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OBIECTIVE

Șl SARCINI ACTUALE

IN ECONOMIE

© RECOLTAREA ORZULUI: 
la timp, fără nici o 
pierdere

© CULTURILE DUBLE : în- 
sămînțate grabnic, pe 
toate suprafețele I

• TOATE INVESTIȚIILE : să 
intre în funcțiune la 
termenele planificate I 

PAGINA A II-A

Condițiile acestui an impun exigențe

deosebite de bună organizare

IA SECERIȘ, TRANSPORT, DEPOZITARE 
-nimic din noua recoltă să nu se piardă!

® Pregătirile pentru adăpostirea recoltei de cereale 
păioase sînt practic încheiate.

• Pe întreaga durată a campaniei de vară, bazele 
de recepție vor funcționa zi și noapte.

• încărcarea și descărcarea operativă a mijloace
lor de transport — obligație a unităților agricole.

• Producția recoltată să fie livrată cu prioritate ia 
fondul de stat, potrivit cantităților contractate.

se desfășoară vizita oficială de prietenie a delegației de partid și de stat a R. P. Mongole
----------------------------------------------------—   - ... -........................           ■--------------------------------------------------------------------------------- ----------------------- - ■ ■ - . . . , . ________________________ L-— - .......................■

CONTINUAREA CONVORBIRILOR OFICIALE DINTRE TOVARASOL 
NICOLAE CEAUSESCU SI TOVARĂȘUL VUMJAAGHIIN TEDENBAE

Miercuri. 15 iunie, au continuat. Ia 
Palatul Consiliului de Stat, con
vorbirile oficiale dintre tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretar general 
al Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia. și tovarășul Yumjaaghiin Țe
denbal. secretar general al Comitetu
lui Central al Partidului Popular 
Revoluționar Mongol, președintele 
Prezidiului Marelui Hural Popular 
al Republicii Populare Mongole.

Noua rundă de convorbiri a fost 
consacrată examinării in continuare 
a principalelor aspecte ale vieții in-

■ iernaționale actuale.
în acest cadru, s-a subliniat că în 

‘pme -are loc o agravare a situației 
’politice internaționale ca rezultat al 
intensificării cursei înarmărilor și în
deosebi a înarmărilor nucleare, al 
perpetuării și adîncirii unor stări de 
conflicte și tensiune in diferite re
giuni ale globului, al amplificării 
crizei economice mondiale — ceea ce 
pune tot mai mult in pericol liber
tatea și independența popoarelor, 
pacea întregii omeniri. S-a apreciat 
că in actualele condiții internațio
nale. de o deosebită complexitate, se 
impune orientarea eforturilor tuturor 
statelor în direcția reducerii încordă
rii. salvgardării păcii, reluării și 
consolidării politicii de destindere, 
reglementării stărilor conflictuale. a 
tuturor diferendelor dintre state 
numai prin mijloace pașnice, prin 
tratative, respectării stricte în i-ela- 
tiile internaționale ă principiilor de
plinei egalități, independentei și su
veranității naționale, neamestecului 
în treburile interne și avantajului re
ciproc, a dreptului fiecărei națiuni 
de a se dezvolta liber pe calea pro
gresului economic și social.

în cadrul convorbirilor. s-a apre
ciat. de comun acord, că problema 
fundamentală a epocii noastre o 
constituie preîntâmpinarea. războiu
lui si asigurarea păcii, oprirea 
cursei înarmărilor> și trecerea la 
măsuri concrete de dezarmare. în 
primul rind de dezarmare nucleară. 
S-a evidențiat însemnătatea inten
sificării eforturilor pentru oprirea 
amplasării de noi . rachete cu rază 
medie de acțiune, pentru retrage
rea Si distrugerea celor existente, 
pentru crearea de zone denucleari- 
zate pe continentul european și în 
alte regiuni ale lumii. A fost re
liefată. totodată, necesitatea de a se 
acționa cu fermitate pentru lichida
rea subdezvoltării, pentru făurirea 
. ndi noi ordini economice interna
ționale. care să înlesnească progre
sul mai rapid al tuturor țărilor, si 
In primul rind al celor rămase în 
.urmă, să asigure stabilitatea eco
nomică și politică mondială.

Tovarășii Nicolae Ceausescu și 
Yumjaaghiin Țedenbal au reafirmat 
voința Partidului Comunist Român 
și Partidului Popular Revoluționar 
Mongol. a Republicii Socialiste 
România și Republicii Populare 
Mongole de a colabora tot mai 
strîns în lupta pentru solutionarea 
marilor probleme ale epocii noas
tre. de a dezvolta în continuare con
lucrarea cu celelalte țări socialiste, 
cu partidele comuniste și muncito
rești. cu toate forțele progresiste, 
antiimperialiste. avind deplina con
vingere că întărirea solidarității și 
unității dintre ele reprezință_ o ce
rință de importanță deosebită pen
tru triumful politicii de destindere, 
dezarmare și pace, pentru înfăptui
rea idealurilor de libertate, indepen
dentă si progres ale tuturor po
poarelor.

Convorbirile se desfășoară într-o 
atmosferă prietenească, de deplină 
înțelegere și stimă reciprocă.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu și tovarășul Yum/aaghiin Țedenbal 

intîmpinați cu căldură și sentimente de înaltă stimă 

la întreprinderea „23 August" din Capitală
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, secre

tar general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii So
cialiste România, și tovarășul Yum
jaaghiin Țedenbal, secretar general 
al Comitetului Central al Partidului 
Popular Revoluționar Mongol, pre
ședintele Prezidiului Marelui Hural 
Popular, al Republicii Populare Mon
gole. au făcut, miercuri, după înche
ierea noii runde de convorbiri, 0 
vizită la întreprinderea „23 August", 
importantă unitate a industriei bucu- 
reștene.

împreună cu cei doi conducători de 
partid și de stat s-au aflat tovarășii 
Ludovic Fazekas, Gheorghe Pană și 
Ilie Verdeț,-precum și persoanele o- 
ficiale mongole.

Vizita la moderna întreprindere 
„23 August" a oferit distinșilor oas

peți posibilitatea de a cunoaște, în 
mod direct, munca și rezultatele pu
ternicului colectiv muncitoresc bucu- 
reștean, ce-și desfășoară activitatea 
în această unitate reprezentativă a 
industriei noastre constructoare de 
mașini, ramură de bază care-și 
aduce, prin produse de ridicată ca
litate. complexitate tehnică și com
petitivitate. o contribuție însemnată 
la progresul economiei naționale, la 
transpunerea în viață a programe
lor stabilite de Congresul al XII-lea 
și Conferința Națională ale partidu
lui. la extinderea relațiilor de cola
borare și cooperare internațională 
ale țării noastre.

Constructorii de mașini de la „23 
August" au întîmpinat -pe tovarășii 
Nicolae Ceaușescu și Yumjaaghiin

Țedenbal cu deosebită căldură și în
suflețire, exprimîndu-și satisfacția 
fată de noul dialog româno-mongol 
la nivel înalt, sentimentele de pro
fundă. stimă față de poporul mongol 
prieten.

O formațiune alcătuită din mem
bri ai gărzilor patriotice și ai deta
șamentelor de pregătire a tineretului 
pentru apărarea patriei a prezentat 
onorul.

Tineri, muncitori și muncitoare au 
oferit buchete de flori.

Cei doi conducători de partid-și de 
stat au fost salutați, la sosire, de mi
nistrul industriei construcțiilor de 
mașini, loan Avram, de cadre de 
conducere ale centralei de profil și 
ale întreprinderii.

Prezentînd dezvoltarea unității, di
rectorul acesteia. Paul Blaier. a re
levat faptul că — asemenea multor 
obiective economice ale tării — în
treprinderea a beneficiat în perma
nență de sprijinul și îndrumarea 
nemijlocită ale tovarășului h. olae 
Ceaușescu, ale cărui vizite de i. -u 
au marcat, de fiecare dată, momen-, 
hotărîtoare în activitatea și viața co
lectivului. S-a arătat că, potrivit 
orientărilor și. indicațiilor secretaru
lui general al partidului, întreprin
derea s-a extins și modernizat con
tinuu, axîndu-se pe cîteva domenii 
principale, corespunzător cerințelor 
economiei naționale. Astfel, unitatea
(Continuare în pag. a III-a)

Intr-un șir de județe din sudul țl sud-vestul țării, secerișul orzului 
s-a încheiat sau se apropie de sfirșit. Și există suficiente argumente 
care ne îndreptățesc să privim cu optimism această nouă campanie de 
recoltare a cerealelor păioase, în pofida secetei îndelungate care a 
afectat cîmpiile din sudul și estul țării. Dar pentru a beneficia din plin 
de recolta acestei veri, una din cele mai importante sarcini care revine 
organelor centrale, comandamentelor județene și comunale, conduceri
lor unităților agricole este de a acționa cu energie și fermitate pentru 
asigurarea unor condiții optime de recoltare, transport, depozitare și 
conservare a întregii producții, astfel încît din recolta acestui an să nu 
se piardă nici un bob. în legătură cu măsurile ce au fost luate pentru 
transportul, preluarea și depozitarea în bune condiții a cerealelor, redac
torul nostru Iosif Pop a avut o convorbire cu tovarășul Ion ALBULEȚU, 
ministru secretar de stat, șeful Departamentului pentru Contractarea, Achi
ziționarea și Păstrarea Produselor Agricole.

— După cum este cunoscut, în 
noua structură organizatorică, De
partamentul pentru Contractarea, 
Achiziționarea și Păstrarea Produse
lor Agricole răspunde. în calitate de 
titular de plan, de realizarea planu
lui privind constituirea, preluarea, 

, păstrarea și valorificarea fondului de 
stat de cereale, leguminoase boabe 
și semințe oleaginoase. Referindu-se 
la însemnătatea cu totul deosebită 
pe care o are în acest an stringerea 
și păstrarea în cele mai bune condi
ții a recoltei de grîu și orz, la re
centa ședință comună a Consiliului 
Național al Oamenilor Muncii din 
industrie și a Consiliului Națio
nal al. Agriculturii, secretarul ge
neral al partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, a indicat să fie luate din 
timp măsurile tehnico-organizatoi-ice 
necesare pentru ca întreaga recoltă 
de cereale păioase să fie culeasă și 
depozitată în mod corespunzător, 
spre a nu se pierde nici un bob. Pen
tru oamenii muncii din agricultură, 
pentru lucrătorii din sectorul preluă
rii și păstrării produselor agricole, 
acest îndemn are o semnificație de
osebită, pentru că de aceasta depin
de în fond asigurarea hranei po
porului. Se poate spune că buna păs
trare a produselor agricole este o 
problemă de conștiință, o problemă 
care nu privește doar pe cei însăr
cinați direct cu minuirea produselor 
respective — lucrători ai bazelor de 
recepție — ci pe toți oamenii muncii 
din agricultură, activiștii de partid, 
pe toți cei care. într-un fel sau al
tul. au contingență cu această activi
tate. Strins legate de aceasta, oame
nilor muncii din agricultură le re
vine înalta îndatorire și răspundere 
de a livra in întregime cantitățile de 

. produse agricole contractate la fon
dul de Stat. Aceasta reprezintă o 
condiție hotăritoare pentru bunul 
mers al economiei naționale, pentru 
satisfacerea cerințelor industriei și 
ale aprovizionării oamenilor muncii 
de la orașe. în același timp, mai ales 
î.n urma îmbunătățirilor aduse siste
mului de contractări și achiziții, spo
rirea cantităților de produse agricole 
livrate la fondul de stat constituie 
calea sigură pentru dezvoltarea eco
nomică a unităților agricole, pentru 
ridicarea nivelului de trai al țărăni
mii, ai tuturor oamenilor muncii care 
lucrează în agricultură.

— Care este situația asigurării 
spațiilor de depozitare în momentul 
de față, în ce direcții trebuie acțio
nat pentru desfășurarea normală a 
activității în bazele de recepție ?

— La această dată, pregătirile pen
tru adăpostirea recoltei de vară sînt 
practic încheiate în toate bazele de 
recepție. Au mai rămas de pus la 
punct doar spațiile de depozitare 
ocupate cu unele produse din recolta 
anului trecut și pentru a căror pre
gătire eșalonată există stabilit un 
grafic de lucru precis, astfel încît, 
cel puțin cu o săptămînă înaintea în
ceperii recoltării griului, toate ma
gaziile destinate conservării cereale
lor păioase să fie în perfectă. stare.

O ultimă verificare a magaziilor și 
silozurilor s-a făcut la începutul 
acestei luni, cînd comisiile de recep
ție au controlat sitarea fizică a depo
zitelor, modul de funcționare a in
stalațiilor și au rezolvat, totodată, 
împreună cu conducerile unităților 
agricole, problemele care se ridică în 
legătură cu organizarea mai judi
cioasă a transportului produselor din 
lanuri la bazele de recepție cele mai 
apropiate. Toate spațiile de depozi

tare și materialele care se folosesc 
la preluarea și condiționarea pro- ’ 
duselor au fost dezinsectizate pen
tru a se evita infestarea recolted 
cu dăunători.

— Anul acesta s-a prevăzut o cam
panie scurtă de seceriș ; trei zile la 
orz, 6—10 zile la grîu. Ce măsuri 
s-au luat pentru evitarea aglomerări
lor și a staționării mijloacelor de 
transport la bazele de recepție ?

— Sîntem pregătiți din toate punc
tele de vedere pentru a asigura co
relarea posibilităților de descărcare 
si înmagazinara a produselor agricole 
cu ritmul de recoltare și transport. 
In acest sens, precizez doar că anul 
acesta a fost extinsă capacitatea spa
țiilor de depozitare cu 800 000 tone. 
Ca urmare a modernizării masive 
făcute în ultimii ani în bazele de re
cepție, acestea dispun acum de capa
citatea de a prelua mecanizat aproa
pe 1 milion tone cereale pe zi, ceea 
ce înseamnă posibilitatea practică de 
a recepționa in maximum 7—8 zile 
întreaga recoltă de vară. De aseme
nea. pentru a se aisigura posibilități 
cit mai mari de descărcare operativă 
a mijloacelor de transport, pe lîngă 
silozurile și magaziile existente au 
fost amenajate un mare număr de 
adăposturi improvizate (platforme 
betonate acoperite, șoproane, spațiile 
dintre pătulele duble), în care pro
dusele se depozitează temporar. Pe 
întreaga durată a campaniei de se
ceriș, bazele de recepție vor lucra 
după un program de zi și noapte ; 
la cererea unităților producătoare se 
va asigura preluarea recoltei chiar și 
pe timpul nopții. Pentru transportul 
producției din cîmp la bazele de re
cepție au fost încheiate contracte cu 
Centrala de transporturi auto și cu 
întreprinderile de transporturi spe
ciale pentru agricultură și industria 
alimentară, asigurîndu-se pentru fie
care unitate autocamioanele necesare. 
Obligația unităților agricole este da 
a asigura încărcarea și descărcarea 
operativă a mijloacelor de transport 
pentru a crea posibilitatea ca fiecare 
autovehicul să efectueze cel puțin 
trei-patru transporturi pe zi. De ase
menea. pentru prevenirea risipei pe 
timpul transportului, toate mijloacele 
auto trebuie etanșeizate și asigurate 
cu prelată în caz de ploaie. în mod 
deosebit se impune generalizarea ex
perienței bune din unitățile care an 
de an organizează echipe speciale 
pentru încărcarea și descărcarea 
mijloacelor de transport, precum și 
pentru condiționarea produselor. 
Sub nici un motiv nu trebuie ad
misă depozitarea în cîmp a recoltei ! 
Ea trebuie transportată în magazii 
direct din buncărul combinei, pentru 
a se asigura integritatea producției 
și a se preîntîmpina orice deprecieri 
de ordin calitativ. Pentru realizarea 
integrală a fondului de stat de pro
duse agricole cerealiere, este necesar 
ca producția recoltată să fie livrată 
cu prioritate bazelor de recepție, po
trivit cantităților contractate.

In concluzie, pot afirma cu în
dreptățit temei că măsurile tehnice 
și organizatorice luate din timp, 
sprijinul pe care departamentul îl pri
mește din partea conducerii partidu
lui și statului constituie o chezășie 
pentru buna desfășurare a lucrărilor 
în campania de seceriș, pentru trans
portul, depozitarea și păstrarea în 
mod corespunzător a recoltei, evitîn- 
du-se orice pierderi.

ARGEȘ: Țiței peste plan

Desfășurînd larg întrecerea, 
sondorii de la Schela ®de pro
ducție petrolieră Poiana La
cului au extras suplimentar, de 
la începutul anului, 1 000 tone 
țiței. Tot peste plan au mai 
fost realizate 600 tone gazo
lină. La baza succesului stau 
preocupările intense legate de 
mai buna organizare a muncii 
pentru menținerea funcționării 
sondelor la parametrii maximi 
prin scurtarea duratei lucrărilor 
de intervenții, îndeosebi în sec
toarele de bază Vața, Vilcele și 
Merișani. Gheorghe Cîrstea).

MUREȘ :

Noi apartamente 
pentru oamenii muncii

Lucrătorii Trustului de con- 
strucții-montaj Mureș au pre
dat „la cheie", în perioada care 
a trecut de la începutul anului 
și pînă în prezent, 830 de apar
tamente confortabile, cij 80 de 
apartamente mai mult față de 
prevederile planului. Cele mai 
multe blocuri au fost construite 
în municipiile Tg. Mureș și Si
ghișoara, in orașele Reghin, Lu
duș, Tîrnăveni și în frumoasa 
stațiune Sovata, în prezent con
structorii depun eforturi pentru 
finalizarea, înainte de termen, a 
planului pe acest an, din care 
790 de apartamente se află în 
stadiul de finisaj, 327 — la 
structura de rezistență, iar 1 195 
la fundații. (Gheorghe Giurgiu).
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la timp, fără nici o pierdere!

• RITMUL SECERIȘULUI TREBUIE MULT INTENSIFICAT ÎN TOATE JUDEȚELE UNDE 
LANURILE AU AJUNS LA MATURITATE • PARCELELE ZVÎNTATE SĂ FIE IDENTIFI
CATE ÎN MOD OPERATIV Șl RECOLTATE CU PRIORITATE, ÎN VEDEREA STRÎNGER1I 

PRODUCȚIEI ÎN CEL MAI SCURT TIMP ȘI EVITĂRII ORICĂROR PIERDERI

VASLUI. Mecanizatorii lucrează în formații
Reluat după ploile căzu

te în ultimele zile, sece
rișul orzului se desfășoară 
din ce în ce mai intens, 
extinzîndu-se acum în toa
te unitățile, agricole din 
județul Vaslui. „Condiții
le specifice din acest an 
au determinat comanda
mentul agricol județean să 
întreprindă din vreme mă
suri eficiente care să ducă 
la strângerea rapidă și fără 
pierderi, atît a producției 
de orz. cît si a paielor — 
ne spunea ing. Mihai But- 
naru. directorul direcției 
agricole județene. Sîntem 
mai bine pregătiți ca ori- 
cînd. Față de anul trecut 
dispunem în plus de circa 
500 combine autopropulsa
te. din care 80 de tipul 
C-14 U de mare producti
vitate. Se lucrează cu toa
te utilajele în formații 
complexe, toate operațiu
nile fiind executate în flux 
continuu. Aproape întreaga 
suprafață de peste 19 000 
hectare de pe care recol
tăm orzul o insămintăm 

imediat cu porumb în cul
tură succesivă".

Cu atît mai mult în con
dițiile mai dificile genera
te de ploi, buna organi
zare este hotărâtoare pen
tru desfășurarea secerișu
lui în ritm susținut. Re
marcăm în acest sens că, 
peste tot. oamenii și ma
șinile se aflau încă de 
luni în cîmp. la marginea 
lanurilor, gata să reia lu
crul în orice moment. Un 
raid întreprins miercuri 
prin mai multe consilii a- 
groindustriale a pus în e- 
videntă responsabilitatea 
si tenacitatea cu care se 
acționează pentru recolta
rea în cel mai scurt timp 
a orzului. La ferma Hu- 
lubăț a I.A.S. Fălciu. sub 
supravegherea directă a 
șefului de fermă, teh
nicianul Gheorghe Co- 
man, se lucra cu trei for
mații complexe, fiecare 
fiind compusă din cite 
10 combine, prese de balo
tat, mijloace de transport, 
pluguri si semănători.

„Cum este dealtfel normal
— ne spunea șeful fermei
— lucrăm în flux continuu 
la recoltare, transportul 
producției, balotarea paie
lor, eliberarea terenului, 
arat și insămînțat. Avem în 
total 260 hectare pe care 
mîine le terminăm de re
coltat, iar cel tîrziu pînă 
vineri toată suprafața va fi 
însâmînțată cu porumb in 
cultură succesivă. Pentru a 
strînge în totalitate fiecare 
bob și pai de orz. noi am 
echipat combinele cu sănii 
pentru a da posibilitatea să 
coborîm la maximum apa
ratul de tăiere și să adu
năm astfel întreaga canti
tate de paie". împreună cu 
directorul întreprinderii, 
ing. Aurel Vîlcu, constatăm 
că nu numai aici, ci și în 
celelalte ferme, activitatea 
la seceriș este bine organi
zată.

O activitate bună se des
fășoară. de asemenea, și în 
unitățile agricole din consi
liul agroindustrial Zorleni. 
„Ne-au stînjenit și pe noi

complexe
ploile — ne spune Constan
tin Chiriac, președintele 
consiliului agroindustrial. 
Cu toate acestea, am reușit 
să recoltăm orzul de pe. 60 
la sută din cele peste 1 500 
hectare cultivate. Cum ? 
Am organizat în formații 
mari toate cele 90 de com
bine. ! care funcționează 
perfect. Pentru bunul mers 
al lucrărilor. specialiștii 
sint prezenți în lanuri, su
praveghind și asigurând 
buna funcționare a combi
nelor". Acționîndu-se în 
acest fel. cele șase coope
rative agricole si fermele
I.A.S.  din acest consiliu 
agroindustrial vor putea 
încheia această importantă 
lucrare în cel mult două 
zile.

La cooperativa agricolă 
Banca, din consiliul agro
industrial cu același nume, 
combinele recoltau orzul de 
pe ultimele hectare.

Petru NECULA 
corespondentul „Scinteii"

BUZĂU: Nici un spic rămas pe miriște
în județul Buzău sece

rișul orzului a intrat în 
faza finală. Din cele 14 700 
hectare cultivate au fost 
recoltate, pînă în seara zi
lei de 14 iunie, peste 10 000 
de hectare. „în această 
campanie — ne precizează 
ing. Mihai Petrescu, direc
torul trustului județean al 
S.M.A. — lucrăm cu 1 106 
combine autopropulsate. 
478 prese de balotat și alte 
utilaje, organizate în 112 
formații complexe de lu
cru. Orzul îl strîngem în 
4 Zile, iar griul de be cele 
63 000 ha — în 8 zile bune 
de lucru. Actuala campa
nie a fost pregătită temei
nic. și încă de la 28 mai 
utilajele au fost scoase in 
taberele de lucru, mecani
zatorii fiind gata de start. 
Si în acest an, la indica
ția comitetului județean 

de partid, am organizat o 
amplă întrecere intre me- 
canizatorii-combineri. cu 
acordarea de recompense 
materiale pentru cei care 
se disting în mod deose
bit".

Pentru ca nimic din a- 
ceastă recoltă să n.u se 
piardă, pe lingă fiecare 
formație complexă de lu
cru acționează o echipă de 
cosași și una de elevi. De
viza este : nici un spic să 
nu rămînă pe cimo. De a- 
semenea.. la transportul 
paielor sint folosite peste 
1 500 de atelaje.

în unitățile din consiliile 
agroindustriale Poșta Cîl- 
nău. Balta Albă și Ziduri 
combinele funcționau ire
proșabil, iar în urma lor 
presele de balotat și atela
jele grăbeau eliberarea te
renurilor. La cîteva ore 
intrau discurile și pregă

teau terenul pentru însă- 
mînțarea porumbului. 
„Imediat ce umiditatea a 
scăzut sub 22 la sută — ne 
spune ing. Constantin Ioni- 
ță. directorul S.M.A. Ziduri 
— cele 10 formații de lucru 
au intrat în lanurile de orz. 
Datorită secetei, recolta e 
mai mică, iar dacă întîr- 
ziem riscăm să pierdem 
mai mult. Tocmai de aceea 
ne grăbim. De asemenea, 
vrem să ciștigăm timp pen
tru a însămînța cele 3 850 ha 
cu culturi duble.

Faptul că. pînă in seara 
zilei de 14 iunie, în județul 
Buzău s-a recoltat orzul de 
pe o suprafață de peste 
10 000 hectare atestă buna 
organizare a lucrului, grija 
deosebită pentru ca recolta 
să fie pusă la adăpost.

înșămînțațe grabnic^je toațejuprakțele!
• PRETUTINDENI MUNCA TREBUIE ASTFEL ORGANIZATĂ ÎNCÎT LUCRĂRILE SĂ SE 
DESFĂȘOARE ÎN FLUX NEÎNTRERUPT • ESENȚIAL ESTE CA DUPĂ RECOLTARE SĂ 
FIE STRÎNSE IMEDIAT PAIELE, SPRE A SE CREA FRONT DE LUCRU LA PREGĂTIREA

TERENULUI Șl SEMĂNAT

Stelian CHIPER
corespondentul „Scinteii"

în județul Călăraș! ur
mează să se inșămințeze 
94 050 hectare de culturi 
succesive după orz și grâu, 
din care 40 000 hectare cu 
porumb pentru boabe. Pen
tru realizarea acestui pro
gram. care în acest an are 
dimensiunile unei adevăra
te campanii, esențial este 
ca în toate unitățile să se 
acționeze in așa fel incit 
întreg ciclul de lucrări. în- 
cepind cu recoltarea orzu
lui sau griului și sfîrșind 
cu însămințarea porumbu
lui. să se facă pe fiecare 
parcelă în maximum 48 de 
ore. Cum se desfășoară 
această lucrare în județul 
Călărași ?

Experiența unor unități 
agricole a demonstrat că 
printr-o organizare exem
plară este posibilă încadra
rea recoltării și semănatu
lui în termenul stabilit. 
Timp de două zile, mecani
zatorii de la C.A.P. Unirea, 
bunăoară, lucrând în flux 
continuu, au recoltat și îri- 
sămînțat cu porumb în
treaga suprafață cultivată 
cu orz pe 160 de hectare. 
Si în alte unități agricole 
culturile duble sint însă- 
mînțate imediat după strân
gerea recoltei si eliberx'ea 
de paie a terenuri!

Pe ansamblul , ,ului 
însă, semănatul f| .urilor 

duble se desfășoară în ritm 
lent. Pînă în dimineața zi
lei de 15 iunie, deși orzul 
era strâns de pe 25 672>Jiec- 
tare din cele 28 495 hecta
re cultivate, nu se însă- 
mîntaseră cu porumb decit 
10 597 hectare. Decalajul 
mare dintre aceste două 
lucrări este evident, după 
cum este evident și deca
lajul dintre capacitatea for
țelor mecanice de care dis
pun unitățile și rezultatele 
efective.

Obținerea unor recolte 
mari de porumb în cultura 
a doua presupune ca se
mănatul acestora 6ă se facă 
imediat după seceriș. Cu 
toate că acest lucru este 
bine cunoscut, nu putem 
vorbi de o corelare strictă 
între ce „se știe" și ce „se 
face" practic. „Anul trecut, 
de pe 200 hectare cultiva
te cu porumb după orz, am 
realizat" 4 000 de kg boabe 
la hectar — ne spunea ing. 
Ion Munteanu, directorul 
I.A.S. Chirnogi. Precizez că 
am început semănatul la 
22 iunie. Or, acum insă
mintăm cu două săptămini 
mai devreme, ceea ce ne 
dă garanția că vom realiza 
planul de porumb pentru 
boabe în cultura a doua". 
Dar în această unitate, su
prafața însămințată era de 
patru ori mai mică, față

și transportul
de cît s-a recoltat. Aceas
ta pentru că au întîrziat 
strângerea 
paielor. De ce s-a ajuns 
la această situație, din 
moment ce capacitatea zil
nică de balotat este de 
80 de hectare ? Din cauză 
că 6-a așteptat ca pre
sele de balotat paie să 
intre pe teren numai pe 

In unități agricole din județul Călărași
t

măsură ce erau secera
te suprafețe compacte, mai 
mari. Normal ar fi fost ca, 
în condițiile cînd s-a re-, 
coltat pe parcele mici, da
torită coacerii neuniforme 
a lanurilor, tot pe supra
fețe mici 6ă lucreze și pre
sele. Constatind aceste a- 
nomalii, conducerea între
prinderii a luat măsuri ca 
toate presele să lucreze în 
urma < combinelor, măsuri 
care a)u și dat rezultate. 
După cîteva zile, decalajul 
între recoltare-semănat s-a 
redus simțitor.

Ritmul de lucru, ca si 
calitatea lucrărilor sint de
terminate. deopotrivă, de 
asigurarea utilajelor. a 
combustibilului și de orga
nizarea muncii. Ne aflam 

la C.A.P. „Octombrie roșu" 
din consiliul agroindustrial 
Chirnogi. Aici recolta de 
orz a fost strânsă de pe 150 
de hectare, dar pînă în ziua 
raidului se insămințaseră 
cu porumb numai 30 hec
tare. Se putea mai mult ? 
Da. în ce privește numărul 
de mașini existente în 
cîtnp, aipreape că nu 6e pu

tea reproșa nimic : 12 com
bine, 8 prese, un tractor 
A 1 800 cu disc, două bene 
mari pentru transportat ba- 
loții de paie, două camioa
ne pentru cărat orzul, ate
lier mobil cu tot ce este 
necesar, o cisternă plină 
cu motorină, mai puțin 
semănătoarea, care era în 
secție. Era ora 12 și nu lu
crau decit patru din cele 
opt prese de balotat. „Aș
teptăm să se mai zvînte 
puțin paiele" — ne spune 
Constantin Turcâreasa. pre
ședintele consiliului agro
industrial Chirnogi. Ca să 
ne convingem, încercăm in 
citeva locuri și constatăm 
că se poate balota, așa cum, 
dealtfel, ne-a confirmat 
mecanizatorul Marin Petoi:

\„Lucrăm mai încet, dar tot 
înaintăm. într-o oră am 
făcut 100 de baloți". Des
pre ceilalți mecanizatori 
care trebuiau 6ă lucreze cu 
presele de balotat aflăm că 
trei nu veniseră la ciitip, 
iar al patrulea avea moto
rul tractorului defect. Trac
torul A 1 800 cu disc pen
tru pregătirea terenului 

trăsese de dimineață cîte-' 
va brazde și stătea. Drept 
explicații, mecanizatorul 
Stefan Mușat, care lucra 
pe acest utilaj de mare 
randament, arăta cu degetul 
spre cimpul plin de paie 
și baloți : „Măcar pe tere
nul unde sint balotate pa
iele aș fi putut să lucrez, 
dar tractoarele cu bene 
n-au transportat azi nici un 
balot".

Cauzele acestei situații 
care a dus la întîrzierea se
mănatului n-au fost greu 
de aflat. Pe teren nu era 
nici un cadru din condu
cerea unității. Am aflat 
la sediu că inginerul-șef, 
Ghianis Ghianolos, era aca
să (la ora 13 I) și se pre
gătea să plece la Călărași

cu situația evaluărilor ce
rută de direcția agricolă, 
că președintele unității, 
Alexandru Ciobanu, era tot 
la Călărași la baza de a- 
provizionare, că inginera 
Măria Vișan supraveghea 
executarea unor 
te la culturi cu 
iar ^tehnicianul 
Iacob, desemnat 
că in permanentă 
ția de mecanizatori, era de 
negăsit. O explicație cu to
tul lipsită de temei 
dat inginerul-șef : 
știm ce s-a întîmplat 
cu tehnicianul. E

tratamen- 
avionul, 
Dumitru 

să oondu- 
forma-

ne-a 
„Nu 
azi 

băiat
foarte bun. O fi pe la...“, 
și începe să înșire citeva 
posibile puncte de lucru. 
Am încercat să lămurim 
telefonic lucrurile la direc
ția agricolă. Răspunsul to
varășului Ion Alexe, direc
torul general, e limpede : 
„Am chemat la Călărași pe 
toți inginerii-șefi de unita
te să vină, dar numai după 
ora 17, ca să lămurim, o- 
dată cu evaluările produc
ției, și alte probleme". Ar 
fi bine dacă cu această 
ocazie s-ar lămuri și de ce 
nu se acordă atenția cu
venită culturilor duble.

La unitatea vecină, C.A.P. 
„8 Martie", lucrurile mer
geau mai bine. Se simțea 
prezenta la arie a conducă
torului lucrărilor; ing. Sile 

Moldoveanu. șeful fermei 
nr. 1.- Toate mașinile func
ționau. Din întreaga supra
față de 100 de hectare de 
orz recoltate. 55 de hec
tare erau semănate cu po
rumb. Dar loc pentru o 
mai bună organizare este 
și aici. Semănatul ar avan
sa mai repede dacă s-ar 
lucra in flux. Or, in ziua 
cînd ne-am aflat aici. în 
urma combinelor, care re
coltau orzoaica, nu era nici 
o presă, toate fiind con
centrate pe o parcelă din 
apropiere, unde paiele a- 
dunate in ziua precedentă 
erau umede. Din această 
cauză ritmul muncii era 
sub capacitate, motiv pep'T 
tru care semănătoarea 
n-avea front de lucru.

Sint aspecte care rele
vă că pentru desfășurarea 
în același ritm a celor două 
lucrări de cea mai mare 
importantă in prezent — 
secerișul și semănatul — 
mai este încă mult de fă
cut. Acum important este 
să se acționeze de urgență 
pentru lichidarea decalaje
lor care s-au creat, intrucît 
reușita culturilor duble de
pinde de însămințarea lor 
în timpul cel mai scurt po
sibil.
Lucian CIUBOTARU

j.la

să intre în funcțiune la termenele planificate!AZI, PE ȘANTIERE ALE INDUSTRIEI MINIERE
® VÎLCEA. PRIN CONCENTRAREA FORȚELOR LA OBIECTIVELE DE BAZĂ, LUCRĂ
RILE POT FI ACCELERATE, CONTRIBUIND ASTFEL LA SPORIREA PRODUCȚIEI DE 
MINEREURI • HUNEDOARA. ACTIVITATEA CONSTRUCTORILOR SĂ FIE SPRIJINITĂ 
MAI INTENS, ÎN CONDIȚII DE CALITATE EXEMPLARĂ, DE FURNIZORII UTILAJELOR

ln Industria minieră, concomitent cu eforturile ce se depun pentru 
sporirea producției, se desfășoară cu intensitate o serie de lucrări de in
vestiții menite să asigure noi fronturi de extracție. Astfel, în vederea creș
terii substanțiale a producției de cărbune, sarcină prioritară trasată de 
conducerea partidului, în acest an trebuie descopertat în cariere un volum 
de steril cu 70 la sută mai mare decît anul trecut, iar în subteran - atît 
în sectorul de cărbune, cît și de minereuri - este necesar să se realizeze 
cu 30 la sută mai multe lucrări de deschidere. Cum se acționează în mod 
concret pe șantiere ale industriei miniere ? Este tema investigațiilor noas
tre in qnități miniere din județele Vîlcea și Hunedoara.

In cele trei luni care au trecut de 
la publicarea unei anchete economi
ce pe aceeași temă în coloanele zia
rului „Scînteia", situația investițiilor 
din BAZINUL CARBONIFER BER- 
BEȘTI — ALUNU s-a îmbună
tățit radical. în sensul recu
perării tuturor restanțelor și al 
încadrării în termenele stabili
te. Centrul de greutate al activi
tății de investiții se află acum în pe
rimetrul viitoarei cariere Oltețu, 
unde urmează să fie puse în func
țiune o magistrală de benzi trans
portoare în lungime de 8 km, un ex
cavator cu o capacitate de 1 400 mc 
pe oră. precum și o mașină de hal- 
dat. Stadiul avansat al măsurilor în 
această zonă este cu atît mai notabil 
cu cît, la un moment dat din cauza 
unei alunecări de teren în zona ben
zilor, respectarea termenelor de pu
nere în funcțiune devenise incertă.

— Și totuși, am reușit să depășim 

acest moment greu — ne spunea cu 
satisfacție ing. Gheorghe Niță. di
rectorul Grupului de șantiere Ber- 
besti al Trustului de construcții și 
montaje miniere București. în zona 
afectată am întărit forțele cu încă 
30 montori repartizați de trust, or
ganized activitatea în trei schim
buri. sub directa îndrumare a celor 
mai bune cadre de specialiști din 
șantier, precum și a reprezentanților 
Institutului de cercetări și inginerie 
tehnologică pentru lignit și mine
reuri Craiova, care au și dat imediat 
soluțiile de proiectare și execuție. 
Pentru traversarea zonei accidentate 
am ales varianta montării benzilor 
pe o estacadă ancorată pe o distantă 
de 600 metri liniari, soluție ce con
stituie o premieră națională.

La ora actuală, banda pentru trans
portul sterilului este integral vulca- 
nizată și, după cîte am putut con
stata la fața locului, atît magistrala 

propriu-zisă, cît și tronsoanele 100 
A-100 pot fi supuse probelor tehno
logice. S-au finalizat, de asemenea, 
lucrările de montaj la excavatorul 
gigant ei la mașina de haldat. în 
schimb, probele se efectuează pe 
porțiuni deoarece șantierul „Electro- 
montaj" Sibiu, care are de realizat 
aici două linii de racord la sistemul 
național, abia cu cîteva zile în urmă 
a reușit să facă legătura cu stația de 
110 kilovolți Alunu și, prin urmare, 

■să asigure energia la puterea nece
sară.

Așadar, să recapitulăm. Toate cele 
trei obiective sînt gata pentru a in
tra în sarcină de rodaj și pot fi date 
în exploatare noile cîmpuri de ex- 
cavații și producție minieră.

— Numai că. din păcate, n-am 
scăpat de greutăți — își exprimă ne
mulțumirea ing. Gheorghe Ghinea, 
director adjunct al întreprinderii mi
niere Horezu. Pentru punerea în 
funcțiune a mașinii de haldat, de 
exemplu, avem strictă nevoie de 6 
celule cu o putere de 6 kilovolți. 
Deși avea ca ultim termen de livra
re 1 mai a.c„ întreprinderea „Elec- 
troputere" Craiova și-a amînat pro
misiunile pentru sfîrșitul acestei 
luni. La rândul său, întreprinderea 
de transformatori Filiași. cu care 
avem contractați 16 transformatoare 
de 20/6/04 kilovolți. ne dă asigurări 
că tot pînă la sfîrșitul lunii ne va 
livra aceste produse. Or. în atari 

condiții, nu vom fi în măsură nici 
măcar să rezolvăm probleme de ali
mentare cu energie electrică pentru 
banda de steril, ca să nu mai vor
besc de traseul pentru transportul 
cărbunelui. Necazurile noastre nu se 
opresc însă aici. Cu un cablu flexibil 
de 6 kilovolți, în lungime de 7 000 m, 
ne-a rămas datoare întreprinderea 
de montaj service1 și automatizări 
București, care, spre deosebire de 
ceilalți furnizori, nici măcar nu a 
mai venit în întîmpinarea solicită
rilor noastre insistente cu vreo nouă 
promisiune.

Două obiective de investiții din 
mineritul județului Hunedoara, CO- 
RANDA-HONDOL £ VALEA MO
RII, au o deosebită importanță pen
tru creșterea producției de minereuri 
complexe. Amîndouă au termenul de 
punere ln funcțiune 30 iunie a.c. 
La Coranda-Hondol lucrările ce se 
desfășoară atît în carieră, cît și la 
uzina de preparare se află intr-un 
stadiu avansat. Bunăoară, la prepa- 
ratie. rodajul multor utilaje tehno
logice de la măcinare și îlotare se 
află Intr-o fază înaintată ori B-a șl 
încheiat.

Cu toate că la data amintită două 
linii de la flotație ar putea lucra, 
acestea nu vor putea fi funcționale 
din cauza funicularului, care se pre
vede a fi gata abia la sfîrșitul tri
mestrului III. Cauzele acestei neco- 

relări ? începerea cu întârziere a lu
crărilor de construire a funicularu
lui, greutățile întâmpinate în aplica
rea tehnologiei greoaie de lucru sta
bilite (care a necesitat un număr 
mare de dulgheri, fierar-betoniști și 
betoniști), cît și dificultățile determi
nate de slaba calitate a saboților 
pentru piloni confecționați de între
prinderea metalurgică Aiud. care au 
trebuit refăcuți.

în afara acestor probleme mai 
mari, constructorii din cadrul șan
tierului din Centej al Trustului de 
construcții și montaje miniere Cluj 
— care in ultima perioadă s-au mo
bilizat mult mai hotărât, cu forțe su
perioare — șe confruntă și cu alte 
greutăți. Lipsesc încă de la montaj 
motoarele electrice de la pompele 
pentru vid și tulbureală, cîteva ce
lule de flotare. trotil de funicular și 
benzi transportoare, pentru asigura
rea cărora beneficiarul — Exploa
tarea minieră Certej — trebuie să 
insiste mai mult la furnizori.

După cum ne asigura ing. Puiu 
Segărceanu. director al sectorului de 
construcții Deva, din cadrul T.C.M.M. 
Cluj, constructorii au luat o serie de 
măsuri pentru impulsionarea ritmu
lui lucrărilor, astfel incit, cu spriji
nul proiectantilor și al beneficiaru
lui. să rezolve cu operativitate pro
blemele ce se ridică la unele locuri 
de muncă pentru intrarea cît mai 

grabnică în producție a acestui 
obiectiv de investiții.

Si la Valea Morii, beneficiarul — 
întreprinderea minieră Barza — și 
constructorul — șantierul din Brad al 
T.C.M.M. Cluj — și-au intensificat 
în ultima perioadă lucrările de pu
nere în producție a unui nou zăcă- 
mînt de minereuri complexe. Tre
buie să remarcăm aici sprijinul ma
siv ce îl primește constructorul din 
partea beneficiarului care a preluat 
execuția în regie proprie a 50 la sută 
din volumul lucrărilor.

în carieră, cu toate că ritmul de 
lucru a crescut, excavatoarele, bul
dozerele și mijloacele auto nu lu
crează cu randamentele planificate. 
De la cota 635 m la 620 m. desco- 
perta este terminată. De la treapta 
610 m lucrarea nu a putut fi înce
pută din cauza drumului de acces 
pentru transportul sterilului care nu 
este încă finalizat. De fapt, despre 
drumurile de acces în carieră nu se 
poate vorbi prea mult. întrucit 
Grupul de șantiere pentru construc
ții forestiere și industriale Deva este 
în urmă cu lucrările.

Din carieră, minereul trebuie să 
ajungă la antezdrobitor prin rostoa- 
lele colectoare și galeria de trans
port — la care mai sînt de săpat 
aproximativ 100 de metri. La aceste 
lucrări, restanțele au fost recuperate 
și s-a intrat ln grafic. După cum 

ne spunea ing. Teodor Ursoi. șeful 
sectorului lucrări miniere si montaj 
al întreprinderii miniere Barza, mai 
sînt de terminat triajul și stația de 
antezdrobire, obiective unde sînt con
centrate toate forțele.

Probleme mai mari ridică punerea 
în funcțiune la termenul stabilit a 
uzinei de preparare. Cu toate efor
turile făcute în acest an de șantierul 
din B'rad al T.C.M.M. Cluj, nu s-au 
putut recupera restantele acumulate 
la o serie de lucrări. Este vorba des
pre construirea culoarului de benzi 
și a stației unghiulare, a alimentării 
cu apă industrială a uzinei și fina
lizarea lucrărilor de construcții-mon- 
taj. De asemenea, constructorii și 
mentorii trebuie să primească un 
sprijin mai substanțial, mai ales prin 
asigurarea unor utilaje pentru mon
taj si a prefabricatelor din beton de 
la întreprinderea de materiale de 
construcții Oradea.

Printr-o conlucrare mai strânsă a 
constructorului și beneficiarului și 
aici se poate grăbi ritmul execuției, 
în special la uzina de preparare, al 
cărei termen de punere în funcțiune 
este foarte apropiat.

Ion STANCIU
corespondentul „Scinteii" 
Sabin CERBU

■ corespondentul „Scinteii"
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s-a specializat în producerea de mo
toare mari, destinate dotării instala
țiilor de foraj, grupurilor electro
gene, â unor locomotive și nave. în
treprinderii i-a fost încredințată, de 
asemenea, sarcina de a realiza com- 
presoarele cu piston, necesare econo
miei naționale. Aceste agregate — 
arată gazdele — sint larg solicitate 
de industria chimică, a petrolului și 
gazelor naturale. Se subliniază că un 
al treilea sector important îl repre
zintă fabricația de locomotive. Spe
cialiștii rpenționează că aici vor fi 
asimilate noi tipuri de locomotive cu 
motoare și transmisii perfecționate. 
Totodată, întreprinderea produce 
aparataje de frină și utilaje tehnolo
gice de mare complexitate.

în cursul discuției, este reliefată 
preocuparea colectivului de a realiza 
aceste produse cu consumuri reduse, 
cu performanțe tehnico-funcționale 
ridicate, spre a le face cit mai com
petitive.

Pentru a ilustra în mod concret 
atit dezvoltarea întreprinderii, cit și 
calitatea produselor realizate, gazdele 
invită pe oaspeți să viziteze secția 
de aparataj. fabricile de utilaj teh
nologic, de compresoare. de motoare 
și locomotive. In aceste principale sec
toare de activitate se urmăresc pro
cesele de producție și sint examinate 
diferite produse.

întilnirea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu cu colectivul întreprinde
rii prilejuiește — și de această dată 
— analizarea unor aspecte impor
tante de muncă. Secretarul general al 
partidului a apreciat rezultatele ob
ținute in înfăptuirea programului de 
modernizare a unității adoptat de 
adunarea generală a oamenilor mun
cii. în același timp, tovarășul Nicolae 
Cvaușescu a cerut să se acționeze cu 
mai multă hotărîre pentru creșterea 
productivității muncii, îndeosebi prin 
aplicarea unor tehnologii avansate 
în procesele de muncă. Secretarul 
general al partidului a indicat, de 
asemenea, să se ia toate măsurile 
pentru ca în standurile de probă să 
se asigure recuperarea energiei ter
mice, precum și pentru devansarea 
modernizării tuturor produselor în
treprinderii.

în cursul vizitei, tovarășul Yum
jaaghiin Țedenbal a felicitat pe mun
citori și specialiști pertiru realizările

obținute și le-a urat noi sucoese în 
activitatea lor.

împărtășindu-și bunele impresii, 
distinsul oaspete a semnat în cartea 
de onoare a întreprinderii.
' în încheiere, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și tovarășul Yumjaagbiin 
Țedenbal au vizitat cantina șl clu
bul întreprinderii, care pun. ia rin- 
dul lor. în evidență condițiile deo
sebite de muncă și de viață create

oamenilor muncii din această mare 
unitate industrială.

La plecare, cei doi conducători de 
partid și de stat au fost salutați din 
nou cu căldură și stimă de mii de 
muncitori. Cei prezenți au ovaționat 
îndelung pentru întărirea prieteniei 
și colaborării dintre Partidul Co
munist Român și Partidul Popular 
Revoluționar Mongol, dintre Republi
ca Socialistă România și Republica

Populară Mongolă, dintre popoarele 
român și mongol.

■Ar
Tovarășul Yumjaaghiin Țedenbal și 

persoanele oficiale care îl însoțesc 
au vizitat cartierul Balta Albă-Titan, 
unde au luat cunoștință despre 
unele realizări semnificative din do
meniul construcției de locuințe și 
al modernizării urbanistice a Ca
pitalei.

rinderea de confecții și tricotaje București

Tovarășul Nicolae Ceaușescu și tovarășul Yuuijaaghiin Țedenbal, 
împreună cu tovarășa Sena Ceaușescu și tovarășa A. I. Țedenbal, 

au vizitat Muzeul de istorie al Republicii Socialiste România
Tovarășul Nicolâe Ceaușeșcu. se

cretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, și tovarășul 
Yumjaaghiin Țedenbal, secretar ge
neral al Comitetului Central al 
Partidului Popular Revoluționar 
Mongol. președintele Prezidiului 
Marelui Hural Popular al Republicii 
Populare Mongole. împreună cu to
varășa Elena Ceaușescu și tovarășa 
Anastasia Țedenbal. au vizitat, 
miercuri după-amiază. Muzeul de 
istorie al Republicii Socialiste 
România.

Au participat tovarășii Ludovic 
F" akas. Gheorghe Pană. Ilie Verdeț. 
M-.u Dobrescu. Suzana Gâdea. pre
cum și persoanele oficiale mongole.

în fata edificiului muzeului se 
aflau numeroși oameni ai muncii din 
Capitală, care au făcut celor doi 
conducători de partid și de stat o 
primire deosebit de entuziastă, 
aplaudind îndelung, ovaționind pen
tru continua dezvoltare a bunelor 
raporturi de prietenie și colaborare 
româno-mongole.

Directorul muzeului, prof. dr. Flo
rian Georgescu, invită pe tovarășii 
Nicolae Ceaușescu și Yumjaaghiin 
Țedenbal. pe tovarășele Elena 
Ceaușescu și Anastasia Țedenbal să 
viziteze prestigiosul așezămînt de 
cultură, care prin multitudinea măr
turiilor adăpostite în numeroasele 
sale săli reconstituie cu fidelitate 

viata și civilizația multimilenară de 
pe pămîntuil patriei noastre.

Vizita începe în sălile care adă
postesc expoziția „Dovezi ale dra
gostei. inaltei stime și profundei 
prețuiri de care se bucură președin
tele Nicolae Ceaușescu și tovarășa 
Elena Ceaușescu. ale amplelor rela
ții de prietenie și colaborare dintre 
poporul român și popoarele altor 
țări". Prin multitudinea și varieta
tea documentelor pe care le reu
nește. expoziția se constituie într-o 
puternică și grăitoare mărturie a 
amplei și neobositei activități' des
fășurate cu pasiune revoluționară 
de tovarășul Nicolae Ceaușescu 
pentru continua dezvoltare eco- 
nomico-socială a României, pen
tru ridicarea sa pe noi trepte 
de civilizație și progres, pentru 
creșterea neîntreruptă a nivelului 
de trai material și spiritual al în
tregului popor. Marea varietate a 
exponatelor. documente marcînd 
vasta activitate desfășurată de to
varășul Nicolae Ceaușescu, darurile 
pe care numeroase colective din uni
tăți economice și social-culturale 
le-au făcut conducătorului iubit al 

x partidului și statului, ca semn al 
inaltei prețuiri pe care o acordă 
muncii sale neobosite, relevă în mod 
edificator rolul determinant pe care 
secretarul general al Partidului Co
munist Român îl are in dezvoltarea . 
economico-socială a patriei. în 

înflorirea științei. învățămintului, 
artei și' culturii, adîncirea democra
ției socialiste, formarea conștiinței 
revoluționare și afirmarea plenară 
a personalității umane. Sînt vizitate, 
de asemenea, sălile în care sînt ex
puse înaltele ordine și titluri confe
rite tovarășului Nicolae Ceaușescu 
și tovarășei Elena Ceaușescu. pre
cum și frumoasele obiecte de artă 
oferite în dar cu prilejul soliilor 
de pace și prietenie ale poporu
lui român purtate pe pămintul 
a numeroase țări din Europa, 
Asia, Africa și America, al în- 
tîlnirilor la nivel înalt de la Bucu
rești. Reunite in vitrinele expoziției, 
toate aceste mărturii reconstituie 
nobila activitate desfășurată de-a 
lungul anilor de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu pentru afirmarea tot mai 
puternică a României in rindul na
țiunilor lumii, evidențiază cu preg
nanță contribuția hotărîtoare a con
ducătorului partidului și statului 
nostru la elaborarea și înfăptuirea 
politicii externe a României socia
liste. politică de pace, cooperare și 
înțelegere între popoare, pusă in în
tregime în slujba soluționării mari-, 
lor probleme ale umanității, a îm
plinirii aspirațiilor de libertate și 
progres ale omenirii.

în continuare, distinșii oaspeți se 
opresc în sălile rezervate prezenței 
străvechi și activității omului pe 
aceste meleaguri. Variate mărturii 

— unelte, ceramică, tezaure, dife
rite alte obiecte din epoca pietrei, a 
fierului și bronzului — relevă, cu 
forță evocatoare. îndeletnicirile și 
cultura în trecerea vremii, pină la 
momentele de înflorire ale civiliza
ției geto-dace.

Este prezentat apoi Lapidariumul, 
unde se află expusă copia Columnei 
lui Traian, impunătoare și valoroasă 
piesă aflată in patrimoniul muzeului 
evocind originea poporului român.

Gazdele invită pe distinșii oaspeți 
in sala tezaurului istoric in care sint 
expuse numeroase piese de excepțio
nală valoare artistică din diferite 
epoci. Printre acestea se află renumi
tele tezaure de la Pietroasa, de la 
Apahida și tezaurul de la Hinova, 
descoperit recent.

în fiecare sală. înaltii soli ai po
porului mongol s-au oprit cu multă 
atenție în fața expohatelor, man.ifes- 
tînd un deosebit interes pentru a- 
ceste vibrante mărturii ale milena
rei noastre istorii. Acest interes și-a 
găsit o profundă expresie în înseși 
impresiile pe. care tovarășul Yum
jaaghiin Țedenbal și tovarășa Anas
tasia Țedenbal le-au consemnat în 
cartea de onoare a muzeului.

La încheierea vizitei, cei doi con
ducători de partid și de stat au fost 
salutați cu aceeași căldură, cei pre- 
zenți exprimindu-și din nou deose
bita satisfacție pentru continua dez
voltare a colaborării dintre partidele, 
țările și popoarele noastre.

TOVARĂȘA ELENA CEAUȘESCU, ÎMPREUNĂ CU TOVARĂȘA 
A. I. IEDENBAL AU VIZITAI ÎNTREPRINDEREA DE CONFECȚII 

Șl TRICOTAJE BUCUREȘTI

Tovarășul Yumjaaghiin Țedenbal a primit 
pe șefii misiunilor diplomatice și pe 

reprezentanții unor organizații internaționale
Tovarășa Elena Ceaușescu, îm

preună cu tovarășa Anastasia Țe- 
denbal-Filatova au vizitat, miercuri 
dimineața, întreprinderea de confec
ții și tricotaje București.

Distinsele oaspete au fost întîm- 
pinate, la sosire, de tovarășele Elena 
Nae, membru supleant al Comite
tului Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R., prim-secretar al Comitetului 
de partid al sectorului 6, și Olimpia 
Solomonescu. adjunct de șef de 
secție la C.C. al P.C.R.

Tineri și tinere au oferit frumoase 
buchete de flori, au adresat căldu
roase cuvinte de bun venit.

în timpul vizitării unor secții de 
bază ale întreprinderii, directorul 
general al Centralei industriei con
fecțiilor. Elena Verona Burtea, a 
prezentat date privind dezvoltarea 
dinamică a acestei unități în ultimii 
ani. îmbunătățirea continuă a teh
nologiilor de fabricație, a organizării 
producției și muncii. Au fost rele
vate, totodată, direcțiile prioritare 
ale activității de cercetare științifică 
și proiectare, ridicarea nivelului ca
litativ al producției. Au fost înfă
țișate preocupări ale colectivului în
treprinderii pentru creșterea produc
tivității muncii, reducerea costurilor 
de producție, economisirea materii
lor prime și materialelor.

în continuare, a fost prezentată 
expoziția organizată de Centrul de 
cercetare și proiectare a îmbrăcă
mintei. reunind o gamă variată de 
confecții și tricotaje, modele noi 
realizate de colectivele de creație 
ale întreprinderii.

La încheierea vizitei a fost urmă
rită o paradă a modei cuprinzînd 
colecția de modele pregătită pentru 
contractările de produse ale sezo
nului primăvară-vară 1984. Tovarășa 
A. I. Țedenbal a apreciat calitatea 

deosebită a execuției, linia modernă 
a produselor, varietatea confecțiilor 
executate de întreprinderea bucu- 
reșteanâ.

Pe întregul traseu, oamenii muncii 
din întreprinderea de cohfecții și 
tricotaje București au aplaudat cu 
căldură, pe tovarășa Elena Ceaușescu 
și -tovarășa Anastasia Țedenbal, în- 
timpinindu-le cu deosebită bucurie, 
cu sentimente de stimă, o£erindu-le 
flori.

★
în cursul dimineții de miercuri, 

tovarășa Anastasia Țedenbal a vizi
tat liceul de artă „George Enescu“, 
instituție bine cunoscută pentru con
tribuția însemnată adusă la pregă
tirea și formarea de interpret de 
frunte, care reprezintă cu cinste va
lorile școlii românești, atît in țară, 
cit și peste hotare.

Directoarea școlii, Lavinia Coman, 
a vorbit despre grija deosebită pen
tru afirmarea aptitudinilor și talen
tului elevilor; au fost prezentate, de 
asemenea, rezultatele bune obținute 
în ultimii ani de elevii participant 
la concursuri internaționale, aceștia 
ciștigind peste 40 de- premii la spe
cialitățile pian, vioară. confirmind 
astfel valoarea școlii interpretative 
românești.

La încheiere, a fost oferit un spec
tacol în care au evoluat laureați 
ai. Festivalului național „Cintarea 
României" și ai Concursului liceelor 
de artă, precum și ciștigători la 
unele prestigioase manifestări artis
tice internaționale.

Tovarășa Anastasia Țedenbal a 
apreciat in mod deosebit activitatea 
ce se desfășoară aici. realizările 
Liceului de artă ..George Enescu" 
în pregătirea elevilor pentru muncă 
și viață.

acreditați in țara noastră
Tovarășul Yumjaaghiin Țedenbal, 

secretar general al Comitetului 
Central al Partidului Popular Revo
luționar Mongol, președintele Prezi
diului Marelui Hural Popular al Re
publicii Populare Mongole, a primit, 
miercuri, la Palatul din Piața Victo
riei, pe șefii misiunilor diplomatice 
și pe reprezentanții unor organizații 
internaționale acreditați in tara 
noastră.

Depunerea unei
Tovarășul Yumjaaghiin Țedenbal, 

secretar general al Comitetului Cen
tral al Partidului Popular Revoluțio
nar Mongol, președintele Prezidiu
lui Marelui Hural Popular al R. P. 
Mongole. împreună cu tovarășa 
Anastasia ’ Țedenbal, a depus, 
miercuri dimineață, o coroană de 
flori la Monumentul eroilor luptei 
pentru libertatea poporului și a 
patriei, pentru socialism.

Au venit să aducă un pios omagiu 
celor care au luptat pentru înaltele 
idealuri ale poporului român ceilalți 
membri ai delegației de partid și 
de stat a Republicii Populare Mon
gole, tovarășii D. Gombojav, C. Su
ren, Ț. Namsrai, Ț. Balhaajev, D. 
Saldan, D.-Yondon.

La solemnitate au luat parte to
varășii Gheorghe pădulescu. membru 
al Comitetului Politip Executiv al 
C.C. al P.C.R., vicepreședinte al 
Consiliului de Stat, Miu Dobrescu, 
membru supleant al Comitetului Po
litic Executiv, secretar al C.C. al 
P.C.R., general-colonel Vasile Milea, 
membru al C.C. al P.C.R., prim-ad- 
junct al ministrului apărării natio-

La primire au fost de fată tovarășa 
Maria Groza, adjunct al ministrului 
afacerilor externe, alte persoane 
oficiale.

Au participat oficialitățile mongole 
care îl însoțesc pe șeful partidului 
și statului in vizita sa în tara 
noastră.

Tovarășul Yumjaaghiin Țedenbal 
s-a întreținut intr-o atmosferă cor
dială cu diplomații străini.

coroane de flori
nale și șef al Marelui Stat Major, 
Olimpia Solomonescu. membru su
pleant al C.C. al P.C.R., adjunct de 
șef de secție la C.C. al P.C.R., 
Constantin Radu, membru supleant 
al C.C. al P.C.R., prim-vicepreședin- 
te al Comitetului executiv al Consi
liului popular al municipiului Bucu
rești, generali și ofițeri.

Erau prezenți ambasadorul Româ
niei la Ulan Bator, Gheorghe, Man
ta, și ambasadorul Mongoliei la 
București, Namsrain Luvsanravdan, 
precum și membri ai Ambasadei 
R. P. Mongole la București.

Pe platoul din fața monumentului 
se aflau, de asemenea, numeroși ce
tățeni ai Capitalei.

O gardă militară a prezentat 
onorul.

Au fost intonate imnurile de stat 
ale Republicii Socialiste România și 
Republicii Populare Mongole.

După depunerea coroanei de flori 
a fost păstrat un moment de recu
legere.

Ceremonia s-a încheiat cu vizita
rea rotondei monumentului.

La întreprinderea de confecții și tricotaje București

Tovarășul Yumjaaghiin Țedenbal și tovarășa
A. I. Țedenbal au vizitat metroul bucurestean

Tovarășul Yumjaaghiin Țedenbal 
și tovarășa A. I. Țedenbal au 
vizitat, după Muzeul de istorie 
al Republicii Socialiste România, 
metroul ' bucurestean. realizare de 
prestigiu a economiei românești, in 
Care talentul, măiestria și inventivi
tatea celor care l-au conceput și 
construit s-au materializat in.tr-o 
operă pe cit de durabilă și eficientă, 
pe atit de interesantă din punct de 
vedere estetic.

Oaspeții au fost însoțiți de tova
rășii Gheorghe Pană, Ilie Verdeț, 
Miu Dobrescu. de alte persoane ofi
ciale române și mongole.

Tovarășul Yumjaaghiin Țedenbal 
și tovarășa A. I. Țedenbal au 
fost ' salutați de Iulian Tudosie, 
adjunct al ministrului transporturi
lor si telecomunicațiilor, de repre
zentanți ai conducerii întreprinderi
lor care au construit si asigură ex
ploatarea metroului.

Numeroși cetățeni aflați în peri
metrul statiei „Piața Unirii", unde a 
început vizitarea metroului, au în- 
timpinat cu deosebită căldură pe 
distinșii oaspeți, manifestindu-și sa
tisfacția față de noul dialog la ni
vel înalt româno-mongol, încrederea 

că acesta, va contribui la dezvoltarea 
in continuare a relațiilor de priete
nie și colaborare dintre țările și 
popoarele noastre.

Oaspeții au fost informați in legă
tură cu soluțiile constructive folosi
te. despre organizarea și ritmicita
tea circulației, evidentiindu-se rapi
ditatea si eficienta acestui mijloc de 
transport ce acoperă în prezent un 
volum de trafic de circa 180 000 că
lători pe zi.

A fost relevat cu acest prilej fap
tul că prin punerea în funcțiune în 
acest an a celui de-al doilea tron
son.. traseul metroului bucurestean 
va depăși 25 km, inscriindu-se prin
tre căile subterane de valoare medie.

în timpul călătoriei efectuate în 
continuare, înaltilor oaspeți le-au. 
fost prezentate caracteristicile con
strucției și ale mijloacelor de trans
port folosite. subliniindu-Se că me
troul a fost conceput si realizat in
tegral în tară, prin colaborarea a 
numeroase institute de cercetare și 
proiectare, de învățămînt superior, 
întreprinderi de constructii-monta.i 
și unități industriale de diferite pro
filuri.

în legătură cu perspectivele de 

dezvoltare, s-a evidențiat faptul că 
există toate instalațiile necesare 
pentru ca. in momentul terminării 
celei de-a doua linii magistrale, me
troul să poată asigur’- transportul a 
circa 100 000 călători pe oră. inter
valul dintre garnituri reducindu-se 
la un minut și jumătate.

în încheierea vizitei, tovarășul 
Yumjaaghiin Țedenbal și tovarășa 
Anastasia Țedenbal au notat în car
tea de onoare aprecieri deosebite 
în legătură cu această remarcabilă 
realizare a industriei din tara noas
tră.

★
Seara, tovarășa Anastasia Țeden- 

bal a asistat la spectacolul „Madame, 
Butterfly", susținut de artiști ai O-j 
perei române.

Au fost prezente Suzana Gâdea, 
membru supleant al Comitetului Po
litic Executiv al C.C. al P.C.R., pre
ședintele Consiliului Culturii și Edu
cației Socialiste, Tamara Dobrin. vi
cepreședinte al Consiliului Culturii 
și Educației Socialiste, Olimpia Solo
monescu. adjunct de șef de secție la 
C.C. al P.C.R.

La sfirșitul spectacolului, artiștilor 
le-a fost oferit un coș cu flori.
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IVirtuțile educative ale folclorului autentic
De pe coama Cicîrlăului — sat 

bătrîn de aproape șase secole — 
poți să vezi și să simți tot Mara
mureșul. Pentru că nu știu cum se 
intimplă, dar e așezat exact acolo 
unde se întîlnesc Vatra Codrului cu 
Chioaru și Lăpușul, cu Țara Oașu
lui și Maramureșul istoric. Nicolae 
Sabău, vestit pentru cintecele lui, 
povestea că vițelarii și țapinarii au 
fost dintotdeauna atrași de acest 
petic de pămînt înveselit de cîn- 
tui ciocîrliilor (oare nu de mult 
satul se numea Ciocîrlău ? !), frate 
cu Munții Gutîi, cei care despart 
Mara de Someș și Iza de Lăpuș. 
De acolo, de pe coama Cicîrlăului, 
cum spuneam, poți să auzi ritmul 
dansului codrenesc sau jocul de 
arăduit al Chioarului, hora cu no
duri a Lăpușului, o horă lungă 
maramureșană, vreo țipuritură oșe- 
nească......Omul nostru știe a cînta
înainte de a scrie" — ne convingea 
Sabău. Și de felul lui e și poet. 
Să știți că-n Cicîrlău, de exemplu, 
există un festival al cenaclurilor 
sătești de poezie la tare se alătură 
și pictori, și sculptori amatori..." 
Dar Cicirlăul nu e o excepție. Cite 
nu s-ar putea spune și despre 
Hoteni — de dincolo de Gutîi, și 
despre Mara, Berbești, despre cum 
se țese pinghileul sau cum se în- 
struțează pălăriile...

Perspectivele 
unei dezbateri: 
perfecționarea 

activității artiștilor 
amatori

cu dragoste trebuie să o transmi
tem urmașilor noștri".

Cînd la Hoteni se încheia Tin
jaua, cînd ceterașii își stingeau 
sunetele, la Baia Mare discuțiile 
celor care participau la masa ro
tundă intitulată Pledoarie pentru 
folclorul autentic — acțiune orga
nizată 'sub auspiciile Asociației 
oamenilor de artă, în cadrul unui 
serial de dezbateri realizate în ci- 
teva zone folclorice de tradiție — 
atingeau miezul problemei : folclo
rul adevărat trebuie transmis tine
rei generații prin toate canalele 
posibile de informare. „Peste un 
an, instituția noastră, spunea Ro
mulus Roman, directorul ansam
blului profesionist de cîntece și 
dansuri „Maramureșul" — împli
nește 25 de ani de activitate. Avem 
o experiență ! în general, 300 de 
concerte, spectacole sînt susținute 
într-un an și premiile la edițiile 
anterioare ale Festivalului „Cîn- 
tarea României", sau aplauzele în 
S.U.A.. Canada, R.P. Chineză etc., 
sau invitațiile pe care le primim 
din toate colțurile țării, pentru că 
aproape tot timpul sîntem în

s-ar putea face : foarte multe in
stituții ar trebui să nu-și precupe
țească efortul. Cum se educă, de 
pildă, publicul de mîine 7“

O profundă lecție 
de educație

Intr-adevăr: 6e educă publicul 
de mîine în dragoste și respect 
pentru tezaurul de folclor ro
mânesc ? Ce face școala pentru 
ca elevii să înțeleagă, să cunoască 
și să iubească foclorul ? Multe 
s-au spus, lucruri adevărate la 
masa rotundă a băimărenilor. Am 
aflat de . entuziaști dascăli, care 
sînt cunoscuți în tot Maramureșul, 
exemplu pentru strădania lor. în 
zona Lăpuș, Gheorghe Leșe instru
iește șase coruri, dintre care două 
de școlari, formații care au în re
pertoriu mai ales prelucrări folclo
rice. La ' Șomcuta Mare, Vasile 
Nistor este unul din bunii cunos
cători ai folclorului coregrafic din 
Chioar. Nu mai vorbim de Valen
tin Băințan care dirijează celebrele

La Hoteni era tocmai vremea 
sărbătoririi celui mai vrednic din 
sat, a celui care a ieșit primul cu 
plugul la cîmp ; adică : Tînjaua — 
sărbătoare populară la care vin cu 
mic cu mare de pe tot cuprinsul 
Maramureșului. Ceremonialul, ca- 
ntotdeauna, s-a respectat și toată 
suflarea s-a bucurat de fiecare 
moment : cînd cei 10 flăcăi zdra
veni s-au înhămat la teleguța 
ce urma să-1 poarte pe „cel mai 
vrednic" și in pragul casei lui i-au 
spus vorbe de urare ; cînd au 
ajuns la brazdă și și-au promis ca 
rodul să fie bogat cit se vede cu 
ochiul, cînd l-au dus pe eroul 
satului cu alai de cîntec să-și spele 
fața la riu... Tinjaua, la fel ca 
Sîmbra oilor, e sărbătoarea pri
măverii. Zadiile fetelor străluceau 
scăldate in roșu și negru, căme
șile băieților păreau mai albe de- 
cil albul obișnuit, iar cintecele lor, 
mai ales cînd spuneau : „Rupe-s-ar 
arcușu-n tri și grumazu ceterii !“ 
— erau neîntrecute. Mii de moro- 
șeni au dus alaiul spre locul in 
care îi așteptau taraful din Leor- 
dina și dansatorii din Berbești, 
băieții din Petrova și ceterașul 
Gheorghe Cioacă din Vad Mara
mureș, Tite Anuța din Săpînța, 
care deapănă acel inconfundabil 
cîntec cu noduri, artiștii amatori 
din Sighet (ansamblul „Mara"), 
care au . desfășurat ceremonialul 
„La stînă", cu măsurișul laptelui 
pe cairîmb, cu. etalarea ștergarelor 
măiestrit țesute...

De la Cicîrlău la Hoteni, de la 
Hoteni la Berbești, de la Berbești 
la... Ar fi trebuit ca timpul să stea 
pe loc și în fiecare sat să putem 
zăbovi și să putem vorbi cu cei 
ce știu a respecta tradițiile stră
moșești. Pe Ștefan Rednic, învăță
tor din Berbești, l-am întîlnit la 
Tînja. Venise eu copiii lui, adică 
cu elevii lui, mai bine-zis cu una 
dintre formațiile de dansuri pe 
care le instruiește și cu care de 
ani de zile obține premii la edițiile 
„Cîntării României". Spunea că 
învârtită, jurelul sau jocul lui Vili 
sînt învățate de feciorași într-o 
clipă. El le-a aflat de la uncheșii 
Codrea Petru, Codrea Dumitru, 
care au peste 80 de ani, în formula 
lor veche, și tot așa le-a arătat 
elevilor lui. „Cum altfel se trans
mite folclorul ? Numai că, dacă 
noi, aici — se destăinuia Ștefan 
Rednic, îl simțim așa cum este el 
de secole, și-l redăm fără adaosuri 
supărătoare, aflați că tare ne mi
nunăm cînd vedem pe la televizor 
cintecele și jocurile noastre redate 
de către cine știe ce formații — 
fie ele și cu pretenții — în culori 
și nuanțe cu totul străine graiului 
moroșenesc. Așa cum ii vedem pe 
unii interpreți cîntînd ca-ntr-o anu
me zonă folclorică, dar îmbrăcați 
in costume din altă parte de țară 
sau pe unii soliști depănînd o 
doină, cam operetistic. Am moște
nit o comoară de cîntece pe care

Evoluează corul din Șomcuta Mare
Foto : A. Fărcaș

turneu, răsplătesc efortul artiști
lor. Dar. vedeți, specialiștii noș
tri caută, cercetează, se docu
mentează pentru culegeri folclo
rice. adună mereu cite ceva nou, 
fac să strălucească toate zonele, 
toate subzonele folclorice ale a- 
cestui colț de țară". „Așa este, 
adăuga maestrul coregraf Valeriu 
Buciu. Ansamblul trebuie să valo
rifice și zona Bihorului și cea so- 
meșeană, și Țara Zarandului, de 
care m-am ocupat în ultima vreme. 
Am cules, spre exemplu, din Șicula, 
Gurba. Chereluș, Ineu, Apateu — 
pași de dans de o rară frumusețe. 
Am studiat familia de dansuri „Ar
deleana", cadența înfierbîntată de 
la „Ramoșe", am ascultat suita de 
cintece „Mănînțel", am văzut mi
nunatele costume din Șicula — 
Ineu... Cite comori ! Astfel, pentru' 
faza finală a Festivalului național 
„Cîntarea României", ediția 1983, 
spectacolul se va numi „La horă 
în sat" și va avea ca moment- 
cheie suita din Țara Zarandului. 
Noi vedem jocurile și cintecele așa 
cum se deapănă ele prin sate, prin 
comune, din bătrini. Le aducem Ia 
lumina reflectoarelor și le propu
nem tuturor, spectatori de toate 
virstele, să le cunoască, să se 
apropie de ele, să le înțeleagă 
sensurile". „Oamenii, ne văd pe 
scenă, ne ascultă discurile — com
pletează Alexandru Viman, diri
jorul ansamblului, autor a sute de 
înregistrări, a peste 30 de discuri — 
sint atenți la felul cum nuanțăm 
culorile, cum îmbinăm instrumen
tele în oricare moment al concer
telor noastre ; bineînțeles că alt
fel sună tarafurile sătești și altele 
sînt pretențiile unui ansamblu 
profesionist, dar efortul nostru este 
de a reda bogăția și diversitatea 
folclorului acestor zone și a nu ne 
îndepărta de la adevăr. Ascultați 
discul în care prezentăm Tinjaua, 
Sinzienele de pe Valea Vișeului, 
Botejeaua de pe Iza, Sărbătoarea 
nepoatelor etc., și o să vedeți că 
strădania nu este fără rezultat. Tot 
bagajul de cîntece, de datini, de o- 
biceiuri de pe meleagurile noastre 
încercăm să-l aducem pe.scenă me
reu proaspăt, plin de tinerețe. Dar 
să știți că pentru folclor încă multe

coruri țărănești din Finteușul 
Mare și Ardusat. de Vasile Pop 
din Desești — sufletul ansamblu
lui folcloric sătesc, de Mihai 
Costin și grupurile vocale din 
Sarasâu și Săpînța. „La această 
ediție a Festivalului național ..Cîn
tarea României" — afirma Ion Pop, 
vicepreședinte al Comitetului jude
țean de cultură și educație socialistă 
Maramureș, s-au înscris peste 1 000 
de amatori. Mai pregnant ca la alte 
ediții s-au văzut căutările, cercetă
rile folclorice : femeile din Drago- 
mirești au venit eu un expresiv 
tablou despre tradițiile de viață, 
de muncă ; au strălucit corurile 
din Șomcuta, Ardusat, Moisei, ta
rafurile din Leordina, dansurile 
codrenești ale căminului cultural 
Mireșul Mare, sînt mai bine in
vestigate zonele Lăpuș. Codru și 
Chioar. Dar există și sate cu tra
diție, dar cu o palidă prezență, 
precum Hideaga, Vișeul de Jos, 
Libotin (unde altă dată răsunau la 
unison 80 de glasuri de bărbați), 
Suciu de Sus — unde exista un 
fantastic cor... Se vede clar că sa- 
tel'e, comunele în care există mari 
entuziaști, iubitori de folclor, în
drăgostiți de arta corală — ies în 
rindul întîi. Dar cercetarea folclo
rului, stimularea elevilor, educația 
prin școală, prin Casa pionierilor, 
activitatea Societății profesorilor 
de muzică în acest sens rămin 
probleme deschise. Așa se explică 
de ce în Oaș, pinghileul a ajuns 
minijupă, că unele bluze sint 
decorate cu paiete, că unii copii 
încă nu știu a deosebi cintecele 
Chioarului de cele ale Lăpușului, 
costumele codrenești de cele oșe- 
nești". „Educația prin cîntec, apro
pierea de folclorul autentic sînt 
obiective ale casei de cultură 
— opina și directoarea Claudia 
Zainea. S-ar putea face însă 
mai mult dacă unitățile economice 
ar îndruma tineretul spre casa de 
cultură, dacă filiala •centrului de 
cercetări pentru problemele tinere
tului s-ar preocupa de educația 
tineretului prin artă, ar colabora 
cu noi, pentru că, vedeți, transferul 
de la sat la oraș nu este un act 
formal, procesul de educație este 
adine și important și trebuie avută

In vedere capacitatea de recepțio- 
nare a noului pe care o are tine
retul. Dau un exemplu : tineretul 
are de învățat o frumoasă lecție de 
folclor dacă urmărește spectacolul 
ansamblului „Maramureșul". Dar 
de ce pe lingă acesta se strecoară 
chiar aici, pe scena casei de cul
tură, încropelile unor trupe anoni
me sau. mai grav, improvizațiile 
unor nume cunoscute ? Nu de mult, 
un cîntăreț din Cluj-Napoca a 
apărut pe scena noastră într-o 
stare deplorabilă ; alții oferă 
spectacole improvizate și nici nu 
putem să le vedem programe
le înainte, pentru că vin prin 
A.R.I.A. și ne spun că au toate a- 
probările". „Nici măcar — comple
tează regizorul tehnic Adrian Cerbu 
— nu putem să-i oprim pe unii să-și 
vîndă pozele sau bluzele pe care 
sînt imprimate figurile lor ! Și 
atunci tineretul nostru ia contact 
cu „arta" unor interpreți care deși 
sînt talentați aleargă după cîștiguri 
cu orice preț. Este știut, un „cap de 
afiș" face săli pline. Buun ! Atunci, 
acel „cap de afiș" trebuie să nu 
coboare sub nivelul numelui pe 
care-1 are și 6ă nu-și permită să 
înșele mai ales publicul tînăr. 
Avem o formație artistică model, 
aici, la Baia Mare, și bucuria 
noastră, a celor care ne ocupăm de 
viața culturală băimăreană, este ca 
să invităm tineretul numai spre 
reprezentații de valoare".

Ipostaze 
contradictorii - 

o singură concluzie
Pe scena casei de cultură, din 

cînd în cînd (dar spre tristețea 
noastră nu chiar foarte rar I), nume 
„mari" dezamăgesc publicul... In 
timp ce Tînjaua îți bucura sufle
tul prin adevărul și frumusețea 
ceremonialului, la tîrgul din deal, 
care se voia un autentic tîrg ță
rănesc se vindeau cu succes bluze 
„disco" sau „ABBA", mochete sin
tetice pe care erau pictate scene, 
„faimoasele" scene cu „Răpirea din 
Serai", cărți de joc, trompetele de 
plastic, sacoșe de plastic „Las Ve- ' 
gas" sau „Las Palmas" (nu are 
importanță, pentru că erau la fel 
de stridente)... In timp ce învăță
tori precum Ștefan Rednic din 
Berbești învață copiii din clasa I 
cum sint pașii de invi-rtită. sint 
alte numeroase școli in care — 
gîndind la nestematele folclorului 
maramureșean — nu se intimplă 
nimic...

...Ipostaze contradictorii care duc 
la o singur^ concluzie : dezintere
sului față de valențele procesului 
educativ în toate formele lui de 
manifestare trebuie să i se pună 
stavilă. Nu este timp pentru 
abdicări de la educație, mai ales 
de la educația prin artă, prin 
cîntec. prin tezaurul de fol
clor românesc. Și, ca o replică fer
mă : „lecția deschisă" oferită de 
ansamblul profesionist de cîntece 
și dansuri „Maramureșul" : Ale
xandru Viman și-a strunit orches
tra, Valeriu Buciu și-a adunat 
dansatorii, și rind pe rînd au de
pănat dansul de pe Someș, un 
oșenesc cu țîpurituri în care bă
ieții își țineau mîndri dopurile în- 
struțate, jocul fetelor de pe Chi
oar... — modele de măiestrie a de
senului coregrafic rom'ânesc, a ar
moniilor și culorilor orchestrale. 
Plin de spirit a sunat cîntul tără
gănat, despre vorbele satului, al 
Vioricăi Groza, iar rapsozii Nicolae 
Griguță și Ion Pop și-au strunit 
cetera și zongora pentru cîteva 
fierbinți țipurituri. A fost rindul 
lui Nicolae Sabău să rostuiască 
limpede, cu căldură frazele, să con
vingă povestind despre Mara, des
pre turmele Gutîiului, despre cum 
cresc coconii și cum torc fetele ta
ierul, ca nimeni altele — „pictind" 
de fapt un minunat tablou al pla
iurilor maramureșene. Iar cînd 
Angela Buciu a depănat o doină, 
simțeai că trebuie să-ți ții respi
rația pentru -o clițoă, pentru că în 
glasul ei, rotunjit din tonuri grave 
și adinei, erau așezate „tăt Mara
mureșul". toate horele, toate culo
rile costumelor care-ți odihnesc 
ochii și-ți dau bucuria sufletului... 
Cu alte cuvinte, un crimpei din- 
tr-un spectacol, dintr-un concert — 
o „lecție deschisă" despre tezaurul 
de folclor românesc, despre vitali
tatea creației noastre populare.

Smaranda OȚEANU

Formațiile coregrafice 
de amatori 

în faza republicană
Ultimele zile au dă

ruit sălii „Rapsodia 
Română" din Capitală 
un public atent, exi
gent, corect cu fiecare 
colectiv participant la 
etapa bucureșteană în
chinată formațiilor co
regrafice (urmind Su
ceava și Mediaș), din 
cadrul fazei republi
cane a Festivalului 
„Cîntarea României" ; 
un public care, timp 
de cinci zile, a apre
ciat pregătirea artiști
lor amatori, a miilor 
de artiști", marele 
spectacol începînd de 
la primele ore ale di
mineții și stingîndu-se 
uneori după miezul 
nopții ! 350 de forma
ții participante — an
sambluri foclorice. de 
cîntece și dansuri, de 
datini și obiceiuri 
străbune, colective de 
dans tematic, modern, 
balet clasic etc. — 
și-au spus, așadar, cu- 
vîntul.

„18 județe ale țării
— spunea prof. 
Nicolae Nistor, in
structor la C.C.E.S.
— au fost reprezenta
te aici, în sala „Rap
sodiei Române" ; peste 
10 000 de artiști ama
tori din întreprinderi, 
instituții, unități mili
tare, așezăminte de 
cultură... veniți din 
Tulcea, Gorj, Dolj, Ti
mișoara, Dîmbovița, 
Teleorman etc. și mu
nicipiul București.
Acum, în finalul ma
nifestării, putem for
mula cîteva concluzii : 
se remarcă o ereștere 
calitativă a formulelor 
de spectacol, de pre
zentare a acestor ge
nuri, ceea ce denotă că 
etapele de preselecție, 
mai ales cea județea
nă, au avut o exigență 
sporită. De fapt, aici, 
la București, publicul, 
juriul au urmărit în 
principal cinci zone 
folclorice ale tării și, 
spre satisfacția tutu
ror. destul de nume
roase au fost momen
tele de adevărată 
artă".

Iată cîteva secvențe 
din această amplă și 
generoasă întrecere.

...Un dans modem —
— protagoniste : tine
re eleve de la Școala

populară de artă din 
Drobeta-Turnu Seve
rin ", un joc de fe
mei presărat cu stri
gături, un dialog al 
generațiilor propus de 
ansamblul căminului 
cultural Obirșia Clo- 
șani din Mehedinți ; 
un moment de balet 
clasic lansat de for
mația Casei de cultură 
a sectorului 3... Cum 
să nu fie aplaudate 
momentele de dans 
tematic : „Balada har
nicelor miini" (Casa 
de cultură din Reșița, 
instructor Gheorghe 
Ștefan) sau „Apoteoze" 
(echipa de la între
prinderea mecani
că Plopeni-Prahova), 
„Arborele vieții" (Casa 
de cultură a sindicate
lor din Ploiești). 
„Două viori" (între
prinderea de confecții 
Brăila) etc. sau ritmul 
de dans modem al 
interpreților de la 
Casa de cultură din 
Lugoj, dacă acestea au 
fost inspirat gîndite și 
expresiv redate de ar
tiștii amatori, membri 
ai formațiilor respec
tive ?

„într-adevăr — spu
nea maestrul coregraf 
Theodor Vasilescu, ar
tist emerit, președin
tele juriului acestei 
prestigioase competiții 
— s-au detașat evident 
momentele reușite de 
dans tematic, de dans 
modern sau clasic, dar 
marile satisfacții au 
venit tot din partea 
ansamblurilor foclori
ce, de datini și obi
ceiuri străvechi, care 
au știut a vorbi despre 
folclorul autentic. în 
acest sens pot spune 
că desfășurarea de for
țe artistice a fost im
presionantă. Multe 
formații au demonstrat 
preocuparea lor de a 
se apropia de faptul 
folcloric adevărat, au 
arătat că în răstimpul 
de la ultima ediție și 
pină acum s-au docu
mentat la vatra sa
tului. la locul de 
obîrșie. Și nu numai 
pentru pașii de joc, să 
spunem, oltenești, 
muntenești, moldove
nești..., ci pentru crea
rea atmosferei speci
fice locului respectiv

în care se desfășoară 
de obicei cîntul și dan
sul popular".

Alte secvențe din 
izbutita manifestare 
culturală :

Pe scenă, formația 
mixtă a căminului 
cultural din comuna 
Traian (Teleorman) ; 
la fel ca și artiștii din 
Petrești (Dîmbovița), 
ei au propus cu sim
plitate. direct, o defi
lare a lăzilor de zes
tre : fetele poartă pes
telci roșii, fiecare mă
iestrit țesută în alte și 
alte desene, iar băieții
— cămeși albe cu briie 
roșii, costume în
tr-adevăr descoperite 
prin lăzile bunicilor 
lor... O încintare ! Că
lușarii căminului cul
tural din Contești 
(Teleorman) lansează 
jocul „Călușul", iar 
vecinii lor din comuna 
Frumoasa desfășoară 
obiceiul propriu-zis ; 
poate pentru prima 
oară pe o scenă de 
concurs, reprezentan
ții Casei de cultură 
din Giurgiu au poves
tit obiceiul „Gurbanu!"
— ritual agrar despre 
pregătirea pămintului 
din primele luni ale 
anului. Să mai amin
tim alte cîteva mo
mente impresionante, 
cu conștiința că și al
tele meritau să fie 
consemnate : ceremo
nialul de nuntă pre
zentat de ansamblul 
aromân de la Casa de 
cultură din Slobozia 
și nunta crașo-veneas- 
că realizată de cămi
nul cultural din Cra- 
colici (Caraș-Severin).

„S-ar putea da mul
te exemple de artă 
autentică, dar — adau
gă Theodor Vasilescu
— concluzia este una 
singură : creșterea ca
lității acestor înicro- 
spectacole folclorice, 
apropierea de adevărul 
folcloric. capacitatea 
de a crea, în majori
tatea cazurilor (aceas
ta nu înseamnă că nu 
am văzut și momente 
operetistice, superfi
cial gindite), o at
mosferă specifică fol
clorului zonelor res
pective."

S. MARIA

„Călușarii" - străvechi joc popular românesc s-a bucurat statornic 
de aplauze la scenă deschisă în cadrul manifestărilor Festivalului național 

„Cîntarea României"
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DIVERS I

încercăm la altă unitate, în Piața 
Chibrit.

B B B B BBBBBBBBBBB

Soarele din... 
asfalt

Oamenii muncii de la secția 
de drumuri județene Topolog, 
din județul Tulcea, au conceput 
și realizat o instalație solară 
pentru prepararea mixturilor 
asfaltice. Captatorul solar are o 
suprafață de 169 metri pătrați și

1a fost construit, în cea mai mare 
parte, din materiale recuperabi-
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Vorbele din titlu nu au fost ros
tite in mod explicit. Ele ne-au fost 
sugerate însă de constatările făcute 
în calitate de reporter, substituit ce
lei de solicitant al unor lucrări de 
reparații sau transformări, în unită
țile profilate pe îmbrăcăminte, în
călțăminte și marochinărie din Ca
pitală.

Căutăm în „Ghidul unităților de 
prestări servicii" acele adrese care 
ne interesează. Adică unitățile unde 
omul poate, cu ajutorul priceperii 
meșterului, să readucă „în modă" o 
haină, să ajusteze său să lărgească 
un costum, să aducă o pereche de 
pantofi, în stare să mai suporte un 
sezon, să coasă alte minere unei 
genți de voiaj ori să înlocuiască o 
închizătoare defectă la un geaman
tan. Sint servicii de care orice om 
poate avea nevoie, pentru că nimeni 
nu e dispus să arunce lucruri ce mai 
pot fi întrebuințate. Dealtminteri, 
după cum ne declară tovarășa Maria 
Gherghina, vicepreședintă a Uniu
nii cooperativelor meșteșugărești de 
confecții, încălțăminte și prestări ne
industriale din municipiul București, 
se acordă o mare atenție sectorului 
de reparații, pornind tocmai de la 
însemnătatea lui pentru cetățeni.

„EU SÎNT CROITOR ! NU MA 
OCUP CU REPARATUL HAINE
LOR !“. ...Pornim la drum avînd ca 
„recuzită" un taior, o pereche de 
sandale și un cordon, toate necesi- 
tînd reparații. Ne ocupăm, mai întii, 
de taior, ale cărui mîneci trebuiau 
refăcute într-o linie modernă. Ne-am 
închipuit că. de vreme ce în „ghidul" 
amintit nu figurează unități ce fac 
reparații pentru confecții feminine, 
ne putem adresa oricărui atelier de 
croitorie. Intrăm, mai întîi, într-o 
elegantă unitate de pe Calea Doro
banților 135.

— Noi executăm numai comenzi — 
ne spune meșterul. Sau, dacă vreți, 
avem confecții gata făcute. Repara
ții nu facem !

— Modificare de mîneci 7 Cum 
să nu I

— Cînd va fi gata ?
— Cel mal devreme peste două 

săptămîni...
Nu dezarmăm și căutăm o unitate 

mai puțin elegantă, cu o firmă mai 
modestă, pe o arteră de circulație 
mai dosnică. O găsim pe strada Col- 
ței 1. Așteptînd să ne vină rindul, 
intrăm in vorbă cu Vestița Jumuga,

te zone ale orașului, ba chiar și din 
provincie. Nu poți să nu te întrebi 
de ce zecile de unități de croitorie, 
care împînzesc orașul, nu fac și re
parații. Indicații în acest sens există, 
dar unii meșteri continuă să refuze 
asemenea solicitări, punîndu-i pe 
clienți pe drumuri. Să rămînă această 
problemă chiar la latitudinea unită
ților 7

PARTICULAR... SUB FIRMA 
COOPERATIVEI, Ne-am ocupat apoi 
de reparația sandalelor. De data a-

Am vizitat, în continuare, mai 
multe unități de reparat încălțămin
te. Așa am putut constata că ter
menul de trei zile pentru o simplă 
pereche de flecuri este... un fleac. 
Se poate lungi și o săptămină. în 
oraș sînt 95 de asemenea ateliere, 
dar, judecind după numărul mare 
de solicitări, se poate trage conclu
zia că ar fi nevoie de mai multe. O 
simplă cercetare a bonierelor arată 
că oamenii vin în centru pentru re
parații dintre cele mai mărunte.

Cit de căutate sînt atelierele de 
reparații in domeniul marochinăriei 
ne-am dat și mai bine seama 
în unitatea cooperativei de profil 
din Calea Moșilor 88, profilată 
pe reparat articole de voiaj. (Sint 
trei în tot Bucureștiul I). L-am 
întîlnit aici pe Ilie Silvestru, care 
locuiește tocmai în strada Dru
mul Taberei 120. „Sînt două luni de 
cind caut o unitate care să-mi repa
re închizătorul acestui sac de voiaj 
de care am multă nevoie — explică.

lucrărilor care „fac" planul mai ușor, 
produselor „de gata", comenzilor cu 
valori mai mari.

Meșterul bun prelungește viața și utilizarea obiectelor...
...Dar cum este respectată această înțelepciune simplă în unități prestatoare 

de servicii ale cooperației meșteșugărești?

din strada Girniței 2, bloc 52, adre
să aflată tocmai în cartierul Ber- 
ceni. „De o săptămină caut un ate
lier care să-mi repare canadiana 
asta — ne spune. E nouă, dar din 
greșeală am ars-o. Am întrebat în 
zeci de unități din cartierul meu și 
din centru. Peste tot am fost refu
zată. Aici am avut noroc". într-o ju
mătate de oră a plecat cu jacheta 
reparată. îl intrebăm pe Mihai Ale
xandru, responsabilul unității, dacă 
activitatea de reparații este renta
bilă.

— Foarte rentabilă. Ieri, de pildă, 
am încasat peste 2 100 lei numai din 
lucrări mărunte, cu valori mici. Fa
cem și haine de comandă, dar nu re
fuzăm reparațiile. Și ele sînt nece
sare oamenilor.

Aruncăm o privire pe adresele din 
bonier. Sînt din cele mai îndepărta-

ceasta am mers la sigur : unitățile 
de reparații pentru încălțăminte sînt 
distincte de cele de comandă. După 
prima încercare, am și rămas fără 
„recuzită". Și iată cum. în unitatea 
de reparații a cooperativei „Arta în
călțămintei" din bulevardul Bucu
reștii Noi nr. 64 intrăm pe un schimb 
de replici, am zice — dur. Constan
tin Gheorghe din strada Aeromode- 
lului 36 venise pentru a treia oară 
să-și ia pantofii, dați la pingelit. I 
se dăduse termen o săptămină, dar 
trecuseră două și pantofii tot nu 
erau gata. Meșterul ne examinează 
sandalele. „Se face, zice el, însem- 
nîndu-le cu cretă pe tălpi. Vă costă 
100 lei".

— Poftim suta — spunem — da- 
ți-ne bonul.

— Nu vă dau bon. Le fac „fără" 
(ca un particular sub firma coope
rativei).

VOIAJUL NEDORIT AL ARTICO
LELOR DE VOIAJ. în final, a venit 
și rindul cordonului, care necesita o 
cusătură. în Calea Dorobanților 155 

, găsim .solicitudinea necesară, dar nu 
; și soluția de lipit, fără de care nu se 

putea coase. Și chiar dacă ar fi exis
tat adezivul necesar, operația tot nu 
s-ar fi putut face, pentru că acul 
mașinii de cusut ar fi distrus cor
donul. Am reținut însă că. în răs
timpul cît am stat în această mică 
unitate, clientele care au intrat au 
venit să aducă fel de fel de obiecte 
la reparat, nu să cumpere „de gata" 
poșete ori sacoșe. Un argument în 
plus pentru a se organiza mai bine 
aceste servicii : în imediata apropie
re se află o altă unitate de marochi
nărie, numai cu vînzare, iar în zonă 
există o sumedenie de magazine care 
au în profilul lor desfacerea unor 
astfel de mărfuri.

Și unde n-am întrebat 7 La noi In 
cartier, în Militari, pe strada Dio- 
nisie Lupu, pe strada Doamnei, pină 
cînd cineva m-a trimis aici". Un alt 
cetățean, Pavel Victor, venise cu un 
geamantan tocmai din Floreasca. 
Unii clienți 1 fac drumul degeaba. 
Anumite tipuri de închizători, ca și 
fermoarele, lipsesc din unitate, incit 
solicitanții sînt trimiși întîi să și le 
caute singuri prin magazine. „Ce să 
facem 7 — se scuză lucrătorul. Nu 
stăm prea bine cu aprovizionarea. 
Depozitul cooperativei se ocupă mai 
întîi de cei care realizează produse 
noi. Abia după aceea vin atelierele 
de reparații".

Exemplele de mai sus, ca și multe 
altele ce ar mai putea fi amintite, 
arată că reparațiile nu se bucură de 
prea mare trecere la conducerile coo
perativelor meșteșugărești. Ele cad 
pe un plan secundar, cedînd locul

Două procente sînt revelatoare în 
acest sens : la croitorii, reparațiile 
și transformările reprezintă doar 5 
la sută din încasări, iar la încălță
minte — 30 la sută. Lucru explica
bil : in București există 265 de ate
liere de croitorie care, toate, ar tre
bui să execute reparații, dar nu o 
fac ; din cele 152 unități de încăl
țăminte. numai 95 fac asemenea lu-r 
crări ; doar 30 de marochinării din 
cele 68 existente primesc să și repare 
diferite obiecte, ele vinzînd cu pre
cădere produse gata confecționate. 
Multe unități au devenit magazine 
de desfacere, nu ateliere meșteșugă
rești, cu ajutorul cărora oamenii 
să-și asigure reparațiile, mari sau 
mici, de care au nevoie. Specialiști 
de primă mină — cum sint St. Con- 
stantinescu de la unitatea de maro
chinărie din Calea Dorobanților, cu 
49 de ani vechime in meserie și multi 
alții — au fost aduși în situația de 
a deveni... simpli vînzători. Cum este 
de acceptat o asemenea situație, în 
condițiile in care, după cum ni s-a 
spus, extinderea rețelei de unități, 
dezvoltarea serviciilor sînt împiedi
cate de lipsa unor lucrători califi
cați ?

Ar mai fi de semnalat necesitatea 
de a se analiza posibilitatea unei 
mai bune stimulări a meseriașilor 
care execută reparații, incit aceștia 
să fie cointeresați în mai mare mă
sură să răspundă la solicitările cetă
țenilor. Dar, dincolo de toate motivă
rile — obiective sau subiective — se 
află lipsa de interes a unor coopera
tive pentru acest gen de lucrări, 
mentalitatea unora că e „degradant" 
să te ocupi de reparații. Și stările de 
fapt, și mentalitățile își așteaptă cu
venitele... reparații.

Rodica ȘERBAN

le. El asigură o reducere a con
sumului de combustibil la sta- 

i de preparare din Topolog cu 
aproape 40 la sută. Ba, mai 
mult, mărește fiabilitatea insta
lațiilor. lată că soarele poate să 
„producă" și... asfalt.

IS'Ul 
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I Viraj stopat
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Giurgiu, 
Noaptea, 

cu aceeași autobasculantă, Ion 
Dinaci mergea la furat. Se „spe
cializase" în sustragerea de bu
telii de aragaz din case cu uși 
deschise sau neîncuiate.

De la butelii, pe care le și 
vindea urgent unor amatori de 
chilipir, Ion Dinaci a trecut la 
furturi de bani. De unde? Tot 
din locuințele neincuiate ale ce
lor care, in loc să-și păstreze 
banii pe un libret de economii 
sigur și garantat, și-i „puneau 
la ciorap", cum se zice. Intr-un 
șifonier al Măriei T. din Vidra, 
Ion Dinaci a „găsit" 10 500 lei, 
iar intr-o casetă de lemn in 
casa lui Marin R. din Corne'? 
— 30 000 lei. Dar „lovitura" căa>. 
mare a dat-o la Tudor S. din 
Grădinari, căruia i-a „ușurat" 
salteaua patului de 80 000 lei.

Fără discuție, făptașul își va 
primi pedeapsa cuvenită, dar 
dacă păgubașii ar fi dovedit un 
plus de atenție și prudență în 
modul de a-și asigura locuințele 
și a-și păstra bunurile, 'nf-ar fi 
dat apă la moară atitor infrac
țiuni. (

Ziua lucra la balastiera 
Grădinari, județul 
pe o autobasculantă.

de 
re- 
lui

Ultima isprava
Din caracterizarea făcută 

conducerea întreprinderii de 
parații auto Tîrgu Mureș
Alexandru Roman: „indiscipli- 
nat la locul de muncă, venea 
la serviciu sub influența bău
turilor alcoolice, lipsea adeseori 
nemotivat".

Ultima ispravă a lui A.R. 
ne-o relatează procurorul Mir
cea Pașca. Intr-o zi și-a invi
tat un coleg, I.N., la un pahar 
de vorbă la un local. Acesta l-a 
refuzat, pe motiv că merge \ la 
lucru în schimbul de noapte. 
Dar A.R. nu s-a. lăsat. A luat un 
litru de vin și l-a băut, la locu
ința prietenului. Cînd acesta i-a 
spus că trebuie să plece la 
muncă, A.R. s-a simțit ofensat 
și a început să-l ia la bătaie. Și 
atîl de rău l-a bătut, incit au 
fost necesare complicate inter
venții chirurgicale pentru a fi 
salvat.

Făptașul a fost condamnat la 
7 ani închisoare și 3 ani inter
zicerea unor drepturi, iar re
cursul inculpatului a fost res
pins de Tribunalul Suprem, i; ' <
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Doi oameni in toată firea — 
Nicolae Florea și Maxim Ga- 
vriloaie din comuna Rebra, ju
dețul Bistrița-Năsăud — și-au 
făcut rost de un cablu lung de 
zeci de metri cu care au plecat 
pe malul riului care străbate a- 
șezarea să dea iama printre 
păstrăvi. Au conectat cablul la 
rețeaua de înaltă tensiune și 
l-au aruncat in apă, dar păs
trăvi n-au mai apucat să pescu
iască. Cei doi au fost electro
cutați.

Ciobanul care și-a 
pierdut cinstea

Intorcindu-se de la Fălciu, 
unde vinduse niște brînză, Relu 
Pană, cioban din Murgenii 
Vasluiului, a trecut și prin sa
tul Rinzești. Văzînd in curtea 
unui cetățean cîteva oi de toată 
frumusețea, ce și-a zis? 
păcat să mă intorc cu mina 
goală acasă?". A zis și a ș- 
șfăcat cinci oi, cu miei ' 
plus un aparat de radio 
bil. Să nu se plictiseasc. 
bil, pe drum. Dar n-a :■■■'■■. avut 
timp nici să se plictisea. :ă, nici 
să asculte muzică. Acum fluie
ră a jale balada ciobanului care 
și-a pierdut... cinstea.

Pe scurt

„Nu-i
;n- 
tot, 

orta- 
roba-

© După ce și-a parcat și și-a 
lustruit autoturismul, cu iscu
sință și migală, că puteai să-ți 
răsucești mustața in „luciul" 
său, I.C. din cartierul Ost.roveni 
— Rîmnicu Vilcea s-a dus in 
apartament să aducă prelata pen
tru timpul nopții. Cind a coborit, 
a zărit la volan un tînăr (Nica 
Nicolae) incercind cu niște sirme 
să pornească motorul. L-a por
nit. Dar spre miliție.
• Lui Aurel Bucă din comu

na Gogoșu — Mehedinți nu-i 
place munca. Curios este că și 
fiul său suferă de aceeași boa
lă. Ca-n zicala cu așchia care 
nu sare departe de trunchi...
• Vinzînd băuturi alcoolice, 

consumate „la botul calului" in- 
tr-un magazin care nu era pro
filat si autorizat pentru așa ceva, 
gestionarul din satul
Strei, județul Hunedoara, a 
amendat cu 10 000 de lei. 
apucat... amețeala.

Bretea- 
fost 
L-a

Rubrică realizată de
Petre POPA 
cu sprijinul 
corespondenților „Scînteii
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* Sosirea delegației Partidului de Stinga-
Comunistii din Suedia»

' Miercuri seara a sosit la București 
delegația Partidului de Stînga-Co- 
muniștii din Suedia, condusă de 
tovarășul Lars Werner, președintele 
partidului, care, la invitația C.C. al 
P.C.R., efectuează o vizită de prie
tenie în țara noastră.

VIZITA DELEGAȚIEI PARLAMENTARE DIN IRAK
Tovarășul Ștefan Andrei, membru 

Comitetului Politic Exe- 
C.C. al P.C.R., ministrul

supleant al 
cutiv al
afacerilor externe, s-a întilnit cu 
delegația parlamentară irakiană, 
condusă de Naeem Haddad, membru 
al Consiliului Comandamentului Re
voluției. președintele Adunării Na
ționale a Republicii Irak, care efec
tuează o vizită în tara noastră.

în cadrul convorbirii au fost evo
cate bunele relații de prietenie și 
colaborare dintre cele două țări, ro
lul hotărîtor pe care l-au avut în 
această privință convorbirile și înțe
legerile stabilite cu prilejul întîlni- 
rilor la cel mai înalt nivel. S-a sub
liniat dorința comună de a se ac
ționa, în continuare, pentru dezvol
tarea și mai puternică a raporturilor 
bilaterale pe multiple planuri, în fo
losul ambelor popoare, al păcii și 
securității în lume.

S-a procedat, de asemenea, la un

© SPORT ® SPORT © SPORT • SPORT • SPORT © SPORT

MÎINE, LA SIBIU, EVENIMENT AUTOMOBILISTIC

începe paliul Dunării-Dacia“
© Startul (vineri, ora 20,01) și sosirea (sîmbătă, ora 14,59) — în 
fața hotelului „Bulevard" din Sibiu ® în întrecere, peste 120 de 
echipaje din Bulgaria, R.D.G., R.F.G., Polonia, Ungaria, U.R.S.S, 

și România
Iată-ne în preziua startului uneia 

dintre cele mai cunoscute curse au
tomobilistice internaționale — „Ra
liul D mării-Dacia“, contînd ca 
etapă în campionatul european de 
raliuri, precilm și (numai pentru 
echipaje. ’in țările socialiste) in 
„Cupa p: . și prieteniei". în zona 
Sibiului. P-; m traseu in premieră, 
vineri și sîmbătă 40 de echipaje 
străine și peste 80 românești își vor 
măsura forțele (forțele lor și ale 
mașinilor respective) într-o între
cere ce se anunță de pe acum inte
resantă. plină de neprevăzut. De 
cîteva zile, cei mai multi dintre con- 
curenți se află la antrenamente de 
recunoaștere în regiunea de desfășu
rare a competiției'.

O discuție telefonică purtată ieri 
cu specialiști din comitetul de orga
nizare ne-a relevat faptul Că între 
echipajele cu șanse deosebite se 
află cele pilotînd mașini Renault 5 
Turbo (la volan doi „veterani" ai 
marilor raliuri — ungurul Ai Fer- 
jancz și bulgarul Ilia Ciubrikov), 
Talbo Peugeot Samba, Lada 1 600, 
Skoda 130 S, Golf G.T.I. 1 600, 
Porsche, Opel Ascona 400, Ford 
Escort R.S. 2 000, Trabant, Wart
burg etc. La „bursa valorilor" con
tează și mașinile românești „Dacia 
1 300“ (varianta 1310). Este drept, 
la bordul lor nu se vor a fila toți 
piloții și navigatorii fruntași, dar — 
este și părerea secretarului federa
ției, Valeriu Mitrescu — se speră 
într-o comportare onorabilă.

Selecția celor 6 echipaje repre
zentative românești (din 8 aflate în 
pre"" tire) încă nu s-a încheiat. în 
cumul nopții de ieri au avut loc 
ultimele antrenamente, astfel că de
finitivarea formației se .va face 
abia astăzi. Candidată la selecție 
sînt -următoarele echipaje : Gh. Ur- 
dea — D. Banca (de la I.A. Pitești, 
Urdea fiind pilot prioritar „B“, ca și 
Ciubrikov și Ferjancz), Fi. Matees- 
cu — M. Panaite (Unirea Tricolor

cinema
© Sfîrșitul nopții : TIMPURI NOI 
(15 61 10) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20, MIORIȚA (14 27 14) — 9; 11,15;
13,30; 15,45; 18; 20.
© Brigada diverse tn alertă : DACIA 
(50 35 94) — 9; 11,15; 13,30; 15,45-; 18; 20, 
DRUMUL SĂRII (31 28 13) — 15,30;
17,30; 19,30.
© Pintea : UNION (13 49 04) — 9,30;
11,30; 13,30; 15,45; 18; 20.
© Viraj periculos : FERENTARI
(80 49 85) — 15,30; 17,30; 19,30.
0 Omul și umbra : COTROCENI
(49 48 48) — 15; 17,15; 19,30.
© împușcat în spate : MUNCA 
(21 50 97) — 15; 17,15; 19,30.
© B.D. intră în acțiune : PRO
GRESUL (23 94 10) — 16; 18; 20.
O Domnul miliard : STUDIO (59 53 15)
— 10; )’■ 14; 16; 18; 20, FLACĂRA
(20 33 405/ v 15,30; 17,30-; 19,30.
© Carna* * ,■>»: SCALA (11 03 72) — 9,15; 
13; 16,15;‘,‘«15.

© Teatrul Național (14 7171, sala 
mică) : Filumena Marturano — 19,30; 
(sala Atelier) : între patru ochi — 19. 
0 Filarmonica ,,George Enescu" 
(15 68 75, Ateneul Român) : Concert 
simfonic. Dirijor : Mircea Cristescu. 
Solist : Ivan Monighetti (U.R.S.S.)
— 19. x
• Radioteleviziunea română (14 68 00, 
str. Nuferilor) : Concert simfonic. 
Festival Grieg. Dirijor : Iosif Conta. 
Soliști : Jorunri Marie Bratlie (Norve
gia), Elena Grigorescu, Valentin Teo- 
dosiu 19,30.
© Opera Română (13 18 57) : Demoa
zela Măriuța (premieră), La piață
— 19.
© Teatrul de operetă (14 80 11) : Silvia
— 19.
• Teatrul ,,Lucia Sturdza Bulandra“ 
(sala Grădina Icoanei, 12 44 16) : Bar- 
bul Văcărescul și Occisio Gregorii
— 19.
O Teatrul Mic (14 70 81) : Niște țărani
— 19,30.
® Teatrul Foarte Mic (14 09 05) : Stop 
pe autostradă — 20.
© Teatrul „Nottara" (59 31 03, sala 
Magheru) : Calandria — 19,30.
© Teatrul Giulești (14 72 34, sala Ma
jestic) : Arta conversației — 19; (sala 
Giulești, 14 04 25) : Incidentul — 19.
© Teatrul ,,Ion Vasilescu" (la Tea
trul Herăstrău) : Siciliana — 20,30.
© Ansamblul „Rapsodia română" 
(13 13 00) : La izvor de dor și cîntec
— 18.30.
© Teatrul evreiesc de stat (20 39 70) : 
Spectacol de folclor evreiesc — 18,30. 
© Teatrul „Țăndărică" (15 23 77) : Făt- 
Frumos din lacrimă — 18.

O Tatăl ieginei î CAPITOL (16 29 17)
— 9; 11,1b; 13,30; 15,45; 18; 20,15, la 
grădină — 21.
© Fata care vinde. flori : FESTIVAL 
(15 63 84) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20,15.
© Mitul Fedorei : SALA MARE A 
PALATULUI — 17,15; 20.
@ Adio, dar rămîn cu tine : SALA 
MICĂ A PALATULUI — 17,15; 20.
© Locotenentul Bullit, Urmărire la 
Amsterdam : PALATUL SPORTURI
LOR ȘI CULTURII — 18.
© Presimțirea dragostei : CENTRAL 
(14 12 24) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20. 
© Vraciul : FEROVIAR (50 51 40) —
8.45; 11,30; 14,15; 17; 19,45, VOLGA
(79 71 26) — 9; 11,30: 14; 16,45; 19,30.

La sosire, pe aeroportul Otopeni. 
delegația a fost salutată de tovarășii 
Ion Coman, membru al Comitetului 
Politic Executiv, secretar al C.C. al 
P.C.R.. Miu Dobrescu, membru su
pleant al Comitetului Politic Exe
cutiv. secretar al, C.C. al P.C.R., de 
activiști de partid.

schimb de păreri în legătură cu 
unele probleme ale actualității poli
tice internaționale.

La întrevedere a fost prezent Dhiab 
M. Al-Algawi, ambasadorul Irakului 
la București.

★
Miercuri, tovarășa Tamara Do- 

brin, președinte executiv al Consiliu
lui Național al Frontului Democrației 
și Unității Socialiste, a avut o între
vedere cu delegația parlamentară 
irakiană, condusă de Naeem Haddad, 
membru al Consiliului Comandamen
tului Revoluției, președintele Adună
rii Naționale a Republicii Irak.

Cu acest prilej, au fost evocate 
relațiile de prietenie dintre cele două 
țări și popoare, exprimîndu-se do- 
rința de a se dezvolta, în continuare, 
colaborarea bilaterală în folosul re
ciproc, al cauzei păcii și înțelegerii 
în lume.

(Agerpres)

București), M. Mureșan — Ad. Po- 
povici (Olimpia Cluj-Napoca), M. 
Santa — I. Santa, M. Bucur — C. 
Simeanu, M. Costinean — Gh. Bar
bu. Al. Moldovan — Gh. Marga 
(toate patru de la I.P.A. Sibiu) și 
N. Balea — I. Dicoi (A.S. Timpa- 
Brașov).

„Raliul Dunării-Dacia" cotat în 
campionatul european cu coeficient
2. are următorul itinerar : Sibiiu 
(start vineri, ora 20,01) — Șeica Mare 
— Metiș — Cornățel — Sibiu — Cis- 
nădie — Rășinari — Păltiniș — San
ta — Sibiu — Gura Rîului — Pălti
niș — Gîtu Berbecului — Sadu — 
Cisnădie — Sibiu. Traseul acesta va 
fi parcurs de 3 ori, totalizînd 854 
km. cu 34 probe de clasament. în
cheierea cursei : sîmbătă, de la ora 
14,59, în același loc ca la plecare — 
în fața hotelului „Bulevard" din 
centrul Sibiului. Odată cu respecta
rea disciplinei de rigoare pe toată 
durata cunsei și pe întreg traseul, 
publicului spectator i se recomandă 
cîteva probe-cheie, de maximă a- 
tractivitate: Păltiniș (15,4 km). Șan ta 
(15,4 km), Gîtul Berbecului (30 km — 
pe macadam, cea mai lungă probă 
de clasament !), Cheile Cibinului 
(14,8 km), Rîul Sadului (8.9 km) — 
probe în care concurenții se vor 
afla o dată sau de mai multe ori — 
cu mențiunea că, dată fiind restric
ția circulației ce o presupune con
cursul, este necesar să se ajungă din 
vreme în zonele respective.

Este notabil faptul că forurile lo
cale sibiene — colaboratoare de nă
dejde. împreună cu C.I.A. Pitești, 
C.I.P.C.M.S. București și I.P.A.S. in 
organizarea de către Automobil 
Clubul Român prin federația sa de 
specialitate, a acestei importante 
competiții sportive internaționale — 
au luat din timp măsuri și se arată 
interesate de reușita deplină, pe 
toate planurile, a celei de-a XVIII-ă 
ediții a „Raliului Dunării — Dacia".

I. DUM1TRIU

© Trandafirul galben : LIRA (31 71 71)
— 16; 18,15; 20,15.
• Cecilia : VIITORUL (11 48 03) —
15,30; 18,30»
© Șatra : FLAMURA (85 77 12) — 9; 
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; 11,15*  13,30; 15,45; 
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.
© în spațiu : VICTORIA (16 38 79) — 
9,30; 11,30; 13,30; 15,45; 18; 20.
O Program de desene animate : DOI
NA (16 35 38) — 9; 10,30; 12,15; 13,45; 
17,45.
© Bobby Deerfield : DOINA — 15,15;
19.15, POPULAR (35 15 17) — 15; 17,15;
19.30.
© Zizania : GRIVIȚA (17 08 58) — 9; 
11,15: 13.30; 15,45; 18: 20.
© Un comando pentru apa grea : 
BUZEȘTI (50 43 58) — 9,30; 12,30; 15,30;
18.30.
© Iubire fără soare : GIULEȘTI 
(17 55 46) — 9; 11,15; 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 î PACEA (60 30 85) —
15,30; 17,30; 19,30.
© Marele șarpe : FLOREASCA
(33 29 71) — 9; 11; 13; 15,30; 17,45; 20, 
TOMIS (21 49 46) — 9; 11,15; 13,30;
15,45; 18; 20, la grădină — 21,15.
© Aventură în Arabia : COSMOS 
(27 54 95) — 9,30; 11,30; 13,30; 15,30;
17.30; 19,30. GRĂDINA LUCEAFĂRUL 
(15 87 67) — 21, ARTA (213186) — 9; 
11; 13; 15; 17,15; 19,30.

Cronica zilei
Tovarășul Ștefan Andrei, minis

trul afacerilor externe al Republicii 
Socialiste România, s-a întilnit cu 
M. K. Nwako. ministrul comerțului 
și industriei din Republica Botswana.

Au fost discutate probleme ale 
dezvoltării raporturilor de prietenie 
și conlucrare româno-botswaneze, 
îndeosebi a colaborării economice, 
precum și unele aspecte ale vieții 
internaționale actuale.

★
La București s-au desfășurat, 

miercuri, convorbiri între Vasile 
Pungan, ministrul comerțului exte
rior și cooperării economice inter
naționale, și M. K. Nwako, minis
trul comerțului și industriei din Re
publica Botswana. Cu acest prilej, 
au fost identificate noi posibilități de 
dezvoltare și diversificare a schim
burilor comerciale între cele două 
țări, în principal în domeniile con
strucțiilor de mașini, agriculturii și 
in alte sectoare de interes comun.

Cei doi miniștri au semnat Acordul 
comercial dintre Guvernul Republicii 
Socialiste România. și Guvernul Re
publicii Botswana, document care 
îmbogățește cadrul juridic de des
fășurare a schimburilor comerciale și 
cooperării economice dintre România 
și Botswana.

în cursul dimineții, ministrul din 
Botswana a avut întrevederi la Mi
nisterul Industriei Construcțiilor de 
Mașini și a vizitat obiective indus
triale și agricole, prilej cu care, îm
preună cu reprezentanții ministerelor 
de resort, au fost analizate posibili
tățile realizării unor acțiuni de coo
perare în domeniile construcției de 
mașini și agriculturii.

(Agerpres)

în cîteva rînduii
• Campionatul republican de ci

clism. ce se desfășoară în cadrul fi
nalelor competiției sportive naționale 
„Daciada", a continuat miercuri cu 
proba contracronometru pe echipe, 
disputată pe șoseaua București—Pi
tești. Pe primul loc s-a clasat for
mația Dinamo I (Cornel Nicolae, 
Constantin Căruțașu, Ionel Gancea și 
Valentin Constantinescu), înregistra
tă pe distanta de 100 km cu timpul 
de 2h 11’ 48”. La juniori, pe un tra
seu în lungime de 70 km, victoria a 
revenit echipei Voința Arad (Schnei
der. Covaci, Ianoș, Boari), cu timpul 
de lh 36’ 10”.

Vineri este programată proba de 
semifond, pe un traseu în circuit pe 
strada Maior Coravu.

G Partidele din turul doi al tur
neului international feminin de te
nis de la Eastbourne (Anglia) . s-au 
încheiat cu următoarele rezultate : 
Tracy Austin (S.U.A.) — Lucia Ro
manov (România) 6—3, 6—1 ; Rose
mary Casals (S.U.A.) — Eva Pfaff 
(R.F.G.) 7—5, 6—0 ; Virginia Wade 
(Anglia) — Kathy Jordan (S.U.A.) 
6—2, 6—0 ; Hana Mandlikova (Ce
hoslovacia) — Anne White (S.U.A.) 
6—2, 6—3 ; Paula Smith (S.U.A.) — 
Betty Stove’ (Olanda) 6—1, 6—2 ;
Wendy Turnbull (Australia) — Sa
bina Simonds (Italia) 6—4, 2—6,
6—4.

• în cele 252 de partide dispu
tate în ediția trecută a cupeloir eu
ropene la fotbal au fost înscrise 730 
de goluri, rezultînd o medie de 2,89 
goluri pe meci, ceea ce reprezintă 
o scădere, mică însă, fată de se
zonul precedent, cînd media a fost 
de 2,92. S-au înregistrat 199 victorii 
(145 pe teren propriu, 52 în depla
sare si două pe terenuri neutre) și 
53 de egalități. Golurile înscrise în 
deplasare și-au demonstrat impor
tanta. aducînd calificarea în 13 ca
zuri. De șase ori aU fost necesare 
prelungiri și o singură dată s-a re
curs la lovituri de la 11 m. pen
tru a fi desemnată echipa califi
cată.

G în clasamentul „Marelui Pre
miu — F.I.L.T.". pe primul loc se 
menține tenismanul francez Yannick 
Noah, cu 1515 puncte, urmat, de 
Mats Wilarider (Suedia) — 1 324 
puncte. Jose Higueras (Spania) — 
1 154 puncte. Jimmy Connors 
(S.U.A.) — 1 085 puncte. Ivan Lendl 
(Cehoslovacia) — 999 puncte etc.

teatre

In județul Ialomița s-a încheiat
recoltarea orzului

Printr-o telegramă adresată TOVA
RĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU, 
secretar general al Partidului Comu
nist Român. Comitetul județean Ialo
mița al P.C.R. raportează că lucră
torii ogoarelor din județ au încheiat 
la 15 iunie recoltatul orzului în uni
tățile agricole de stat și cooperatiste 
pe întreaga suprafață.

Mobilizarea masivă a forțelor uma
ne și mecanice pentru executarea in 
flux a lucrărilor de recoltat, trans
portat, eliberatul terenului și pre
gătirea patului germinativ, se spune 
în telegramă, ne va permite ca în 
următoarele 2—3 zile să încheiem și 
semănatul culturilor duble pe aceste 
suprafețe, avînd garanția că vom 
obține cantități suplimentare de po
rumb, furaje și legume, așa cum 
dumneavoastră ne-ați cerut la recen
ta consfătuire de lucru de la C.C. 
al P.C.R. cu cadrele din industrie și 
agricultură.

Zilnic urmărim stadiul de coacere 
a griului pe fiecare solă, în vederea 
declanșării campaniei de recoltare,

t V
PROGRAMUL 1

11,00 Telex
11,05 Pași de viață lungă
11.35 Film serial : „Bulevardul Paulieta", 

Episodul 8
12,20 Melodii și dansuri populare
12.35 Desene animate : Micuța Nell
16,00 Telex
16,05 Școala satului, școală pentru sat
16.30 Studioul tineretului
17,50 1001 de seri
20,00 Telejurnal
20.30 Fotograme din realitate

A APĂRUT 
„ERA SOCIALISTĂ" 

nr, 11/1983
In deschidere este publicat edi

torialul : „Amplă concentrare de 
forțe pentru înfăptuirea cincinalu
lui". în continuare sînt publicate ar
ticolele : „Moment cu profunde sem
nificații in istoria luptei poporului 
român pentru pace și democrație, 
pentru independență națională și 
progres social" de Titu Georgescu ; 
„Proprietatea obștească — temelia 
de granit a noii orînduiri sociale" de 
Ion Bulborea ; „Factori ai creșterii 
productivității muncii sociale în 
etapa actuală" de Barbu Gh. Petres
cu ; „Națiunea — factor activ al 
progresului social contemporan" de 
Ion Rebedeu ; „Neamestecul în tre
burile interne ale altor state — ce
rință a păcii și colaborării interna
ționale" de Victor Duculescu ; „Uni
tatea dialectică a obiectivelor, revo
luției române de la 1848" de Pompi- 
liu Teodor ; „Creativitatea, expresie 
dinamică a participării maselor . la 
progresul multilateral" de Ion Par- 
hon ; „Dobinzile înalte — formă de 
exploatare și aservire a țărilor în 
curs de dezvoltare" de Costin > Kiri- 
țescu ; „Cercetarea și producția ,ve- 
terinară în sprijinul zootehniei" de 
Victor Frinculescu.

Revista mai cuprinde dezbaterea 
cu tema :• „Caracterul unic și inter
dependent al economiei mondiale" și 
rubrica „Cărți și semnificații".

Agendă turistică
Odihnă și cură balneară la Borsec

Situată într-un cadru natural de 
o rară frumusețe, într-o depresiune 
intramontană din Canpatii Răsări- 
teni. la o altitudine de 850—1 000 
metri, înconjurată de munți cu pă
duri de brazi și molizi, beneficiind 
de zeci de izvoare de ape minerale 
bicarbonatate, calcice. carbogazoa- 
se. sodice, magneziene și hipotone. 
precum și de un aer curat, puter
nic ozonat. Borsec este una din cele 
mai renumite și mai solicitate sta
țiuni balneoclimaterice românești. 
Ea este indicată atît pentru odih
nă. cit si pentru tratarea cu foarte 
bune rezultate a numeroase afec
țiuni : cardiovasculare, endocrine, 
ale tubului digestiv, hepatobiliare, 
nevroze astenice. debilitate. in
somnii. precum și a unor boli pro
fesionale. Stațiunea Borsec dispune 
de o puternică și modernă bază de 
tratament, instalații pentru cură in

fiind pregătiți cu toată gama de ma
șini și. utilaje, cu spațiile de depo
zitare pentru ca întreaga recoltă să 
o -strîngem la timp și fără pierderi. 
Acționăm pe un front larg pentru 
folosirea deplină a sistemelor mari 
și locale de irigații, a tuturor sur
selor de apă, printr-o mobilizare 
generală a locuitorilor satelor, pen
tru a diminua cit mai mult efectele 
negative ale secetei și a asigura 
dezvoltarea normală a plantelor.

Vă asigurăm, stimate și iubite to
varășe Nicolae Ceaușescu, că noi, 
toți cei care muncim în agricultura 
ialomițeană. urmînd pilduitorul 
dumneavoastră exemplu de muncă 
și viață, sîntem hotăriți să acționăm 
cu fermitate, dăruire și abnegație 
pentru înfăptuirea marilor sarcini ce 
revin județului în domeniul agricul
turii. făcînd din documentele Con
gresului al XII-Iea și Conferinței 
Naționale ale partidului programe 
concrete de muncă, spre înflorirea 
patriei noastre socialiste și creșterea 
bunăstării întregului popor.

21,10 Film serial : „Omul din Atlantis". 
Episodul 5

21,50 Lumea contemporană șl confruntă
rile de idei. învățămintele istoriei 
și lupta împotriva neofascismului 

22,05 Ritmuri tinerești
22.30 Telejurnal

PROGRAMUL 2
20,00 Telejurnal
20.30 Tezaur folcloric
21,00 Stop-cadru pe mapamond. O ima

gine caleldoscopică a lumii de 
astăzi, a realităților planetei noas
tre

21,15 Concertul orchestrei simfonice a 
Filarmonicii din Ploiești. Festival 
Mozart. Dirijor : Horia Andreescu. 
în pauză : Cronica muzicală

22.30 Telejurnal

vremea
Timpul probabil pentru intervalul 16 

iunie, ora 21 — 19 iunie, ora 21. In țară: 
Vreme răcoroasă la început apoi în 
Încălzire ușoară. Cerul va fi temporar 
noros. Vor cădea ploi locale care vor 
avea și caracter de aversă îndeosebi la 
începutul intervalului. Izolat se va sem
nala grindină. Vîntul va sufla slab, 
pînâ la moderat cu intensificări în zona 
de munte. Temperaturile minime vor 
fi cuprinse între 7 și 17 grade, mal 
coborîte în depresiuni, iar maximele 
vor oscila între 18 și 28 de grade, local 
mai ridicate la sfîrșitul intervalului. 
Ceață slabă dimineața șl seara. în 
București : Vreme răcoroasă la început 
apoi in încălzire ușoară. Cerul va fi 
schimbător. Ploaie sub formă de aver
să îndeosebi după-amiaza. Vînt mode
rat. Temperaturile minime vor fi cu
prinse între 13 șl 15 grade, cele maxime 
vor oscila între 23 și 26 de grade. Ceață 
slabă dimineața. (Margareta Struțu, 
meteorolog de serviciu).

PRONOEXPRES
NUMERELE EXTRASE

LA TRAGEREA PRONOEXPRES 
DIN 15 IUNIE 1983

EXTRAGEREA I : 17 1 39 35 5 41.
EXTRAGEREA a II-a : 3 45 32 6 

23 21.
Fond total de cîstiguri : 1175 140 

lei, din care : 258 342 lei, report la 
categoria I.

ternă cu ape minerale, instalații 
pentru băi calde cu apă minera
lă carbogazoasă. instalații pentru 
împachetări cu parafină, instalații 
pentru fizioterapie si pentru băi 
cu plante medicinale și altele.

Cei veniți in stațiunea Borsec 
sînt cazați în case de odihnă si vile 
intime, confortabile. Cum se ajun
ge la Borsec ? Pe calea ferată, pe 
linia București — Brașov — Baia 
Mare, se coboară în gara Toplița, 
de unde se ia autobuzul cale de 25 
kilometri pînă in stațiune. Cei care 
merg cu autocare sau autoturisme 
proprii au la dispoziție Drumul 
național 15 de la Bacău. Piatra 
Neamț. Tg. Mureș, sau Drumul na
tional 12 de la Brașov spre Toplița, 
iar de aici Drumul național 15 pină 
la Borsec.

Informații suplimentare ca și oh” 
ținerea de bilete de tratament și

Solidaritate cu lupta împotriva apartheidului 
si discriminării rasiale din Africa de Sud

„Sâ se pună capăt represiunilor sălbatice împotriva populației de cu
loare din R.S.A. !" — sub această lozincă, intr-un șir de orașe ale lumii, 
au avut loc manifestații de protest față de executarea recentă de că
tre autoritățile de la Pretoria a trei tineri membri ai Congresului Națio
nal African. In fotografie : aspect de la o asemenea demonstrație, des

fășurată la Londra

în ultimele decenii, Africa a fost 
martora unor adinei prefaceri cu 
caracter revoluționar, soldate cu 
apariția a zeci de noi state indepen
dente, dar în zona australă, la sud 
de fluviu] Orange, continuă să existe 
o situație anacronică drept ur
mare a persistenței rușinosului sis
tem de apartheid și discriminare 
rasială, care menține populația ma
joritară, în număr de 22 milioane, 
în condiții de adevărată sclavie. 
Ca o expresie a îngrijorării profun
de provocate pe toate meridianele 
de aceste realități rev'oltătoare și ca 
o dovadă a sprijinului acordat vic
timelor regimului de la Pretoria, 
opinia publică progresistă de pre
tutindeni marchează astăzi „ZIUA 
INTERNAȚIONALĂ DE SOLIDA
RITATE CU POPOARELE LUPTĂ
TOARE DIN AFRICA AUSTRALĂ 
— ZIUA SOWETO".

Instituită printr-o hotărîre a 
Adunării Generale a O.N.U., aceas
tă zi evocă una dintre cele mai 
dramatice pagini ale luptei antia- 
partheid din R.S.A. Așa cum se 
știe, acum șapte ani, la 16 iunie 
1976, populația de culoare din 
Soweto, cartier al Johannesburgu- 
lui, a organizat o demonstrație de 
protest împotriva măsurilor discri
minatorii ale autorităților, care o 
lipsesc de cele mai elementare 
drepturi și o obligă să trăiască în 
rezervații speciale, denumite „ban
tustane". Acțiunea ei pașnică, non- 
violentă a fost însă reprimată cu 
cea mai mare cruzime de poliția 
sud-africană, care a deschis focul 
asupra manifestantilor, ucigînd 
circa 600 de persoane, în special 
tineri, și rănind alto peste 1 000. 
Această represiune sîngeroasă, con
damnată cu indignare de opinia 
publică mondială, a rămas înscrisă 
ca una din cele mai negre pagini 
din istoria apartheidului. Ea a fost 
urmată de numeroase alte acte de 
persecuție și teroare împotriva 
patrioților sud-africani — întemni
țări arbitrare, expulzări, strămutări, 
detenții, torturi și execuții cu

odihnă, de sejururi mai scurte sau 
pentru excursii sînt asigurate de 
oficiile județene de turism din în
treaga țară, precum și direct de la 
agenția de turism din Mierourea- 
Ciuc. Este de reținut faptul că pen
tru cei care-și procură bilete de 
odihnă sau tratament prin oficiile 
județene de turism se acordă o re
ducere de 25 la sută Ia transportul 
pe C.F.R.

în afară de condițiile bune de

Vacanță reconfortantă în stațiunea Lacu Roșu
în aceste zile, oficiile județene 

de turism din întreaga tară oferă 
bilele de odihnă pentru cunoscuta 
stațiune Lacu Roșu. Doritorii se 
pot adresă pentru obținerea de in
formații suplimentare și locuri do
rite și direct agenției de turism 
din municipiul Miercurca-Ciuc (te
lefon 1 14 93, prefix 958).

Așezată într-o depresiune, la 980 
metri altitudine, străjuită de mun
ții Tarcăului. Hășmașului și Suhar- 
dului, in apropiere de Cheile Bica- 
zului. stațiunea Lacu Roșu s-a dez
voltat pe malul lacului cu același 
nume, format în anul 1837. in urma 
unor masive alunecări de teren, 
care au barat izvoarele Bicazttlui. 
Lacul, unic în felul său. conservă o 
pădure înecată, constituind un va
loros monument al naturii.

Pădurile de conifere din jur și 
climatul subalpin puternic ozonat 
recomandă stațiunea Lacu Roșu nu 
numai pentru odihnă, ci și pentru 
tratarea unor afecțiuni, cum ar fi 
astenia, hipertiroidismul, insomnii
le. surmenajul fizic și intelectual. 
Oaspeții stațiunii beneficiază de 
multiple posibilități de agrement : 
plimbări cu ambarcațiunile pe lac, 
club, bibliotecă, sală de spectacole, 
terenuri de sport, excursii la Cheile 
Bicazuilui, pe munții din jur, la 
popasurile turistice „Pîrîtil Oii" și 
„Cabana turiștilor".

în stațiunea Lacu Roșu se poate 
ajunge din orașul Bicaz prin cele
brele chei ale rîului cu același 
nume său din orașul Gheorghent 
pe drumul national, cale de 26 de 
kilometri. Pentru cei care-și procii- 
ră bilete de odihnă prin oficiile ju
dețene de turism se acordă o redu- 
cere de 25 la sută la transportul cu 
trenul. 

scopul de a-i intimida și a-i obliga 
să înceteze lupta. O astfel de 
acțiune samavolnică a avut loc 
chiar zilele trecute cînd autoritățile 
rasiste de la Pretoria, sfidind 
protestele opiniei publice mondiale, 
au ordonat executarea a trei tineri 
de culoare, membri ai Congresului 
Național African. Această nouă 
crimă odioasă, ca și cele anterioare, 
a provocat cele mai vii proteste în 
întreaga lume, deoarece singura 
vină a victimelor a fost aceea de a 
se fi ridicat împotriva practicilor 
inumane ale apartheidului, cerînd 
drepturi egale pentru toți locuito
rii R.S.A., indiferent de culoarea 
Dielii și nu un simulacru de refor
me, așa cum încearcă să Întreprindă 
autoritățile de la Pretoria. Ei nu 
au făcut decît să reafirme dolean
țele populației majoritare înscrise 
în cunoscuta Cartă a libertății, 
adoptată la inițiativa Congresului 
Național African, la 26 iunie 1955, 
care prevedea că Africa de Sud 
aparține tuturor celor ce trăiesc pe 
cuprinsul țării și care trebuie să 
dispună de drepturi egale.

Ample acțiuni de protest împo
triva represiunilor rasiste se desfă
șoară, de asemenea, in Namibia, 
teritoriu ocupat în mod abuziv de 
R.S.A. și a cărui populație își cere 
tot mai hotărit dreptul la existență 
liberă și suverană.

în spiritul politicii sale de soli
daritate activă cu popoarele de 
pretutindeni angajate in lupta pen
tru libertate și independență, 
România socialistă condamnă cu 
hetărire politica colonialistă, de 
apartheid și discriminare rasială a 
autorităților de la Pretoria, expri- 
mîndu-și, totodată, convingerea că 
nu este departe ziua cînd lupta 
desfășurată de populația din R.S.A. 
și Namibia împotriva asupririi de 
orice fel, pentru dreptul de' a dis
pune de propriile lor destine va fi 
încununată de succes.

Nicolae N. LUPU

cazare si masă, de eficienta trata
mentului balnear și a unei odihne 
reconfortante, stațiunea Borsec o- 
feră oaspeților săi. in tot timpul 
anului, o multitudine de posibilități 
de agrement și distracție : casă de 
cultură, bibliotecă, sală de teatru și 
cinema, terenuri de sport. Acestora 
li se adaugă numeroase trasee tu
ristice pentru excursii in împreju
rimi, în zone de o rară frumusețe.

Așadar, prin așezarea sa într-un 
cadru natural de un pitoresc apar
te. prin condițiile dintre cele mai 
bune pe care le oferă pentru caza
re, masă și "rement. prin fortifi
carea stării de sănătate a celor ce 
Vin aici, stațiunea Lacu Roșu asi
gură petrecerea unor vacante agre
abile, de neuitat.

© IPOTEZĂ METEO
ROLOGICĂ. Potrivit ipote-' 
zei avansate de o serie de 
meteorologi americani, multe 
dintre furtunile devastatoare, 
secetele și inundațiile inre- 
gistrate de mai multă vre
me în lume au avut drept 
cauză inițială erupția puter
nică din martie 1982 a vul
canului mexican El Chiconal. 
Unii specialiști consideră că no
rul întins si dens rezultat din 
erupție a creat deasupra zone
lor tropicale ale Pacificului un 
ecran care a slăbit în stratu
rile atmosferei intensitatea ra
diației solare, fapt ce a dus la 
încetinirea vinturilor alizee si 
perturbarea. în general, a va
riațiilor normale ale maselor de 
aer si vapori de apă. A luat. 

astfel, naștere fenomenul nu
mit in mod curent in regiuni
le latino-americane „El Nino", 
care s-a mai produs de opt ori. 
în diferite proporții. în ultime
le patru decenii. Experții parti
zani ai acestei teorii susțin că 
ampla perturbatie atmosferică 
s-ar putea afla la originea unor 
calamități naturale ce au pro
vocat numeroase victime și dau
ne materiale pe mai multe con
tinente.

• METANOL - LA 
UN PREȚ SCĂZUT. Fir- 
ma britanică „W. S. Atkins And 
Partners" a anunțat că a pus la 
punct un nou sistem de distilare 
a metanolului în proces conti
nuu, cu un consum de energie 
mult mai mic decît sistemele ac
tuale — relatează London Press 

Service. O astfel de instalatie- 
pilot a fost pusă în funcțiune 
experimental la Departamentul 
de inginerie chimică al Institu
tului de științe și tehnologie al 
Universității Manchester. Insta
lația respectivă asigură atît rea
lizarea fermentației, cit și a dis
tilării într-un singur proces 
tehnologic, reducindu-se. astfel, 
costul producției de metanol, in 
prezent folosit într-o serie de 
țări ca adaos la benzină și. in 
unele cazuri, chiar ca înlocuitor 
al acesteia.

© UN SATELIT ÎSI 
CAUTĂ ORBITA... Pier- 
derea controlului asupra sa
telitului de telecomunicații 
„T.D.R.S.", lansat de la bordul 
navetei spațiale americane 
„Challenger", în aprilie, a fost

Dl RETUTINDENI
cauzată de o defecțiune la mo- 
torul-rachetă în două trepte al 
acestuia. Tehnicienii Centrului 
spațial de la Houston au stabilit 
defecțiunea efectuind o serie 
de probe la sol cu ajutorul 
calculatoarelor. Se apreciază că 
satelitul va putea fi readus to
tuși pe orbita corectă prin uti
lizarea celor 24 de rachete mici 
de poziție ale acestuia, dar ma
nevrele respective vor necesita, 
in total, 5—6 săptămîni.

• AUTOMATIZARE 
ÎN SPITALE. Firma „Sie
mens" din R.F.G. a realizat un 

con.teiner complet automatizat 
pentru îngrijirea bolnavilor din 
spitale. încărcat la bucătărie, 
de pildă, cu 28 porții de min- 
care, el pornește spre destina
ție, ajutat de benzi rulante și 
lifturi, după care reapare la 
ușa salonului unde trebuie dis
tribuite bucatele. Clinica Kope 
din Japonia, care ocupă o clă
dire cu 13 etaje, folosește 450 
de conteinere rulante. Ele 
transportă nu numai mîncarea, 
ci și medicamente, radiografii, 
fișe și rufărie de schimb. Co
legiul medical din Tokio inten
ționează să înlocuiască munca 

surorilor de caritate cu electro- 
conteinere.

• TRATAMENT PEN
TRU CĂRȚILE DETERIO
RATE. 28 000 de volume ala 
bibliotecii universitare din Metz 
(Franța) au fost afectate, in 
luna aprilie, de revărsarea 
apelor Moselei. Era nece
sar să se aplice cu prompti
tudine și la scară mare un 
procedeu rapid și eficace de 
recuperare. Specialiștii Centru
lui național de cercetări știin
țifice au propus uscarea cărți
lor deteriorate cu ajutorul fri
gului, prin introducerea lor în
tr-o cameră frigorifică la —30 
grade Celsius. Un proces nor
mal de uscare ar fi durat prea 
mult, timp în care umiditatea 

și-ar fi continuat acțiunea de 
■distrugere a cărților. în reci
pientele de uscare, cărțile stau 
24 de ore, grăbindu-se procesul 
de evaporare a apei prin ridi
carea temperaturii de la —25 
grade la +25 grade Celsius, sub 
o presiune redusă.

• EXPLORAREA 
CONTINENTULUI ALB. 
Anul acesta va începe con
strucția unei noi baze japoneze 
în Antarctica — a treia — s-a 
anunțat la Tokio. Potrivit agen
ției France Presse. o echipă ja
poneză se va îmbarca, in luna 
noiembrie, la bordul noului 
spărgător de gheață „Shirase", 
care va transporta mari canti
tăți de materiale și alimente. 
Noua bază va fi construită în 
regiunea Regina Maud, la apro

ximativ 40 de kilometri nord de 
muntele Ser Rondane (3180 
metri altitudine) și va avea 
drept obiectiv important studie
rea resurselor minerale.

® SOLFEGIILE MA- 
YAȘILOR. Un instrument 
muzical de suflat, în formă de 
pasăre, executat din ceramică, a 
fost descoperit în partea de nord 
a statului Belize cu prilejul să
păturilor efectuate pe locul unei 
străvechi așezări a indienilor 
maya. Uimitoare nu este nici 
descoperirea acestei ocarine 
antice, nici vîrsta ei „respec
tabilă", de trei mii de ani, ci 
faptul că ea este astfel alcătuită 
incit, suflînd in ea și astupînd 
în același timp orificiile ei in
tr-o anumită succesiune, se 
obțin sunetele gamei muzicale.



Soluționarea gravelor probleme ale economiei mondiale 
necesită o conlucrare rodnică între toate statele

Lucrările sesiunii Conferinței Națiunilor Unite pentru Comerț și Dezvoltare

cairo : Schimb de mesaje între 
președintele Nicolae Ceaușescu

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

BELGRAD 15 — Trimisul Agerpres, llie Șerbânescu, transmite : Si
tuația dificilă a țărilor celor mai puțin dezvoltate, care a continuat să se 
deterioreze constant, a reprezentat unul dintre subiectele prezente în 
aproape toate discursurile rostite in ultimele ședințe ale sesiunii 
U.N.C.T.A.D.-VI. Vorbitorii au subliniat că este în interesul tuturor sta
telor - indiferent de gradul lor de dezvoltare și de sistemul lor eco
nomic și social — să se asigure cit mai urgent progresul economic al 
țărilor celor mai puțin dezvoltate și să se acționeze pentru ieșirea din 
actuala criză mondială.

Pe de altă parte, s-a subliniat că relansarea economică a țărilor 
dezvoltate nu va fi suficientă pentru a scoate economia mondială din 
actuala situație de criză. Succesul în această întreprindere serioasă este 
condiționat de participarea tuturor țărilor lumii la procesul de redresare 
economică.

Condițiile economice și sociale din 
țările cele mai puțin dezvoltate se 
agravează constant, a declarat Ga- 
mani Corea, secretarul general al 
Conferinței Națiunilor Unite pentru 
Comerț și Dezvoltare. în aceste 
state — a continuat el — nici acti
vitatea economică globală, nici re
lațiile lor economice cu restul lumii 
nu au contribuit la o transformare 
a economiilor lor care să le asigure 
o dezvoltare independentă și un 
minim de standard de viață.

Potrivit cifrelor statistice ale 
U.N.C.T.A.D., prezentate de Gamani 
Corea, asistența financiară acordată 
țărilor celor mai puțin dezvoltate ar 
trebui să ajungă în 1985 la 14,1 mi
liarde dolari pentru a se putea atin
ge obiectivul unei rate de creștere 
de 7,2 la sută, stabilit în Noul pro
gram de acțiune. Dar, pe baza cifre-, 
lor furnizate de creditori, vor fi 
acordate țărilor celor mai puțin dez
voltate doar 8,1 miliarde dolari. El 
a pledat pentru o schimbare rapidă 
a acestei situații nesatisfăcătoare.

în intervenția sa, Ernesto Molano 
Sanchez, adjunct al secretarului ge
neral al Confederației Mondiale a 
Muncii, a subliniat că muncitorii 
din întreaga lume așteaptă ca se
siunea U.N.C.T.A.D.-VI să se sol
deze cu rezultate concrete, cu obli
gații clare, cu fapte tangibile și cu 
decizii politice curajoase. Vorbitorul 
a condamnat protecționismul. care 
afectează schimburile comerciale 
mondiale, ca și reducerea asistenței 
pentru dezvoltare, afirmînd că tre
buie acționat ferm și urgent peptru 
instaurarea unei noi ordini econo
mice internaționale..

Fostul președinte al Republicii 
Costa Rica, Jose Figuercs Ferrer, 
a insistat. în cuvîntul său. asupra 
importantei stabilirii unor prețuri 
echitabile, din punct de vedere al 
economiilor țărilor in curs de dez
voltare. în cadrul comerțului inter
național. El a arătat că acest lucru 
este important mai cu seamă la o 
serie de produse agricole. Vorbitorul 
s-a referit îndeosebi la situația ex
trem de dificilă în care se află ță
rile in curs de dezvoltare ca urmare 
a crizei econottîice mondiăle.' ' '

Reprezentantul Tanzartiei. Amir 
Jamal, ministru fără portofoliu, a 
subliniat contradicția dintre progra- 
mul-cadru. de credite pe termen 
scurt al Fondului Monetar Interna
țional. pe de o parte, și programe
le de prefaceri economice structu
rale pe termen lung din țările in 
curs de dezvoltare. Pe de altă parte. 
Nu este posibil ■— a subliniat el — 
ca o tară săracă să poată aplica 
schimbări pe termen lung în struc
tura sa economică și. în același 
timp, să obțină rezultate notabile pe 
termen scurt. în cadrul structurilor 
economice existente. El a arătat că 
F.M.I. nu este pregătit să înțelea
gă necesitățile speciale ale celor 
mai sărace state ale lumii.

Ministrul de finanțe al Regatu
lui Lesotho. K. T. J. Rakhetla, a 
declarat că țara sa este in favoarea 
unei creșteri substanțiale a ajuto
rului financiar acordat țărilor celor 
mai puțin dezvoltate, atît pe ter

men scurt, cit și pe termen lung. 
El a reamintit afirmațiile președin
telui Băncii Mondiale. Alden Clau
sen. care a subliniat că este în in
teresul tuturor statelor ca. în pre
zent. să se întreprindă acțiuni care

la Delhi și propunerile Conferinței 
ministeriale de la Buenos Aires a 
„Grupului celor 77“ reprezintă cele 
mai bune mijloace de depășire a ac
tualei crize economice mondiale.

Reprezentantul Republicii Cen- 
trafricane, Jean Louis Gervil Yam- 
bala, secretar de stat, a adresat tuturor 
guvernelor statelor participante la 
actuala sesiune a U.N.C.T.A.D. apelul 
de a da dovadă de voința politică ne
cesară pentru adoptarea și transpu
nerea efectivă în practică a unor 
măsuri menite să ducă la stabilizarea 
prețurilor pe plan mondial. în le
gătură cu comerțul internațional, 
vorbitorul s-a pronunțat pentru în
cheierea de acorduri vizînd stabili
zarea cursurilor de schimb ale mo
nedelor și asigurarea accesului liber 
al produselor din țările în curs de 
dezvoltare pe piețele statelor dez
voltate.

© Pentru instaurarea unor relații internaționale eco
nomice și politice calitativ noi

• Necesitatea creșterii substanțiale a ajutorului acor
dat țărilor celor mai sărace

• Sesiunea de la Belgrad trebuie să se încheie cu 
rezultate concrete, cu obligații clare, de natură să 
faciliteze lichidarea subdezvoltării și depășirea cri
zei economice mondiale

să asigure dezvoltarea celor mai să
race țări. Vorbitorul a spus că ță
rile bogate și cele sărace trebuie 
să-și coordoneze acțiunile si să-și 
concretizeze eforturile pentru găsi
rea unei căi de ieșire din actuala 
criză.

Criza economică mondială nu re
prezintă un simplu ciclu, care pre
supune o revenire într-un interval 
de mai multi ani. ci ea reflectă, de 
fapt, o discrepanță structurală fun
damentală in cadrul economiei mon
diale — a declarat reprezentantul 
Cetății Vaticanului. Edoardo Rovida. 
El s-a pronunțat pentru instaurarea 
unor relații internaționale calitativ 
noi., care să conducă la o pârtiei,- 
pare în condiții de egalitate a tu
turor la procesul dezvoltării comu
nității internaționale.

Relansarea economică din țărjle 
industrializate nu va izbuti să scoa
tă economia mondială din actuala 
situație, a declarat reprezentantul 
Turciei. Sermet Pasin, ministru de 
stat pentru relațiile economice cu 
alte țări. El a arătat că este impor
tant ca și țările in curs de dezvol
tare să ia parte la procesul redre
sării economiei internaționale. încă 
din faza de început a acestui pro
ces. După ce a menționat că o con
ferință mondială asupra probleme
lor monetare si financiare pentru 
dezvoltare poate avea o importan
tă hotărâtoare pentru adoptarea u- 
nor soluții pe termen mediu sau 
lung, vorbitorul a arătat că actua
la sesiune a U.N.C.T.A.D. reprezin
tă cadrul adecvat pentru negocieri 
în vederea relansării economiei 
mondiale.

Situația dificilă din punct, de ve
dere economic și comercial a țărilor 
celor mai puțin dezvoltate și a -celor 
fără ieșire la mare, între care se nu
mără și țara sa. a fost prezentată de 
șeful delegației laoțiene, Soubanh 
Srizhirath, adjunct al ministrului de 
externe. El a arătat că hotărârile 
adoptate la cea de-a șaptea reuniune 
la nivel înalt a țărilor nealiniate de

Dezordinea economică și criza prin 
care trece lumea confirmă că sint 
necesare schimbări structurale in 
economia mondială și in relațiile eco
nomice internaționale, a declarat 
Karim Ebrahim AI Sakar, reprezen
tantul permanent al Bahrainului Ia 
O.N.U. Vorbitorul și-a exprimat spri
jinul față de prevederile incluse in 
platforma țărilor în curs de dezvol
tare. adoptată la Conferința ministe
rială de la Buenos Aires a „Grupului 
celor 77".

Sidnej’ Dell, directorul executiv al 
Centrului O.N.U. pentru companiile 
transnaționale, a evidențiat. în cu
vîntul său. că transferurile interna
ționale de resurse financiare pe ter
men lung sub forma investițiilor pot 
fi atit in interesul companiilor străi
ne. cit și al țărilor-gazdă, pe linia 
promovării obiectivelor lor naționale 
de dezvoltare. El a pledat in acest 
sens pentru încheierea cit mai cu
rând posibil a codului de conduită 
pentru companiile transnaționale, 
care a fost propus spre ,a fi adoptat 
în cadrul O.N.U. și care este nego
ciat de șase ani fără a se.fi ajuns 
încă la un consens.

Consecințele crizei economice 
mondiale — a spus, in intervenția 
sa, Elcnga Ngaporo, ministrul comer
țului al R. P. Congo — se manifestă 
pentru țările in curs de dezvoltare 
îndeosebi prin scăderea catastrofală 
a prețurilor la produsele primare pe 
care le exportă aceste țări, prin de
teriorarea raportului de schimb in 
comerțul lor exterior, prin creșterea 
fără precedent a îndatorării lor ex
terne și prin reducerea posibilităților 
lor de a-și spori investițiile interne, 
cu rezultatul cumulat al adîncirii. 
mizeriei și sărăciei în țările res
pective. Există o legătură di
rectă între criza economică și 
cursa înarmărilor. Criza sporește 
tensiunile și imprimă, astfel, cursei 
înarmărilor o alură și mai frenetică, 
ce, la rândul ei, accentuează criza 
prin resursele pe care le răpește 
dezvoltării. Cauza fundamentală a

lipsei de progrese pe linia schimbă
rii structurilor sistemului economic 
internațional, care rezervă un loc 
periferic țărilor în curs de dezvolta
re — a continuat el — este absența 
voinței politice a țărilor dezvoltate, 
indiferența lor față de aspirațiile le
gitime ale țărilor în curs de dezvol
tare. Este nevoie de acțiuni hotărâte, 
așa cum au propus țările în curs de 
dezvoltare în platforma de la Bue
nos Aires, pentru că ar fi împotriva 
evidenței istorice să se creadă că 
problemele țărilor în curs de dezvol
tare s-ar putea soluționa numai prin 
relansarea activității economice din 
■țările dezvoltate.

în intervenția sa, ministrul de ex
terne columbian, Rodrigo Lloreda 
Caicedo, a propus sporirea asisten
ței economice internaționale acorda
te țărilor din America Centrală și 
din zona Caraibilor, fără nici o ex
cepție, ca o modalitate de întărire a 
păcii și progresului în regiune. Vor
bitorul a apreciat că devine tot mai 
evidentă dimensiunea economică a 
problemelor politice mondiale și că 
aceasta se poate observa chiar în 
zona Americii Centrale. Este un cerc 
vicios în care tensiunile, politice pro
voacă agravarea recesiunii economi
ce, iar aceasta, la rândul ei, deter
mină 'tensiuni politice. Revenind la 
zona amintită, ministrul columbian 
a afirmat că găsirea unor soluții de 
stabilitate politică ar crea condițiile 
pentru tendințe economice mai fa
vorabile. El a lansat apelul la o creș
tere substanțială a ajutorului acor
dat țărilor din regiune. Țările sub
dezvoltate membre ale „Grupului 
celor 77“ — a spus el — așteaptă 
răspunsul țărilor dezvoltate la pro
ba de solidaritate la care' este su
pusă comunitatea mondială in con
fruntarea cu problemele economice.

Walid Saad, șel'ul delegației Ior
daniei, a subliniat că țările dezvol
tate nu par pregătite să-și asume 
responsabilitățile ce le revin în sus
ținerea eforturilor țărilor în curs de 
dezvoltare. Dimpotrivă, ele au in
tensificat în ultimii ani tendințele 
protecționiste și au sporit dobinzile 
la creditele pe care le-au acordat 
țărilor în curs de dezvoltare, impu- 
nîndu-le. astfel, grele poveri. Dar 
este chiar în interesul țărilor dez
voltate de a fi oneste față de pro
priile . responsabilități, contribuind 
efectiv la reducerea decalajelor care 
separă aceste țări de lumea a treia, 
ce trăiește la limita unor condiții 
demne de viață ; pentru că, dacă 
actualele disparități vor continua să 
existe, iar criza să se adincească, 
sistemul economic in ansamblu este 
pasibil de prăbușire.

Sesiunea U.N.C.T.A.D. — a spus, 
în cuvintul său, Rafael Fernando 
Servillo, șeful delegației Urugua- 
yului — are loc într-un moment 
cînd omenirea este confruntată cu • o 
criză economică fără precedent, care 
afectează toate statele, dar îndeo
sebi țările în curs de dezvoltare. O 
confirmare în acest sens o repre
zintă modul în care criza a lovit 
țările din America Latină, care tre; 
buie să facă față astăzi unor datorii 
externe de dimensiuni necunoscute 
anterior, determinate de înăsprirea 
severă a condițiilor de creditare și. 
în special, de dobinzile înalte. în 
asemenea împrejurări, o parte foarte 
mare din cîștigurile provenite din 
exporturi ale acestor țări sint afec
tate plății datoriilor, ceea ce lovește 
în programele lor de dezvoltare eco
nomică. Trebuie adoptată o strategie 
integrată pe plan internațional in 
vederea reactivării economiei mon
diale, iar o componentă fundamen
tală a acesteia trebuie s-o constituie 
asigurarea unui sprijin imediat și 
substanțial țărilor în curs de dez
voltare.

0 idee puternic evidențiată în dezbaterile U.N.C.T.A.D.

Redresarea economiei mondiale impune 
promovarea unor schimburi comerciale 

echitabile, fără discriminări
In cadrul dezbaterilor generale 

al U.N.C.T.A.D.-VI, un loc impor
tant îl ocupă problemele referitoa
re la schimburile și colaborarea e- 
conomică internațională, îndeosebi 
la comerțul țărilor in curs de dez
voltare. Datele și faptele prezenta
te de numeroși vorbitori confirmă 
că actuala sesiune se desfășoară 
într-un moment cînd comerțul 
mondial este într-un persistent re
gres, cînd protecționismul a cîști- 
gat mult teren, iar tensiunile și 
conflictele din relațiile economice 
internaționale se agravează conti
nuu. Asemenea fenomene au luat 
dimensiunile unei crize a comer
țului internațional, care tinde nu 
numai să exacerbeze dificultățile 
din economia mondială, ci șț să 
facă, practic, imposibilă ieșirea din 
impas.

Recurgerea de către țările indus
trializate la o largă gamă de prac
tici menite să rupă țesătura schim
burilor economice a creat o situa
ție deosebit de grea în special 
pentru țările in curs de dezvolta
re. în acest sens s-a arătat la se
siune că din cele 130 miliarde do
lari, cu cît s-a restrâns valoarea 
comerțului mondial în 1982, jumă
tate a revenit țărilor în curs de 
dezvoltare, ceea ce arată cît de dis
proporționat este suportată povara 
crizei din relațiile economice in
ternaționale.

în același timp, facilitățile acor
date de țările dezvoltate în cadrul 
sistemului generalizat de preferin
țe sint treptat suprimate și înlo
cuite, în bună parte, cu măsuri 
discriminatorii față de exporturile 
țărilor in curs de dezvoltare, în
deosebi de produse manufacturate. 
Numeroși vorbitori au relevat că 
dificultățile lumii a treia în do
meniul comercial au fost și mai 
mult amplificate de dobinzile exa
gerat de înalte de pe piața credi
tului și de instabilitatea ratelor de 
schimb monetar, care au introdus

elemente de incertitudine atît în 
ce privește încasările din expor
turi ale țărilor rămase în urmă, cit 
și cheltuielile lor pentru importuri.

Restrângerea 'comerțului țărilor 
„lumii a treia", s-a arătat .la con
ferință, a dus la o acută penurie 
de resurse financiare, la schimba
rea drastică a capacității de im
port și. in cele din urmă, la blo
carea procesului dezvoltării in ță
rile respective. Cît timp vor mai 
ignora' țările dezvoltate faptul că 
o creștere semnificativă a puterii 
de cumpărare in țările in curs de 
dezvoltare este de natură a con-
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tribui, într-o mare măsură, la de
pășirea dificultăților pe care ele 
insele le cunosc ? — au întrebat 
numeroși vorbitori. în acest sens, 
s-a arătat că, deși cu o pondere 
de numai 13.2 la sută in comerțul 
mondial, țările îi) curs de dezvol
tare absorb circa 30 la sută din 
exporturile statelor industrializate. 
Ca urmare, diminuarea cu 10 la 
sută a exporturilor primei catego
rii de state determină reducerea cu 
aproape 3 la sută a exporturilor 
celei de-a doua. Avind în vedere 
tocmai aceste realități, reprezen
tantul Olandei aprecia că „liberali
zarea comerțului constituie condi
ția prealabilă a relansării econo
miei mondiale1'.

Dealtfel, la reuniunea de la Bel
grad există 'o largă opiftie potrivit 
căreia semnele reluării creșterii e- 
conomice care au apărut in unele 
țări dezvoltate, oricît de încuraja
toare ar fi, nu pot fi consolidate 
decît dacă vor fi luate măsuri in
ternaționale concrete-vizind lărgi
rea pieței țărilor in curs de dez
voltare. „Actuala sesiune, arăta în 
acest sens reprezentantul Suediei,

trebuie să ducă la un angajament 
ferm al participanților de a re
zista presiunilor protecționiste. de 
a liberaliza comerțul și a întări 
sistemul comercial multilateral", 
precum și la „stabilirea unui pro
gram de lucru al U.N.C.T.A.D. 
pentru a continua dialogul asupra 
obstacolelor comerciale". La rindul 
său. reprezentantul Danemarcei a- 
precia că „un comerț internațional 
deschis este o .condiție esențială 
pentru realizarea unei creșteri e- 
conomice susținute atit in țările in 
curs dej dezvoltare, cit și in cele 
dezvoltate".

Toate acestea subliniază caracte
rul realist și constructiv al propu
nerilor avansate de țara noastră la 
U.N.C.T.A.D.-VI, care au în vedere 
promovarea largă a colaborării e- 
conomice mondiale prin reglemen
tarea situației comerțului interna
țional, astfel incit acesta să devină 
cu adevărat un instrument efici
ent al creșterii economice. S-au 
bucurat în acest sens de un amplu 
și puternic ecou pozitiv propune
rile prezentate de delegația româ
nă la sesiune din însărcinarea to
varășului Nicolae Ceaușescu, pro
puneri care vizează intensificarea 
eforturilor pentru instaurarea unui 
comerț liber și echitabil, pentru 
eliminarea practicilor discrimina
torii, a oricăror condiții politice 
sau de altă natură care frânează 
comerțul mondial, pentru îmbună
tățirea*  sistemului generalizat de 
preferințe și aplicarea lui în mod 
consecvent și nediscriminatoriu. 
Neîndoios, transpunerea în viață a 
acestor, propuneri ar aduce o în
semnată contribuție la lichidarea 
subdezvoltării, a decalajelor dintre 
state, ar face din comerțul mon
dial o importantă componentă a 
noii ordini economice internațio
nale, chemată să asigure progresul 
și prosperitatea tuturor popoarelor.
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Gh. CERCELESCU

din Israel a adoptat o rezoluție po
litică în care..— subliniindu-se că 
problema palestiniană nu poate fi 
rezolvată prin forță — se cere re
tragerea neîntârziată și necondiționa
tă a trupelor israeliene din Liban.

Yasser Arafat, președintele Comi
tetului Executiv al Organizației pen
tru Eliberarea Palestinei, a vizitat 
pozițiile militare palestiniene din 
Valea Bekaa din Liban — informea
ză agenția W.A.F.A.

BEIRUT 15 (Agerpres). — Autori
tățile militare israeliene de ocupație 
mențin starea de asediu impusă in 
localitatea Deir Qanoun, din apropie
re de orașul-port Tyr, din sudul Li
banului, informează agenția W.A.F.A. 
Crucea Roșie nu a primit permisiu
nea de a aproviziona cu alimente și 
medicamente, populația localității.

Autoritățile militare israeliene au 
informat oficialitățile locale că sta
rea de asediu va continua să rămină 
în vigoare și că cei 250 de bărbați 
arestați vor fi menținuți in deten
ție, adaugă agenția.

în.tr-o declarație difuzată .de agen
ția națională de presă libaneză, pre
mierul Libanului, Shafic Al-Wazzan, 
a avertizat că va cere S.U.A. să in
tervină pentru a se pune capăt mal
tratării de către autoritățile israe
liene de ocupație a prizonierilor pa
lestinieni și libanezi de stînga din 
•lagărul de detenție de la Ansar, din 
sudul Libanului, relatează Associa
ted Press. El a amintit că „S.U.A. 
au garantat că vor asigura aplicarea 
convențiilor de la Geneva in cazul 
miilor de prizonieri din acest lagăr. 
Nu trebuie să se permită continuarea 
tratamentului inuman la care sint 
supuși prizonierii libanezi și neliba- 
nezi", a subliniat primul ministru.

Autoritățile israeliene de ocupație 
au inchi.s și ultima intrare în tabăra 
de refugiați palestinieni Dheisha, din 
apropiere de Bethleem. Celelalte in
trări fuseseră blocate în urmă cu doi 
ani. informează agenția W.A.F.A. 
Organizațiile populare palestiniene 
din Dheisha au dat publicității un 
comunicat în care se arată că refu- 
giații palestinieni au fost_și sint țin
ta unor repetate acțiuni agresive din 
partea trupelor israeliene. această 
nouă măsură transformînd tabăra 
respectivă într-un adevărat ghetou.

și președintele
CAIRO 15 (Agerpres). — Din partea 

tovarășului Nicolae Ceaușescu. pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia. a fost transmis un mesaj de 
prietenie președintelui Republicii 
Arabe Egipt. Hosni Mubarak. îm
preună cu cele mai bune urări de să
nătate și fericire, de pace și prospe
ritate poporului egiptean prieten.

Președintele Hosni Mubarak a 
mulțumit pentru mesaj și a rugat să 
se transmită tovarășului Nicolae 
Ceaușescu un cald salut prietenesc, 
cele mai sincere urări de sănătate și 
fericire personală, iar poporului 
român prieten urări de bunăstare și 
progres.

Schimbul de mesaje a fost prile
juit de primirea de către președin-

Hosni Mubarak
tele Hosni Mubarak a tovarășului 
Nicu Ceaușescu, secretar al C.C. al 
U.T.C., președintele Comitetului con
sultativ al O.N.U. pentru Anul In
ternațional al Tineretului, aflat in 
vizită in Egipt.

în cadrul întrevederii au fost 
evocate bunele relații de prietenie, 
înțelegere și Stimă reciprocă stator
nicite intre cele două țări și a fost 
reliefată dorința comună de a ex
tinde și amplifica legăturile pe linie 
de tineret, in spiritul înțelegerilor 
convenite la cel mai înalt nivel, in 
interesul și spre binele celor două 
popoare.

La întrevedere, care s-a desfășu
rat într-o atmosferă caldă, de prie
tenie. a fost de față Ion Iosefide, 
ambasadorul României la Cairo.

MOSCOVA 15 (Agerpres). — La 
Moscova s-au încheiat lucrările ple
narei C.C. al P.C.U.S., care a dezbă
tut raportul „Probleme actuale ale 
activității ideologice si politice de 
masă a partidului", in problema dis
cutată adoptindu-se — dună cum re
latează agenția T.A.S.S. — o hotă
râre.

La plenară a rostit o cuvin.ta.re 
Iuri Andropov, secretar general al 
C.C. al P.C.U.S.

Plenara l-a ales pe Grigori Ro
manov. membru al Biroului Politic, 
in funcția de secretar al C.C. al 
P.C.U.S. Mihail Solomențev. mem
bru supleant al Biroului Politic al 
C.C. al P.C.U.S., a fost confirmat 
în funcția de președinte al Comite
tului Controlului de Partid de pe 
lingă C.C. al P.C.U.S. Vitali Vorot
nikov a fost ales membru supleant 
al Biroului Politic al C.C. al 
P.C.U.S. Plenara a trecut un nu
măr de membri supleanti ai C.C. 
în rândul membrilor C.C. al P.C.U.S. 
Nikolai Șcelokov și Serghei Medu- 
nov au fost scoși diln rândurile mem
brilor C.C. al P.C.U.S. pentru gre
șelile comise in muncă.

PARIS : întilnire a delegației M.A.N.
cu parlamentari francezi

PARIS. — Trimisul Agerpres, 
D. Avram, transmite : Delegația 
parlamentară română, condusă de 
Virgil Teodorescu, vicepreședinte al 
Marii Adunări Naționale, președin
tele Grupului parlamentar pentru 
relațiile de prietenie România — 
Franța din M.A.N., s-a întilnit, 
miercuri, cu Maurice Faure, pre
ședintele Comisiei de politică ex
ternă a Adunării Naționale a Fran
ței. și cu membri ai acestei comisii.

A fost prezent ambasadorul țării 
noastre la Paris. Dumitru Aninoiu.

întrevederea a prilejuit un util 
schimb de opinii cu privire la pre
ocupările actuale ale celor două țări 
și popoare, la dezvoltarea colaborării 
bilaterale și pe plan internațional 
dintre România și Franța, în folosul 
reciproc, al cauzei păcii și înțelegerii 
în lume.

Președintele Comisiei de politică 
externă din Adunarea Națională a 
Franței a dat o înaltă apreciere so
luțiilor constructive, originale pro
puse și activității susținute desfășu
rate dd România, de președintele 
Nicolae Ceaușescu pe plan mondial, 
pentru rezolvarea marilor probleme 
care confruntă omenirea. El a re
levat, totodată, convergenta de 
opinii care există în această privință 
între cele două țări.

Au fost evocate cu satisfacție re
lațiile de prietenie și conlucrare ce 
au legat dintotdeauna popoarele 
român și francez, relații bazate pe 
dorința comună de a trăi într-o lume 
a păcii și colaborării.

Subliniindu-se că este necesar- să 
se depună eforturi pentru extinderea 
și aprofundarea colaborării bilate
rale in cele mai diverse domenii de 
activitate, pentru continuarea dialo
gului constructiv dintre România și 
Frapța, a fost relevată contribuția pe 
care parlamentele celor două țări, 
grupurile de prietenie o pot aduce 
la mai buna cunoaștere și la mai 
strânsa apropiere dintre popoarele 
român și francez.

De ambele părți s-a arătat că tre
buie să se facă totul pentru înfăp

tuirea dezarmării, pentru apărarea 
păcii, pentru rezolvarea tuturor con
flictelor existente, și îndeosebi a ce
lui din Orientul Mijlociu, numai și 
numai pe cale politică, prin tratati
ve, pentru lichidarea subdezvoltării 
și instaurarea unei noi ordini econo
mice și politice internaționale.

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

★
într-o declarație făcută trimisului 

Agerpres, președintele Comisiei de 
politică externă din Adunarea Națio
nală a Franței, a arătat : „Vizita de
legației parlamentare române in 
Franța se realizează intr-un moment 
în care, după părerea mea, relațiile 
bilaterale pot și trebuie reactivate. 
Există, efectiv, o foarte veche tradi
ție istorică, o înrudire, aș putea spu
ne, între Franța și România și cred 
că, in mod natural, cooperarea lor 
se înscrie in prezent, și am mo
tive serioase să spun că și in viitor, 
in această tradiție. Cred, deci, că 
aceste legături trebuie strînse neîn
cetat și că schimburile de vizite la 
nivelul factorilor de decizie trebuie 
avute în vedere pentru a pune în 
practică aceste perspective.

Parlamentarii, care sint aleșii po
porului, interpreții națiunii, pot juca 
un rol. important în întărirea relații
lor bilaterale. Nenumărate inițiative 
pornite de la parlamentari s-au ma
terializat în decizii însemnate pe li
nia acestei colaborări".

La rîndul său, Jean-Pierre Michel, 
deputat, vicepreședintele Grupului 
de prietenie Franța-România din 
Adunarea Națională a Franței, a sub
liniat : „Vizita delegației de parla
mentari români in franța mă bucură 
foarte mult. Cred că este foarte bine 
că se creează prilejul unor discuții 
pe marginea, relațiilor bilaterale, care 
trebuie să se dezvolte spre binele 
celor două țări ale noastre, țări care 
au, așa cum s-a mai spus in această 
dimineață la Adunarea Națională, 
relații vechi, țări care in prezent, au 
poziții convergente in numeroase pro
bleme. sint preocupate de creșterea 
nivelului de viață al popoarelor lor".

Cercuri largi ale opiniei publice cer 
încetarea cursei înarmărilor

*
Apel al mișcării „Pugwash"

© Comitetul executiv al mișcării „Pugwash" (mișcare internațională 
a oamenilor de știință pentru pace și dezarmare), reunit la Geneva, și-a 
încheiat lucrările prin adoptarea unui comunicat. In document se lan
sează un apel pentru amînarea amplasării, prevăzută pentru sfîrșitul 
acestui an, pe teritoriul unor țări ale Europei occidentale a rachetelor 
nucleare du rază medie de acțiune, pentru a se permite realizarea unui 
acord la negocierile sovieto-americane de la Geneva — informează agen
țiile U.P.I. și Reuter.

Pentru înghețarea 
armamentului nuclear !
• Secția vest-germană a orga

nizației „Medicii lumii pentru pre- 
întîmpinarea unui război nuclear" 
a adresat o scrisoare deschisă can
celarului R.F.G., Helmut Kohl, in 
care se cere interzicerea staționă
rii de noi rachete nucleare ameri
cane cu rază medie de acțiune pe 
teritoriul R. F. Germania. „Proiec
tata staționare a noilor sisteme de 
rachete — se subliniază în scrisoa
re — ar spori considerabil perico
lul unui război atomic pentru Eu
ropa. în cazul unui război nuclear, 
populația R.F.G. ar ii distrusă 
aproape în întregime". în scrisoa
re, cancelarului Kohl i se cere să 
introducă o rezoluție în Bundestag 
prin care să se pronunțe pentru 
înghețarea imediată a armamen
telor nucleare și pentru interzice
rea staționării de noi rachete nu
cleare ale S.U.A. in R.F.G., trans
mit agențiile A.D.N. și T.A.S.S. 
Din organizația „Medicii lumii pen

tru preintimpinarea unui război 
nuclear" fac parte peste 50 000 de 
cadre medicale.

Agenția D.P.A. informează că, 
între 15 și 22 octombrie, pe terito
riul Ii. F. Germania vor avea Ioc 
„cele mai ample acțiuni de protest 
împotriva amplasării de noi arme 
nucleare" din istoria țării.

Cereri de lichidare 
a bazelor militare străine

® O amplă demonstrație pentru 
pace s-a desfășurat in orașul fiii— 
pinez Angeles. Cei peste 5 000 de 
participanți — muncitori, fermieri, 
studenți și reprezentanți ai cercu
rilor religioase — au cerut lichi
darea bazelor militare americane 
de pe teritoriul țării. Totodată, 
transmite agenția T.A.S.S., la Ma
nila a avut loc o demonstrație a ti
nerilor filipinezi, in cursul căreia 
pârticipanții s-au pronunțat îm
potriva cursei înarmărilor nuclea
re și pentru desființarea bazelor 
militare americane.

Evoluția economiei
R. P. Polone

VARȘOVIA 15 (Agerpres). — Di
recția generală de statistică a R.P. 
Polone a anunțat că producția reali
zată in industria poloneză în luna 
mai a fost cu 7 la suită mal mare, 
comparativ cu aceeași lună a anu
lui trecut — informează agenția 
P.A.P.

în perioada ianuarâe-mai, produc
ția a crescut cu 9,6 la sută compa
rativ cu intervalul corespunzător al 
anului trecut. Industria extractivă a 
înregistrat, in aceeași perioadă, un 
spor al producției de 3,8 la sută, iar 
cea prelucrătoare — de 10 la sută.

Productivitatea muncii î-n industrie 
pe muncitor a sporit în luna măi cu 
8,5 la sută, iar in intervalul {■: juia- 
râe-mai — cu 11,4 la sută in cțujipa- 
rație cu perioadele corespunzătoare 
ale anului trecut.

Potrivit datelor comunicate, in 
cursul lunii mai au fost construite 
și date in folosință cu 16,9 la sută 
mai mullte locuințe, în raport cu luna 
mai a anului 1982.

In ceea ce privește comerțul exte
rior, comunicatul Direcției generale 
de statistică arată că, în luna mai, 
exporturile în prețuri curente au 
crescut cu 21,8 la sută, iar importu
rile — cu 4,2 la sută față de aceeași 
lună a anului trecut.

în cursul lunii mai, ca și în lu
nile precedente, aprovizionarea a 
acoperit nevoile planificate ale pie
ței. De la începutul acestui an. in 
sfera comerțului are loc o refacere 
treptată a rezervelor de mărfuri.

Poziții divergente 
in legătură cu bugetul C.E.E.

LONDRA 15 (Agerpres). — într-un 
interviu acordat ziarului „Daily Ex
press". primul ministru al Marii 
Britanii, Margaret Thatcher, a decla
rat că „o bătălie formidabilă" o să 
aibă loc în chestiunea bugetului 
Pieței comune și că guvernul său do
rește să obțină, pînă la sfîrșitul anu
lui în curs, un acord pe termen lung 
în această chestiune.

Premierul britanic a apreciat că 
unele țări din C.E.E. „obțin benefi
cii enorme" de la bugetul Comuni
tar, iar „cele două state care ii asi
gură finanțarea, — R.F. Germania și 
Marea Britanie — găsesc că^lTuasta 
este absolut nedrept".

Grijile financiare, precizează ob
servatorii, impietează serios] activi
tatea Pieței comune : actuala criză 
este generată mai ales de cheltuielile 
agricole ale C.E.E., care se așteaptă 
ca anul acesta să crească cu 30 la 
sută.

Conferință 
interparlamentară 

la Bruxelles
BRUXELLES 15 (Agerpres). —- 

Luând cuvîntul în cadrul lucrărilor 
celei de-a Vl-a Conferințe interpar
lamentare, _ consacrată raporturilor 
C.E.E.-America Latină, secretarul 
permanent al Sistemului Economic 
Latino-American (S.E.L.A.), Carlos 
Alzamora, a. evidențiat capacitatea 
Americii Latine de a-și stabili in 
mod independent strategia și tactica 
politicii economice, relevând că 
principiile autodeterminării popoa
relor și autonomiei de stat- trebuie 
strict respectate, informează agenția 
E.F.E. „Multe generații de latino- 
americani — a declarat Carlos Alza- 
mora — au luptat pentru a așeza 
principiul neamestecului in treburile 
interne la baza autonomiei noastre 
și de aceea nu putem accepta acum 
politica de ingerințe". „Trebuie să 
procedăm împreună, europeni și la- 
tino-americand, la edificarea unor 
raporturi noi, sănătoase și fructuoa
se intre țările noastre" — a spus se
cretarul permanent al S.E.L.A.

M AGENȚIILE DE PRESA
- pe scurt

PLENARA LĂRGITĂ A C.C. AL 
P.C. LUXEMBURGHEZ. în cadrul 

■ plenarei, președintele partidului, 
Rene Urbany, a prezentat un raport, 
informează agenția T.A.S.S. Au 
fost dezbătute probleme referitoare 
la apărarea păcii și la lupta impo- 

I triva amplasării de noi rachete nu
cleare cu rază medie de acțiune în 

I țări ale Europei occidentale, pre- 
| cum și aspecte ale situației poli

tice și economice interne.

PREȘEDINTELE ARGENTINEI, 
' generalul Reynaldo Bignone. și-a 

exprimat speranța că Marea Bri
tanie va pune in practică rezoluția 

| O.N.U. din 4 noiembrie 1982, care 
cheamă Ia angajarea de negocieri 

Icu Argentina in privința statutului 
Insulelor Malvine (Falkland) — 
transmite agenția France Presse. 
Șeful statului argentinian a preci
zat că Argentina este dispusă să

înceapă imediat negocierile cu 
Marea Britanie pentru a se găsi o 
soluție definitivă problemei în 
cauză.

„ZIUA DE PROTEST NAȚIO
NAL", organizată in Chile de for
mațiunile politice și sindicale de
mocratice din țară, a fost marcată 
de ample acțiuni revendicative. Po
liția a operat numeroase arestări, 
în cursul acțiunilor represive două 
persoane au fost ucise cu focuri 
de armă și șase au fost rănite, 
adaugă agenția France Presse.

ACCIDENT MINIER. După cum 
informează agenția M.T.I., la mina 
„Beta" din masivul carbonifer 
Mecsek din R.P. Ungară, aparținînd 
întreprinderii extractive miniere 
Komlo, s-a produs o explozie a ga
zului de mină. Din cei 16 mineri 
aflați în galerie, șase și-au pierdut

viața, iar restul au fost răniți. A ' 
fost deschisă o anchetă pentru cer
cetarea cauzelor accidentului.

SECETA PRELUNGITA. în șase 
din zece provincii ale Mozambicu- i 
lui, seceța devastatoare — cea, mai 
gravă din istoria țării — a com
promis producția agricolă în pro
porție de pină la 80 la sută — a 
anunțat ministrul mozambican al I 
comerțului interior, Manuel Aran
da da Silva. El a menționat că I 
aproximativ 1,3 milioane tone de | 
cereale și de manioca au fost dis
truse, situația cea mai îngrijoră- , 
toaire fiind înregistrată in regiunile 
sudice ale țării, unde în ultimii > 
doi ani nu a plouat aproape de
loc — relevă U.P.I., citind agenția 
mozambicană de presă A.I.M.

BILANȚUL OFICIAL AL CU- i 
TREMURULUI DIN .IAPONIA.cq.re 
s-a abătut, la 26 mai, asupra regiu- • 
nii de nord a insulei nipone Hon
shu, indică 101 morți, transmite I 
agenția France Presse, citind da- I 
tele pziblicate de poliția japoneză. 
Seismul, cel mai violent înregistrat i 
în Japonia începind din 1939 (7,7 |
grade pe scara Richter), a provocat, 
de asemenea, mari daune materiale.* __ |

— — * —■
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