor astfel de 
neajunsuri, ca- și organizarea mai temeinică a 
lucrărilor sînt in măsură să asigure condițiile 
pentru încheierea în județ a recoltării orzu
lui pe .întreaga suprafață pînă la sfirșitul săp- 
tăminji, acționindu-se concomitent pe un front 
larg la pregătirea terenului și semănatul cul
turilor duble.

Octav GRUMEZA 
corespondentul „Scinteii"

IRIGAȚIILE-in continuare,
cu toate și mijloacele!

DE EEL PUTIN 12 MILIARDE LEI IN 1983
Sporirea producției materiale constituie unul din 

obiectivele majore ale actualei etape de dezvoltare 
a economiei naționale, o cerință obiectivă a progresu
lui multilateral al patriei și a creșterii nivelului de trai 
al întregului popor. Așa cum sublinia tovarășul Nicolae 
Ceaușescu la Consfătuirea de lucru de la C.C. al 
P.C.R. și la ședința comună a forumurilor democratice 
ale oamenilor muncii din industrie și agricultură, re
alizarea planului pe acest an reprezintă un factor ho
tărâtor pentru îndeplinirea întregului cincinal. Rezul
tatele obținute pînă acum, angajamentele numeroase
lor colective de oameni ai muncii demonstrează că este 
pe deplin posibil ca pină la încheierea anului să se 
obțină o producție industrială suplimentară de cel 
puțin 12 miliarde Iei.

Desigur, în fiecare unitate trebuie luate măsuri teh
nice și organizatorice care să asigure depășirea pla
nului în raport cu cerințele economiei naționale, la 
acele produse și sortimente care răspund necesităților, 
pentru care există bază materială și posibilități de 
valorificare. In acest sens, în prim planul atenției se 
situează sporirea producției de cărbune, minereuri,

petrol, in general a bazei de materii prime și ener
getice. Totodată, în unitățile industriale acțiunea de 
sporire a producției fizice trebuie să înceapă prin re
ducerea consumurilor, recondiționarea și refolosirea 
materialelor și pieselor, valorificarea superioară a ma
teriilor prime. Este necesar, așadar, să se ia măsuri 
pentru ca producția suplimentară să se obțină, pe cit 
posibil, pe baza materialelor și energiei economisite, 
prin creșterea productivității muncii. Ținând seama de 
aceste imperative economice, organizațiile de partid 
din întreprinderi, centrale și ministere, comitetele ju
dețene de partid trebuie să întocmească programe con
crete de acțiune pentru a contribui cit mai substanțial 
la realizarea unei producții industriale suplimentare 
de cel puțin 12 miliarde lei pină la încheierea anului. 
Susținând această acțiune, paginile ziarului nostru sînt 
deschise tuturor acelor experiențe care pot contribui 
la depășirea cit mai substanțială a planului producției 
fizice, în raport cu cerințele economiei naționale 

Azp prezentăm experiența întreprinderii „Electromag
netica" din Capitală în reducerea cheltuielilor mate
riale, ca premisă pentru creșterea producției fizice.

COLECTIVUL ÎNTREPRINDERII „ELECTROMAGNETICA" DIN CAPITALĂ
PROPUNE 0 EXPERIENȚĂ CUNCRETĂ PENTRU REALIZAREA ACESTEI SARCINI:

La producția marfă - depășiri, 
la consumurile materiale - economii
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mehedinți Multe unităti dau un bun ______________ . •> > 

exemplu, dar există și... excepții
Precipitațiile căzute în ultima perioadă. în 

zona Mehedințiului n-au refăcut decît în mică 
măsură umiditatea din sol. Ca- atare, mai alea 
in zonele' terenurilor nisipoase din județ, efec
tele negative ale secetei pot fi înlăturate nu
mai cu o singură condiție : apa să fie dirijată 
permanent. și în cantități corespunzătoare spre 
rădăcina plantelor.

Luni, la prima oră a dimineții, ne-am aflat pe 
ogoarele C.A.P. Devesel. Președintele unității, 
Dumitru Neciu, ne spune că aici se irigă în total 
1 220 hectare. S-a asigurat de la început 
o judicioasă repartizare a forței de mun
că ne ferme și sole, fiecare cadru din 
conducerea comunei și a unității răspunzând 
direct de o anume cultură. întrucît apa- se eva
poră repede de pe aceste terenuri nisipoase, 
udarea plantelor a trebuit să fie repetată la un 
interval de 7—8 zile. Culturile de sfeclă de za
hăr sint viguroase, uniforme ; pe unele parcele 
se aplică acum cea de-a patra udare. Inginera- 
șefă a unității. Maria Papa, se ocupă de irigarea 
culturilor de porumb. După ce s-a încheiat a 
doua udare la grâu, aripile de ploaie au fost 
aduse pe solele cu porumb, pentru a se inten
sifica , ritmul irigațiilor la această cultură. Oa
menii de la consiliul popular comunal, în frunte 
cu primarul Ion Sperdea, muncesc și ei cot la 
cot cu cooperatorii la irigarea culturilor.

în timpul nopții de luni spre marți ajungem 
pe tarlalele cooperativei agricole din Burila 
Mare. Activitatea la irigații era bine organizată, 
ca și în cursul zilei. „Noi — ne spune Con
stantin Boantă. președintele cooperativei, pe 
care-1 găsim pe o solă muțind aripile de ploaie

— irigăm 1 275 hectare, adică aproape toate cul
turile. Griul a primit două' Udări, iar la porumb 
aplicăm a treia .udare. La floarea-soarelui. care 
ocupă 150 hectare, am trecut acum la a patra 
udare". La Tigănași, o altă unitate amplasată pe 
terenuri . nisipoase, cooperatorii, mecanizatorii, 
toți oamenii satului duc aceeași luptă îndârjită 
cu seceta.

Există însă. în consiliul agroindustrial Devesel, 
și unități agricole unde nu se acordă irigațiilor 
răspunderea cuvenită. La C.A.P, G.rivița, care 
dispune de o suprafață amenajată pentru irigat 
de 503 hectare, nu se udă în acest an nici .mă
car un hectar cu 6feclă de zahăr sau floarea- 
soarelui, pentru simplul motiv că nu s-a am
plasat în perimetrul irigabil nici un hectar cu 
asemenea culturi. Inginerul-șef al unității. Flo
rin Cercega, ridică din umeri, motivînd cu seni
nătate că „așa le-a venit rândul culturilor pre
văzute în plan". Oare așa trebuie Să gîndească 
un specialist ? Utilajele de i/rigat sînt descom
pletate. Din cele 500 hectare cu grâu prevăzute 
a se iriga, doar 90 hectare au beneficiat de o 
singură udare. în sistemulvlocal, care cuprinde 
216 hectare, nu se irigă nici măcar o palmă de 
teren. De ce 7 Cele 12 motopompe au fost des
completate și acum nu pot fi folosite. Și încă o 
situație care, sub nici un motiv, nu trebuie ad
misă. La C.A.P. Bateți s-a amenajat în sistem 
local o suprafață de 150 hectare. Cu ani în 
urmă, pe aceste terenuri se obțineau producții 
mari. Acum insă nu se irigă nici măcar un 
hectar, cu toate că Dunărea curge doar la cîtiva 
metri de tarlalele unității.

Virâtjiliu TĂTARU 
corespondentul „Scinteii”

-însămînțate 
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ialomița Semănatul să avanseze 
peste tot în ritm cu recoltarea

în unitățile agricole din. județul Ialomița, 
secerișul orzului se apropie de sfîrșit. A mai 
rămas de strâns doar producția de pe cele 
892 hectare de loturi! semincere. care nu pot 
fi recoltate in pirgă. în vederea accelerării 
ritmului de lucru Ia însămînțarea culturilor 
duble, comandamentul județean pentru agricul
tură a stabilit o serie de măsuri. Astfel, la ba
lotarea paielor, eliberarea terenului, la arături 
și pregătirea patului germinativ a fost introdus 
lucrul în două schimburi, prioritate avînd solele 
din sistemele de irigații. în urma preselor au 
fost atașate sănii și tîrișuri, fapt ce determină 
in bună măsură mărirea ritmului de lucru la 
eliberarea terenului.

Ca urmare a unei judicioase corelări între 
capacitatea mijloacelor de recoltare și a ma
șinilor și utilajelor folosite la eliberarea tere
nului și pregătirea patului germinativ, în coo
perativele agricole de producție din comunele 
Gheorghe Doja, Girbovi, Miloșești, Gheorghe 
Lazăr, Grindu și Colelia s-a ajuns ca, în cel 
mult 48 de ore de la secerișul orzului, culturile 
succesive să fie însămânțate. Pină în prezent, 
în județul Ialomița paiele au fost strinse de pe 
15 600 hectare din cele 20 000 recoltate, s-a pre
gătit terenul pe 13 500 hectare și s-au însămân
țat cu culturi duble 12 350 hectare, din care 
10 600 hectare cu porumb si aproape 2 000 hec
tare cu legume. La însămînțarea culturilor 
duble sînt folosite și semănătorile speciale care 
pun sămînța direct în miriște.

Este de relevat că, prin organizarea muncii 
în flux continuu, în consiliile agroindustriale 
Făcăeni, Movila, Andrășești, Cosîmbești, Țăn- 
dărei și Gura Ialomiței au fost însămînțate cu 
culturi duble aproape 80. la sută din supra
fețele de pe care s-a recoltat orzul. Pregătirea

suprafețelor în aceste unități s-a făcut în ra
port cu starea terenului.

In perioada secerișului, în județul Ialomița 
urmează să fie însămînțate aproape 77 000 hec
tare. din care 51 000 hectare cu porumb pentru 
boabe, 5 600 hectare legume, 4 000 hectare car
tofi, 4 900 hectare fasole și 9 400 hectare furaje. 
Pentru aceasta este necesar ca toate forțele 
umane și mecanice existente in sate și în uni
tăți să participe la strânsul paielor de pe su
prafețele recoltate, pentru a 'se crea front de 
lucru tractoarelor ce pregătesc terenul și în- 
sămînțează. Mai ales că peste cîteva zile va 
începe și recoltarea grâului și, ca atare, supra
fețele ce urmează să fie eliberate vor crește 
simțitor. Facem această subliniere pornind toc
mai de la decalajul mare care s-a creat acum 
în unele unități agricole — ne referim la cele 
din consiliile agroindustriale Urziceni, Horia și 
Condeești — între suprafețele recoltate și cele 
însămînțate. Acest decalaj se datorează mai 
ales modului necorespunzător în care se ac
ționează în unitățile respective la strinsul paie
lor. La începutul acestei campanii și în unită
țile de aici s-a. prevăzut organizarea unor 
ample acțiuni de masă în vederea grăbirii se
cerișului, precum și a celorlalte lucrări de după 
seceriș. Trebuie spus însă că acum, în plină 
recoltare, prea puține din acțiunile stabilite 
sînt organizate cum se cuvine. Tocmai de 
aceea, este absolut necesară intervenția opera
tivă a cadrelor de conducere din consiliile agro
industriale. din organele agricole județene .pen
tru a instaura ordinea și răspunderea și in 
aceste unități.

Miha! V1ȘO1U 
corespondentul „Scinteii"

„Asigurarea bazei materiale a de
venit la ora actuală chiar mai im
portantă și mai dificilă decît reali
zarea propriu-zisă a producției". 
Această remarcă aparține unui 
muncitor de la întreprinderea 
„Electromagnetica" din Capitală și 
pune în evidență, '.poate indirect la 
prima vedere, o cerință economică 
esențială : reducerea tot mai acoen- 
tuată a consumurilor materiale. Este 
limpede că. în actuala conjunctură 
economică. în orice sector de acti
vitate pentru eporiirea producției 
este necesar, în primul rind, să se asi
gure materiile prime și materialele 
necesare desfășurării normale a pro
ceselor de fabricație. Or. la cunos
cuta întreprindere bucuresteană se 
produc relee electrice și pentru au
tomatizări. redresoare. telefoane, 
centrgle telefonice de mică capacir 

-țațe .,șț.;ibm.panente pentru centrale 
țeletonice. "dă mare capacitate, paT 
nouri de automatizări 'ș.ai Adică 
produse pentru realizarea cărora sînt 
necesare atît profile și tablă din oțel 
de diferite calități și 60rtotipodi- 
mensiuni (nici ele prea simplu de 
fabricat și procurat), cit si cupru, 
alamă, cositor, aluminiu, alpaca, ar
gint și multe alte materiale de
ficitare nu numai în tara noastră, ci 
în întreaga lume.

Iată de ce. încă din momentul dis
cutării în adunarea generală a oa
menilor muncii a indicatorilor pro
ducției fizice pe acest an, superiori 
celor de anul trecut, s-a pus un ac
cent cu totul deosebit pe necesitatea 
reducerii consumurilor materiale, ca 
premisă absolut obligatorie pentru 
îndeplinirea planului. Rezultatele 
obținute au confirmat din plin vala
bilitatea acestei hotărâri. Practic, 
in cinci luni din acest an planul 
producției fizice a fost indeplinit in
tegral Ia toate sortimentele, iar cel 
al producției marfă a fost depășit cu 
3,2 milioane lei. De reținut însă că 
fată de aceeași perioadă a anului 
precedent s-a realizat o producție fi
zică mai mame cu 21 milioane lei. în
seamnă că și consumul de materii 
prime și materiale a fost mai mare 
decît anul trecut ?

Să apelăm la cîteva date, mai edi
ficatoare decit orice alt comentariu. 
Consumul specific de metal pentru 
realizarea unei producții în valoare 
de un milion lei s-a redus cu 8.6 la 
sută fată de anul trecut. Semnifica
ția acestui procent ? Să o precizăm.: 
cu metalul economisit prin reduce
rea consumurilor specifice, față de 
cele din anul trecut, s-a rea
lizat o producție in valoare de 
circa 100 milioane lei. Răspunzînd 
deci la întrebarea pusă mai înainte, 
în cele cinci luni care au trecut din 
acest an. deși s-a obținut o produc
ție fizică mai mare cu 21 milioane 
lei decit anul trecut, consumul total 
de metal a fost chiar mal mic. Con
sumurile specifice s-au redus însă 
nu numai la metaiL ci și la celelalte 
categorii de materiale. Ca atare, 
după cinci luni din acest an, chel
tuielile materiale la 1 000 lei produc
ție marfă sint cu 19,5 lei mal mici 
față de plan. A beneficiat oare în
treprinderea de o conjunctură favo
rabilă în acest an, care a permis 
reducerea atît de substanțială a 
cheltuielilor materiale ?

— Conjunctura nu a fost în nici 
un caz mai favorabilă decit în alti 
ani — ne spune tovarășul Gheor
ghe Dumitru, secretarul comitetului 
de partid pe întreprindere. Dar re
zultatele obținute depind înainte de 
toate de felul cum acționează oame

nii pentru rezolvarea problemelor 
apărute în producție. în urmă cu 
cîtiva ani. în privința cheltuielilor 
materiale am avut chiar o situație 
destul de grea. Cheltuielile. în spe
cial cele materiale, erau depășite cu 
mult si de aici apăreau o serie de 
obstacole chiar în realizarea produc
ției fizice. Nici nu se putea să fie 
altfel din moment ce consumurile 
specifice erau mai mari decît cele 
prevăzute. De aceea, am considerat 
că trebuie să mobilizăm comuniștii, 
organizațiile de partid din secții și 
ateliere pentru întărirea spiritului 
gospodăresc, a ordinii și disciplinei, 
pentru luarea unor măsuri mai fer
me în direcția reducerii cheltuieli
lor materiale.

— Concret, ce măsuri au fost 
luate ?

— Acțiunile întreprinse sînt nu
meroase și vizează toate sectoarele 
Ue activitate din întreprindere, dar 
am să mă refer numai la una' din
tre ele. care a permis de fapt ca 
toate celeilalte obiective propuse să 
poată fi urmărite si îndeplinite cu 
rigurozitate. Astfel, urmind indica
țiile date de conducerea partidului 
cu privire la întărirea autoconduce- 
rii muncitorești și autogestiuuii cco- 
nomico-financiare, am trecut la de- 
falcarea indicatorilor dc plan pc 
secții și ateliere. Este clar că intr-un 
fel trebuie să se acționeze pentru 
reducerea cheltuielilor materiale la 
atelierul de debitare și cu totul alt
fel in secțiile de asamblare sau cer
cetare. și proiectare. Or. stabilind 
sarcini precise pe fiecare secție si 
atelier, s-au identificat în primul 
rând locurile de pe fluxul tehnologic 
unde cheltuielile erau prea mari sau 
depășite frecvent și apoi s-au putut 
stabili măsurile ce trebuie luate. 
Totodată, ceea ce este deosebit de 
important, s-a întărit spiritul de 
răspundere, inițiativa muncitorilor și 
specialiștilor de la fiecare loc de 
muncă.

Pot fi date. Intr-adevăr, numeroa
se exemple care să ilustreze forța 
și rolul autoconducerli muncitorești, 
catalizatorul care a generat o mare 
varietate de acțiuni tehnico-organi- 
zatorice specifice diferitelor locuri 
de muncă. Am cunoscut astfel la 
atelierul de construcții metalice 
echipa condusă de Ion Voicu. for
mată numai din patru muncitori, 
care a conceput și realizat din pro
prie inițiativă un nou tip de 6cară 
pentru centralele telefonice. Față de 
profilul întreprinderii, o scară me
talică poate să pară un lucru banal 
si fără prea mare importantă în ac
țiunea de reducere a cheltuielilor 
materiale. Numai că vechiul tip de 
scară era realizat după proiectul 
cumpărat de la o firmă străină. 
Apoi, institutul de proiectări de spe
cialitate a propus si el un alt tip de 
scară, mai economic. Și totuși noul 
tip de scară realizat de muncitorii 
de la atelierul de construcții meta
lice. care aveau numai obligația să 
execute acest produs, se dovedește a 
fi si mai estetic si mai eficient. Mai 
exact, prin introducerea in fabrica
ție a noului tip de scară, consumul 
de laminate feroase pentru acest 
produs se reduce cu 40 Ia sută, ceea 
ce echivalează eu o economie anuală 
de 25 tone metal. Totodată, se eli
mină complet consumul de roti din 
fontă (circa o tonă pe an) și mate
rial lemnos. iar productivitatea 
muncii crește cu peste 30 la sută.

în mod firesc, altele sînt direcțiile 
de acțiune ale muncitorilor și spe

cialiștilor de la atelierul de redre
soare. Astfel, pe baza experienței 
acumulate în timp s-a ajuns la con
cluzia că se pot reduce capetele de 
racord ale redresoarelor de la 50 
mm ia 30 mm. Deci, o economie de 
sirmă de 20 mm la fiecare redresor. 
Nu-i cine știe ce. s-ar putea spune. 
Da. dar sîrma este din cupru și 
anual se fabrică zeci și zeci de mii 
de redresoare. ceea ce schimbă com
plet datele problemei.

Avantajele noului mecanism eco- 
nomico-financiar. ale stabilirii bu
getelor de venituri și cheltuieli pe 
secții și ateliere sînt puse și mai 
pregnant în valoare de inițiativele 
luate pentru rezolvarea nenumăra
telor probleme apărute inevitabil in 
procesul de producție. Nu mai de
parte decit în luna mai trebuia să 
înceabă execuția unui lot de 500 re
dresoare de un anumit tip. Serviciul 
aprovizionare a anunțat însă că în 
magazie nu există și nici nu se pre
figurează posibilitatea să se procure 
imediat sîrma necesară pentru exe
cuția redresoarelor. și ea de un anu
mit tip. Evident.. ar fi fost simplu 
să se amine sau să se renunțe la 
comanda respectivă, dar in felul 
acesta atelierul avea numai de pier
dut. In cele din urmă, după căutări 
insistente și nu prea comode, s-a 
găsit o sîrma cu un profil asemănă
tor celui prevăzut, care se afla în 
magazie, ca stoc supranormațiv. 
Acum, stocurile supnanormative din 
magazie, pentru care se plătesc / 
dobînzi penalizatoare, s-au diminuat 
cu 300 000 lei. iar unul din contrac
tele încheiate cu unul din benefi
ciarii întreprinderii a fost respectat.

în ultima perioadă, mari economii 
de materiale se realizează prin în
noirea si modernizarea producției, 
în acest caz. principala contribuție 
revine institutului specializat de 
cercetări și secției de cercetare din11 : 
cadrul întreprinderii. Are loc. de 
fapt, un proces amplu de trecere la " 
fabricația unei noi generații de 
echipamente de comutație centra te- ■ 
lefonie. Eficiența acestei acțiuni 
poate fi evidențiată fie chiar și de 
un singur exemplu. Astfel, noua 
centrală telefonică dc 50 linii, intra
tă nu dc mult în fabricație, cu o 
greutate de numai 78 kg, înlocuiește 
vechea centrală electromagnetică si
milară. care cîntărea 560 kg, deci de 
peste 7 ori mai mult. Iar in acest 
caz. economia de metal nu se tra
duce numai prin otel, ci și prin cu
pru, alpaca, pala-diu, argint, aur. 
Totodată, din anul 1981 a început 
reproiectarea întregii serii de redre
soare, acțiune care se va încheia 
anul viitor. Economia de metal rea
lizată prin reproiectarea redresoare
lor va însuma în acest an 1,5 tone 
aluminiu, 700 kg seleniu, 800 kg sta- 
niu, importante cantități de cupru 
de bobinaj.

Acțiunile întreprinse pentru redu
cerea cheltuielilor materiale, conco
mitent cu sporirea producției si Îm
bunătățirea calității ei sint. desigur, 
mult mai numeroase. Esențial este, 
asa cum ne spunea și secretarul co
mitetului de partid pe întreprindere, 
că s-a găsit acea formă organizato
rică ce permite stimularea, antre
narea tuturor muncitorilor și spe
cialiștilor. indiferent de sectorul în 
care lucrează, la efortul colectiv 
pentru creșterea eficienței econo
mice. ceea ce pledează pentru extin
derea acestei experiențe.

Ion TEODOR

Județul Buzău a cunoscut In anii construcției socialiste o puternică dezvoltare economică și socială. In lotogrc 
vedere parțială a zonei Industriale a municipiului Buzău

Foto : Sandu Cristian
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Județul Arad a încheiat
recoltarea orzului

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România

Mult stimate și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu,
Oamenii muncii de pe ogoarele județului Arad vă raportează că au 

Încheiat azi, 14 iunie, recoltatul orzului în întreprinderile agricole de 
.stat, cooperativele agricole de producție, cit și în celelalte unități agricole 
socialiste, pe întreaga suprafață prevăzută în plan.

Acționînd in lumina indicațiilor și sarcinilor date de dumneavoastră, 
mult stimate tovarășe secretar general, privind executarea la timp și 
de calitate a lucrărilor, cit și respectarea tehnologiilor prevăzute, am 
reușit să realizăm nivelurile planificate la cultura orzului, ceea ce ne-a 
permis să ne achităm în întregime obligațiile la fondul de stat și 
fondul de furaje.

Totodată, sîntem mobilizați ca în următoarele zile să încheiem 
recoltatul orzoaicei, cultură la care ne îndeplinim, de asemenea, planul 
conform prevederilor. In același timp, urmărim atent momentul 
declanșării secerișului la grîu, fiind pregătiți cu toate forțele umane 
și mecanice pentru a string® întreaga recoltă la timp și fără pierderi, 
avînd asigurate condiții corespunzătoare de depozitare. Sîntem, de 
asemenea, organizați eu toate forțele necesare pentru a recolta în cel 
mai scurt timp rapița pentru ulei.

Acționăm astfel ca toate lucrările din actuala campanie să se desfă
șoare în flux continuu, încît paralel cu recoltatul au fost mobilizați un 
mare număr de oameni la strângerea paielor, transportul lor cu ajutorul 
atelajelor cu tracțiune animală, fiind pregătiți a ne realiza întregul 
program prevăzut cu însămînțarea culturilor, duble.

Vă raportăm, mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, că am încheiat 
lucrările de întreținere a porumbului — astfel că această cultură se 
prezintă bine, în densități corespunzătoare, promițând o dezvoltare nor
mală în continuare — și că executăm în prezent ultimele lucrări de 
întreținere la soia și prașila a III-a manuală la sfecla de zahăr.

Acționăm concomitent pentru folosirea deplină a sistemelor de irigații, 
a tuturor surselor de apă pentru udarea plantelor, reducând astfel 
efectele negative ale secetei.

Vă asigurăm, mult stimate și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, că 
toți oamenii muncii de pe ogoarele județului Arad — cooperatori, meca
nizatori, specialiști și ceilalți locuitori ai satelor — sint mobilizați ou 
cea mai mare răspundere de organele și organizațiile de partid pentru 
înfăptuirea sarcinilor ce ne revin, sporindu-ne contribuția la realizarea 
fondului central al statului, pentru înfăptuirea programului de autocon- 
ducene și autoaprovizionare, pentru îndeplinirea exemplară a tuturor 
sarcinilor prevăzute în documentele Congresului al XII-lea și Conferinței 
Naționale ale partidului nostru.

COMITETUL JUDEȚEAN ARAD AL P.C.R 
CONSILIUL POPULAR JUDEȚEAN

■i

vremea
TimpTil probabil, pentru intervalul 15 

Iunie, ora 21 — 18 iunie, ora 21. în țară : 
Vremea se va mehține răcoroasă în 
jumătatea de vest a țării și se va în
călzi ușor în rest. Cerul va fi mai mult 
noros în Banat, Crișana, Transilvania și 
nordul Moldovei unde vor mai cădea 
ploi locale, îndeosebi la începutul in
tervalului. In rest, ploi izolate. Vîntul

va sufla moderat, cu Intensificări în 
zona de munte. Temperaturile minime 
vor fi cuprinse Intre 6 și 16 grade, izo
lat mai coborîte in depresiuni, iar va
lorile maxime vor fi cuprinse între 17 
și 27 de grade, local mai ridicate în 
sud-estul țării. In București : Vremea 
se va încălzi ușor. Cerul va fi variabil 
favorabil ploii slabe. Vînt moderat. 
Temperaturile minime vor fi cuprinse 
între 12 și 14 grade, iar cele, maxime 
vor fi cuprinse între 23 și 26 de grade. 
(Margareta Struțu, meteorolog de ser
viciu).

Concurs de creație si interpretare
,MAMAIA 1983“a muzicii ușoare:• • •

tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România
Dragă tovarășe Ceaușescu,
Survolând teritoriul Republicii Socialiste România în drum spre Republica 

Populară Ungară, doresc să vă transmit dumneavoastră și poporului frate 
român salutul nostru cordial și urări de noi succese în construcția 
societății socialiste, pentru promovarea în continuare a prieteniei și 
colaborării între cele două țări și popoare ale noastre.

TODOR JIVKOV
Secretar general al Comitetului Central 

al Partidului Comunist Bulgar, 
Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Populare Bulgaria

/

VIZITA DELEGAȚIEI PARLAMENTARE DIN IRAK
Delegația parlamentară din Irak, 

conddsă de Naeem Haddad, membru 
al Consiliului Comandamentului Re
voluției, -președintele Adunării Na
ționale a Republicii Irak, â vizitat, 
luni și marți, județul Argeș. Parla
mentarii irakieni au avut o întreve
dere cu tovarășul Ion Sîrbu. prim- 
secretar al Comitetului județean Ar
geș al P.C.R., președintele Comitetu
lui executiv al consiliului popular 
județean, deputat în M.A.N.. în ca
drul căreia le-au fost înfățișate prin
cipalele coordonate ale dezvoltării

economico-sociale, actuale și de 
perspectivă, a județului.

Oaspeții au vizitat Combinatul pe
trochimic și întreprinderea de auto
turisme din Pitești, hidrocentrala de 
pe Argeș, Stațiunea de cercetare și 
producție vitiviriicolă de la Ștefă- 
nesti. precum și monumente ale ar
hitecturii medievale românești și în
treprinderea de porțelan pentru me
naj din orașul Curtea de Argeș.

Președintele consiliului 
județean a oferit ,un dineu ‘ 
oaspeților.

popular 
in onoarea 
(Agerpres)

școli125 de ani de la înființarea unei 
din județul Bistrița-Năsăud 

comunismului, vă aducem cele mai 
alese mulțumiri pentru grija ce o 
purtați învățămîntului, creșterii să
nătoase a tinerei generații — primă
vara societății noastre — și ne angajăm 
cu răspunderea ce ne caracterizează 
să nu precupețim nici un efort pen
tru educarea și formarea tineretului 
școlar în spiritul înaltelor cerințe 
ale societății noastre, al dragostei 
nețărmurite față de patrie, partid și 
popor, adueîndu-ne astfel contribu
ția la înfăptuirea sarcinilor trasate 
de Congresul al XII-lea al partidului 
și Conferința Națională, la înflorirea 
continuă a acestor locuri, la ridicarea 
scumpei noastre patrii pe noi culmi 
de progres și civilizație".

adresat o te-
NICOLAE 

general al 
Român, pre- 

Socialiste 
între 
înăl-

Școala ■ din comuna Spermezeu, 
județul Bistrița-Năsăud. a împlinit, 
recent, 125 de ani de la înființare. 
Cu acest prilej a avut loc o adunare 
festivă.

Particlpanții au
legramă tovarășului 
CEAUȘESCU, secretar 
Partidului Comunist 
ședințele Republicii 
România, în care se spune,
altele : „în aceste momente 
țătoare, noi, oamenii muncii din 
comuna Spermezeu, tineri și 
vîrstnici, cu gindul și inima la dum
neavoastră, urmîndu-vă inaltui 
exemplu de dăruire și pasiune în 
slujba idealurilor socialismului și
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-PROGRAMUL 1
i Telex
i Școala contemporana 
Cînt șl joc de bucurie

i Viața culturală
Tribuna experienței

i Tragerea Pronoexpres
I 100'1 de seri
i închiderea programului
l Telejurnal

20,20 Actualitatea economică
20.30 „Tara mea de dor"
21,00 O pagină memorabilă în lupta co

muniștilor, a forțelor democratice 
împotriva fascismului

53,15 Film artistic „Gelozie". .Premieră 
pe țară. Regla : Pietro Germi

22.30 Telejurnal

PROGRAMUL 8
20,06 Telejurnal
20,20 Scena și ecranul 
21,03 Din țările socialiste
21,33 Mic dicționar de operă li balet — 

litera „M" (IV)
22,30 Telejurnal

TELEGRAMA
Primul ministru al Guvernului. Re

publicii Socialiste România, tovarășul 
Constantin Dăscălescu, a trimis o te
legramă primului ministru al Repu
blicii Portugheze, Mario Soares, prin 
care îi adresează cele mai cordiale 
felicitări, împreună cu urări de să
nătate și fericire personală, de pros
peritate pentru poporul portughez, 
în legătură cu numirea sa în. această 
funcție și formarea noului guvern. 
Totodată, se exprimă convingerea că 
relațiile de prietenie și cooperare 
dintre România și Portugalia vor cu-/ 
noaște o continuă dezvoltare pe plan 
politic, economic, tehnico-științific și 
cultural. în interesul reciproc, al 
cauzei păcii, destinderii, securității 
și independenței naționale, al colabo
rării și înțelegerii in Europa și in 
întreaga lume.

Cronica zilei
Tovarășul Ion M, Nicolae. vice- 

prim-ministru al guvernului, a pri
mit, marți dimineața, pe Dato Ras- 
tam Hadi, președinte și director ge
neral al Companiei Naționale Petro- 
nas din Malayezia. care face o vizită 
in țara noastră.

în timpul întrevederii au fost abor
date probleme privind dezvoltarea 
relațiilor economice, a colaborării și 
cooperării în . producție. în industria 
petrolului si gazelor naturale, precum 
și în alte domenii de interes reciproc, 
între Compania Petronas și 'între
prinderi românești de specialitate.

*
în perioada 13—14 iunie, o de

legație din Regatuâ Nepal, condusă 
de Balaram Ghartimagar, ministrul 
industriei, comerțului si livrărilor 
din Regatul Nepal, a avut convor
biri la Ministerul Comerțului Ex
terior și Cooperării Economice In
ternaționale.

Marți după-amiază. tovarășul 
Vasile Pungan. ministrul comerțului 
exterior și cooperării economice in
ternaționale. și ministrul nepalez au 
semnat un aide-memoire privind 
dezvoltarea si diversificarea schim
burilor comerciale și cooperării e- 
conomice intre Republica Socialistă 
România și Regatul Nepal.

Totodată. a fost 
comercial si de plăti 
țări.

parafat acordul 
între cele două

*
Marți, tovarășul 

ministrul afacerilor externe, a primit 
pe Paul Kpoffon, noul ambasador 
extraordinar și plenipotențiar al Re
publicii Populare Benin în Republica 
Socialistă România, în legătură cu 
apropiata prezentare a scrisorilor de 
acreditare.

Ștefan . Andrei,

(Agerpres)

Comitetului Central al Partidului Comunist Chinez^ 
Comitetului Permanent al Adunării Naționale 

a Reprezentanților Populari 
a Republicii Populare Chineze

BEIJING
Stimați tovarăși,
în legătură cu greaua pierdere suferită prin Încetarea 

tovarășului Liao Chengzhi, membru al Biroului Politic al 
Central al Partidului Comunist Chinez, vicepreședinte al 
Permanent al Adunării Naționale a Reprezentanților Populari 
Populare Chineze, vă adresăm sincere condoleanțe, iar familiei îndoliate 
sentimente de compasiune.

din viață a 
Comitetului 
Comitetului 

a Republicii

COMITETUL CENTRAL
AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN,

CONSILIUL DE STAT
AL REPUBLICII SOCIALISTE ROMÂNIA

La 14 iunie s-au încheiat, la 
București, convorbirile oficiale din
tre ministrul afacerilor externe al 

' Republicii Socialiste România, 
Ștefan Andrei, și ministrul afacerilor 
externe al Republicii Populare Ban
gladesh. A. R. Shăms-Ud Doha.

'In cursul convorbirilor s-a scos 
în evidentă evoluția pozitivă a ra
porturilor dintre cele două țări, ca 
urmare a înțelegerilor convenite la 
cel mai inalt nivel. Totodată, s-a 
convenit să se acționeze pentru in
tensificarea conlucrării pe plan bila
teral. îndeosebi în ceea ce privește 
sporirea schimburilor comerciale 
extinderea cooperării economice 
baze reciproc avantajoase, și 
acest sens s-a stabilit tinerea

și 
pe 
în 
la 

București. în toamna acestui an. a 
sesiunii Comisiei mixte de colabo
rare economică dintre cele două 
țări.

Au fost, de asemenea, abordate 
unele aspecte ale situației interna
ționale. subliniindu-se hotărârea gu
vernelor celor două state de a ac
ționa pe pian : internațional pentru 
reducerea tensiunii in lume, pentru 
soluționarea tuturor problemelor li
tigioase dintre state pe cale pașnică, 
prin tratative, pentru realizarea de 
măsuri concrete în domeniul dezar
mării, și în primul rind al dezarmă
rii nucleare, pentru lichidarea deca
lajelor dintre țările bogate si țările 
sărace și instaurarea unei noi ordini 
economice internaționale, pentru de
mocratizarea raporturilor dintre state.

A fost exprimată convingerea că
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amplificarea conlucrării dintre 
România si Bangladesh, atît pe plan 
bilateral, cit și în viata internațio
nală. corespunde pe deplin interese
lor popoarelor prietene ale celor 
două țări, cauzei păcii, dezvoltării 
independente, destinderii, progresu
lui și colaborării în întreaga lume.

Printre numeroasele acțiuni me
nite să stimuleze creația originală 
în toate domeniile muzicii, să ridice 
nivelul artei interpretative, să ac
tivizeze viața artistică în orașe in 
care nu există instituții muzicale 
profesioniste sau să marcheze o 
dată mai mult intensitatea, calita
tea stagiunilor in centre cu tradiție 
— acțiuni inițiate și împlinite de 
către Consiliul Culturii și Educației 
Socialiste în colaborare cu Radio- 
televiziunea română, Uniunea 
compozitorilor și foruri de cultură 
județene — se află înscris, pentru 
luna august, și Concursul de crea
ție și interpretare de muzică ușoa
ră „Mamaia 1983“. Este," fără în
doială, o manifestare prin care o 
dată mai mult se urmărește reali
zarea unor inspirate pagini, acce
sibile publicului larg, compoziții 
prin care să se exprime nobile as
pirații și idealuri -ale poporului 
nostru, inalte sentimente de pa
triotism, dragoste de muncă, dorin
ța de pace. Iată cîteva utile infor
mații despre această originală com
petiție, primite de la direcția de 
specialitate din Consiliul Culturii și 
Educației Socialiste :

Acest concurs de creație este des
chis tuturor creatorilor, indiferent 
dacă sînt saji nu membri ai Uniunii 
compozitorilon Ca si în alte ocazii 
asemănătoare, lucrările vor fi de
puse în două exemplare, sub formă 
de aranjament voce cu acompania
ment de pian, la Direcția artelor și 
instituțiilor de spectacol din 
C.C.E.S., cu mențiunea „Pentru con-

cursul de creație — Mamaia 1983“, 
termenul de predare fiind 10 iulie 
a.c. vor purta un moto și vor fi 
însoțite de un plic închis în care se 
vor indica numele, adresa si telefo
nul autorilor, iar textele lucrărilor 
V.or. fi. dactilografiate-în. cinci exem
plare,. indicjndu-se totodată trei 
ințerpreți în ordinea", preferată. 
Obligatoriu, autorii vor prezenta și 
înregistrările lor pe casetă sau pe 
bandă magnetică. Celor mai bune 
creații li se vor acorda premii și 
mențiuni.

In paralel cu concursul de crea
ție. concursul de interpretare ofe
ră tuturor soliștilor vocali de mu
zică ușoară (pînă la vîrsta' de 28 
de ani), proveniți din rindul artiș
tilor amatori distinși cu premiul I 
la Festivalul național „Cîntarea 
României" sau la festivaluri inter- 
județene ori din rindul artiștilor 
profesioniști și liber profesioniști 
— prilej de afirmare. Cererilor de 
înscriere (cu mențiunea „Peptru 
concursul de interpretare Ma
maia ’83“) le vor fi anexate un re
pertoriu de 10 lucrări de muzică 
românească — dintre care trei se
lecționate din lista de recomandări 
elaborată de Uniunea compozitori
lor— si reducțiile pentru voce și 
pian ale. lucrărilor alese.

Concursul de interpretare 
desfășura în două etape : 
(11. 12, 13 iulie) — în sala
a Teatrului „C. Tănase", iar 
de-a doua (26—30 august) pe sce
na Teatrului de vară din Mamaia.

se va 
prima 
Savoy 

cea

c s n a

FERENTARI 
19,30.
COTROCENI

• Sfirșitul nopții : TIMPURI NOI 
(15 6110) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 
20, MIORIȚA (14 27 14) — 9: 11.15;

. 13,30; 15,45; 18; 20.
© Brigada diverse In alertă : DACIA 
(50 35 94) — 9; 11,15; 13,30; 15,45: 18; 20. 
® Pintea : UNION (13 49 04) — 9,30;
11,30; 13,30; 15,45; 18: 20.
© Escapada: DRUMUL SARH (31 28 13)
— 15.30; 17,30; 19,30.
© Viraj periculos :
(30 49 85) — 15,30; 17,30
® Omul și umbra :
(49 48 48) — 15; 17.15: 19.30.
0 Mult mai de preț o iubirea: POPU
LAR (35 15 17) — 15; 17,15; 19.30.
© împușcat în spate :
(21 50 97) — 15; 17,15: 19,30.
S B.D. intră în acțiune 
GREȘUL (23 94 10) — 16; 18;
Q Domnul miliard î STUDIO
- 10; 12; 14; 16; 18; 20.
® Haiducii : FLACARA (20 33 40) —
15,30; 17.30; 19,30.
® Carnaval : SCALA (11 03 72) — 9,15; 
13: 16,15; 19,15.

Tatăl reginei : CAPITOL (16 29 17) 
9; 11,15: 13,30; 15,45; 18: 20,15. Ia 

Mină — 21.
Fata care vinde flori : FESTIVAL

MUNCA

• PRO-
20.
(59 53 15)

(15 63 84) — 0; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 
20,15.
» Mitul Fcdorel : SALA MARE A 
PALATULUI — 17,15; 20.
© Adio, dar rămin cu tine : SALA 
MICA A PALATULUI — 17,15; 20.
© Presimțirea dragoste! : CENTRAL 
(14 12 24) — 9; 11,15; 13,30; 15.45: 18; 20. 
® Vraciul ............... .
8,45; 11,30;
(79 71 26) -
© Visul dc argint al 
LIRA (31 71 71) — 16; 
grădină — 20,45.
© Cecilia : VIITORUL
15,30; 18,30.
© Șatra : FLAMURA
11; 13,15; 15,30; 17,45: 20.
© Un american la Paris : PATRIA 
(11 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.
© Cei trei mușchetari : LUCEAFĂ
RUL (15 87 67) — 9; 11,ÎS; 13,30: 16,45; 
18; 20.
® Zorro : BUCUREȘTI (15 61 54) —
8,30; 11,15; 14; 16,45; 19,30. FAVORIT 
(45 31 70) — 8,45; 11,30; 14.15: 17; 19.45, 
GLORIA (47 46 75) — 9: 11,30: 14; 16,30: 
19, la grădină — 21.
© In spațiu : VICTORIA (16 38 79) — 
9,30; 11,30; 13,30; 15,45; 18; 20.
9 Program de desene animate — 9: 
10,30: 12,15; 13,45; 17,45; Bobby Deer
field — 15,15; 19,15 : DOINA (16 35 38). 
• Zizania: GRIVIȚA (17 08 58) — 9; 
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.

: FEROVIAR (50 51 40) —
14,15; 17; 19,45, VOLGA
9; 11,30; 14; 16,45; 19,30.

alergătorului : 
18,15; 20,15, la

Campionatul de fotbal a intrat... în linie dreaptă
Ieri, în etapa a 31-d din divizia „A" : o victorie în deplasare (Steaua la Constanța), o egalitate (Dinamo la 

Tîrgoviște) și șapte victorii ale gazdelor
Momentul Stockholm, trecut atît 

de frumos și reconfortant de către 
echipa noastră națională (în , care au 
evoluat atunci, la 9 iunie, șapte ju
cători craloveni. trei hunedoreni J 
cite unul de la Sportul studențesc, 
A.S.A. ,Tg. Mureș și Dinamo), a în
cheiat sezonul internațional oficial 
de vară. Pînă la 7 iulie, cind echipa 
națională se pare că se va întruni 
din nou pentru a se deplasa la un 
foarte tentant turneu amical pro
gramat la Paris (după acesta urmînd 
un meci tot amical cu reprezenta
tiva R.D. Germane în august și 
abia apoi întîlnirile oficiale cu Ci
pru și Cehoslovacia din toamnă), 
fotbaliștii tricolori au fost lăsați la 
cluburile lor pentru a încheia cam
pionatul divizionar „A" șl întrecerile 
din cadrul' „Cupei României".

Ieri, 14 iunie, s-a și jucat o etapă 
de campionat — prima din cele pa
tru care au mai rămas de disputat... 
pe ultima linie dreaptă înainte de 
finișul care ne va da toate răspun
surile așteptate, în Capitală și în 
opt orașe din țară s-a jucat pe o 
vreme nefavorabilă, terenurile fiind 
în majoritate desfundate din pricina 
ploilor care ne-au ocolit asță-primă- 
vară, dar care, iată, ne năpădesc 
acum. Cel puțin la București și la 
Tirgoviște, gazonul era atît de îmbi
bat cu apă, încît spectatorii aveau 
impresia că! asistă la un original joc 
de polo cu piciorul.

i

Partidele, care au trezit un interes 
justificat în rindurile amatorilor de 
fotbal, s-au disputat cu ardoare, 
uneori cu prea multă ardoare, 
cîtevă dintre ele rezultatele 
decise abia spre final. Pînă la urmă, 
în șapte meciuri au reușit să în
vingă gazdele, intr-unui victorioși au 
fost oaspeții, al nouălea încheindu-se 
la egalitate. Să le luăm pe rind...

C.S. Tîrgoviște — Dinamo 1—1 
(0—X). Peste 20 000 da spectatori au 
rezistat cu stoicism la prelungite ra
fale de ploaie, rămînînd neclintiți în 
tribunele stadionului tîrgoviștean, 
deși jocul era televizat. Oaspeții au 
deschis scorul în minutul 39 prin 
Movilă (de data aceasta fundaș 
dreapta), la un contraatac. Tîrgoviș- 
tenii aveau să egaleze, prlntr-un ad
mirabil efort colectiv de voință, 
abia după pauză, în minutul 51, prin 
Radu Viorel. în rest, nu s-a întim- 
plat nimic deosebit, ambele forma
ții fiind mulțumite că risipa lor de 
energie s-a soldat măcar cu câte un 
punct.

Jiul Petroșani — Universitatea 
Craiova 3—1 (1—1). Pînă în minutul 
37 jocul a fost egal. Dar după o ac
țiune a lui Băluță finalizată de 
Șumulanschl, mingea a intrat in 
plasă cu tot efortul lui Ștefănescu 
de a o scoate. Peste numai 4 mi
nute a egalat Irimescu dintr-o lovi
tură liberă. După ce în minutul 77 
Varga a adus pe gazde la conducere,

în 
fiind

© Un comando pentru apa grea : 
BUZEȘTI (50 43 58) — 9,30; 12,30; 15,30; 
16,30.
© Iubire fără soare : GIULEȘTI 
(17 55 46) — 9; 14,15; 13,30; 15,45; 18;
20.15. AURORA (35 04 66) — 9; 11,15;
13,30; 15,45; 18; 20, CULTURAL
(83 50 13) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18:
20.15.
• Micul lord s PACEA (60 30 85) -
15,30; 17,30; 19,30.
0 Marele șarpe :
(33 29 71) — 9; 11; 13;
TOMIS (21 49 46)
15,45; 18; 20, la grădină
• Aventură
(27 54 95) _
17,30: 19,30. GRĂDINĂ’LUCEAFĂRUL 
(15 87 67) — 21, ARTA (213186) — 9; 
11; 13; 15; 17,15; 19,30.
• Clinele : GRADINA ARTA — 21.
• Corleone î GRĂDINA FEROVIAR 
(50 51 40) — 21.
• Cind dragostea se întoarce : GRA
DINA FESTIVAL (16 63 84) — 21.
@ Npl aventuri pe vasul Poseidon s 
GRADINA PARC HOTEL (17 08 58) —
21.15.

FLOREASCA 
16,30; 17,45; 20, 

9: 11,15; 13,30;
1 ' 21,15.

tn Arabia : COSMOS 
9,30; 11,30; 13,30; 15,30;

t eat r e
• Teatrul Național (14 7171, sala 
mică) ; Comedie de modă veche —

19,SO; (sala Atelier) s Acs Venetian 
— 10.
• Filarmonica „George Enescu" 
(13 68 75, Ateneul Român) ; Recital de 
orgă Valentin Radu — 19; (la Muzeul 
de artă al Republicii Socialiste Româ
nia) : Recital de pian Lena Vieru 
— 18.
• Opera Româna (13 18 57) : Madame 
Butterfly — 18.
• Teatrul de operetă (14 86 11) : O 
noapte Ia Veneția — 19.
• Teatru! „Lucia Sturdza Bulandra" 
(sala Grădina Icoanei, 12 44 16) : Re
zervația de pelicani — 19.
• Teatrul Mic (14 70 81) : Să îmbră
căm pe cel gol — 19,30.
• Teatrul Foarte Mic (14 09 03) : La 
50 de ani, ea descoperea marea — 20.
© Teatrul „Nottara" (59 îl 03. sala 
Magheru) ; De ce dormi, Iubito 7 — 
19,30; (sala Studio) : Pensiunea doam
nei Olimpia — 19.
• Teatrul Gluleștl (14 72 34, 
jestlc) : Amadeus — 19.
• Ansamblul „Rapsodia 
(13 13 00) : La Izvor de dor 
— 18.30.
© Teatru) „Țăndărică* 
Nică fără frică — 17.
• Studioul de teatru 
(sala Schitu Măgureanu 
„Lucia Sturdza 
nebuni fățarnici — 19.

oala Ma-

română*
9l clntcs

(15 33 TI) s

al 
a

Bulandra”)

I.A.T.C. 
Teatrului 
: Acești

cu 2—1. craloveni! au intrat în pa
nică : abia introdus in teren, Bel- 
deanu a și fost eliminat (Împreună 
cu localnicul Stoenescu) ; la fel și 
Bălăci — eliminat imediat după ce 
intrase în joc. într-un final incan
descent. jucătorii de la Jiul mai în
scriu încă un gol prin Băluță. 
știm exact ce s-a întimpiat în 
final, dar este de presupus că 
balistii craioveni — aflat! la 
sfârșit de sezon deosebit de încărcat 
centru ei — sînt nu numai foarte 
obosiți, dar au șl nervii slăbiți. Ne 
place să credem că-și vor reveni în 
zilele următoare.

F.C.M. Brașov — Poli Timișoara 
4—0 (1—0). Stegarii, dezlănțuiți in 
cursa pentru evitarea retrogradării, 
au întrecut ușor niște adversari re
semnați cu divizia „B“.

Sportul studențesc — A.S.A. Tg. 
Mureș 3—1 (1—1). Sandu Mircea a 
înscris primul gol. Gali a egalat, iar 
apoi Terheș a marcat de două ori la 
rind. confirmînd forma bună arătată 
și în etapa precedentă, la Hune- 
dOâJTâ

F.C. Argeș — F.C. Bihor 2—0 
(0—0) ; Corvinul — Chimia Rm. Vîl- 
cea 2—0 (0—0). Două întâlniri ase
mănătoare, nu numai ca scor, în 
care oaspeții au dat o bună replică, 
dar n-au 
urmă. La 
F.C. OH 
(0-0).

Petrolul
Joc spectaculos, deschis. 
Mateianu, beneficiari ai 
favorabil program in ultimele patru 
etape (trei meciuri acasă și numai 
unul în deplasare) au toate posibi
litățile să răminâ în divizia „A“.

F. C, Constanta 
(0-1). “ 
din nou. după mai 
formația completă. Și s-a cunoscut. 
Constăntenii și-au ratat, se pare, po
sibilitatea de a mai îndeplini bare
mul de 24 de puncte.

In urma acestei etape, a 31-a, cla
samentul diviziei „A“ arată 
(cu puncte și golaveraj) :

1. Dinamo
Univ. Craiova 
Sportul stud.
F. C. Argeș 
Steaua 
Corvinul 
F. C. Olt 
Jiul 
A.S.A.

Tîrgoviște 
Iași 
Bacău 
Bihor

. Brașov

Nu 
acel 
fot-

UI1

reușit să reziste pînă la 
fel ca și la
— Politehnica

Sccrrnicești :
Iași 1—0

— S. C» Bacău 3—2 (2—1). 
Elevii lui 
celui mai

Steaua 0—1
Fotbaliștii militari au jucat 

multă vreme, cu

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10. C. S. ’
11. Polit.
12. S. C.
13. F. C.
14. F.C.M.
15. Chimia
16. Petrolul
17. Poli Timișoara
18. F. C. Constanța

(+34)
(+35)

astfel

După cum se vede, primele șapte 
echipe și ultimele trei și-au păstrat 
locurile in clasament. Lupta pentru . 
titlul de campioană nu este înche
iată, cum nu este nici cea pentru 
desemnarea celei de-a treia echipe 
care va însoți in „B“ pe F. C. Con
stanța și. probabil. Poli Timișoara.

Aceasta este situația în acest mo
ment. Dar cum bine se știe, din 
campionatul actual au mai rămas de 
jucat trei etape ele sînt progra
mate in următoarele trei simbete : 
18 iunie, 25 iunie și 2 iulie. Nu mai 
departe decît în proxima etapă se va 
juca derbiul derbiurilor. meciul atît 
de așteptat și decisiv pentru cuce
rirea laurilor ediției 1982—1983, din- 

. tre primele două clasate — Dinamo 
București și Universitatea Craiova. 
Derbiul își păstrează importanța, 
chiar dacă ieri Dinamo s-a mai dis
tanțat cu un punct, avînd acum 
două puncte avans și un program 
mai ușor (două meciuri acasă și unul 
în deplasare) față de Universitatea 
Craiova căreia, pentru ultimele pa
tru etape, i-a rămas cel mai greu 
program din toate divizionarele „A“ 
(trei deplasări și numai un joc pe 
teren propriu).

Dar să punem și noi la îndemina 
cititorilor programul pe care-1 au in 
aceste ultime etape cîteva din prota
gonistele celor două zone fierbinți 
ale clasamentului, adică echipele 
care luptă pentru un loc sub soa
rele cupelor europene ori. dimpo
trivă. pentru a evita subsolul întu
necat al diviziei „A“.

Dinamo : cu Univ. Craiova (acasă), 
S. C. Bacău (deplasare). F. C. Con
stanța (acasă).

Univ. Craiova : Dinamo (d), 
Steaua (a). C. S. Tirgoviște (d).

Sportul stud. : Chimia (d), F. C. 
Olt (a). F. C. Bihor (d).

F. C. Argeș : S. C. Bacău (d). Pe
trolul (a). Steaua (d).

Petrolul : F. C. Constanța (a), 
F. C. Argeș (d), Jiul (a).

F.C.M. Brașov : Polit. lași (d). Jiul 
(d), A.S.A. (a).

Chimia : Sportul (a). C. S. Tirgo
viște (a). F. C. Olt (d).

Jiul : Poli Timișoara (d). F.C.M. 
Brașov (a). Petrolul (d).

C. S. Tirgoviște : A.S.A. (d). Chi
mia (d), Univ. Craiova (a).

Polit. Iași : F.C.M. Brașov (a), 
F. C. Bihor (a). Corvinul (d).

F. C. Bihor : F. C. Olt (a)ț Polit. 
Iași (d). Sp. stud, (a).'

Ce-o mai fi vorn mai vedea...

★

în cursul zilei de ..... ......... .....
trul afacerilor externe al Republicii 
Populare Bangladesh. A. R. Shams- 
Ud Doha, s-a întâlnit cu ziariști de 
la „Agerpres" si Radioteleviziumea 
română, cărora le-a declarat : „Am 
avut marea plăcere de a fi fost pri
mit de Excelența Sa președintele 
Nicolae Ceaușescu. aceasta consti
tuind cei mai important moment 
ai vizitei pe care am efectuat-o 
In România. Președintele Nicolae 
Ceaușescu a avut amabilitatea să Îm
părtășească opiniile sale despre si
tuația economică internațională, idei 
constructive de mare valoare pen
tru soluționarea unor probleme ma
jore actuale cu care se confruntă 
omenirea. Opiniile Domniei Sale 
constituie, mai ales în ceea ce ne 
privește pe noi, care prezidăm în pre
zent „Grupul celor 77", un stimulent 
în acțiunea pe care o desfășurăm 
pentru transpunerea conceptelor 
noastre în programe concrete.

Una din problemele importante 
abordate in timpul primirii de către 
președintele Nicolae Ceaușescu a fost 
cea a dezarmării, a continuat oaspe
tele. Noi — a spus el — cunoaștem 
îndeaproape poziția României în le
gătură cu această problemă și îm
părtășim pe deplin preocuparea gu
vernului și poporului român in ceea 
ce privește trecerea la măsuri con
crete și ferme de dezarmare, urmînd 
ea uriașele sume folosite în acest 
scop să fie destinate dezvoltării paș
nice a popoarelor. Țin să remarc, in 
acest context, că politica externă a 
României și cea a Republicii Popu
lare Bangladesh coincid intru totul". 
Oaspetele a relevat. în context, că 
tara sa se pronunță ferm pentru de
clararea Oceanului Indian ca zonă 
denuclearizată. subliniind că. la rîn- 
dul ei. România joacă un rol deo
sebit de activ sub acest aspect Intr-o 
altă regiune geografică a lumii — cea 
a Balcanilor.

Relevind faptul că în urmă cu zece 
ani a avut prilejul să vină pentni 
mai mult timp în contact cu realită
țile românești, oaspetele a spus;: 
„Ceea ce am văzut în România după 
zece ani este impresionant. Țara 
dumneavoastră a făcut pași enormi 
pe calea progresului și dezvoltării, 
datorită conducerii ei înțelepte, cu 
consecințe firești pentru prosperita
tea întregului popor".

marți, minls-

*
Marți după-amiază, ministrul afa

cerilor externe al Republicii Popu
lare Bangladesh, A. R. Shams-Ud 
Doha, care, la invitația ministrului 
afacerilor externe al Republicii So
cialiste România, a făcut o vizită 
oficială in țara noastră, a părăsit 
Capitala.

Pe aeroportul Otopenl, oaspetele a 
fost salutat de tovarășul Ștefan 
Andrei, ministrul afacerilor externe, 
de alte persoane oficiale.

Au fost prezenți Muslehuddin Ah
med, ambasadorul R. P. Bangladesh 
la București, membri ai amba
sadei.

(Agerpres)

Duminică, 19 iunie

Tragere excepțională 
Pronoexpres

Agențiile Loto-Pronosport con
tinuă vînzarea biletelor pentru 
tragerea excepțională Pronoex
pres de la sfîrșitul acestei săp- 
tămini, care oferă participanți- 
lor multiple posibilități de a 
obține autoturisme „Dacia 1300". 
mari sume de bani variabile șl 
fixe și excursii în 
R. S. Cehoslovacă, 
buirea ciștigurilor 
tua șase extrageri
cu un total de 42 de numere. 
Se poate participa pe variante 
simple, variante combinate și 
combinații „cap de pod", achi
tate sută la sută sau în cotă 
de 25 la sută. Biletele de 25 
lei varianta au drept de câști
guri la toate extragerile. Sim- 
bătă, 18 iunie, este ultima zi de 
participare.

U.R.S.S. sau 
Pentru atrl- 
se vor efec- 
in două faze

Gheorghe MITROl

> PENTRU DEPISTA- 
MAREELOR NE-
La Universitatea din ii

burg (R.F.G.) a fost con- 
un aparat destinat depis- 
ubstanțelor poluante de- 
: in mare. Cu ajutorul 
■ laser, aparatul sesizează 
(ța peliculelor de petrol 
-rafața apelor, chiar și în 
cind grosimea lor nu de- 
: a mia parte dintr-un 
:tru. Montată la bordul 
avion, instalația emite 

«uri laser în direcția apei, 
izuri de poluare, se de- 

ază automat un semnal 
care este evaluat apoi de 
mputer. Fizicienii de la 
burg intenționează să

dezvolte șl perfecționeze acest 
aparat de măsurat spre a fi uti
lizat și la identificarea altor 
materii dăunătoare deversate în 
mări sau oceane.

© LEGĂTURA DIREC
TĂ OM - MAȘINĂ. ° e- 
chipă de cercetători americani 
de la Universitatea Utah este 
preocupată de elaborarea unui 
sistem care să asigure legătu
ra directă între creierul pilo
tului si comenzile avionului, 
pentru a reduce timpul de 
reacție în caz de primejdie sau 
de urgentă, relatează agenția 
France Presse. Aceste cercetări, 
se precizează, au pornit de la 
o tehnologie pusă la punct de 
echipa respectivă vizînd conec
tarea mușchilor, prin semnale

electrice, la protezele implan
tate unor pacient! pentru a co
manda mișcările acestor pro
teze.

• IMPORTANTA „PÂ- 
MÎNTURILOR COLO
RANTE". Specialiștii Cen
tralei de cercetare și producție 
„Pigment", cu sediul la Lenin
grad, au experimentat 'calitățile 
unor „pămînturi colorante", din 
dorința de a pune la dispoziția 
pictorilor vopsele extrem de 
rezistente. Este vorba de pig
menți minerali, care, spre deo
sebire de cei organici, nu-și 
pierd, practic, culoarea. Aceste 
calită’ți sînt confirmate de pic
turile. artiștilor primitivi păs
trate de milenii, care au fost

tru deschidere. Robotul poate 
să studieze și să calculeze pină 
la 14 mutări succesive. In me
moria sa sînt înmagazinate 16 
dintre partidele celebre.

executate cu substanțe natura
le. La ora actuală, geologii au 
descoperit zăcăminte de pig
menți. pe baza cărora își pre
găteau culorile vechil pictori 
de icoane. Au . fost identificate 
și substanțe colorante unicat. 
Una din ele se extrage In Ural, 
permițând obținerea unei culori 
în tonuri verzi uimitor de 
calde, catifelate. Testînd re
zistența noilor produse, spe
cialiștii firmei leningrădene 
le expun radiațiilor ultravio
lete timp de. 100 de ore, 
ceea ce echivalează, după 
calculele lor, cu 300 de ani de 
existență a culorilor în condiții

obișnuite, adică în starea nor
mală în care sînt păstrate ta
blourile pictate în ulei.

© JOC DE SAH E- 
LECTRONIC. Zi^ .J’™- 
ta“ informează despre construi
rea de către specialiști italieni 
a imul șah electronic. Spre 
deosebire de tipurile existente, 
noul joc de șah este înzestrat 
cu un braț mecanic care muta 
piesele. Șahul are un program 
de memorie din 48 000 elemen
te. ceea ce îi permite să anali
zeze 5 500 de mișcări doar pen-

© LAC ARTIFICIAL 
IN SINAI. Guvernul egiptean 
a anunțat că intenționează să 
utilizeze apa provenită din ploi 
cu scopul de a fertiliza Pe
ninsula Sinai. în fiecare an cad 
deasupra regiunii ploi toren
țiale totalizînd peste 60 de mi
lioane metri cubi de apă. înăl
țarea unui dig in apropierea 
torentului Arish, la 8 km de 
coasta mediteraneană a pe
ninsulei. va permite formarea 
unui mare lac artificial. Acest 
lac va avea o capacitate sufi

cientă pentru a iriga vaste, re
giuni ale deșertului și a realiza 
In acest fel aprovizionarea cu 
produse alimentare a locuitori
lor Sinaiului.

© FERME DE CĂMI
LE. Progresul tehnic a defavo
rizat dezvoltarea creșterii cămi
lelor, incit ele aproape că au 
dispărut. Spre a suplini această 
nedreptate făcută unor animale 
care constituiau in timpurile 
Îndepărtate o sursă principală 
de existență pentru popoarele 
nomade, sovhozul din Sakarcig 
(Turkmenia) a înființat o 
fermă specială pentru o rasă 
rară de cămile cu o sin
gură cocoașă, numită arvan. 
Ferma are da pe acum un

efectiv de 1 400 cămile, cu cali
tăți deosebite. Cămilele din 
rasa arvan rezistă pe terenurile 
nisipoase. încinse pină la 80 de 
grade, pot trăi o săptămînă fără 
apă și nu sint pretențioase la 
mincare, mulțumindu-se cu 
mărăcinii din deșert.

© A ȘASEA LIMBĂ 
OFICIALĂ A O.N.U. Con- 
form unei decizii a Consiliului 
de Securitate, limba arabă va 
deveni. începînd din acest an, | 
cea de-a șasea limbă oficială a 
Organizației Națiunilor Unita 
(alături de engleză, rusă, chi
neză. franceză și spaniolă). în 
prezent, araba este limba ofi
cială a 21 de etate membra ale 
O.N.U.

I



LUCRĂRILE CELEI DE-A VI A SESIUNI A U.N.C.T.A.D.
>5 Statele africane sînt ferm hotărîte

Sînt imperios necesare negocieri globale
vederea edificării noii ordini
economice internaționale

14. — Trimisul Agerpres, Iile Șerbănescu, transmite : 
importante care s-au regăsit in discursurile rostite in ul- 

ale sesiunii de la Belgrad a Conferinței Națiunilor 
Comerț și Dezvoltare a constat in aprecierea că

BELGRAD 
Una din ideile 
timele ședințe 
Unite pentru 
U.N.C.T.A.D.-VI constituie un prilej ce nu trebuie pierdut in ca
drul eforturilor vizind restructurarea relațiilor economice și comer
ciale internaționale. Vorbitorii au reamintit că Intre scopurile aces
tei sesiuni a U.N.C.T.A.D. figurează și operarea de schimbări fun
damentale in sistemul și practicile comerțului internațional. Dealt
fel, necesitatea restructurării și a îmbunătățirii procedurilor și siste
mului de funcționare a fost subliniată și in legătură cu activitatea insti
tuțiilor financiare internaționale, astfel incit reformele propuse să aibă 
drept rezultat creșterea serviciilor și a asistenței acordate țărilor in curs 
de dezvoltare. De la tribuna sesiunii s-a relevat că, in pofida dificultă
ților cu care se confruntă mai ales țările in curs de dezvoltare cu ve
nituri și resurse naționale reduse, instituțiile financiare internaționale 
sau particulare au servit mai degrabă interesele unei minorități de țări 
dezvoltate. Iar poziția țărilor lumii a treia s-a deteriorat și mai mult, 
veniturile lor diminuindu-se odată cu scăderea exporturilor, cu creș
terea datoriilor externe, cu sporirea dobinzilor și ratei inflației pe plan 
mondial. In discursuri s-a recomandat încheierea de urgență, pe calea 
dialogului la nivel global, a unor 
schimburilor de mărfuri și să ducă 
pentru stocurile de mărfuri.

acorduri care să reglementeze situația 
la aplicarea preconizatului fond comun

să contribuie la menținerea păcii în lume

diu de 982 dolari in țările in curs 
de dezvoltare, luate Împreună, sau 
cu media de 9 675 
dezvoltate.

dolari din țările

londonghiin Ocir, 
țului exterior al

Redresarea economică mondială 
•ste practic imposibilă fără o regle
mentare a problemei piețelor comer
ciale pentru produsele primare — a 
declarat delegatul Nigeriei, Ibrahim 
Bunu. O asemenea măsură ar plasa 
țările exportatoare de astfel de pro
duse, precum și alte țări în curs de 
dezvoltare, într-o poziție comer
cială mai favorabilă. Vorbitorul a 
apus că Fondul Monetar Internațio
nal și Banca Mondială au fost crea
te în alte condiții istorice și econo
mice. depășite acum, și, ca urmare, 
trebuie adaptate astă,zi realităților 
lumii noastre. Reprezentantul nige
rian a exprimat părerea că unul 
dintre neajunsurile principale ale 
activității F.M.I. este acela că el nu 
găsește mecanisme adecvate pentru 
a corela interesele țărilor solvente cu 
cele ale țărilor care înregistrează de
ficite. Dacă acest lucru nu va fi co
rectat — a spus el în încheiere — 
instituțiile financiare internaționale 
vor continua să servească doar in
teresele unei mi
norități privile
giate, așa cum 
s-a întîmplat și 
pînă acum.

produse palestiniene care le-ar putea 
concura pe cele israeliene. Acestea 
sint motivele pentru care palesti
nienii părăsesc teritoriile strămo
șești sau devin o sursă ieftină da 
forță de muncă pentru Israel.

Numai instaurarea unei păci juste 
și trainice în Orientul Mijlociu și 
crearea unui stat palestinian suveran 
vor permite poporului să-și dezvolte 
toate capacitățile economice și 
umane.

Țările capitaliste dezvoltate șt for
țele colonialiste continuă să jefuias
că bogățiile naționale ale țărilor în 
curs de dezvoltare, intensifică domi
nația și exploatarea, menținînd ve
chea ordine internațională — a ară
tat. în cuvîntul său. Kim Myon Rye, 
adjunct al ministrului comerțului 
exterior al R.P.D. Coreene. Ca re
zultat ăl acestei situații — a arătat 
vorbitorul — țările in curs de dez
voltare se confruntă cu dificultăți 
economice tot mai serioase. După ce

ministrul comer-
R.P. Mongole, a 

spus în cuvîntul său că, în actuala 
situație internațională, U.N.C.T.A.D.. 
ca și celelalte organizații internațio
nale, trebuie să participe activ la 
lupta pentru dezarmare și eliminarea 
pericolelor unui război nuclear, de
oarece de aceasta depinde în mod 
direct realizarea progresului econo
mic, cooperarea internațională in 
beneficiul tuturor țărilor. în docu
mentele U.N.C.T.A.D. — a relevat 
vorbitorul — ar trebui să-și găseas
că reflectarea legătura intrinsecă din
tre dezarmare, securitate și pace, pe 
de o parte, și comerț și dezvoltare 
pe de altă parte. Ministrul mongol a 
menționat, de asemenea, sprijinul 
țării sale pentru elaborarea unui cod 
de conduită in domeniul transferului 
de tehnologie și al controlării activi
tății corporațiilor transnaționale.

»
Declarația primului

COPENHAGA 14 (Agerpres). — 
Luind cuvîntul, în calitate de invi
tat la sesiunea de primăvară 
a Adunării Atlanticului de Nord, 
primul ministru al Suediei, 
Palme, a 
propunerii 
Europei de 
obiectivul principal al unei astfel de 
zone este „întărirea securității și sta
bilirea încrederii, reducerea perico
lului de război nuclear" — relatează 
agențiile France Presse și Associated 
Press. „A spune că pacea poate fi 
realizată prin descurajare nucleară 
— a arătat el — este pur și simplu 
o altă modalitate de a spune că 
securitatea trebuie să fie fondată pe 
teamă", adăugind că „nu este posibil 
să controlezi . sau să limitezi un 
război nuclear". Olof Palme a subli
niat că „descurajarea nucleară nu 
poate oferi baze pe termen lung pen
tru pace, stabilitate și echitate în so
cietatea internațională", evidențiind

Olof 
pledat in favoarea 

de denuclearizare a 
Nord, subliniind că

ministru al Suediei
că „interesul comun al țărilor euro
pene constituie intr-adevăr funda
mentul conceptului unei zone libere 
de arme nucleare în țările nordice".

Premierul suedez a reafirmat pro
punerea privind crearea unei zone 
denuclearizate cu o lățime de 150 
kilometri de fiecare parte a frontie
rei dintre 6tatele N.A.T.O. și cele 
ale Tratatului de la Varșovia. O ase
menea zonă — a spus Olof Palme 
— ar putea amina escaladarea unui 
război, ori „ar putea da conducători
lor timpul de urgență necesar pen
tru a cântări acțiunile și politicile 
viitoare". O asemenea zonă, a arătat 
el în continuare, ar putea fi în fa
voarea Europei, „deoarece aici este 
locul în care tensiunea nucleară este 
cel mai pronunțat simțită". în opi
nia sa. „progresul in această pro
blemă a zonei ar putea prin el însuși 
să aducă o contribuție constructivă 
la reducerea treptată a rolului și nu
mărului armelor nucleare în Europa".

Președintele in exercițiu a, 
actuale ale

ADDIS ABEBA 14 (Agerpres). — 
Menținerea păcii și securității este, 
in prezent, sarcina cea mai impor
tantă care se află in fața umanității 
— a declarat, in cadrul unei confe
rințe de presă organizate la Addis 
Abeba, șeful statului etiopian, Men- 
gistu Haile Mariam, președintele in 
exercițiu al Organizației Unității 
Africane. Statele africane sînt ferm 
hotărîte să contribuie la realizarea 
acestui nobil scop, pronunțindu-se 
cu consecventă împotriva creării de 
baze militare in diferite regiuni ale 
lumii și a amplasării de arme nu
cleare în aceste instalații militare, 
în condițiile dezvoltării tehnicii mi
litare contemporane, in eventualita
tea unei conflagrații globale nu vor 
exista nici învingători, nici învinși.

O.U.A. despre preocupările 
organizației

De aceea — a continuat vorbitorul 
— singura alternativă la confruntare, 
care va duce în mod inevitabil la 
distrugerea întregii omeniri, o repre
zintă coexistența pașnică a statelor 
cu orînduiri sociale diferite, atașa
mentul lor față de cauza păcii sl 
destinderii.

Referindu-se la principalele orien
tări din activitatea Organizației Uni
tății Africane, vorbitorul a subliniat 
că. în cei 20 de ani de existență, 
O.U.A. a obținut succese considera
bile în procesul de decolonizare a 
continentului. Dar au rămas, tot
odată, numeroase probleme nesolu
ționate, a arătat el, menționînd, 
între acestea, necesitatea lichidării 
depline a colonialismului și rasis
mului în Africa.

CERINȚE STRINGENTE EVIDENȚIATE ÎN CADRUL
Reprezentantul 

Sudanului. Ibra
him Hamra, a 
relevat că în ul
timii ani s-a în
registrat o dimi
nuare a mijloa
celor financiare 
necesare înfăp
tuirii progresului 
economic in 
rile în curs 
dezvoltare, 
ceastă situație 
înrăutățit și mai 
mult ca urmare 
a dobînzilor ridi
cate și a infla
ției din țările 
occidentale. în 
opinia Sudanului, 
țările dezvoltate 
— cu toate că 
sint de acord 
asupra interde
pendenței econo
miei mondiale - 
găsească pentru ele insele căile de 
ieșire din criză, 
după reuniunea principalelor 
industrializate, sînt așteptate măsuri 
hotărîte care să confirme optimis
mul exprimat la Williamsburg in 
legătură cu redresarea economică.

Vorbitorul s-a pronunțat in favoa
rea unei reforme radicale a institu
țiilor existente în actualul sistem 
economic internațional și și-a expri
mat speranța că in cadrul conferin
ței U.N.C.T.A.D.-VI se va conveni să 
6e pună capăt practicilor protecțio
niste și să se îmbunătățească siste
mul general de preferințe comer
ciale.

SESIUNII :

— reglementarea problemei piețelor comerciale 
pentru produsele primare ;

AFRICA DE SUD

NICARAGUA: A fost respinsă noua ofensivă
a forțelor contrarevoluționare

tă- 
de 
A- 
s-a

— reforma instituțiilor financiare internaționale, 
astfel ca acestea să slujească tuturor, nu doar unei 
minorități privilegiate ;

Sesiunea U.N.C.T.A.D. — a decla
rat în intervenția sa Hamed Altvan, 
ministru de stat pentru afaceri ex
terne al Irakului — are două mari 
responsabilități : prima, de a formula 
o abordare corespunzătoare pentru a 
se putea face fată actualelor mani
festări acute ale crizei economice 
mondiale și pentru a contracara efec
tele ei adverse, a doua, de a iniția 
eforturile pentru restructurarea pe 
termen lung a relațiilor economice 
internaționale in vederea asigurării 
unor raporturi echitabile și juste în
tre toate țările. Actuala criză econo
mică mondială nu are un caracter 
conjunctural. și nici ciclic, rădăcinile 
ei adinei aflîndu-se in dezechilibre
le și inegalitățile din sistemul econo
mic internațional.

Vorbitorul a subliniat importanta 
pe care țara sa o 
acordă adoptării 
codului de con
duită 
niul 
de 
prin care 
contribuie la pro
gresul mai rapid 
al țărilor in curs 
de dezvoltare și 
la reducerea ma
rilor decalaje teh
nologice ce 
part aceste 
de cele 
ta te.

MANAGUA 14 (Agerpres). — Cea 
de-a doua ofensivă a contrarevolu
ționarilor somoziști. declanșată cu 
sprijinul armatei honduriene în 
zona Jalapa din Nicaragua, a fost 
respinsă de Armata Populară San
dinista. după opt zile de schimburi 
puternice de focuri — transmite din 
Managua agenția „Nueva Nicaragua". 
Ofensiva s-a concentrat asupra lo
calității Teotecaclnte. din nordul 
tării, unde rebelii urmăreau să-și 
consolideze pozițiile, dar intențiile 
acestora au fost' dejucate de forțele 
armate, miliția și rezerviștii nicarar

guani — precizează agenția. în 
cursul luptelor au fost uciși 140 de 
contrarevoluționari somoziști. Tot
odată. se menționează că 30 de com
batanți ai Armatei Populare Sandi- 
niste și-au pierdut viața.

TEGUCIGALPA 14 (Agerpres). — 
Guvernul hondurian a confirmat ofi
cial crearea pe teritoriul național, 
cu sprijinul S.U.A.. a unui centru 
de instruire militară pentru trupele 
din America Centrală.

— înlăturarea barierelor protecționiste ,
— reducerea ratei înalte a dobînzilor;
— un program mai realist și mai constructiv de 

ajutorare a țărilor în curs de dezvoltare.

nu reușesc să
El a arătat că, 

state

a arătat că s-a înrăutățit situația 
datoriilor externe ale țărilor sărace 
și că veniturile lor externe s-au di
minuat ca urmare a reducerii expor
turilor. vorbitorul a relevat că sta
tele dezvoltate nu alocă, așa cum 
s-au angajat. 0,7 la sută din produ
sul lor național brut în favoarea 
ajutorării statelor în curs de dezvol
tare. Reprezentantul R.P.D. Coreene 
și-a afirmat, in încheiere, sprijinul 
față de conținutul Declarației și al 
rezoluțiilor adoptate la reuniunea 
ministerială a „Grupului celor 77", 
care a avut loc la Buenos Aires.

în dome- 
transferului 
tehnologie, 

să se

des- 
țări 

dezvol-

Yaya, 
conier- 

dezvoltă- 
Și 
al 

Superioa- 
a evidențiat

Idrissa 
ministrul 
țului, < 
rii industriale 
mineritului 
Voltei 
re, 
gravele dificultăți 
cu care este con
fruntată țara sa 
ca urmare a scă
derii prețurilor 
la produsele pri
mare, reducerii 

asistenței financiare de către țările 
dezvoltate și creșterii dobinzilor pe 
piețele internaționale. El a lansat 
țărilor dezvoltate apelul de a-și 
onora responsabilitățile în vederea 
participării la constituirea fondului 
comun de finanțare a stocurilor 
regulatoare pentru stabilizarea pre
țurilor la materii prime, precum șl 
angajamentele asumate privind spo
rirea ajutorului acordat țărilor celor 
mai sărace.

Plenara C. C 
al P.C.U.S.

MOSCOVA 14 (Agerpres). — La 
Moscova au Început marți lucrările 
Plenarei C.C. al P.C.U.S. — infor
mează agenția T.A.S.S. Plenara a 
fost deschisă de Iuri Andropov, se
cretar general al C.C. al P.C.U.S. 
Raportul intitulat „Probleme actua
le ale activității ideologice și poli
tice de masă a partidului" a fost 
prezentat de Konstantin Cernenko, 
membru al Biroului Politic, secretar 
al C.C. al P.C.U.S.

Lucrările plenarei continuă.

r

Raport asupra situației

prezentat la sesiunea 
Consiliului F.A.O.

ROMA 14 (Agerpres). — într-un 
raport asupra situației agricole a lu
mii, prezentat lâ sesiunea Consiliu
lui F.A.O., care se desfășoară la 
Roma, directorul general al organi
zației, Edouard Saouma, a arătat că 
recoltele, în general bune, din 1982 
vor fi urmate de „un declin notabil" 
în 1983. Principala cauză a acestei 
diminuări o reprezintă, potrivit ra
portului. condițiile climaterice nefa
vorabile ce afectează Europa și Asia, 
în această perspectivă, producția de 
cereale a lumii, in 1983, este estimată 
la 1 435—1 545 milioane tone, față de 
1 565 milioane tone anul trecut. L_

Conferință consacrată luptei împotriva segregației 
rasiale și a politicii de apartheid

PRETORIA 14 (Agerpres). — La 
Hammanskraal — localitate situată 
în apropiere de Pretoria — s-au des
fășurat lucrările unei conferințe con
sacrate elaborării unei strategii co
mune a populației de culoare sud- 
africane in lupta împotriva segrega
ției rasiale și a politicii de apartheid 
promovate de autoritățile rasiste din 
Republica Sud-Africană. La dezba
teri au luat parte reprezentanți a 200 
de organizații sindicale, de tineret 
și studențești, oameni de aifaceri, ju
riști, reprezentanți ai clerului. în in
tervențiile lor; vorbitorii au cerut să 
se pună capăt politicii de apartheid 
și au denunțat așa-numitele „propu-

neri constituționale" avansate de 
guvernul minoritar al premierului 
Botha, relevindu-se faptul că. in 
esență, acestea nu urmăresc altceva 
decit să creeze iluzia că s-ar inten
ționa o anumită ameliorare a situa
ției populației de culoare majoritare, 
într-un manifest adoptat de partici
pant se subliniază că politica de 
apartheid a regimului de la Pretoria 
este menită să asigure perpetuarea 
privilegiilor de care se bucură cercu
rile minoritare rasiste din R.S.A. și, 
totodată, să stăvilească, prin dra
conice măsuri represive, lupta popu
lației africane majoritare pentru 
drepturi egale în patria proprie.

AGENȚIILE DE PRESA
W -• pe scurt____

--------------- t ncontinuare, a programului ■■/'ia de 
austeritate. O dezbatere pe aceeași < 
problemă urmează să aibă loc și în 
Senat.

In cuvîntul său. președintele Fon
dului Națiunilor Unite pentru Activi
tățile Populației (F.N.U.A.P.), Ra
fael Salas, a relevat că populația 
globului a crescut de la 2,5 miliarde 
in 1950 la 4,6 miliarde in 1983, ară- 
tind că pînă la sfîrșitul acestui secol 
se estimează ca populația globului 
să atingă 6,1 miliarde persoane. 
Există o strinsă relație între numă
rul de locuitori, resursele naturale și 
dezvoltare — a spus el — iar inter
acțiunea dintre acești factori influ
ențează .pacea, formele de comerț Și 
dezvoltare dintre state. Indiferent 
insă de natura acestor relații — a 
precizat vorbitorul — nu trebuie în
găduit ca țările in cuns de dezvol
tare să fie împiedicate să-și reali
zeze obiectivele lor de progres eco
nomic. în încheiere, 
orice politică credibilă pentru 
voltare trebuie să țină 
problemele populației.

el a spus că 
dez- 

seama și de

Participînd in calitate de observa
tor la sesiunea U.N.C.T.A.D.. Arsbad 
Uz Zaman, adjunct al secretarului 
general al Organizației Conferinței 
Islamice, și-a exprimat speranța că 
reuniunea de ia Belgrad va adop
ta „un cadru pentru instituirea unei 
noi ere in relațiile economice inter
naționale, care să asigure un vii
tor mai bun penta-u întreaga ome
nire". în continuare, vorbitorul a 
arătat că s-au înregistrat o serie de 
succese în sfera cooperării econo
mice dintre țările membre ale Con
ferinței Islamice, menționând că or
ganizația pe care o reprezintă cau
tă. totodată, să dezvolte o colabo
rare mai strânsă cu alte organiza
ții internaționale, in special cu cele 
din sistemul O.N.U.

Organizația Conferinței Islamice — 
a spus el — va depune toate efor
turile pentru a contribui la înce
perea negocierilor globale în vede
rea edificării noii ordini economice 
internaționale.

Donge Dia Vanga, secretar de stat 
neutru comerț exterior al Zairului, 
a sous că tara sa. ale cărei încasări 
in devize provin in proporție de 
peste 80 la suia din exporturile de 
produse primare, fiind deci profund 
afectată de prăbușirea prețurilor la 
aceste produse oe olan international 
in ultimii ani. este vital interesată 
în punerea in funcțiune a fondului 
comun de finanțare a stocurilor re
gulatoare pentru stabilizarea orețu- 
rilor la produsele respective. El a 
subliniat însemnătatea extinderii și 
aprofundării cooperării intre înseși 
tarile în curs de dezvoltare, prin 
acorduri pe plan subregional, regio
nal și intercontinental, și a mențio
nat că este necesar ca spiritul 
dialog, care pare a se manifesta 
cadrul sesiunii de la Belgrad, să 
transformat in măsuri concrete.

de 
in 

fie

Is-

al Comisiei 
O.N.U. pen- 
(E.S.C.A.P.),

Secretarul general 
Economice și Sociale a 
tru Asia și Pacific 
Shah Kibria, a subliniat. în cuvîntul
său, importanța asigurării, cit mai 
curind posibil, a funcționării acor
durilor internaționale privind schim
burile de mărfuri și a fondului co
mun pentru regularizarea stocurilor 
de mări uri. Pe de altă parte, el a 
arătat că obiectivul principal al ac
tualei sesiuni a U.N.C.T.A.D. este de 
a iniția acțiuni care să ducă la în
făptuirea unor schimbări funda
mentale ale sistemului și practicilor 
comerțului internațional.

Ambasadorul somalez Abdillahl 
Said Osman a prezentat parti- 
cipantilor la lucrările sesiunii 
U.N.C.T.A.D.-VI, din însărcinarea 
„Grupului celor 77", un proiect de 
rezoluție adoptat la reuhiunea mi
nisterială de la Buenos Aires a gru
pului. referitor la situația țărilor cel 
mai puțin dezvoltate. în document 
se face apel la comunitatea interna
țională să transpună complet și efi
cient in practică prevederile progra
mului de asistentă urgentă destinat 
țărilor 
nivelul 
pund 
directe
state. Țările dezvoltate sînt solicitate 
să dubleze pînă în 1985 cota Asis
tentei Oficiale
(O.D.A.) acordată celor mai 
dezvoltate state, 
astfel la 0,15 la 
național brut al

Ambasadorul 
ca decepționant
aplicat pînă acum programul de ac
țiune. adoptat in 1981, la Conferința 
de la Paris. în favoarea țărilor cel 
mai puțin dezvoltate. în ultimii doi 
ani. asistenta financiară a scăzut 
constant. în timp ce poziția finan
ciară și economică generală a țări
lor primitoare s-a deteriorat. în 1981. 
venitul pe locuitor al celor mai pu
țin dezvoltate țări a scăzut cu 0,6 Ia 
sută. ajungind la o medie de 222 
dolari, în comparație cu nivelul me-

Mayer Gabay, șeful delegației 
raelului. a subliniat că este necesară 
o reducere a dobinzilor pe plan ge
neral. iar la reesalonarea datoriilor 
țărilor în cuns de dezvoltare trebuie 
evitată folosirea unor dobînzi ridi
cate. dacă se dorește ca aceste țări 
să poată reveni la o situație de 
creștere economică normală. De 
asemenea, el a menționat importan
ta unui efort concertat și a unei 
largi cooperări internaționale in ve
derea diversificării surselor de ener
gie. considierind că tranziția sipre 
aprovizionarea energetică din surse 
noi si regenerabile trebuie să con
stituie una din priorități in cadrul 
preocupărilor economice pe plan in
ternational.

cel mai puțin dezvoltate, la 
și In condițiile care cores- 

necesităților de dezvoltare 
și de perspectivă a acestor

în cuvîntul său. Zouhdi Nasha- 
shby, membru al Comitetului Exe
cutiv, șeful Departamentului econo
mic al Organizației pentru Elibe
rarea Palestinei (O.E.P.), s-a referit 
la situația poporului palestinian din 
teritoriile ocupate. Colonizarea cu 
populație israeliană a teritoriilor pa
lestiniene și arabe ocupate în scopul 
ca, pînă la sfîrșitul acestui secol, să se 
ajungă la peste un milion de coloniști 
înseamnă sărăcirea in continuare a 
poporului palestinian. Guvernul is- 
raelian nu permite palestinienilor să 
investească in agricultură și în do
meniul agrar-industrial și să folo
sească resursele de apă. Aceasta 
afectează existenta poporului pales
tinian. De 
numeroase

pentru Dezvoltare 
puțin 

pentru a se ajunge 
sută din produsul 
statelor donatoare, 
somalez a apreciat 

modul în care a fost

asemenea, sînt impuse 
bariere exportului de

In intervenția sa. Ahmad Ubayd 
Al-Fadli. ministrul comerțului Și 
aprovizionării al R.D.P. Yemen, a 
spus că numai o abordare globală 
Si integrată poate oferi soluții cri
zei economice actuale. Pentru res
tructurarea sistemului economic in
ternational. marcat de dezechilibre 
și inechități, este nevoie de voință 
politică, iar aceasta ar fi spre bi
nele comun al asigurării păcii în 
lume El a exprimat necesitatea ca 
în soluționarea problemei datoriilor 
externe ale țărilor în cuns de dez
voltare să se aibă în vedere conver
tirea unei părți din aceste datorii în 
asistență cu titlu gratuit, precum șf> 
îmbunătățirea condițiilor de creditare 
a țărilor respective de către organi
zațiile internaționale specializate. 
Vorbitorul a menționat, de aseme
nea. responsabilitatea țărilor occi
dentale industrializate față de spri
jinirea mult mai largă a țărilor în 
curs de dezvoltare qelor mai sărace.

PARLAMENTUL LIBANEZ A 
APROBAT ACORDUL ÎNCHEIAT 
CU ISRAELUL. Camera Deputați- 
lor (parlamentul libanez) a apro
bat marți, cu majoritate de voturi, 
acordul încheiat la 17 mai cu Is
raelul, referitor la retragerea tru
pelor străine din Liban, informea
ză agențiile internaționale de 
presă. Se precizează că 65 de de- 
putați s-au pronunțat in favoarea 
acordului. 2 au fost împotrivă, 4 
s-au abținut, iar 21 au absentat de 
la vot. într-un interviu al cărui 
text a fost dat publicității marți, 
primul ministru libanez, Shafic 
Al-Wazzan, a declarat că acordul 
nu va deveni efectiv decit după 
schimbul instrumentelor de ratifi
care, transmite agenția Reuter.

LA GENEVA a avut loc, marți, 
o 'șă’diWțS ‘'plenară a ’ deTegâțîil'dr 
U.R.S.S. și S.U.A. participante la 
negocierile privind limitarea și 
reducerea armamentelor strategice, 
în aceeași zi — informează agen
ția T.A.S.S. — a avut loc și o șe
dință plenară a delegațiilor la 
tratativele dintre U.R.S.S. și S.U.A. 
privind limitarea armamentelor 
nucleare In Europa.

CONSILIUL MINISTERIAL AL 
C.E.E. Întrunit la Luxemburg pen
tru a pregăti reuniunea la nivel 
înalt a Pieței comune de la Stutt
gart (R.F.G.). din 17—19 iunie. 
Consiliul ministerial al C.E.E. nu 
a reușit să ajungă la o apropiere 
a punctelor' de vedere ale celor 
zece miniștri de externe, pozițiile 
lor răminind foarte îndepărtate cu 
privire la problema reformei și a 
sporirii bugetului comunitar.

MANIFESTAȚII DE PROTEST 
ÎN CHILE. Poliția chiliana a re
primat. lumi. in diverse puncte ale 
capiitalet manifestațiile organizate 
în ajunul „zilei de protest națio
nal" pentru revenirea tării la un 
guvern civil si o viață politică 
parlamentară — transmite agenția 
Erance Presse. Manifestantei scan
dau lozinci pentru democratizarea 
vieții ‘politice interne, pentinu îm
bunătățirea condițiilor de viată și 
de muncă ale maselor largi popu
lare.

CAMERA REPREZENTANȚILOR 
A BELGIEI a votat pentru pre
lungirea 
acordate 
dreapta

împuternicirilor speciale 
guvernului de centru- 

In vederea aplicării. în

MANEVRELE MILITARE AME
RICANE. denumite codificat „Va
liant Blitz—83". care au început Ia 
4 iunie in arhipelagul nipon Oki
nawa, s-au încheiat, relatează agen
ția France Presse. La aceste mane
vre, care au fost printre cele mai 
ample efectuate de S.U.A. in Ja
ponia după cel de-ai doilea război 
mondial, au participat 20 de nave 
militare, inclusiv portavionul „Mid
way", 250 de avioane și 30 000 de 
militari.

O NOUA CRIMA, atribuită Ma
fiei, a fost comisă luni in orașul 
sicilian Palermo, unde au fost îm
puțeați/mortal. in vehiculul in care 
se aflau, căpitanul de carabinieri 
Mario d’Aleo și cei doi militari care 
îl escortau — relatează agenția 
France Presse. nrecizind că ucigașii 
au izbutit să dispară de la locul 
crimei. Căpitanul d’Aleo comanda 
de citeva luni compania de ca
rabinieri din cartierul Monreale al 
orașului, angajată în combaterea 
crimei organizate. Remarcat cu pri
lejul a numeroase anchete între
prinse împotriva „noii Mafii", 
d’Aleo era considerat unul din cei 
mai activi ofițeri de carabinieri 
din Sicilia și se bucura de multă 
stimă. Unul din predecesorii săi la 
comanda aceleiași companii, căpi
tanul Emanuele Basile, a fost asa
sinat in mai 1980 în împrejurări 
asemănătoare.

in țările nordice. AMPLĂ MIȘCARE POPULARĂ
PENTRU OPRIREA CURSEI ÎNARMĂRILOR

Danemarca este prin întinderea ei 
o țară mică. Parlamentul ei (Folke- 
tingul) a adoptat însă zilele trecute 
o ho lirice mare prin semnificațiile 
și implicațiile ei. o decizie in con
sens cu preocupările Ce animă de o 
bună perioadă de timp opinia pu
blică, profund îngrijorată de am
ploarea fără precedent a cursei 
înarmărilor. In cadrul unei dezbateri 
de politică externă, Folketingul a 
adoptat cu majoritate de voturi o 
rezoluție prin care guvernul țării 
este chemat să întreprindă demer
suri pe lingă celelalte state membre 
ale alianței nord-atlantice. astfel in
cit înfăptuirea hotărârii N.A.T.O. de 
amplasare a noilor rachete nucleare 
americane în cinci țări vest-euro- 
pene — prevăzută să înceapă la 
sfîrșitul acestui an — să fie amî- 
nată atît timp cît la Geneva vor 
continua convorbirile 6ovieto-ame- 
ricane asupra reducerii acestui tip 
de arme. Rezoluția parlamentului 
danez apreciază ca inadmisibilă ori
ce pregătire pentru instalarea celor 
572 de rachete „Cruise" și „Per- 
shing-2“ in perioada negocierilor 
sovieto-americane. indiferent cit 
vor dura aceste tratative, esențial 
fiind pentru destinele popoarelor 
Europei realizarea unui acord care 
să oprească sporirea arsenalelor 
nucleare.

Prin decizia forului său legislativ, 
Danemarca este primul stat membru 
al N.A.T.O. care se opune oficial 
planurilor alianței atlantice, așa cum 
fuseseră ele elaborate Inițial. Gu
vernul de la Copenhaga, deși nu 
dispune de majoritatea locurilor in 
parlament, se opune orientării care 
a prevalat tn forul legislativ suprem 
în problema noilor rachete ameri
cane. Totuși, conform sistemului po
litic existent în țară, ministrul da
nez al apărării și-a informat colegii 
la recenta sesiune a N.A.T.O. de lâ 
Bruxelles despre rezoluția Folke- 
tingului, considerată ca un eveni
ment fără precedent în istoria alian
ței nord-atlantice ; ceea ce a pro
dus. evident, indispoziție in rîndul 
celor mai fervent! inițiatori și sus
ținători ai noilor planuri de înar
mare nucleară.

în Norvegia — țară și ea membră 
a N.A.T.O., dar greu încercată în 
timpul celui de-al doilea război 
mondial — a început în luna apri
lie o amplă campanie împotriva in
stalării de noi rachete în Europa. 
Punctul culminant al acestor acțiuni

II va constitui un marș național al 
păcii, programat pentru luna iulie, 
care va porni de la Eidsvoll, in 
apropiere de Oslo, și va străbate 
distanța de 400 km pînă la Trond
heim pe țărmul Atlanticului. Adver
sarii sporirii arsenalelor nucleare 
participă, de asemenea, la mișcarea 
populară ..Nei til atomvâpen!" („Nu. 
armelor atomice !“). care reunește in 
rîndurile sale membri ai aproape tu
turor partidelor politice, organizații
lor de femei, de tineret și. ai sindi
catelor. Și reprezentanți și activiști 
ai asociațiilor industriale patronale

pentru oprirea pregătirilor in ve
derea instalării acestor arme. După 
opinia președintelui comisiei apără
rii. Knud Fruedenlund. asemenea 
măsuri ar contribui la îmbunătățirea 
atmosferei in cadrul negocierilor 
dintre U.R.S.S. și S.U.A.

tn Suedia și Finlanda, țări care 
nu fac parte din blocurile militare, 
fiecare cu un statut specific de neu
tralitate. problemele păcii și dezar
mării, preocuparea de a aduce o 
contribuție proprie la preintimpi- 
nahea primejdiei atomice domină in 
continuare scena politică.

© Decizia parlamentului danez - caz 
fără precedent în istoria N.A.T.O.

© Un „Marș național" în Norvegia pe 
un parcurs de 400 km

® Apel al finlandezilor în sprijinul 
unei conferințe de dezarmare

apreciază că „plasarea de noi ra
chete americane cu rază medie de 
acțiune în Europa va spori perico
lul unei catastrofe nucleare"..

Fidel tradițiilor sale antimilitaris- 
te. Partidul muncitoresc social-de
mocrat din Norvegia a elaborat la 
congresul său din luna aprilie un 
program privind politica de secu
ritate a țării, in care se insistă pen
tru oprirea instalării de noi rachete 
nucleare cît timp se desfășoară la 
Geneva negocierile sovieto-ameri
cane. Scopul urmărit de social-de-; 
mocrații norvegieni este, cum pre
cizează ziarul partidului „Arbeider- 
bladet", să determine reducerea ar
melor cu rază medie de acțiune exis
tente și să împiedice instalarea de 
noi rachete. „Partidul muncitoresc — 
scrie ziarul — dorește să se anga
jeze cu toate forțele. împreună cu 
alte partide social-democrate, pen
tru a se ajunge Ia un asemenea re
zultat la negocierile de la Geneva".

Susținînd această poziție in parla
ment. fracțiunea social-democraților 
a pledat pentru respingerea stațio
nării de noi rachete in Europa și

„Lupta pentru pace, Împotriva 
unui război nuclear, sublinia recent 
premierul suedez Olof Palme, con
stituie in prezent cea mai de seamă 
sarcină a omenirii. In epoca atomică, 
nici o țară nu-șl poate asigura pro
pria securitate prin atingerea supre
mației militare și nici o națiune nu 
se va putea apăra împotriva unui 
atac nuclear. în urma căruia nu vor 
exista învingători, ci doar distruge
rea omenirii. O catastrofă nucleară 
trebuie împiedicată prin eforturile 
comune ale tuturor popoarelor". 
„Actualul stadiu al cursei înarmări
lor și conjunctura economică mon
dială au devenit două surse de neli
niște și teamă pentru omenire" — 
constata, la rîndul său. ministrul 
suedez de externe. Lennart Bod- 
stroem, reafirmînd hotărirea țării 
sale de a acționa în vederea redu
cerii armamentelor, pentru o poli
tică de destindere și o mai bună re
partiție a resurselor Terrel.

Profund îngrijorați de pericolul 
Imens al acumulării de noi arme nu
cleare pe continent. 30 000 de fin
landezi au participat la Helsinki,

orașul de al cărui nume se leagă is
toricul Act final al Conferinței pen
tru securitate și cooperare in Eu
ropa. la o mare demonstrație pentru 
pace. Participanții la această impu
nătoare manifestație au difuzat un 
mesaj în care iși exprimă angaja
mentul solemn : „Vom acționa pen
tru a nu se îngădui amplasarea de 
noi rachete in Europa. Ne pronun
țăm pentru crearea unei zone de
nuclearizate in nordul Europei, con
form propunerii făcute de fostul 
președinte finlandez Urho Kekko
nen. Lansăm un apel guvernelor și 
popoarelor statelor participante la 
C.S.C.E. să acționeze in vederea 
opririi amplasării de noi rachete, 
pentru convocarea unei conferințe 
de dezarmare, pentru adâncirea des
tinderii, pentru viitorul omenirii". 
Ca și in Suedia, aceste deziderate 
aie opiniei publice își găsesc oglin
dire în politica externă oficială a 
Finlandei. Recent, președintele 
Mauno Koivisto. amintind de propu
nerea făcută in urmă cu 20 de ani 
de Kekkonen, opina că aceasta do- 
bindește in prezent chiar o insemnă- 
tate și mai mare. „Finlanda — de
clara președintele Mauno Koivisto 
—r va face totul spre a înlătura pe
ricolul unui război nuclear și pentru 
a consolida pacea".

Un punct comun pentru toate ță
rile nordice rămme atașamentul lor 
față de ideea creării unei zone de
nuclearizate în această regiune a 
Europei. Dar. pe deasupra acestei 
inițiative, cu implicații dim ;te asu
pra statelor din regiune, se acc. - 
tuează preocuparea tuturor popor 
lor nordice pentru destinele into 
lui continent, ale întregii om 
Dînd un răspuns categoric la 
barca : „Confruntare sau nc 
native ?“ — participanții la 
ferință internațională desfăș 
Oslo iși exprimau speranța 
unirea eforturilor forțSlor 
litează pentru dezarmare. < 
și pace din Europa și din 
lume, se va putea ajunge 
nătățirea climatului moi 
oprirea cursei înarmărilor i 
rea unor negocieri efic 
dezarmare, menite să pun;
post omenirea de primeji 
catastrofe nucleare, spre a t 
6e consacre în exclusivitate 
6Ului și bunăstării, rezolvării 
roaselor probleme ale lumii c 
porane.
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