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VIZITA DELEGAȚIEI DE PARTID Dl DE STAT A D. P. MONGOLE
CONDUSA DE TBVARASUL YUMJAAGHIIN TEDENDAL
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, se
cretar general al Partidului Comunist
Român, președintele Republicii So
cialiste România, a primit, joi, de
legația parlamentară din Republica
Irak, condusă de Naeem Haddad,
membru al Consiliului Comanda
mentului Revoluției, președintele
Adunării Naționale, care întreprinde
o vizită oficială de prietenie in tara
noastră. Din delegație fac parte
Bahaa Ad-Din Ahmed, vicepreședin
te al Adunării Naționale, Moham
med Dabdab, membru al Comisiei
pentru relații interarabe și externe,
Idham Aftan Al-Sharji și Naji AlJaff, deputați.
La prinyre au participat tovarășii
•Nicolae Giosan, membru supleant al
.Comitetului Politic Executiv al C.C.
al P.C.R., președintele Marii Adu
nări Naționale, loan Sălăjan, pre
ședintele Comisiei constituționale și
juridice, luliu Fejes. secretar al Co
misiei pentru politică externă și coo
perare economică internațională ale
M.A.N.
A fost prezent Dhiab M. Al-Algawi,
ambasadorul Irakului la București.
Președintele Adunării Naționale
a transmis tovarășului Nicolae
Ceaușescu un cald mesaj de _prietenie și cele mai cordiale urări din

partea tovarășului Saddam Hussein,
secretar general al Partidului Baas
Arab Socialist, președintele Repu
blicii Irak, precum și urări de pro
gres și bunăstare poporului român.
Mulțumind, tovarășul
Nicolae
Ceaușescu a rugat să se transmită
tovarășului Saddam , Hussein . uh
salut călduros și cele mai bune
urări, iar poporului irakian prieten
urări de pace și prosperitate.
în timpul convorbirii s-au evocat
cu satisfacție relațiile prietenești româno-irakiene. care s-au extins și
îmbogățit continuu. în spiritul orientărllor și înțelegerilor stabilite
cu prilejul dialogului la nivel înalt.
A fost afirmată dorința comună de
a amplifica și aprofunda aceste ra
porturi.. pe plan politic, economic,
tehnico-știintiflc și în alte domenii,
în acest sens, a fost evidențiată
contribuția Pe care parlamentele și
parlamentarii din cele două țări o
aduc la dezvoltarea colaborării din
tre România și Irak, la întărirea
prieteniei dintre popoarele noastre,
în folosul și spre binele lor. ai cau
zei păcii. înțelegerii și cooperării
între națiuni.
Au fost abordate, de- asemenea,
probleme majore ale vieții interna
ționale. subliniindu-se că. în actua

lele condiții, de o deosebită com
plexitate. se impune să se acțio
neze cu hotărire pentru îmbunătă
țirea climatului politic mondial,
pentru oprirea cursei înarmărilor și
trecerea la măsuri concrete de
dezarmare. în primul rind de
dezarmare nucleară, pentru rezolva
rea prin mijloace pașnice, prin tra
tative. a tuturor stărilor conflictuale si diferendelor dintre state, pen
tru reluarea si continuarea politicii
de destindere, colaborare si respect
al independentei naționale, pentru
făurirea unei nod ordini economice
internaționale.
O atenție deosebită a fost acor
dată evoluției situației din Orien
tul Mijlociu. în acest cadru., s-a re
liefat importanta intensificării ac
țiunilor politice si diplomatice pen
tru realizarea,. unei reglementări
globale, juste si durabile a proble
melor din zonă, pentru statornicirea
unei păci trainice, bazată pe re
tragerea Israelului din teritoriile
arabe ocupate în . urma războiului
din 1967, pe recunoașterea drepturi
lor inalienabile ale 'poporului pa
lestinian. inclusiv la crearea unul
stat palestinian independent. A fost

(Continuare în pag. a V-a)

Ambasadorul Republicii Populare Benin
cu prilejul prezentării scrisorilor de acreditare
Președintele Republicii Șociali.ște
România. 'tovarășul
Nicolae
Ceaușescu. a primit, joi. lț> iunie.

DINEU OFERIT DE TOVARĂȘUL

NICOLAE CEAUȘESCU

SI TOVARĂȘA ELENA CEAUSESCU
Tr arășul Nicolae Ceaușescu, se
cretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii
Socialiste România, și tovarășa
Elena Ceaușescu s-au reîntîlnit, joi,,
în cadrul unui dineu, cu tovarășul
Yumjaaghiin Țedenbal, secretar generâl al Comitetului Central al Par
tidului Popular Revoluționar Mon
gol, președintele Prezidiului Mare

lui Hural Popular al' Republicii
Populare Mongole, și cu tovarășa
A. I. Țedenbal-Fîlatova.
Au participat tovarășii ’ Ludovic
Fazekas, Ilie Verdeț, D. Gombojav,
C. Suren, Zarig Țedenbal.
Cu acest prilej, cei doi conducă
tori de partid și de stat ău conti
nuat schimbul de păreri in probleme
de interes reciproc, A fost reafir

mată hotărîrea comună de a extinde
și întări conlucrarea dintre Partidul
Comunist Român și Partidul Popu
lar Revoluționar Mongol, de a dez
volta și' mai puternic colaborarea
dintre România și Mongolia, atît pe
tărim bilateral, cit și în sfera vieții’
internaționale, de a ridica la un ni
vel superior relațiile prietenești ro-,
mâno-mongole, în folosul ambelor

țări și popoare, al progresului și
prosperității lor. al cauzei generale
a socialismului și păcii în lume.
Convorbirile și dineul s-au desfă
șurat în spiritul prieteniei... înțele
gerii și stimei ce caracterizează 'dia
logul româno-mongol- la ■ nivel înalt,
bunele relații dirilye partidele, țările
și popoarele noastre.

Inalții oaspeți mongoli salutați cu căldură de oamenii
muncii din județul Argeș
în cursul zilei de joi, tovarășul
Yumjaaghiin Țedenbal, secretar ge
neral al Comitetului Central al Par
tidului Popular Revoluționar Mon
gol, președintele Prezidiului Marelui
Hural Popular al Republicii Popu
lare Mongole, împreună cu ceilalți
membri ai delegației de partid și de
stat a R.P. Mongole, a făcut o vizită
în județul Argeș, •
Oaspeții au fost însoțiți de tovă
rășii Ludovic Fazekas, Ilie Verdeț. de
alte persoane oficiale române.
La sosire, tovarășul Yumjaaghiin
Țedenbal și tovarășa Anastasia Țedenbal au fost salutați cu deosebită
cordialitate de tovarășul Ion Sîrbu,
prim-secretar al Comitetului jude
țean Argeș al P.C.R., președintele
consiliului popular județean, de alți

reprezentanți ai organelor locale-de>
: partid și de stat.
în cursul convorbirii care a avut
loc la sediul comitetului județean de
partid, oaspeții au fost informați
despre dezvoltarea în ritm acce
lerat a acestei zone a tării în anii
construcției socialiste. îndeosebi în
ultimul deceniu și jumătate, pe
rioadă în care industrializarea a
atins și aici cote înalte, cind agriciiltura s-a modernizat, în ritm .ra
pid, sporindu-și de la an la an pro
ducțiile,, cînd s-au produs adevărate
mutații în toate domeniile vieții social-economice ; au fost' evidențiate
volumul mare al construcțiilor de
locuințe, de edificii social-culturale,
măsurile luate pentru îmbunătățirea
condițiilor de muncă și de viață ale

locuitorilor ■ județului, pentru spo
rirea continuă a nivelului lor de
trai.
S-a vizitat apoi cunoscuta între
prindere de autoturisme „Dacia" din
Pitești, unde s-a făcut o amplă pre-,
zentare a organizării și evoluției a-,
cestei puternice și moderne unități
industriale, a structurii fabricației,,
fiind relevate preocupările colectivu-,
lui în direcția perfecționării con
tinue a mașinilor, a înnoirii și di
versificării modelelor.
Parcurgerea secției de montaj a
oferit o imagine concludentă asupra
nivelului tehnic ridicat al dotării,
fapt ce asigură o productivitate ridi
cată și o calitate corespunzătoare
autoturismelor. Directorul centralei
industriale de resort, ing. Simion

Săpunaru, a menționat eforturile
îndreptate spre asimilarea rapidă a
componentelor și subansamblelor ce
se aduceau din import, ceea ce a făcut
ca in prezent producția autoturis
melor „Dacia" să fie integrată în
proporție de 99,8 la sută.
Tovarășului Yumjaaghiin. Țedenbal
i-au fost înfățișate apoi într-o ex
poziție cele mai noi modele de auto
turisme „Dacia" și „Oltcit". șubliniindu-se caracteristicile lor tehnice.
Prin fața oaspeților mongoli au tre
cut apoi toate tipurile și variantele
de autoturisme de oraș și de teren
realizate în întreprinderile ■ româ
nești. prilejuind evidențierea diver(Continuare în pag. a V-a)

pe Paul Kpoffon.. care și-a prezen
tat scrisorile de acreditare în cali
tate de ambasadorextraordinar si

Cu prilejul alegerii tovarășului I. V. Andropov în funcția
de președinte al Prezidiului Sovietului Suprem al U.R.S.S.
Tovarășului IURI VLADIMIROVICI ANDROPOV
Secretar general al Comitetului Central al Partidului Comunist al Uniunii Sovietice,
Președintele Prezidiului Sovietului Suprem al Uniunii Republicilor Sovietice Socialiste
Cu prilejul olegerii dumneavoastră in funcția de pre
ședinte al Prezidiului Sovietului Suprem al Uniunii Re
publicilor Sovietice Socialiste, în numele Consiliului de
Stat al Republicii Socialiste România și al meu personal,
vă adresez calde felicitări împreună cu cele mai bune
urări de succes în îndeplinirea misiunii de mare răspun
dere ce v-a fost încredințată.
îmi exprim convingerea că relațiile tradiționale de

MOSCOVA
prietenie și colaborare dintre Partidul Comunist Român
și Partidul Comunist al Uniunii Sovietice, dintre Republica
Socialistă România și Uniunea Sovietică, dintre poporul
român și popoarele sovietice se vor dezvolta și intensifica
și in viitor, pe multiple planuri, spre binele și în interesul
popoarelor noastre, în folosul construirii socialismului și
comunismului în țările noastre, al cauzei generale a so
cialismului și păcii în lume.
NICOLAE

CEAUȘESCU

Secretar general al Partidului Comunist Român,
Președintele Republicii Socialiste România

A

SEMĂNATUL CULTURILOR DUBLE PE TOATE SUPRAFEȚELE PREVĂZUTE!

AZI, TRANSMISII DIRECTE
LA RADIO ȘI TELEVIZIUNE:

© Ploile din ultimele zile au creat condiții deosebit
de bune pentru reușita celei de-a doua culturi.

® în jurul orei 10,00, so
lemnitatea semnării docu
mentelor oficiale românomongole ;

• Suprafețele semănate pînă în seara zilei de 15
iunie se ridică la 187 840 hectare, din care cu
porumb, 160160 hectare.

® în jurul orei 13,15, ce
remonia plecării tovarășu
lui Yumjaaghiin Țedenbal,
secretar general al Comi
tetului Central al Partidu
lui Popular Revoluționar
Mongol, președintele Prezi
diului Marelui Hural Popu
lar al Republicii Populare
Mongole, care, la invi
tația tovarășului Nicolae
Ceaușescu, secretar gene
ral al Partidului Comunist
Român, președintele Repu
blicii Socialiste România, a
efectuat, în fruntea unei
delegații de partid și de
stat a Republicii Populare
Mongole, o vizită oficială
de prietenie în țara noastră.

plenipotențiar - al Republicii Popu
lare Benin in tara noastră. (Cuvințările în pagina a V-a). i

© Exemplul județelor și unităților avansate dove
dește că se poate lucra mai repede.

• între „ferestrele" dintre ploi, oriunde pot intra
tractoarele, să se treacă de îndată la pregătirea
terenului și semănat.
© Maximă răspundere la însămînțarea porumbului
pentru boabe.
Din mai multe .motive se poate
aprecia că anul acesta întrunește
condiții dintre cele mai favorabile
pentru reușita culturilor duble. în
primul rind. este vorba de o anu
mită timpurietate in 'coacerea ce
realelor păioase, ceea ce a permis
începerea însămînțârii culturilor
duble mai devreme decît în alți ani.
Aceasta are o importanță deosebi
tă mai ales pentru porumbul pen
tru boabe în cultura a doua, care
are astfel condiții să ajungă la ma
turitate. în al doilea rind. ploile
din ultimele zile, care au cuprins
practic întreaga tară, au refăcut in
bună parte rezerva de umiditate
din sol. ceea, ce este de natură să
asigure răsărirea și dezvoltarea
rapidă a culturilor duble.
în lumina indicațiilor formulate

recent
de
tovarășul
Nicolae
Ceaușescu, secretarul general al
partidului, este imperios necesar
ca .in toate unitățile agricole, să se
acorde o atenție deosebită însămințării culturilor duble pe întrea
ga suprafață planificată, care în acest an însumează peste 1 500 000
hectare. Desigur, prioritate trebuie
să se acorde insămînțării porum
bului, pentru boabe pe suprafața de
peste un milion de hectare. Este o
lucrare care trebuie mult intensifi
cată. deoarece rezultatele înregis
trate pînă acum nu pot fi consi
derate satisfăcătoare. Din datele
Centralizate la Ministerul Agricul
turii în ziua de 15 iunie reiese că,
deși orzul a fost strîns de pe 380 625
hectare, culturi duble au fost se
mănate doar pe 187 840 hectare,

din care cu porumb numai 160 160
hectare.
Există reale posibilități, ca înșămințarea celei de a doua culturi 6ă
avanseze mai repede. Edificatoare
sint in acest sens rezultatele obți
nute de unitățile agricole din unele
județe, cum sint Olt. Argeș, Ialomi
ța, Teleorman și Sectorul agricol.
Ilfov, care, au semănat între 30 și 18
la sută din suprafețele prevăzute,
în același timp, există județe, între
care Timiș, Arad, Călărași, Me
hedinți, Dolj și Brăila, unde
s-a creat un decalaj apreciabil
între .suprafețele recoltate și cele
eliberate de paie, pe de o parte,'
și între terenurile- eliberate de paie
și cele irisămînțate. pe de altă
parte. Toate acestea pun în evi
dentă necesitatea ca. mai ales
acum, în condițiile timpului insta
bil, în fiecare unitate agricolă să
se întreprindă măsuri energice pen
tru eliberarea grabnică de paie a
terenurilor, pentru executarea in
schimburi prelungite și în două
schimburi a arăturilor și a pregăti
rii terenului, astfel incit, să; se
creeze semănătorilor un front larg
de lucru.
Nu mai este timp de așteptat !
Cu toată claritatea și răspunderea,
cadrele de conducere și specialiștii
din unități, toți oamenii muncii de
la sate trebuie să înțeleagă că orice
zi ciștigată acum la semănat în
seamnă o garanție a reușitei cui-'
turilor duble. înseamnă realizarea
unor producții sigure, superioare
de porumb boabe, legume și fu
raje, cu atit mai necesare în con
dițiile acestui an agricol.
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DIVERS
Arheologii
din Oncești
In timpul lucrărilor de ame
najare a unui dig la Oncești,
in județul Bacău, a fost desco
perită o necropolă daco-ca'rpică.
Obiectele identificate aici — ce
ramică lucrată la roată, mărgele,
oglinzi, fibule — au fost recu
perate de profesorul Gheorghe
Prosie și pădurarul Vasile Samoilă din localitate și predate
muzeului județean de istorie.
Potrivit aprecierii cercetătorului
Ion Mitrea, de la muzeul băcă
uan, descoperirile de la Oncești
au o valoare deosebită atit prin
prezența acestei necropole pe
valea Zeletinului, cit și prin
faptul că printre- obiectele gă
site se află trei fibule din bronz
de un tip deosebit, care vor
ajuta la o mai bună încadrare
cronologică a culturii dacilor li
beri reprezentați de carpi, care
au trăit pe plaiurile Moldovei
în primele secole ale erei
noastre.

Cu foafâ căldura
Intr-o poiană din pădurea
Bejan, nu departe de lași, niște
copii nesupravegheați au strîns
vreascuri și au aprins un foc.
Flăcările s-au întins cu repezi
ciune asupra unor copaci _ din
jur, punind in pericol toată pă
durea. Incendiul a fost observat,
intimplător, de trei trecători —
G. Dascălu, C. Dulgheru și
Gheorghe Maria. Imediat au dat
alarma. Le-au venit în ajutor
și alți oameni care au localizat
și stins focul. Pompierii, sosiți
și ei in grabă, i-au felicitat cu
toată... căldura !
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I Vînăfori... vinați

Reținem dintr-o anchetă pu
blicată in ziarul „Steaua roșie
un caz mai puțin obișnuit pe
trecut intr-o noapte la Tg. "iu
reș. Un anume Iosif Horvath iȘt
schimbase locul de muncă la
lumina zilei cu furtișaguri tn
timpul nopții. Tot intr-o noap
te, s-a urcat pe acoperișul unui
mare magazin din Piața tea
trului și a pătruns înăuntru, cu
o geantă diplomat in mină. De
la raionul de bijuterii a furat
ceasuri și brățări in valoare de
27 668 lei, de la „Galanterie
bunuri de 5 013 lei, de la „Țe
sături" rr^dltele..in. valoare de
7 600 lei și tot așa pma și-d
burdușit geanta diplomat și
boccea. La un moment dat insă
s-a declanșat semnalul de alar
mă și magazinul a fost înconju
rat de miliție și pompieri. Neavînd unde să se mai ascundă, a
încercat un salt acrobatic pentru
care l-ar fi invidiat orice profe
sionist de la circ : a sărit de pe
acoperiș în balconul unui apar
tament din blocul vecin. După
primele clipe de frică, stăpinul
apartamentului și-a revenit șt a
anunțat miliția, care l-a luat ca
din... balcon. Cinci ani si jumă
tate de acum incolo geanta di
plomat a rămas fără stăpin.

S-a intimplat in satul Viperești, județul Buzău. Ambițios
nevoie mare, pentru a avea ei
„cuvintul hotăritor" intr-o dis
cuție contradictorie in f-.mtlie,
Aurel Dudeș a sărit la batale.
A adus, împotriva soției și so
crului său, și un „argument
tăios : cuțitul.
Față de cele sus-zise, cuvintul
cu adevărat hotăritor îl va avea
acum legea, bătăușul fiind tri
mis in fața instanței de jude
cată.
Deși se spune că „rufele se
spală uneori in familie", atunci
cind ele sint pătate intr-un moa
nepermis, curățenia o face, tre
buie s-o facă, instanța de jude
cată.

La volanul mașinii 31-GJ-2449,
șoferul Dumitru Geană, efectua
un transport de piine intr-umil
din cartierele municipiului Tg.
Jiu. La uh moment dat. Ș°feruJ
a zărit pe stradă o oaie rătăcita.
Oai-a nu știa încotro s-o apuce.
Un căruțaș i-a aținut calea, a
inșfăcat-o și a dat să dispara.
Șoferului i s-a părut cam sus
pectă graba căruțașului și a ris
cat o întrebare :
— De ce-mi luași oala, neică 7
La auzul întrebării. surprins,
căruțașul a aruncat oaia din că
ruță și și-a văzut de drum. Șo
ferul a luat oaia in cabina ma
șinii. Ba. a găsit pe loc și cîțiva
amatori de chilipir, care i-au
oferit o mie de lei pe ea. Dar
omul a dus-o la miliție, iar de
acolo a ajuns la C.A.P. Tg. Jiu,
in așteptarea stăpînului. Cine
ești, norocosule ?
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Trei bistrițeni — Gayrilă
tea, loan Podea și Vasile Pop —
au plecat la vinătoare de mis
treți. Fără autorizație. Deci,
bracona).
Cei trei braconieri au împuș
cat un godac și l-au făcut cirnați, pe care i-au împărțit fră
țește.
Tot frățește — aflăm din ga
zeta județeană ,.Ecoul" — cei
trei braconieri iși împart acum
soarta meritată ; pedeapsa pro
nunțată de instanța de judecată
este de cite un an închisoare.
Plus confiscarea armelor, plus
excluderea celor trei din rindurile vînătorilor.

Rubrică realizată de

Petre POPA

Stilul de muncă al organizațiilor de partid

—■ sub semnul eficienței, al noii calități

I INIȚIATIVA COMUNISTA
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I . o energie inepuizabilă de creștere
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nunt, cerințele și avantajele acordu
cătuită din secretarul și secretarii
...20 mai 1982 — 20 mai 1983. Intre
lui global, au creat condiții ca. in mai
adjuncți ai comitetului și din cele
bornele acestei perioade se închide
puțin de 3 luni, pe baza realizărilor
cinci cadre din conducerea întreprin
un an de muncă. Un an in care la
obținute, 6ă se treacă la generalizarea
derii care, prin rotație, asigură o le
întreprinderea minieră Rovinari —
acestuia. Rezultatele au fost cele aș
gătură permanentă și în schimburile
una din unitățile cate dețin o pon
teptate. în ianuarie producția a cres
de noapte, atit cu organizațiile de
dere importantă in dezvoltarea bazei
cut
cu 11 la sută. în februarie cu 14
partid,
cit
și
cu
conducerile
sectoare

energetice a țării — s-a făcut saltul
la sută, în martie cu 25 la sută, in
lor. în acest fel sint mai bine cunos
de la restanțe de zeci de mii de tone
aprilie cu 10 la sută în comparație
cute și soluționate problemele, fie
de cărbune. în 1982. la peste 150 000
cu aceleași perioade ale anului tre
tehnice, fie ale activității educative,
de tone de cărbune peste plan în
cut. Dar ele au și o altă formă de
care altădată urmau să intre pe cir
prezent.
exprimare. Este vorba de declanșarea
cuitul rezolvării cel mai devreme a
Asemenea redresări nu se produc,
unei „explozii" de idei și inițiative —
doua zi sau cind se crea posibilitatea
firește, peste noapte. Și nu se produc
ca reflex firesc al cointeresării oa
în mod intimplător. în cazul de față, . pentru examinarea lor.
menilor
pentru realizarea producției
— Se poate demonstra eficiența în
mulți factori, și în primul rind dez
— în vederea soluționării dificultăți
tăririi activității de partid pe schimvoltarea continuă a zestrei tehnice a
lor inerente sau mai puțin inerente
întreprinderii și sprijinul permanent a buri ?
care apar în desfășurarea procesului
acordat de conducerea partidului și
— Se poate — afirmă tovarășul
de producție. Iată o inițiativă, din
statului, au contribuit la intrarea în
Mihai Pasere. Creșterea coeficientu
multele existente de această natură,
treprinderii de aici pe acest făgaș
lui de utilizare intensivă și extensivă
care și-a impus eficiența. „Să anali
bun. „Dar «motorul» care a’reușit, pe
a utilajelor în Comparație cu 1981,
zăm cauzele la fața locului" — acesta
fondul condițiilor create, să pună în
cind nu existau organizații de bază
este genericul unei acțiuni care se
mișcare energia întregului colectiv,
pe schimburi și cind cele mai multe
practică cu deosebit succes de către
să asigure folosirea cu mai mare efi
probleme de nefolosire completă a
majoritatea organizațiilor de partid.
ciență atit a potențialului tehnic, cit
Despre ce este vorba ? Atunci cind
și a celui uman a fost și este — ne
într-o carieră. într-un sector sau la
spunea Laurențiu Toader, secretar al
un utilaj apare o situație deosebită,
Comitetului județean de partid Gorj
Din experiența organizației biroul organizației de bază respective
— organizația de partid a întreprin
invită — în funcție de natura si
derii".
tuației — pe secretarul comitetului
de partid
O asemenea apreciere ne-a deter
de partid, pe directorul întreprinderii
minat să ne propunem a surprinde
de ia întreprinderea
sau un alt cadru de conducere și îm
„pe viu" cîteva elemente din stilul
preună cu colectivul de muncă .al
de muncă al comitetului de partid, al
minieră Rovinari
unității sau subunității analizează
organizațiilor de bază de aici în
problema nevralgică. Așa s-a proce
abordarea problemelor redresării ac
dat intr-un moment in care secția
tivității economice a întreprinderii,
vulcanizare „punea la pămînt" pro
capacităților de producție apăreau în
încă de la primele schimburi de cu
ducția de cărbune datorită, cum pre
vinte cu tovarășul Mihai Pasere, se
schimburile de noapte, aproape s-a
tindeau secțiile productive, „neexecudublat. De asemenea, în acest an
cretarul comitetului de partid din
tării unor intervenții prompte și de
s-au înregistrat lună de lună rezul
cadrul I. M. Rovinari. aveam să
calitate la ruperea covoarelor". Co
tate mai bune și în domeniul îmbu
aflăm esența lor : „Dacă în acest an
muniștii de la vulcanizare n-au ezi
nătățirii calității cărbunelui extras.
am obținut rezultate bune, și am ob
tat să-și recunoască în mod deschis,
ținut. acest lucru se datorește și
Unitatea de măsură a modului in
autocritic, propriile lipsuri. Au ară
schimbării radicale pe care am fă
care comitetul de partid s-a angajat
tat însă că fără o conlucrare promptă,
cut-o în stilul de muncă al comite
în soluționarea problemelor econo
operativă, cu sectoarele, prin care să
tului de partid. De la analize repe
mice, in redresarea activității între
se realizeze și activitatea de preve
tate cu principalii factori de răspun
prinderii se exprimă și prin felul în
nire a ruperilor, de sesizare a feno
dere. ținute de regulă în birouri, am
care a pregătit introducerea și gene
menelor de „slăbire" a covoarelor
trecut la analize la fața locului, pe
ralizarea acordului global. Birourile
înainte de rupere, de comunicare ur
teren, încheiate cu adoptarea unor
organizațiilor de bază împreună cu
gentă a defectelor, situația nu se va
măsuri atit tehnice, cit și politico-orcolective de specialiști au analizat
îndrepta. Sistemul de evidențiere a
ganizatorice. printr-o largă consul
realizările medii ale fiecărei formații
cauzelor ruperilor introdus după
tare a comuniștilor, a tuturor oame
de lucru în ultimii trei ani și au sta
această analiză — care acum furni
nilor muncii".
bilit, prin consultare, rezultatele
zează elemente pentru stabilirea
maxime care s-ar putea obține prin
Aprobarea de a se crea, la propu
cauzelor din ambele părți — a avut
nerea comitetului de partid, organi
introducerea sistemului de lucru în
o eficiență certă. De pildă, timpul
acord global. Aceste „investigații" au
zații de bază pe schimburi, a avut
ocazionat de vulcanizarea benzilor a
făcut apoi obiectul unei analize co
efecte dintre cele mai pozitive în
fost redus în primele cinci luni cu
creșterea rolului acestora în aborda
mune a comitetului de partid și con
peste 20 la sută, ceea ce echivalează
siliului oamenilor muncii, unde s-a
rea mai eficientă a problemelor eco
cu realizarea unei producții de aproa
hotărit să se treacă timp de 3 luni,
nomice. în mai buna repartizare a co
pe 1 milion mc masă minieră I Așa
în mod experimental, la aplicarea
s-a procedat — și rezultatele au fost
muniștilor la locurile de muncă, in
acordului global pentru 80 la sută din
de asemenea pozitive — și în cazul
exercitarea mai_temeinicâ a contro
lului de partid “asupra^-ffictepIintHr" pensonăl.
bngăzilbr'cu rezultate' măi'slăbe. Așa
După care ? După care a urmat un
s-a procedat și iii cazbl carierelor
sarcinilor politice și economice. Con
moment foarte important. Comitetul ^ Tismana II. Cicani și Gîrla Vest, care
stituirea de organizații de bază pe
n-au atins încă producțiile stabilite
schimburi a determinat și ea. într-un
de partid n-a lăsat ca acțiunea de
prin plan și unde rezultatele încep,
fel, adoptarea unui astfel de stil de
introducere a acordului global să se
de asemenea, să se vadă. Așa s-a
muncă mai aplicat, mai legat de ce
rezume numai la măsuri... administra
procedat in toate situațiile care im
rințele producției. Iată de ce, ve
tive. Hotărârea adoptată de comitetul
puneau asemenea intervenții promp
nind în întimpinarea acestei situații
de partid și consiliul oamenilor mun
noi, comitetul de partid nu s-a
te, pe teren, la fața locului.
cii — care conținea acum elemente
mulțumit să apeleze numai la solu
clare privind sistemul de aplicare și
Inițiativa comunistă se constituie,
ția antrenării membrilor comitetului
la nivel de formație, și la nivel de
așadar, prin astfel de măsuri și in
care-și desfășoară activitatea în
sectoare, și la nivel de întreprindere
tervenții. intr-o energie inepuizabilă
— a fost supusă dezbaterii, in adu
schimburi in acțiunea de îndrumare
în creșterea producției de cărbune.
nări deschise de partid, tuturor oa
și control a organizațiilor de bază, ci
Constantin PRIESCU
menilor muncii. Iar aceste dezbateri,
a întregit-o prin constituirea unei
Dumitru PRUNĂ
„permanențe" a sa. O permanență al
care au clarificat atent, pină la amă-
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De Ia o sesizare critică la „zile record1
„Zi-record". O zi a vreunei reali
zări sau acțiuni mai deosebite ?
Vom vedea imediat.
Din Pitești, un vechi corespon
dent voluntar al ziarului, Vasile
Negescu, ne-a trimis o semnalare
critică. Dînsul ne scria (nota a fost
publicată în „Scînteia" din 23 mar
tie 1983) despre dispariția de la o
vreme a unor mijloace utilizate la
depozitarea materialelor recupe
rabile — rulote, buncăre — ceea ce
a avut ca urmare faptul că cetățe
nii aruncă maculatura sau sticlele
sparte la... gunoi. Așadar, tot un fel
de „risipă", cind e știut că aceste
materiale trebuie adunate cu grijă
pentru a fi revalorificate în inte
resul economiei naționale.
Ulterior ne-a parvenit șl răs
punsul — din partea „întreprinderii
județene pentru recuperarea și va
lorificarea materialelor refolosibile“ (I.J.R.V.M.R.) Argeș-Pitești.
După ce se prezentau rezultatele
tot mai bune pe parcursul celor
3 ani de la înființare (actualmente
deține o poziție fruntașă, locul II
pe tară, conform datelor întrecerii
socialiste de pe primul trimestru
1983 — n.n.), erau furnizate pe
urmă și lămuririle ce le așteptam.
Se menționa că, de fapt, rulotele
erau la locul lor ; „punctul ne
vralgic" se afla la buncăre : aces
tea, se afirma, „sînt și în prezent
la asociațiile de locatari, dar la
timpul respectiv au fost umplute
nejustificat cu gunoaie". Mai exact
sous, neglijenta provenea de la unii
cetățeni, care aruncă de-a valma,
în buncărul confundat cu lada de
gunoi, atit resturi menajere, cit și
materiale recuperabile. Subliniindu-se apoi că publicarea semnalu
lui amintit a fost utilă și bineve
nită pentru activitatea generală a
întreprinderii, se mai făcea în fi
nal o precizare. Respectiv, se arăta că la o dată anumită se va or
ganiza la Pitești o „zi-record" de
colectare a materialelor refolosibi'le de la cetățeni.
Pentru urmărirea acestei acțiuni,
In ziua indicată eram la fața
locului.
La sediul I.J.R.V.M.R. Pitești,
noul director, tovarășul Cătălin
Alexiu, a recunoscut că, desigur,
colectarea materialelor respective
presupune o activitate continuă și
constantă, de zi cu zi — dar că, în
același timp, pentru sporirea efici

enței in activitatea de colectare
„vîrf" cu ustensile și aparate me
s-au căutat și unele modalități noi
talice scoase din uz. Un pensionar
de lucru. Așa s-a ajuns la ideea
(să precizăm că din partea acestora
organizării, din cind în cind, a
se așteaptă un sprijin mai susținut)
unor „zile-record".
în ipostază de „colecționar-model" :
Concret, din primăvara aceasta
tovarășul Dumitru Popescu, din
s-a hotărit organizarea într-o zi
cartierul Banatului, predase numai
anume fixată a fiecărei luni a unor de la începutul acestui an peste 500
acțiuni speciale de colectare de la
kg de hîrtie. Dar și o imagine ne
cetățeni. Operațiunea se desfășoară dorită : în spatele unui cămin de
copii din Găvana, mormane de
sectorizat — în fiecare lună, in alt
cartier (ne-a fost arătată ■ chiar o
pungi de plastic și hîrtie arzînd
„hartă" cu perimetrul vizat pentru
mocnit — semn al iresponsabilității
unora.
acea zi). Există și o fază pregăti
toare : se publică din timp un
„Rezultatul" zilei record ? încu
anunț în ziarul local ; se introduc
rajator : muncindu-se pînă spre
in cutiile poștale ale locuitorilor seară s-au adunat 12 150 kg
hîrtie și 945 kg acumulatori
din raza acțiunii „fluturași" cu în
științări similare; in sfirșit. se pro uzați ; iar la fier vecin o cifră,
într-adevăr, record — 12 400 kg 1
cedează la o largă mobilizare de
forțe — de la efectivele I.J.R.V.M.R.- Piteștenii. buni gospodari. țin,
se vede, să-și confirme acest
ului și ale „colaboratorului" prin
cipal, E.G.C.L. (Exploatarea de
renume și prin străduințele din
gospodărie comunală), la activiști,
domeniul atît de actual al re
deputați, lucrători ai primăriei.
cuperării materialelor refolosibile.
După care se trece la treabă...
O inițiativă interesantă, care, deȘi iată cîteva instantanee din
ziua aceea. De la Asociația de * sigur, așa cum s-a arătat, nu tre
locatari nr. 197, cartier Găvana II, buie să afecteze cu nimic caracte
se strînsese maculatură cu sutele rul permanent și continuu al acti
de kilograme, ce erau expediate vității de colectare.
operativ spre depozitele de sortare,
în alt punct, un camion încărcat
Dan OZERANSCHI

la depozitul de fier vechi al I.J.R.V.M.R. Pitești se lucra intens pentru
aranjarea materialelor metalice recuperate de la cetățeni în cadrul „Zileirecord"
Fotografie de la cititorul Ion Penaru

DINTRE SUTE... DE SCRISORI

-Orizonturile-dragostei
de țară
Două scrisori... Una,
despre moții din Vața
de Jos. Loc despre
care, cel'care va râmine in conștiința cul
turii românești pentru
meritul de a fi publi
cat intiia poezie a lui
Eminescu — cititorii
au înțeles, desigur, că
este vorba despre losif
Vulcan — scria în
urmă cu peste un
veac : „Vața are o pozițiune frumoasă. Jos,
la
picioarele
unor
dealuri, ascunsă in
cotitura acestora și
adumbrită de niște pă
duri, ea este un inte
resant
punct
de
excursiune".
„Atit și nimic mai
mult nu -putea să
exalte
sensibilitatea
scriitorului — iși aș
terne acum gindul pe
hîrtie Sabin Selagea,
din această localitate
— pentru că, dincolo
de farmecul și frumu

sețea ei genuină, Vața
nu cunoscuse măreția
și forța brațului des
cătușat".
A doua scrisoare
vine din Covasna. E
semnată de Victor
Pușcaș și înfățișează
preocupările
pentru
protejarea pășunii din
Valea Zinelor...
De ce ne-am oprit
tocmai asupra acestor
două scrisori ? Pentru
că ele au un ax co
mun. Amindouă dau
chip noilor realități ce
se întrupează, prin
muncă harnică, în epoca noastră de mari
prefaceri economicosociale. Amindouă aceste scrisori oferă o
dimensiune .a dragos
tei de țară. Pentru că,
în fond, ce altceva
decît patriotism fier
binte înseamnă efor
tul stăruitor, punerea
in operă a întregului
potențial de creație la
Vața ori la Covasna,

la Băilești ori la
Vaslui ?
Corespondenții noș
tri aștern cu har și
meticulozitate pe hâr
tie numeroase detalii
despre înflorirea fără
precedent, în anii so
cialismului, a celor
două .localități. Sint
detalii 'și fapte pe care
le afli pretutindeni, la
scara întregii țări.
Pentru că oriunde iți
îndrepți privirea, anii
socialismului au așe
zat in coloana marilor
noastre victorii înfăp
tuiri fără precedent
despre care cu îndrep
tățire scriu atit oame
nii văii. Crișului Alb,
cit și cei din Valea
Zinelor.
Parafrazîndu-l pe poet, am
putea adăuga și noi că
niciodată epoca noas
tră de împliniri nu fu
mai bogată ca acum.

Iile TĂNĂSACHE
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CU sprijinul
corespondenților „Scinteii^j

Gardul discordiei

Invitație în Deltă
Mirifica Deltă a Dunării, cu ne
sfârșitele sale întinderi de apă și
stuf, de plaur și nuferi, cu sutele
de specii de pești și păsări, cu ae
rul curat și liniștea ei reconfortan
tă atrage an de an tot mai mulți
vizitatori din tară și de Peste ho
tare. în afară de traseele devenite
de acum clasice, pentru o drumeție
dezagrement în Delta Dunării, în
acest an s-a- inaugurat încă unul,
de cea mai mare atracție, care
pune in valoare, pentru .prima
dată, și brațul Sf. Gheorghe. Este
vorba de traseul : Tulcea — Ceatal
— Brațul Sf. Gheorghe — Ilganii

de Jos — Nufăru — Băltenii de
Sus — Băltenii de Jos — Mahmudia — Murighiol — Uzlina — Ca
nalul Litcov — Crișan- — Dunărea
Veche — Mila 23 — Canalul Șontea
— Lacul Fortuna — Maliuc — Bra
țul Sulina — Tulcea. Noul traseu,
mult mai lung decît cele oferite în
anii anteriori, beneficiază de zone
de un pitoresc rar întîlnit, cu deo
sebire în labirintul de canale și gâr
le dintr-o zonă încă prea puțin
cunoscută.
întreprinderea de turism, hote
luri și restaurante I.T.H.R. Bucu
rești organizează excursii în Delta

Dunării de cite 4 zile, pe pontoanedormitor. Se asigură cazare și masă
pe ponton și transportul cu trenul
accelerat (cu locuri rezervate)
pînă la Tulcea. Zilele de plecare
sint următoarele : 19, 23 27 iunie ;
1, 5, 9. 13, 17. 21. 25. 29 iulie ; 2. 6,
10, 14. 18, 22, 26. 30 august.
Totodată. I.T.H.R.B. organizează
și excursii de cite 7 zile cu cazare
pe toată durata sejurului la hotelul
„Salcia" din Maliuc, Zilele de ple
care sînt următoarele : 25 iunie ; 1,
7, 13. 19. 25. 31 iulie ; 6, 12, 18. 24,
31 august ; 5, 11 septembrie.

Croazieră pe Dunăre
întreprinderea de turism, hote
luri și restaurante București
(I.T.H.R.B.) anunță organizarea
unor croaziere cu vaporul pe Du
năre, in două variante, una mai
atractivă decît alta. în prima va
riantă, plecarea din București are
loc de la hotelul .,Intercontinental"
la ora 8,00 spre Oltenița. I-a Olteni
ța are loc îmbarcarea pe vas și
croaziera pe Dunăre pînă la Călă
rași. Dejunul pescăresc se servește
la restaurantul Chiciu.
în varianta a doua, plecarea din

București are loc tot de la „Inter
continental"' la ora 7,30 spre Călă
rași. De asemenea, dejunul pescă
resc se servește la restaurantul
Chiciu. apoi îmbarcarea pe vas și
deplasarea pe Dunăre pînă la Olte
nița, de unde se revine în Bucu
rești în jurul orei 20,00.
Și într-o variantă și în cealaltă
se vizitează și Muzeul de istorie
din Călărași. Excursiile se organi
zează în fiecare sîmbătă și dumini
că, iar la cererea unor colective de
oameni ai muncii din întreprinderi

și instituții se pot organiza croa
ziere și in cursul săptămînii.

★
Pentru informații suplimentare și
înscrieri atit pentru excursiile in
Deltă, cit și pentru croazierele pe
Dunăre, doritorii se pot adresa Ia
agențiile de turism I.T.H.R. Bucu
rești din : str. Luterană nr. 4, str.
Tonitza nr, 13 ; Calea Moșilor bloc
55 bis ; bd. N. Bălcesctr nr: 35 ;
bd. 1848 nr. 4 ; bd. Republicii nr.
68 ; str. Mendeleev nr. 14.

fcinîeii

într-o bună zi s-a prezentat fa
redacție un economist intre două
vîrste. de la o instituție bucureșteană. Reclama că tatăl său. Brăilă
I. I. Gheorghe, in virstă de 72 de
ani, infirm de un picior, și mama
sa. Brăilă I. Maria, in vîrstă de 70
de ani, cardiacă, din comuna Bălești. județul Gorj. ambii coopera
tori și legumicultori individuali,
nu mai pot conviețui în comuna
natală din cauza familiei Brăilă
Gh. Ion, paznic de noapte. în virstă
de 50 de ani. și a soției acestuia,
Brăilă Gh. Maria, in vîrstă de
45 de ani. Familia paznicului, aren-are treabă, intentează cite un
proces la Judecătoria din Tîrgu
Jiu ! Să fie ! Și, mai ales, să le
știe vecinii de frică.
Cu Brăilă I. I. Gheorghe se ju
decă de 16 ani. Pentru pn gard.
Nu le-a plăcut gardul vecinului
legumicultor. Ba că era cîțiva
decimetri mai sus. ba cîțiva mai
jos. ba era oblu, ba la stingă, ba
la dreapta. Au chemat comisii pes
te comisii, anchete peste anchete,
martori peste martori.
Dar gardul, ca... gardul. Nu le
plăcea nici grădina vecinului plină
cu salată verde, roșii, ardei gras...
Și-acum cînd îl văd dueîndu-și
marfa la piață s-o valorifice, pe
mai tinerii Brăilă îi apucă amețe
lile. Ca să nu mai vorbim cînd se
uită peste gard. Pentru că gardu
rile înalte le displac. Nu le-ar asi
gura suficientă „vedere de ansambly". Și pentru câ grăsunii pazni
cului n-au făcut exerciții la pră
jină ca să le sară. Așa că, de cînd
și-au construit un gard mai solid,
cu plasă de sîrmă. procesomanii
au făcut un fel de ochiuri prin
plasă pentru ca propriii purcei să
dea iama in salata verde. Recent,
mai tinerii Brăilă. probabil dornici
să-și extindă lotul, i-au amenințat

pe bătrânii legumicultori: „O să vă
purtăm prin judecăți și-o să vă
batem pînă o să vă hotăriți să vă
mutați la București, la copiii voș
tri." Părinții insă nu vor la Bucu
rești. Vor să-și vadă mai departe
de cultivatul legumelor și de bătrînețe. Vor să-și primească liniș
tiți copiii și nepoții în vacanțe,
vor să nu mai fie supuși injuriilor
și amenințărilor, vor. intr-un cuvint. înțelegere și omenie.
Atît ei. cît și alți locuitori ai co
munei (printre care Dumitru Spineanu. Grigore Mălăescu și Angela
V. Brăilă) s-au adresat unor orga
ne locale și de ordine ale munici
piului Tîrgu Jiu în speranța că
„acest paznic va fi mutat în altă
unitate unde să facă serviciu de
zi. să nu mai aibă timp de pro
cese. că se laudă că a avut peste
100 !“ Dintre acestea, numai cu ve
cinul legumicultor a avut vreo 60 I
Trebuie să recunoaștem, un record
al spiritului circotaș 1
Ce ni se pare ciudat este indi
ferența consiliului popular al co
munei față de o astfel de situație.
Unii spun câ această indiferentă
de neînțeles față de un asemenea
„zurbagiu juridic" ar fi legată de
niște legături de rudenie cu unii
membri ai consiliului popular co
munal. Ei și ? într-o comună,
citeodată. vreo jumătate din locui
tori sint rude între ei. Și-atunci ?
Nu acționează aceeași lege pentru
toți ?
Să sperăm că. de această dată,
intervenția factorilor răspunzători
din comună și din Tîrgu Jiu va fi
mai promptă și eficientă. Iar gar
dul discordiei, ca și celelalte acce
sorii ale procesomanilor, inclusiv
ei înșiși cu nedoritele lor recorduri,
vor rămine cel mult subiect de
inspirație pentru caricaturiști...

Marta CUIBUȘ

DIALOG
CU CITITORII
•
PROPUNERILE tovarășului
Crinu Gh. Apostol adresate Consi
liului popular al municipiului Pitești
merită un răspuns mai operativ.
Este vorba de cultivarea unui te
ren viran și de reînființarea unei
piețe. încetineala municipalității în
a se pronunța ar putea fi înțelea
să ca lipsă de interes față de o
asemenea tematică. Or, sîntem
convinși că nu e așa.
• STINGACE DAR ÎNDUIOȘĂ
TOARE balada dedicată... coopera
tivei din Cezieni, județul Olt, cu
„versuri" cum ar fi : „Printre rînduri și butuci / Cultivă cu duioșie /
Lubeniță de-o vecie / Cartofi mari
la kilogram / Sfeclă, tone, la hec
tar". Alte strofe Sînt dedicate plan
tațiilor de răchită, tutun, secției-anexă, incubatoarelor. Din această
baladă esențială e hărnicia celor
care au inspirat-o.
® RUGĂM PE ACEASTĂ CALE
Consiliul popular și biroul de mi
liție ale orașului Zlatna^ județul Alba,
să acorde mai multă atenție sesi
zărilor pensionarilor loan și Euge
nia Boldiș, de pe strada Horia,
bloc 11, cu privire la „tratamentul"
la care sînt supuși de vecini.
• CU O MOTORETĂ, covoare,
televizoare, aragaze, casetofoane,
mașini de cusut etc., în total 318
premii în obiecte oferite la „Tom
bola primăverii", Combinatul side
rurgic Galați concurează serios
ADAS-ul, CEC-ul și întreprinderea
Loto-Pronosport. Partea proastă e
că oamenii muncii se plîng de dis
tribuirea „benevol-obligatorie" a bi
letelor, tot așa cum sînt reținute
și cotizațiile pentru „susținerea
sportivilor". Comunicăm și seria bi
letului de tombolă voluntar-obligatorie, în valoare de 20 de lei (I),
primit la redacție: 019 648. Cine
știe, poate am cîștigat vreunul din
cele 20 de mileuri puse in joc...
• TOT BLOCUL vi l-ați ridicăt în
cap, tovarășe Niță Petre din stra
da Apele Vii nr. 1, sectorul 6.
Ne-a scris comitetul asociației de
locatari, rugîndu-ne să vă amintim
că sapa de grădină e un instru
ment pașnic, pentru plivitul buru
ienilor și afînatul pămîntului, nu
pentru amenințarea vecinilor.
9 ATENȚIE, I.C.A.B. I Pe strada
Biserica Aiexe, din sectorul 4, o
vană stă neînchisă de șase să'ptămini. Locuitorul Costișanu Dumitru
v-a anunțat de mai multe ori, fără
rezultat. Dacă ar fi muncit și ei cîte
va zile la udatul bărăganelor cu
butoiul și găleata, dispecerii indi
ferenți ar fi realizat mai repede va
loarea pe care o are apa.
• O REZOLVARE FORMALĂ a
dat întreprinderea județeană de
gospodărie comunală și locativă
Vaslui sesizării tovarășei Ruxanda
Mereuță din Bîrlad, strada Fierăstraielor, bloc V 1, scara F. Dînsa
reclama, în numele tuturor locata
rilor, că s-au pomenit cu casa scă
rii ocupată, nici mai mult nici mai
puțin decît de un atelier de um
plut sifoane. I.J.G.C.L. răspunde :
„cele sesizate de dv. sînt în parte
reale". Cum adică „în parte" ? Se
umplu numai sifoane de o jumă
tate de litru ?

Sergîu ANDON
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INSĂMINȚAREA CULTURILOR DUBLE
De

la seceriș la semănat
lucrările fără întrerupere

După încheierea secerișului orzu
lui. in județul Olt mecanizatorii au
intrat în lanurile de grîu, care > a
fost ștrîns de pe mai bine de 4 000
hectare. Suprafețe mai mari au fost
recoltate in unitățile agricole din
consiliile agroindustriale Radomirești. Stoicănești. Vlădila. Caracal și
Rusănești.. Așa cum se spune, vre
mea secerișului este și vremea cul
turilor duble. Deci, paralel cu re
__
se acționează
coltarea păioaselor
susținut si la insămințarea
.
celor
72100 hectare prevăzute a se cul
tiva cu porumb pentru boabe, le
gume ■ și furaje. Pînă in seara zilei
de 15 iunie a.u fost însămânțate aproape 22 000 hectare, ceea ce re
prezintă 30 la suta din suprafețele
prevăzute.
Cum se acționează, concret. în unitățile agricole ? La cooperativa agricolă Brincoveniu de exemplu,
toate cele 200 hectare de pe care
s-a recoltat orzul au și fost elibe
rate de paie. „La această acțiune
am folosit 20 de atelaje" — a ți
nut să precizeze tovarășul Ilie Ghiță. primarul comunei. „De aceea —
£ intervenit în discuție inginerulI.tef Ion Iordache — am putut să pre
gătim imediat terenul și să-l însămințăm cu porumb pentru boabe
pe 100 de hectare, cu castraveciori
— pe 10 hectare și tomate — pe 7
hectare. Imediat ce se va zvînta te-

renul, vom relua cu toate forțele
însămințările".
După o ploaie a.m poposit pe ogoarele cooperativei agricole Băbiciu. Aici, concomitent cu recoltarea
orzului, mecanizatorii și cooperato
rii au eliberat de paie terenul și
au trecut la insămințarea culturilor
duble. „Pînă acum — ne spune to
varășul Marin Dindiiri. primarul co«munei — am semănat 90 de hectare
cu porumb pentru boabe și avem
pregătite alte 10 hectare pentru a
le insămînta cu castraveciori. Ne-am
asigurat din timp răsadurile de to
mate și varză pentru cele 30 și. res
pectiv. 10 hectare planificate".
O activitate intensă la pregătirea
răsadurilor si -la semănatul culturi
lor succesive se desfășoară și in asociația economică de la Stoi.cnești,
unde s-a încheiat însămîn tarea ce
lor 15 hectare cu rădăoinoăse. și a
celei de la Drăgăinești, unde s-au
semănat 10 hectare cu aceleași cul
turi. La cooperativa agricolă Vădastra, din 10 hectare prevăzute
fost plantate cu gogoșari 7
tare. Chiar dacă mai cad
timpul este bine folosit și in
perativele agricole Fălcoiu. Vișina
Nouă. Vădastra și Drăghiceni pen
tru insămințarea culturilor succesive
și plantarea legumelor.

alături de o platformă tractată, se
folosesc 12 căruțe. De asemenea, la
I.A.S. Carani. in urma preselor de
balotat paie acționau 18 tractoare cu
cite trei remorci.
Sint cîteva exemple care arată că.
acolo unde munca este bine organi
zată și se manifestă spirit gospodă
resc și inițiativă, rezultatele sint din
tre cele mai bune. Subliniem aceas
ta întrucît în județul Timiș, din cele
60 000 hectare de pe care s-a recol
tat orzul, doar 24 695 hectare au fost
eliberate de paie. Decalaje mari în
tre suprafețele de orz recoltate și
cele eliberate de paie există în uni
tățile din consiliile agroindustriale
Cenei, Jebel. Dudeștii Vechi. Fibiș,
Deta și altele. Stringerea mai grabni
că a paielor și transportul lor de oe
terenuri simt o condiție esențială
pentru semănatul neîntîrziat al cul
turilor duble și în unitățile din aceste
consilii agroindustriale.

Pe ansamblul județului au fost însămînțate pînă acum 22 433 hectare.
Rezultate mai bune au cooperative
le agricole și întreprinderile agricole
de stat din consiliile agroindustriale
Biled, Peciu Nou, Variaș. Recaș.
Sînnicolau Mare, unde suprafețele
eliberate de paie au fost însămințate
aproape în întregime. Rămîneri mari
în urmă sînt în unitățile agricole din
consiliile agroindustriale Ceacova,
Belinț și Banloc.
Deficiențele semnalate se cer grab
nic lichidate, cu atît mai mult cu cit
starea vremii impune să se organizeze
mai temeinic activitatea, să se acțio
neze cu întreaga forță .'mecanică și
umană, in schimburi prelungite și in
două schimburi, pentru insămințarea
în cel mai scurt timp a culturilor
duble pe toate suprafețele plani
ficate. ■

Cezar IOANA
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TIMIȘ
Importante forțe trebuie concentrate

la strinsul paielor de pe terenuri
în această vară, unitățile agricole
din județul Timiș urmează să însămînțeze culturi duble pe 129 760 hec
tare, din care 113 300 hectare cu po
rumb, iar restul cu legume și plante
furajere. Iată de ce, .pe baza măsu
rilor stabilite de comandamentul ju
dețean pentru agricultură, în multe
unități agricole, concomitent cu re-

col tarea orzului — lucrare care s-a
încheiat — s-a trecut la balotarea
paielor și eliberarea terenurilor.
creindu-se astfel front de lucru pen
tru semănatul culturii a doua. Ne
referim la cooperativa agricolă Chișoda, bunăoară, unde transportul tu
turor paielor s-a făcut numai cu că
ruțele. în .unitatea vecină — Ghiroda

Prășite la ■ timp, lanurile de porumb de la C.A.P. Borcea, județul Călărași,
sint curate de buruieni, iar plantele se dezvoltă viguros
Foto : S. Cristian

TURILOR

BOTOȘANI

Bine in general nu înseamnă
că peste tot situația e la fel de bună

3 descoperim' chiar suprafețe întregi
neprășite. De aici se desprinde con
cluzia că specialiștii și cadrele de
conducere din această cooperativă
agricolă nu-și fac pe deplin datoria.
Diferențe in ce privește suprafe
țele prășite există și între alte uni
tăți agricole din județ, unele dintre
ele fiind chiar vecine. în timp ce la
C.A.P. Copălău această lucrare este
avansată, la C.A.P. Mioreani există
serioase . rămîneri în. urmă. Este o
situație care impune o intervenție
mai hotărită a conducerilor unități
lor agricole, a consiliilor populare
comunale și activiștilor de partid și
de stat din județ repartizați pentru
a le acorda sprijinul necesar.

în ultimele șapte zile, in județul tul alte părți : președintele Mircea
Botoșani au ' fost prășite man-uăl Isache își' „făcluse" drum în oraș, in45 471 hectare, ceea ce înseâmnă un gi.nerulr-șef nu era de găsit. Tarla;
ritm mediu zilnic de aproape 6 500 lele cu porumb erau și aici pline de
hectare. Se apropie de sfîrșit prașila oameni, dar fiecare lucra unde și
a doua, manuală la floarea-soarelui și cum voia. , împreună cu Radu Vatafu.
la cartofi, iar la sfecla de zahăr cea in^inerul-șef al consiliului agroin
de-a treia prașila. Dacă la . aceste dustrial Bucecea, constatăm și alte
culturi realizările' sint satisfăcă aspecte . negative : pe alocuri, în
toare, la porumb,. deși pînă. ieri di urma sapei au rămas multe buru
Silvestri AILENEI
mineață — 16 iunie — au fost pră
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șite manual a doua, bară , 40 222 hec ieni ; pe tarlalele fermelor nr. 1 Și
tare, suprafața de 26 329 hectare pe
0
care încă nu s-a efectuat, această lu
crare impune o maximă concentrare MUREȘ
a forțelor, intrucît ploile au favori
zat dezvoltarea rapidă nu numai a
culturilor, ci și a buruienilor.
oglinda
Lanuri fără buruieni
Pot fi urgentate lucrările de în
treținere și la această cultură ? Re
zultatele obținute in consiliile agro
hărniciei cooperatorilor
industriale Dragalina, Cotușca, Bo
toșani și Sulița permit un răspuns
în unitățile din consiliul agroindus
Preocupări susținute pentru buna
cit se poate de convingător. Unită trial
județul Mureș, unde sfe întreținere a culturilor există și in
țile din aceste consilii agroindustriale clă deIemut.
zahăr' ocupă 1 015 hectare, sint unitățile agricole din consiliile agroa.u realizări cuprinse intre 80 și 90 concentrate
ample forțe umane la în industriale Luduș, Sărmașu, Band,
la sută. în același timp, în consi treținerea acestei
plante. „Noi acor Zau de Cîmpie, Tîrnăveni, unde exe
liile agroindustriale Ripiceni, Al dăm o atenție deosebită
culturii de cutarea celei de-a treia prașile ma
bești și Bucecea, suprafețele de po sfeclă de zahăr — ne spune
Laszlo nuale la 6fecla de zahăr este pe ter
rumb prășite a doua oară se află loan, președintele consiliului. Dacă
a- minate.
sub 35 la sută, ceea ce face ca pe nul trecut am realizat o producție
în contrast cu unitățile menționa
ansamblul județului să se înregistre medie de 34 000 kg sfeclă la hectar,
te. in unitățile agricole din consiliul
ze o medie de 63 la sută.
,
în
acest
an
ne-am
propus
să
obținem
agroindustrial
lucrările de
Pe teren, în diferite unități agri 4Q 000 kilograme la hectar. Iată de ce întreținere, sint Fărăgău
întârziate.' Cauzele ?
cole am aflat și cauzele acestor di supraveghem zi de zi modul de rea Nu
toți cooperatorii participă la
ferențe. Iată o primă constatare pe
a prașilelor manuale pentru a muncă, iar organizarea lasă de dorit.
ogoarele cooperativei agricole din lizare
asigura, peste tot, o densitate de Dovada : la data raidului nostru, in
Vîffu Cîmpului. „Lucrăm numai în se
cooperativele agricole Breaza și
echipe — ne-a spus Ion Moroșanu, 100 000^ de plante la hectar".
însoțiți de președintele, consiliului Frunzeni abia am putut număra in
președintele unității. Nimeni nu tre
cinci cooperatori. De la Vereș
ce pe altă tarla pînă cînd prașila mergem în cîteva unități agricole. cimp
Matilda, planificatoarea consiliului,
nu este încheiată de întreaga echi Prima constatare : prin organizarea aflăm
că aici nici prașila I nu a
pă". La aceasta trebuie adăugat fap muncii. în acord global, fiecărui fost realizată
decît pe 430 hectare
tul că .fiecare echipă de cooperatori cooperator îi revine. în medie, o su din cele 460 planificate.
Nu întâmplă
își începe munca . fără . a înregistra prafață de 0,80 hectare. „Este o su tor. în cimp. mari suprafețe
cu
vreo absență, că lucrul nu se între prafață care poate fi lucrată de un sfeclă de zahăr sint sufocate'de bu
rupe decit în pauzele stabilite. Lu- om în bune condiții" — ne spune ruieni. Lucrările de întreținere a
crindu-se compact, specialiștii au
de zahăr sint rămase in urmă
posibilitatea să verifice ' . cum este cooperatoarea Maria Aioanei din sfeclei
in alte unități, agricole din nordul
executată prașila, Drept rezultat, Ier.nut. „Ne-am propus ca pe această și
ipină .ieri dimineața — 16 iunie — la solă de 24 hectare să obținem în județului. Este vorba de cele din
...
___ Miercurea
Vî.rfu. Cîmpului mai rămăseseră de acest an, în medie, o producție de consiliile agroindustriale
prășit manual 172 hectare cu porumb, 50 tone sfeclă de zahăr la hectar — Nirajului, Bahnea și altele, unde ește
din cele 779 hectare cultivate.
completează cOoperatqarea Szekeres necesar ca ritmul de lucru la prășit
Cum se lucra în aceeași zi pe Irina. De aceea, pe lingă întreține- să crească mțtlt, deoarece , acum,
ogoarele cooperativei agricole din
după ploi, plantele se dezvoltă
Vorona ? Menționăm mai înțîi că în j rea exemplară a acestei culturi, a- repede.
timp ce cadrele de conducere de.la plicăm după nrașila a doua o fertiliprimărie erau in cimp, cele ale coo • zare manuală suplimentară cu în
Gheorțjhe GIURGIU
perativei agricole se aflau in cu to grășăminte complexe".
corespondentul Scinteii

■iK-

ÎN INDUSTRIE
Vești din întreprinderi

ACȚIUNI SI MASURI HOTARITE PENTRU
SPORIREA PRODUCȚIEI DE TIJEI
Așa după cum a subliniat tovarășul Nieolae Ceaușescu
la consfătuirea de lucru de la C.C. al P.C.R. și la șe
dința comună a forumurilor democratice ale oamenilor
muncii din industrie și agricultură, rezultatele obținute
pînă .acum în îndeplinirea planului demonstrează că
este pe deplin posibil ca, pînă la încheierea anului, să
se obțină o producție suplimentară de cel puțin 12 mi
liarde lei. Cu prioritate trebuie întreprinse măsuri teh
nice și organizatorice în vederea sporirii producției de
cărbune, petrol, minereuri, spre a se asigura dezvoltarea
mai puternică a bazei de materii prime și energetice
a țării. Secretarul general al partidului a subliniat cu

aceste prilejuri necesitatea creșterii mai rapide a pro
ducției de, țiței, ramură in care in prima parte a anu
lui nu s-a îndeplinit integrai planul. Realizarea inte
grală a planului în luna iunie la fiecare schelă și tre
cerea i la .recuperarea restanțelor constituie obiective
prioritare pentru oamenii muncii din industria petro
lului. Ce măsuri se întreprind pentru creșterea produc
ției de țiței, cum sint traduse in fapte sarcinile și in
dicațiile conducerii partidului, iată tema anchetei noas
tre în două schele de producție petrolieră ale tării —
cele de la Suplacu de Barcău și Videle.

La Schela de producție petrolieră Videle

Organizarea muncii în brigăzi sporește
răspunderea pentru îndeplinirea planului
Pornind de la necesitatea sporirii
producției de țiței, oamenii muncii
de la Schela de producție petrolieră
Videle și-au intensificat eforturile
pentru valorificarea superioară a
rezervelor de hidrocarburi din aceas
tă parte a Cîmpiei Române. Răspunzind prin fapte sarcinilor și in
dicațiilor formulate de secretarul
general al partidului, tovarășul
Nieolae Ceaușescu, în prima jumă
tate a lunii iunie aici s-a obținut
un plus de producție de peste 1 600
tone țiței, care se adaugă celor 1 540
tone realizate suplimentar in luna
mai.
— De fapt. în ultimele trei luni
curba producției zilnice de țiței a
crescut continuu — ne spune pre
ședintele consiliului oamenilor mun
cii al schelei, tovarășul Radu Alecu.
Exigențele formulate de tovarășul
Nieolae Ceaușescu la consfătuirea
de lucru cu cadre de conducere și
oameni ai muncii din industria pe
trolului. cit și apelul recent adresat
petroliștilor țării de conducerea
partidului au mobilizat puternic
forțele și caoacitățile creatoare ale
colectivului. înfăptuirea programelor
speciale întocmite după consfătuirea
din luna martie au determinat o îm
bunătățire substanțială a întregii ac
tivități. o folosire deplină a bazei
tehnice din dotare și a timpului de
lucru, o mai bună repartizare a for
ței de muncă în cadrul brigăzilor de
producție petrolieră și. în consecință,
sporirea cantităților de țiței extrase
zilnic. Mai precis, la baza rezultate
lor amintite stau un șir de acțiuni
și măsuri concrete pe care le-am
întreprins la toate locurile de muncă
pentru a asigura în nrimul rînd buna
funcționare a instalațiilor, a între
gului fond de sonde în exploatare.
Practic, producția fiecărei sonde se
analizează zilnic, stabilindu-se pro
gramele tehnologice care determină
utilizarea optimă a capacității zăcă

mintelor -și a echipamentelor meca
nice de fund și de suprafață. La în
tocmirea și aplicarea acestor progra
me de măsuri au participat și parti
cipă un mare număr de muncitori
și cadre tehnice care cunosc amă
nunțit caracteristicile fiecărei sonde.
Numai prin aplicarea a peste 700 de
măsuri geologotehnice pentru stimu
larea debitului sondelor s-a obținut
un plus de 950 tone țiței. Fără a
subaprecia măsurile de ordin tehnic
și organizatoric, ceea ce a determi
nat în mod hotărîtor intrarea în ritm
normal a producției a fost încre
derea colectivului în propriile forțe.
Oamenii noștri au pus serios umă
rul, nu au pregetat in fața greutăți
lor. înțelegind că nici un efort nu
trebuie
precupețit centru dezvol
tarea bazei de materii prime a țării.
Rezultatele bune obținute de pe
troliștii din Videle în ultimele luni
demonstrează că ele sînt clădite pe
muncă tenace, bine organizată, pe
răspundere și abnegație. Trebuie
amintit faptul că reorganizarea în
tregii activități a schelei, prin con
stituirea celor 12 brigăzi de produc
ție petrolieră, a determinat creșterea
responsabilității fiecărui om al
muncii în cadrul formațiilor, redu
cerea substanțială a perioadei de
repunere în funcțiune a sondelor
imobilizate datorită defecțiunilor.
Acum, fiecare brigadă lucrează in
acord global, retribuția oamenilor
făcindu-se în funcție de contribuția
avută la realizarea producției de
țiței și gaze, de acțiunile întreprinse
pentru reducerea cheltuielilor mate
riale. Ca urmare, s-au eliminat aș
teptările pentru intervenții, aceste
operațiuni fiind executate la ora ac
tuală de către fiecare brigadă în
parte cu forțele umane și mecanice
de care dispune.
<>
Așa se explică că in luna mai toa
te brigăzile schelei și-au depășit
sarcinile de plan. Dintre acestea se

detașează în mod deosebit cele con
duse de specialiștii Florin Hanumolo,
Vasile Dochia și Gheorghe Cotoi.
Din discuția cu președintele con
siliului oamenilor muncii am mai
reținut că în urma reorganizării s-a
reușit o repartizare echilibrată a
specialiștilor în toate cele trei schim
buri. asigurindu-se asistența tehnică
continuă. Totodată, controlul de
noapte care se practică constant pe
toată raza schelei a imprimat o mai
mare disciplină în muncă.
în acest context, al eforturilor în
treprinse pentru sporirea continuă a
producției de țiței și recuperarea
restantelor acumulate in primul tri-

mestru. trebuie amintit și sprijinul
substanțial acordat de Comitetul ju
dețean de partid Teleorman pentru
întărirea formațiilor de intervenții
din cadrul brigăzilor cu muncitori
din alte unități economice din județ.
De asemenea, pe lingă extinderea
recondiționării unui mare număr de
piese de șcnjmb in atelierele proprii
ale schelei, intr-o serie de întreprin
deri industriale teleormănene . s-a
trecut la fabricația unor repere pen
tru care se găsesc mai greu furni
zori în țară.
Ceea ce au obținut petroliștii din
Videle în ultima perioadă constituie,
fără îndoială, un început bun. care
trebuie consolidat. Dealtfel, colecti
vul schelei și-a propus ca pînă la
1 septembrie să recupereze integral
restanțele, iar pînă la sfîrșitul anu
lui să obțină o producție suplimen
tară de peste 15 000 tone țiței. Se
urmăresc in continuare. între alte
obiective. întărirea formațiilor de
intervenții, astfel ca acestea să aș
tepte sondele (și nu invers), crește
rea calității lucrărilor de reparații,
reorientarea forajului pe zonele cu
cea mai înaltă productivitate și re
ducerea duratei de efectuare a pro
belor și punere in funcțiune a son
delor noi. Rezultatele amintite con
firmă hotărîrea petroliștilor teleor
măneni de a pune mai bine în va
loare potențialul de care dispun
pentru a-și îndeplini angajamentul
asumat, sporindu-și astfel contribu
ția. la dezvoltarea bazei de materii
prime, la asigurarea independenței
energetice a . țării.

La Schela de producție petrolieră

Suplacu de Barcău

Realizările din ultima perioadă
- o premisă a recuperării restanțelor
După patru luni din acest an. bi
lanțul activității colectivului Schelei
de producție petrolieră Suplacu de
Barcău înregistra restante la pro
ducția fizică de țiței extras. între
cauzele acestor nerealizări s-au in
serts greutățile in aprovizionarea
ritmică și cu cantitățile solicitate a
echipamentului de fund și suprafață
pentru sondele noi. o serie de pro
bleme ivite în procesul de combus
tie subterană în care se exploatează
numeroase sonde de pe zăcămintele
din această zonă, depășirea terme
nului de intrare în funcțiune a unor
noi baterii de cazane. .cit și o serie
de deficiente in organizarea produc
ției și a muncii. Desigur, era o si
tuație cu care colectivul nu se îm
păca nicidecum.
Analizind cu exigență rezultatele
înregistrate în activitatea de produc
ție a schelei, comitetul de partid și
consiliul oamenilor muncii au stabi
lit o serie de măsuri menite să
ducă la sporirea extracției de țiței.
Care a fost efectul practic al aces
tora 1
în primul rind. în activitatea de

bază a schelei — extracția de ți
ței — s-a înregistrat un reviriment
notabil : producția de petrol a cres
cut zi de zi, astfel îneît în luna mai
planul a fost integral îndeplinit pe
ansamblul unității. în această pe
rioadă' au fost puse în exploatare
15 noi sonde, iar planul la foraj a
fost depășit cu 300 metri. Hotărirea
petroliștilor din această schelă' este
de a consolida și amplifica aceste
rezultate bune, de a spori in conti
nuare producția de țiței, pentru a
recupera cît mai repede restanțele
din prima parte . a anului. De
altfel. în această direcție sint con
centrate acum eforturile, măsurile
tehnice și organizatorice stabilite în
cadrul fiecărei brigăzi fiind urmărite
zilnic. Care sint acțiunile pe care le în
treprind petroliștii din această zonă a
țării pentru a-și onora angajamentul
recent luat în fața conducerii parti
dului de a recupera în cel mai scurt
timp posibil restanțele din prima
parte a anului la producția de țiței ?
— Trebuie să remarc în primul
rind faptul că toate brigăzile își de

pășesc planul zilnic de extracție incepind din luna mai — ne spune Teo
dor Hebriștean. directorul schelei.
Un lucru e cert : noua formă de
organizare asigură folosirea inten
sivă a parcului de sonde. .Acum, răs
punderile sînt mult mai bine preci
zate, cunoaștem cu exactitate apor
tul , fiecărei sonde, capacitatea fie
cărei formații de intervenție, contri
buția efectivă a acesteia. Pentru noi,
unul din examenele principale . din
această
perioadă
îl
constituie
punerea in funcțiune lunar a 10 noi
sonde pe zăcămintul de la Suplacu
de Barcău. la care se vor adăuga
alte sonde în zona Mihai Bravu. O
importantă cale de creștere a pro
ducției de țiței este scurtarea dura
tei de punere in exploatare a noilor
sonde, propunindu-ne să. cîștigăm la
fiecare sondă cel puțin o zi de pro
ducție. De asemenea, ne' concentrăm
atenția asupra impulsionării lucră
rilor la noua stație de compresoare.
Intrarea ei parțială in exploatare in
luna iulie va asigura o îmbunătă
țire a exploatării zăcămintelor prin
procedeul de combustie < subterană.
Sîntem conștienți mai mult ca oricînd că nivelul producției de țiței
depinde în primul rind de efortul
nostru propriu, de modul în care
exploatam zăcămintele, de operati
vitatea și calitatea lucrărilor de in
tervenție.
.
Am reținut că între preocupările
colectivului schelei vizînd îmbună
tățirea continuă a activității un loc
prioritar se acordă calificării și per
fecționării pregătirii forței de mun
că. Astfel, aici sînt în desfășurare
cursuri pentru calificarea â 40 de
operatori în extracție. 46 de ' fochiști
și 30 de sondori, în vreme ce 28 son
dori vor urma cursuri de speciali
zare pentru funcția de sondor-șef.
Pe această cale vor putea fi întărite
brigăzile de producție și formațiile
de intervenție. Bunăoară, iii urmă
toarele luni urmează să se înființeze
incă 6 formații de intervenție, ceea
ce va determina o reducere a dura
tei de staționare a sondelor și o îm
bunătățire a calității lucrărilor.
Efectul acestor măsuri își arată
rezultatele, zi de zi înregistrîudu-se
pe ansamblul schelei un spor la
■producția do țiței. în prima decadă
a lunii iunie, producția zilnică a fost
cu 100 tone țiței superioară sarcini
lor de plan, petroliștii schelei avînd
siguranța menținerii unui nivel ri
dicat al extracției în perioada urmă
toare. Acesta este răspunsul colecti
vului de la Suplacu de Barcău la în
demnurile adresate petroliștilor de
tovarășul Nieolae Ceaușescu la re
centa ședință comună a Consiliului
Național al Oamenilor Muncii din
Industrie și Consiliului Național al
Agriculturii, producția suplimentară
care se va obține aici asigurând nu
numai recuperarea în trimestrul ur
mător a nerealizărilor din prima
parte a anului in curs, ci și îndepli
nirea angajamentului asumat în în
trecerea socialistă de a furniza eco
nomiei în acest an. peste prevederi,
7 000 tone țiței-

Stan ȘTEFAN
Ioan LAZ A
Dan CONSTANTIN

TELEORMAN :
Producție fizică
peste plan
Puternic angajați în întrecerea
socialistă, oamenii muncii din uni
tățile economice teleormănene au
realizat peste prevederi in perioa
da care a trecut din acest an în
semnate cantități de produse. Ast
fel, au. .fost livrate beneficiarilor, în
plus, 25,9 milioane mc.de gaze aso
ciate utilizabile, mașini și utilaje
pentru agricultură și silvicultură in
valoare de 5,4 milioane lei. 125 tone
utilaje chimice, 140 tone țevi suda
te din oțel, mijloace de automati
zări electrotehnice în valoare de
17,6 milioane lei, 696 mc prefabri
cate din beton, 174 mc cherestea,
215 000 mp - țesături și alte produse
necesare economiei naționale. O
contribuție importantă in obținerea
acestor succese și-au adus-o între
prinderea de utilaj chimic Turnu
Măgurele. întreprinderea mecanică
pentru agricultură și industrie ali
mentară și întreprinderea de trico
taje din Roșiori de Vede. între
prinderea „Islaz" și Fabrica de
prefabricate din Alexandria. în
treprinderea metalurgică Zimnicea. (Stan Ștefan, corespondentul
„Scinteii").

VASLUI :
Noi capacități
de producție
Prin strădania lucrătorilor șan
tierelor Trustului de construcții in
dustriale Iași și a beneficiarilor, in

județul Vaslui au fost finalizate și
racordate la . circuitul productiv noi
capacități de producție. La Fabrica
de utilaje pentru construcții din
orașul Negrești au intrat în func-|
țiune două capacități : una de 150
tone pe an mașini și utilaje' de rte
dicat și transportat și. alta de
construcții metalice. La întreprin
derea de rulmenți Bîrlăd și-a
început activitatea atelierul mecanic-șef de zonă pentru reparații
de mașini și utilaje. Tot la Birlad,
întreprinderea „Abrom" și-a mărit
capacitatea de -producție de corpuri
abrazive. (Petru Nccuia, corespon
dentul „Scinteii").

BOTOȘANI :
Reducerea
cheltuielilor materiale
Reducerea cheltuielilor materiale
cu 11 lei la fiecare 1 000 lei producție-marfă a determinat, in pe
rioada parcursă, din acest an, la
nivelul industriei județului Boto
șani, obținerea unei economii in
valoare de aproape 40 milioane lei
față de costurile de producție pre
văzute. în cantități fizice, ăcestea
sint reprezentate de 1 815 tone com
bustibil convențional, 154 000 mc
gaze naturale. 1 015 MWh energie
electrică, importante cantități de
metal, bumbac, fire și fibre sinte
tice, substanțe chimice, cherestea
etc. Această reducere a costurilor
normate a avut un rol hotărîtor in
depășirea cu peste 50 milioane lei
a producției nete și cu aproape
40 milioane Iei a beneficiilor pla
nificate pentru perioada la care ne
referim. (Silvestri Ailcnei, cores
pondentul „Scinteii").

întreprinderea „Automatica" din Capitală. Imagine din secția a IV-a, unde
colectivele de muncitori conduse de maiștrii Mihai Predescu și Ion Rădulescu pregătesc noi echipamente destinate exportului
Foto : E. Dichiseanu
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- - - - - - - DEZBATERILE IDEOLOGICE —
cadru optim de aprofundare a politicii partidului,
de dezvoltare a conștiinței revoluționare
Instituite cu cîtiva ani în urmă, dezbaterile ideologice se bucură de o
participare cai’e reprezintă garanția unor acțiuni reușite : membrii birou
rilor și secretariatelor comitetelor județene de partid, cadre cu funcții de
conducere, președinți ai consiliilor agroindustriale și ai consiliilor popu
lare comunale, alți activiști de partid și de stat. Desfășurate trimestrial,
dezbaterile reprezintă o formă superioară de perfecționare a pregătirii
teoretice a activului de partid, de aprofundare a politicii partidului, de
clarificare a unor direcții de acțiune in domenii care se dovedesc priori
tare intr-un moment sau altul.

Prezența la o dezbatere desfășurată
recent la Călărași ne-a prilejuit o
serie de observații directe, un schimb
de opinii cu o parte din participanți
privitor Ia experiența acumulată
pînă acum în organizarea și desfășu
rarea acestei forme de perfecționare
a pregătirii politico-ideologice.
„Numărul destul de mare al participanților și — de ce să nu o spu
nem — faptul că sînt prezente ca
drele de conducere ale județului, ne
spunea tovarășul Alexandru lonescu,
secretar al Comitetului județean de
partid Călărași, a creat la început
impresia că dezbaterile ideologice nu
sînt altceva decît o altă ședință. Așa
cum arată și denumirea, așa cum se
precizează și în indicațiile pe baza
cărora au fost organizate, ele tre
buie să se constituie în dezbateri vii,
care să prilejuiască deopotrivă apro
fundarea teoretică a problemelor
abordate, conturarea unor direcții de
acțiune în măsură să asigure îmbu
nătățirea muncii concrete, practice în
domeniile respective".
Intr-adevăr, așa cum a reieșit din
constatările noastre, din opiniile ex
primate de interlocutori, mai mulți

factori concurează la buna desfășu
rare a acestei forme de perfecționare
a pregătirii politico-ideologice a ac
tivului de partid : selectarea judi

însemnări din județul Cdldrași
cioasă a temelor, ancorarea lor în
realitatea concretă, diversificarea
modalităților de desfășurare ; în ulti
mă instanță, capacitatea formativă,
eficienta practică, forța de inrîurire
ale acestor forme depind in mod
nemijlocit de felul cum este valori
ficată priceperea si experiența fie
cărui participant, intr-un cuvint de
măsura în care ele prilejuiesc dezba
terea activă si aprofundarea proble
melor abordate.
Teme cum sînt : „Respectarea le
gilor — îndatorire de bază a comu
niștilor" sau „Autoconducerea și
autoaprovizionarea" — releva tova
rășul Aurel Vorovenci, primarul co
munei Perișoru — au fost astfel con
cepute, incit au stimulat dialogul.

CARNET MUZICAL

Pagini de pregnantă
rezonantă
Instituțiile muzica
le. mareînd împlinirea
virstei de 70 de ani
a compozitorului Ion
Dumitrescu, au pro
gramat în concerte
creații reprezentative.
Astfel, în concertul
orchestrei simfonice a
Radipteleviziunii
au
răsunat fragmente din
Suita a IlI-a simfoni
că, dirijată cu sigu
ranță și elan de Paul
Popescu. La Filarmo
nica „George Enescu",
orchestra condusă de
Mircea Cristescu a
interpretat, cu subtili
tate și culoare. Prelu
diul simfonic. în sfîrIșit, Uniunea compozi
torilor și muzicologi
lor. în colaborare cu
Filarmonica’, au • orga
nizat un con'cert-medalion, în care. în vi
ziunea corului ..Ju
ventus Carmen"", diri
jat de Valentin Gruiescu, a răsunat piesa
de largă rezonanță ’
Mărăcinul, iar ansam
blul de corzi al Filar
monicii a tălmăcit,
sub bagheta lui Mircea
Cristescu, într-o ma
nieră tinerească și lu
minoasă.
Concertul
pentru orchestră.
Reascultată în inter
pretări de autentică
ținută artistică, muzi' ca lui Ion Dumitrescu
și-a dezvăluit. încă o
dată, substanța poeti
că, fantezia policromă
și calitatea expresiei
de pregnantă rezonan
ță românească. Pentru
că. într-adevăr. în is
toria contemporană a
muzicii românești s-au
întipărit adînc titluri
le cîtorva partituri :
Preludiul
simfonic,
Simfonietta în re ma
jor, Cvartetul de coar
de (cunoscut și în
versiunea orchestrală
___________________

plecare al unor dezbateri și acțiuni
educative ce urmează să se desfă
șoare la nivelul organelor și organi
zațiilor de partid sau. dimpotrivă,
poate să urmeze și să întregească asemenea acțiuni, cum s-au întimplat
lucrurile la ultima temă intitulată
„Promovarea cu fermitate a spiritu
lui revoluționar. îndatorire perma
nentă a organelor și organizațiilor de
partid, a fiecărui comunist».
De ce a fost fixată o asemenea
temă 1 Pentru că. așa cum aveam să
aflăm în comune și unități, intr-o
serie de organizații de partid se in
stalase o stare de toleranță, apă
ruseră o serie de manifestări care
dovedeau împăcarea cu lipsurile, cît
și unele tendințe de justificare a aba
terilor de la principiile eticii noas
tre. Secretariatul comitetului jude
țean a hotărît ca în toate organiza
liști de la Institutul de economie
țiile de partid să se inițieze dezbateri
agrară. Institutul de cercetări Funpe această temă in prezenta factori
dulea. care au analizat modul spe
cific de acțiune al noului mecanism
lor de conducere. Acolo unde au avut
loc cazuri de încălcare ale eticii, le
economico-financiar In agricultură,
galității etc., s-au organizat dezbateri
au subliniat caracterul cuprinzător
cetățenești, adunări și procese pu
al acestui concept, incluzînd aspecte
blice. De pildă, ,1a combinatul side
tehnice, organizatorice, economice și
rurgic acestea au avut drept obiectiv
sociale. S-au proiectat și cîteva dia
absentele nemotivate care crescuseră
pozitive ce surprindeau o serie de
mult, iar la o serie de cooperative
realizări la nivel național și la cel
agricole — analiza cazurilor de neparal județului, mai ales în domeniul
ticipare la muncă sau sustrageri din
zootehniei. Discuțiile au beneficiat
avutul obștesc".
astfel de o temeinică bază de por
nire. de un substanțial material de
„Cu deosebire în condițiile ac
referință. Demn de relevat este fap
tuale, cînd sintem confruntați cu
tul că, pe baza lor. s-a întocmit la
lipsa de umiditate, hărnicia, mun
nivelul județului un amplu program
ca organizată, lupta încordată con
cuprinzind direcții precise de acțiu
stituie soluția pentru a învinge
ne. măsuri efective pentru perfecțio
sau limita efectele secetei — spu
narea substanțială a activității in
nea în cadrul dezbaterii tova
rășul Minei Crivac, președinte
acest domeniu.
le
U.J.C.A.P. In fiecare coope
„Aș îndrăzni să afirm — ne spunea
rativă afectată de secetă, copii,
tovarășul Eremia Dinu Ștefan, se
bătrîni. funcționari au ieșit după un
cretarul comitetului de partid din
program riguros să ude culturile.
cadrul Combinatului siderurgic Că
Nici o idee nu se ignoră, dacă ea
lărași — că utilitatea dezbaterii pri
oferă o soluție pentru combaterea se
vitoare la esența și modalitățile de
cetei. Iată, de pildă, umiditatea s-a
aplicare a noului mecanism econo
asigurat
și lyin cele mai ingenioase
mico-financiar în industrie a decurs
căi — cum âr fi umplerea canalelor
intr-o mare măsură tocmai din faptul
de desecare. Prin creșterea presiunii
că a fost astfel concepută : cadre de
în vasele capilare, umiditatea s-a îm
conducere din principalele unități ale
bunătățit considerabil pe circa 5 000
județului au prezentat succint modul
de hectare".
în care se aplică in unitățile respec
tive noul mecanism, au arătat ce
In discuțiile avute, interlocutorii
greutăți întîmpină. problemele pe
au formulat și o serie de opinii și
care le au de rezolvat ; specialiști de
propuneri menite să activizeze și
la organele de control muncitoresc
mai multe dezbaterile, să le im
și financiar au dat pe loc răspuns
prime un jnai puternic carac
cînd au apărut neînțelegeri privind
ter concret, combativ. De pildă,
modul de aplicare ; cadrele din con
pentru anumite teme s-a pro
ducerea comitetului județean au in
pus organizarea unor microexpotervenit pentru a stabili cum să se
ziții, care să ilustreze concret diferite
situații — realizări,și deficiențe — din
soluționeze problemele legate de aprovizionare. pregătirea personalului
domeniul respectiv ; înlăturarea ace
etc. S-a făcut un schimb de expe
lor intervenții-raport de tipul „6-a
făcut atît, dar nu s-a acționat sufiriență pe date și fapte concrete, care
ne-a ajutat efectiv să ne reprezen
cient". care imprimă un caracter des
tăm mai clar esența noului mecanism
criptiv discuțiilor. în dauna unor
economico-financiar, dar mai ales
concluzii cu valoare practică ; in ca
cum să-I aplicăm, cum să-i folosim
zul unor probleme concrete, aseme
prevederile în scopul sporirii produc
nea dezbateri să fie organizate și in
ției și eficientei sale".
mari unități. Sint opinii care, inte
„Cînd vorbim de dezbateri ideolo
grate experienței bune deja acumugice. sublinia tovarășul. Vașile Za . late, vor stimula și mai mult dialp- .
hariy, Secretar al cdiWitetuitii jude-' ’ gul. vor face din dezbaterile ideolo- .
jeăn dd' partid, avbm jn Wîete o iorgice eficiente modalități de aprofunma de 'pregătire care -s'e -încadrează’ i; dat'd ta’- politicii partidului, de culti
m întregul sistem de pregătire poli-'
vare a hotăririi de a o transpune în
ticâ a comuniștilor, al activității
viață.
educative concrete ce se desfășoară
Rodlca S1M1ONESCU
la nivelul județului. O dezbatere
ideologică poate să fie punctul de
Paul DOBRESCU

clarificînd modalitățile de acțiune
cele mai potrivite. Iată, de pildă, la
prima temă dezbaterea a pus in evi
dență că nu toți factorii de răspun
dere știu cum să acționeze pentru
respectarea legalității socialiste și,
mai ales, că nu colaborează cum se
cuvine în acest domeniu complex și
delicat. Iată ce a clarificat dezba
terea.
La tema „Esența noii revoluții
agrare în România și căile înfăptui
rii sale", discuțiile au fost precedate
de scurte expuneri ținute de specia

drept Concertul în do
major), corul Mărăci
nul. Autor : Ion Du-'
mitrescu. Am citat cî
teva din creațiile no
torii ale reputatului
compozitor, la care
trebuie de îndată adău
gate Suita nr. 3 pen
tru orchestră sau Sim
fonia I în fa major,
lucrări tot atît de re
prezentative. „Mă de
clar — afirmă compo
zitorul — purtătorul
unui spirit clasic în
muzică, prin predilec
ția mea pentru genu
rile prinse în forme
bine conturate, prin
preferința mea pentru
muzica pură, pentru
echilibru și măsură,
foloșirea cumpătată a
mijloacelor de expre
sie". Sînt cuvinte care
vin să prefigureze
chipul creatorului, să
dimensioneze trăsătu
rile proprii stilului său
în care emblemele te
matice sînt riguros
articulate și se dato
rează exclusiv inter
venției personale, rit
murile descriu o uimi
toare bogăție, metrica
apare în formulări
schimbătoare în pri
vința accentelor, modalismul se întruchi
pează din fantezia
proporțiilor, condițio
nate de inflexiunile
structurilor tradițio
nale. în timp ce tim
brele par concepute
în maniera aștemerii
culorilor din pînzele
unor pictori ca Tonitza. Pătrascu sau
Pallady. Ceea ce se
reține, odată cu audie
rea partiturilor sale,
este, fără îndoială,
pregnanta reliefului,
luminozitatea expre
siei și dinamismul electrizant al pulsații

lor. Pe scurt, muzica
lui Ion Dumitrescu are
nerv și tensiune, atri
bute, credem, sufi
ciente pentru a-și asi
gura forța de persua
siune.
Dar ar trebui să ne
amintim și de lista
pieselor de teatru pen
tru care a compus
muzică, antrenînd o
vastă rețea de genuri,
de la comedia de si
tuații la tragedie. , aparținînd autorilor ce
lebri. și de muzica de
film (Nepoții gornis
tului,
Brigada
lui
Ionuț și Muntele Re
tezat, din care a ex
tras o admirabilă Sui
tă simfonică) - pa- ■;
gini, r de. o deosebităi.;
plasticitate ,jȘi ejcpre- .j
sivitate.
. .
Prin creația sa. Ion
Dumitrescu face parte
din acea generație de
compozitori care rea
lizează joncțiunea în
tre pleiada lui Enescu,
Otescu. Alecsandrescu,
Cuclin, Jora și Drăgoi,
cu noul val. conturat
în a doua parte a de
ceniului al cincilea,
care a imprimat pei
sajului
contemporan
dramatismul, noblețea
și riscurile implicate
de reformarea limba
jului muzical. în con
secință, stilul acestei
generații, stilul lui Ion
Dumitrescu, se remar
că prin ținuta decla
rat națională, proiectînd in sunete perso
nalitatea artistului ce
iradiază în partituri
dramatice.
robuste,
impregnate de carac
ter stenic. umor, li
rism senin și suflu
narativ.

Octavian Lazăr
COSMA

__ J

vrescă. aflăm, inteligent, coerent* și
Fie și numai generația care îm
viguros abordată, in recenta pre
plinește acum 40 de ani a asistat
mieră a Teatrului Mic, realizată in
sau a putut lua act de evoluția in
regia lui Silviu Purcărete, cu Ște
„Richard al III-lea“ a unor actori
fan Iordache în rolul principal.
de talia lui George Vraca și Radu
Beligan (ale căror creații urmau pe
Decorul conceput de Adriana
cele ale lui C. I. Nottara, Ion MaLeonescu pentru „Richard al IIInolescu etc), ca să nu. mai vorbim
lea“ sugerează spațiul aseptic al
de filmul cu Lawrence Olivier.
unui laborator, o sală de disecție
Atracția stîrnită de piesă de-a lun
— conținînd semnul unei inedite
gul secolelor ce au trecut de la
operații „chirurgicale" al demersu
scrierea ei (1592) s-a explicat prin
lui analitic făcut prin spectacol.
fascinația exercitată de eroul prin
Lumea piesei, cu patimile, ambi
cipal, „hiperbolă umană negativă",
țiile și, urile ei, dar implicit și fe
de factură renascentistă, prin
nomene ce au generat nemiloasele •
prestigiul pe care il conferă actori
dictaturi ale începutului nostru de
lor rolul titular. Azi, centrul de in
veac ori unele de. recrudescență a
fascismului sînt demontate cu pre
teres al acestei pie>se, ca și al în
cizie și forță cu mijloacele teatru
tregii opere shakespeareene. s-a
modificat sensibil. Ca și restul tralui — sânt puse pe masa de disec
ție, adîncite prin hiperbole etc. De
, gediilor inspirate de cronica lui
corul sugerează, totodată, un imens
Holinshed, „Richard al III-lea“ pre
abator — ca emblemă a istoriei în
ocupă creatorii de teatru contem
timpul războiului celor două roze
porani mai ales pentru dezvăluirea
și al tuturor perioadelor ei sînge
lucidă și inspirată — prin interme
roase și fratricide ; ca metaforă a
diul înfruntării unor pasiuni, unor
cruzimii, a practicilor ucigașe. Tra
caractere puternice și al încrucișă
gedia devine astfel un violent
rii unor frămîntate destine umane
pamflet. începînd cu scena cu
— a imaginii Marelui Mecanism al
Eduard
al IV-lea, Silviu Pur
istoriei, cum spunea Jan Kott.
cărete — Adriana Leonescu ne
în „Richard al III-lea“, Shakes
introduc în acest muzeu al
peare reînvia una din paginile cele
ororilor istoriei care a fost evul
mai sîngeroase din istoria Angliei
mediu englez, reflectat în oglinda
secolului al XV-lea. in care lupta
geniului Shakespearean. Prin me
pentru tron făcuse din trădare,
tafora spectacolului se sugerează cu
___ , șantaj,
complot, sperjur,
șantaj, crimă,
pregnanță totodată că în lupta pen
uzurpare — practici curente, din
tru
supremație și dominare a lui
„killeri" slugi
’ ... .prețioase, și din
o obișnu- ” Gloucester există germenele unor
neodihna eșafoadelor
malformații ulterioare pe care
ință. Ciștiga cel cu capacitate su
istoria le-a cunoscut în Ipostaze și
perioară de combinare a acestor
exercitări mult mai cumplite, ceea
practici și cu puterea de acțiune
ce. tot intr-un spectacol al Tea
cea mai rapidă. Izbinda era efe
trului Mic. se numea „ev mediu
meră, evenimentele râsturnîndu-se
fntîmplător"
(adică tipologic). Spec
cu o repeziciune fără precedent.
tacolul Teatrului Mic devine, ast
Grandorii îi urma brusc decăderea:
fel. si un avertisment împotriva
roata istoriei se invirtea amețitor
terorii, violentei, pericolului per
și un Richard ajunge să-și nego
vertirii valorilor morale.
cieze regatul pentru 'uh cal.
în legătură strinsă cu perspecti
Firește, realizatorii spectacolelor
va analitică, rece, lucidă, demistimoderne nu sint interesați numai
ficatoare (Teatrul Mic își asumă
de universul . Shakespearean, ci și
aproape integral tragedia shakesde descifrarea lui din unghiul con
peareană). materia dramatică este
cepției actuale asupra istoriei, a
supusă unui proces de distanțare,
mecanismelor ei. a șansei persona
printr-o serie de procedee.
lității implicate. O atare perspecti
Demersurile mai interesante de
vă, materialistă asupra lumii, mai
acest ordin rămîn cele privitoare
exactă, mai lucidă mai puțin 11-
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PROGRAMELE 1 ȘI 2

0,45 Muzică populară Instrumentală
In jurul orei 10 — Transmisiune
directă de la Palatul Consiliului de
Stat : solemnitatea semnării docu
mentelor oficiale româno-mongole
13,00 Muzică populară instrumentală
In jurul orei 13,15 — Transmisiu
ne directă de la aeroportul Otopeni : ceremonia plecării tovară
șului Yumjaaghiln fedenbal, se
cretar general al Comitetului Cen
tral al Partidului Popular Revolu
ționar Mongol, președintele Prezi
diului Marelui Hural Popular, care,
Ia invitația tovarășului Nlcolae
Ceaușescu, secretar general al
Partidului comunist Român, pre
ședintele
Republicii
Socialiste
România, a efectuat, In fruntea
delegației de partid și de stat a
Republicii Populare Mongole, o vi
zită oficială, de prietenie, in țara
noastră.

la descifrarea personajelor, la deconspirarea ' chipului lor adevărat
de sub măștile fățarnice, a resor
turilor adevărate și adinei ale ac
țiunilor lor. Simplificind ideatica
piesei, Silviu Purcărete complică
psihologiile. Numărul participanțiior nevinovat! la banchetul sîngeros, la spectacolul atroce al istoriei
secolului XV se restrînge, în ul
timă instanță, în viziunea»regizo
rului, doar la copii. Grefierul-martor tace, oamenii din mulțime se

PROGRAMUL 1
15.00 Telex
16,05 Consultații pentru admiterea In
învățâmintul superior tehnic. Ma
tematică
15,25 Emisiune In limba germană
17,15 Rezultatele tragerii Loto
17.20 La volan
17.35 Islanda. Documentar
17.50 1001 de seri
20,00 Telejurnal
20.20 Actualitatea economică
20.35 Profil familial. Trăinicie
20.45 Cîntece pe adresa dv.
20.55 Cadran niondial
21.20 Film artistic : „Fete In soare*
22,30 Telejurnal
PROGRAMUL 2
15.00 Telex
15,05 Film artistic : „Al treilea Jurămint“
17,15 Blocnotes bucureștean — informa
ții utilitare
17.35 Stadion
20,00 Telejurnal
20.20 Dezbateri culturale. Monumente
ale culturii românești (I)
20,40 Generația deceniului IX
20.55 Concertul
Filarmonicii
„George
Enescu"
22,30 Telejurnal

frivol, creator al unei măști mal
rafinate, este un tiran mai subtil,
care insă se servește de același
aparat feroce, de aceiași ucigași ca
și Richard, personaje jucate cu rară
disponibilitate de Eugen Cristian
Motriuc și Andrii Traian.
Și ceilalți eroi sint oameni cu
voințe puternice, spirite corupte,
avind versatilitatea in singe și
chiar „program" de acțiune pentru
atingerea telurilor (toate persona
jele sînt parcă piese pe o tablă de

Noi repere pe harta materială și spirituală a patriei : Teatrul de Stat din Petroșani, complet modernizat, și-a
reluat de curind activitatea
Foto : Gh. Vințilă

CRONICA FILMULUI
Prima secvență a acestui
nou film românesc, Escapa
da : directorul unei între
prinderi care nu își face
planul de doi ani de zile
pune la cale, pentru a ob
ține bunăvoința superioru
lui de la centrală, o esca
padă — o ieșire la vînătoare. Ultima secvență : stra
tagema se dovedește za
darnică, incompetența este
penalizată, directorul în
locuit.
între
premisa —. cum
vom vedea, productivă sa
tiric și dramatic a scena
riului — și morala simplă
a finalului : un studiu de
moravuri. Mircea Radu Iacoban, care și-a găsit un
aliat de nădejde în tinărul
Cornel Diaconu (operator
de formație — care debu
tează prin „Escapada" in
regia de lung metraj artis
tic), este preocupat de ta
rele individuale in măsura
în care ele alimentează
sau se hrănesc din practici
reprobabile. Felia de viață,
bogată în detalii caracte
ristice pe care o decupea
ză. tinde (ca și în „Am o
idee", de pildă), să capete
virtuți de metaforă. Per
sonajele sînt construite c.u
minuție* , dintr-o mulțime
de nuanțe, gesturi, priviri
și tăceri semnificative, seenariul lui M. R. Tacoban
oferind, din acest punct
de vedere, un excelent
studiu de moravuri fructi
ficat, în general bine, de
regizor.
Schema narativă a sce
nariului este una clasică —
de comedie în doi timpi. O
mare pregătire se termină
profund dezamăgitor ; o
mare așteptare se dove
dește a fi pînă la urmă un
teribil fiasco. Asistăm la
pregătirea intensă.
printr-un efort ieșit din comun,
a primirii directorului cen
tralei. „Escapada" se do
vedește o adevărată epopee
eroicomică. Un corp expediționar este trimis înain
te : să anime festiv „obi
ceiurile pămintului". să
doteze o stînă cu caș nou
(în țiplă), să organizeze
lucrurile în așa fel îneît
totul să decurgă in condi
ții optime : să care la ca
bana din vîrf de munte nu
numai un festin bogat, ci
și un televizor, răvașe —
mă rog. un întreg decor șl
^o adevărată recuzită (cum

se 6pune în teatru : con
___ și neconsumablsumabilă
lă). Ironia soartei — mai
întîi ploaia și furtuna (natura care se dezlănțuie),
apoi mașina — simbol al
civilizației, le face fes
ta celor ce urmau să
fie fericiți! beneficiari ai
escapadei. în locul caba
nei confortabile cu mese
aranjate estetic și paturi
moi’, cu ursuleți impăiați,
urări de bun venit și focuri
de tabără — ei se vor
adăposti de nevoie intr-o
modestă casă țărănească.
Vor trece, sub privirea im
pasibilă a bătrinei țărănoi
care „a văzut multe", prin

pară și mai substanțial și
mesajul lui mai elocvent.
La ținuta „Escapadei"
contribuie și autenticitatea,
expresivitatea
ambianțe
lor. a decorurilor semnate
de Carmen Lăzăroiu și
costumelor Măriei Otctclețșcanu, dar mai ales contri
buția actorilor, cu totul re?
marcabilă. Am putea spu
ne că prezența unor talen
te de talia lui George Con
stantin. a Valeriei Seciu și
a lui Octavian Co te seu,
elocvenți atit în scenele
dialogate, ca și în, cele tăcute, a stimulat resursele
tuturor celorlalți. Chiar și
interpreții cu apariții mai
reduse sau mai puțin ge
neroase (Magda Catone,
George Negoescu, Ion Cojar) au darul tușelor de
culoare. Chiar și cel cu
mai puțină experiență filmică se prezintă notabil,
punînd bine accente pe
răceală, micime, calcul
(Constantin Măru — de
neașteptată sobrietate pen
tru cine-i cunoaște talentul
și verva comică
gust de frămîntări meschi vulcanic
din comun ; Rada
ne ; de a nu putea fugi in ieșită
Istrate — sugestivă în con
natura de care te-ai în figurarea
unei stări ce os
străinat atit.
cilează intre un anume
Se cuvin relevate men.-, honcohforthism si suferin-“
tele realizatorilor filmului ță). Octavian Cotescu joa(alăturî de „regizor.. auțortil.,_.că_-c-u -emfază tribulațiile,.,
imaginii : Sorin Ilieșiu, și grotești ale personajului,
semnatara
montajului, mareînd falsa ingenuitate,
Elena Pantizică) pentru fățărnicia, lipsa de demni
forța de sugestie, austeri tate, apoi umilința, apoi
tatea și nervul notațiilor plictisul fată de propria la
caracterologice, psihologice șitate. George Constantin
și de atmosferă, printr-o și Valeria Seciu se întilcontinuă pendulare între nesc în talentul de a dubla
chipuri și obiecte semnifi reacțiile limpezi și directe,
cative ; pentru fina alter de mister uman, in capa
nare a luminilor și um citatea de a exprima subtil
brelor, ori abila comutare atitudini
contradictorii.
a perspectivelor incrimina Printre imaginile cele mai
torii cu unele mai puțin durabile ale filmului se
pătimașe. După cum o numără, categoric, acele-»
subliniere aparte necesită în care urmărim evoluții,
preocuparea lor de a rele personajului
jucat
de
va semnificația mai largă George Constantin — cînd
a unor scene, de a activa autoritar, dominator, supe
subtexte. de a da intîmplă- rior, chiar disprețuitor,
rilor, faptelor un anume cînd uman, cu o nersonaliecou reflexiv
(intenție tate de o căldură și forță
uneori reușită. alteori nu de fascinație cuceritoare ;
— atunci cînd ritmul tre- ori cele legate de Li'dia —
nează ori încerci o senzație tăcută. încrîncenată. ostilă
de
fragmentare).
Sint, într-o resemnare pericu
deci, in „Escapada" dimen loasă. amenințătoare (sce
siuni ce s-ar fi cuvenit încă nele din mașină, din șură),
dezvoltate, adîncite, paralel apoi mai destinsă, resem
cu o mai exigentă cintă- nată. caldă, luminoasă, sin
rire a verosimilului unor ceră. cuceritoare în dialo
atitudini — pentru ca fil gul din fata televizorului.
mul să capete o mai mare
greutate, conținutul Iul să
S. NATALIA

că" în funcția ce îl depășește ; amărăciunea tensiunii perpetue și neincrederii. în parte justificate, între soți sau între prieteni, Tristețea oamenilor. dar și a stratagemelor lor : tristețea de a
recurge la „escapade" —
în mod interesat, in scopuri salvatoare ; tristețea
de a nu putea organiza o
escapadă. (Cit de nostalgic
sună în acest sens cintecul
de pe ecranul televizorului
în care cintâreața spune
„Nimeni nu va fi să ne
vadă / Nimeni nu va ști de
escapadă 1) ; tristețea de a
rămîne în același cerc in-

Un studiu
de moravuri
momente grele pentru niș
te citadini dedulciți la
confort. Vor traversa deci
situații fără ștaif, chiar
„ușor .■proiriiscue pentru ei :
sjtuații „limită" (citiți ghi
lințelele, ca pe. o,,ir.onie, ce_.
vrea să comunice de fapt
ironia cineaștilor). Apa
rențele, cite se mai țineau,
șe vor destrăma. Se <vor
dezvălui tensiuni, animozi
tăți, interese nebânuite.
Vor erupe egoismul, como
ditatea, servilismul, calcu
lul, dezamăgirile, repro
șurile, doleanțele, suspiciu
nea etc.
Și aș spune că aici fil
mul devine cu adevărat
mai interesant, depășind
previzibilul convenției ini
țiale. dominant, apăsat satiric și propunând un co
mic mai subtil și grav.
Căci măștile mai groase
(și banale) căzînd, ni se
dezvăluie chipuri umane
mai complexe, mai dramatice. mai surprinzătoare Și
in genere adevărate in
același timp (deși sînt Și
unele aspecte și reacții ce
par neverosimile). Măștile
comice și ale vesoliei for
țate căzînd. ies la iveală
amărăciunea și tristețea,
Amărăciunea de a vedea
un om care nu mai face
față situației și incercînd
zadarnic să „supraviețuias-

cidă, feroce, periculoasă a Iui Ri
chard, o femeie însetată de răzbu
nare și poate chiar de ațitoritate,
care folosește inmorminta-rea rege
lui Henric al VI-lea ca pe un pri
lej de a instiga opinia publică, de
a demasca (cu ajutorul darului
oratoriei) pe ducele de Gloucester.
Jucind pe coardele intensității ne
vrotice, neocolind țipătul. Carmen
Galin întruchipează (fără a evita
un anume manierism și o anume
monotonie) ura dezlănțuită, senti-

CRONICA TEATRALĂ

„Richard al III-lea“
lasă înșelați. Majoritatea celor ce
păreau victime inocente sint zu
grăviți sub semnul unui hibrys
grav. Unii sînt de o condamnabilă
ușurință și inconsistență. Așa e
Clarence (Papii Panduru), aici, un
vital pe care ucigașii îl găsesc cîntînd și bind în întunericul Turnu
lui, altul decît personajul Shakes
pearean, tulburat de coșmare și
premoniții. Așa e curtea regelui
Eduard al IV-lea. care reacționea
ză la pllngerile și blestemele regi
nei Margareta (Tatiana IekeI) cu
cinismul și cruzimea desconsiderației și zeflemelii. Richmond, în
care comentatorii au văzut secole
de-a rindul pe eroul preamărit de
Shakespeare (și ca un gest de
complezență față de regina Ellsabeta al cărei bunic era), apare în
viziunea spectacolului de la Tea
trul Mic intr-o lumină cu totul
nouă (admirabil schițat astfel, în
datele replicii, de Mihai Dinvale).
E tot o roată a morii care continuă
să macine, a mecanismului ooresiv.
Richmond este însă mai abil. căci
el nu numai că obține tronul, dar
îl va și păstra, fiindcă „a învă
țat" din greșelile înaintașului său.
Acest nou rege, pozeur, aparent

șah, fiecare avind, la rîndu-i, în
minte cîteva mutări înainte).
Puțini sînt cei care trăiesc, fi
resc, pe coarda sentimentelor au
tentice. Mai mulți sînt cei care
joacă un rol pe care și l-au com
pus cu grijă pentru a obține ceva.
Și ei eșuează pentru că pe această
scenă sângeroasă, pe care au urcat
și la ororile căreia au contribuit și
contribuie — întîlnesc un autor
(creator de planuri, de vdrbe. de
jurăminte, de iluzii) și un actor
mai puternic, mai sprinten, rapid,
mai fascinant decît ei ; un geniu
al răului și al acțiunii in fața că
ruia talentul lor cedează. Și. evi
dent, deși ducele de Gloucester nu
e cu nimic absolvit, dimpotrivă,
raportul de forțe dintre el și lumea
in care acționează se schimbă.
„Demonismul" personajului ține de
vocație — pare a ne spune regi
zorul — dar e și o reacție la sta
rea lumii, la . vremurile cumplite.
Așa, de pildă, lady Anne (Carmen
Galin) nu mai e doar o biată fe
meie îndurerată ce dă glas sufe
rinței. indignării și urii. Cum spu
neam, și ea joacă un rol pe care
l-a ales și l-a compus cu grijă. Ea
intră în scenă ca o dușmană lu-

mente'le de oroare și fascinație pe
care i le stirnește Richard, starea
de derută a personajului.
Ducele de Gloucester, viitorul
Richard al III-lea, nu este, in în
truchiparea de extraordinară vir
tuozitate profesională (prin mulți
mea registrelor și atitudinilor și
prin ușurința metamorfozelor și
tranzițiilor) un erou de tip roman
tic, rob al - pasiunii unice, oarbe.
Demonismul său este cel al lucidi
tății, al calculului rece, al planu
lui în treote, al acțiunii fulgeră
toare. Ștefan Iordache recreează în
mod original chipul „inspăimintător și groaznic", dar fascinant, tot
odată. al „rațiunii Marelui Meca
nism". dar si .chipul falimentului ei
grotesc și monstruos. Nebunia
amenință (ca o reacție de bume
rang) pe cei ce neagă idealurile și
pervertesc valorile umane. Ducele
de Gloucester ne apare în primele
scene ca o ființă dezaxată, intr-o
stare de transă. Țelul bine fixat
ordonează ceva din tumultul și agitația vulcanică inițială : Glouces
ter convinge cu argumente (min
cinoase) dușmani, cucerește (fățar
nic. dar viril) femei, farmecă (pa
tern) copii. Dar. mai departe, pînza

de păianjen pe care o țese cu răb
dare. sistematic și jubilator, il
prinde in capcană. Machiavelismul
impus pină la ultimele expresii
frizează demența, o nebunie — de
la un punct incolo fără scop. Ri
chard — Ștefan Iordache devine
propria sa parodie. Și aici, și da
torită stilului, facturii textului
pentru care s-a optat (traducere :
Anda Teodorescu, Andrei Bantaș)
poezia tragică shakespeareană pare
scurtcircuitată, lăsînd locul imagi
nii grotești a eșecului (observație
ce se poate extinde și asupra al
tor personaje ori momente). Ștefan
fordache sugerează prin stări paro
xistice, trăite vulcanic, cu inegala
bilă fervoare, patologia puterii,
alături de psihologia ei. Arma cul
tivată de acest Richard — Ștefan
Iordache nu e atit viclenia, cît jo
cul ne lama de cutit. dedublarea,
histrionismul neobosit pe fondul
unui delir al ^autoadmiratiei. Vo
ința de ascensiune anulează natu
ra umană, pervertește valorile —
demonstrația culminînd in scena în
care cel ce a fascinat pe lady Anne

cu vorbele sale frumoase și abile,
mingiie pasionat, inspirat și frene- 4
tic tronul rivniit. Gheorghe Visu
(în Buckingham) compune cu
mijloace opuse lui Iordache, prin
extremă simplitate, chipul fățărni
ciei, cruzimii, apoi dezamăgirea de
a nu primi răsplata așteptată și
de a fi scos din joc. Monica Ghiuță conturează un patetic portret
al derutei, suferinței și accentuează
ironia tragică a tranzacției finale.
Gheorghe Dinică îi conferă lui
Hastings risul inconștienței, caracterizînd notabil un personaj prin
tr-o trăsătură pregnantă. Deși in
tr-un rol mai redus, Olga Tudorache amintește prin cîteva momen
te cunoscutele sale virtuți actori
cești.
Spectacolul, ce îmbină dialogul
cu pantomima, se memorează prin
forța cu care creează imaginea
globală a unui moment de haos
absolut. Se pot formula, desigur,
și rezerve cu privire la diminuarea
misterului uman și a poeziei tra
gice, calitatea unora din mijloacele
teatrale — excese de mișcare, so
luții de un gust discutabil (sugera
rea ororii unor acte prin elemente
de recuzită), ori cu privire la nai
vitatea ori redundanța unor efecte
și semne. Dominantă e însă im
presia puternică lăsată de scene
deopotrivă originale si impresio
nante, dilatate, decupate extrem de
interesant. Să amintim numai coș
marul lui Richard, vizitat de fan
tomele tuturor victimelor sale, ce
remonialele deșucheate ale alianței
dintre mintea ce concepe și brațul
ce făptuiește ș.a.
Montare de certă luciditate și
rigoare, de remarcabilă consec
vență a semnificării și inventivita
te in creare de semne, creație pă
trunzătoare și nu prea ușor de re
ceptat in bogăția ei — acest „Ri
chard al III-lea" de la Teatrul
Mic, intr-o viziune modernă, soli
cită intens, întreaga trupă animată
de un exemplar spirit de echipă
și dăruire și prilejuiește o impor
tantă experiență comună interpreților și spectatorilor, un eveni
ment teatral.

Natalia STANCU
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Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

a R. P. Mongole, condusă

Profund mișcat de mesajul de felicitări pe care ati avut amabilitatea să
mi-1 adresați cu ocazia sărbătorii naționale a Tunisiei, vă exprim cele mai
vii mulțumiri. Folosesc acest plăcut prilej pentru a vă transmite cele mai
bune urări de fericire personală, de prosperitate și bunăstare pentru poporul
român prieten.
BOURGUIBA

HABIB

subliniată, totodată, necesitatea de a
se depune toate eforturile pentru a
ee ajunge la retragerea neîntirziată a trupelor israeliene din Liban,
pentru respectarea integrității și su
veranității Libanului, ceea ce ar
avea o influentă pozitivă asupra an-

Mijlociu.
în cadrul convorbirii s-a relevat
necesitatea încetării războiului dintre
Irak și Iran și reglementării dife
rendului dintre cele două țări pe
cale politică, respectîndu-se in
teresele ambelor țări.
Președintele Adunării Naționale a
Repubh li Irak a dat o înaltă

niei. actiyitătii președintelui Nicolae
■ Ceaușescu, consacrată consolidării
păcii, destinderii și colaborării in
ternaționale, soluționării situației
din Orientul Mijlociu și realizării
unei păci drepte și durabile în această parte a lumii.
Convorbirea s-a desfășurat într-o
atmosferă cordială, prietenească.

Ambasadorul Republicii Populare Benin
cu prilejul prezentării scrisorilor de acreditare
(Urmare din pag. I)

arată, în continuare. în cuvîntare
— luptă cu fermitate, alături de toate
țările și națiunile iubitoare de pace,
înmînind scrisorile de acreditare,
ambasadorul PAUL KPOFFON a
dreptate și demnitate, împotriva
dominației străine, neocolonialismutransmis tovarășului Nicolae
lui, apartheidului, pentru edificarea
Ceaușescu un călduros mesaj de
unei lumi a păcii și instaurarea unei
stimă și prietenie, urări de sănă
noi ordini economice internaționale".
tate și fericire personală, de pros
peritate pentru poporul român din
Primind scrisorile de acreditare,
partea președintelui Comitetului
președintele NICOLAE CEAUȘESCU
Revoluției
Central al Partidului
a mulțumit pentru mesajul transmis
Populare din Benin. președintele
și a adresat, la rindul său. un salut
Republicii Populare Benin, șef al
prietenesc și cele mai bune urări pre
statului. Mathieu Kerekou.
ședintelui Mathieu Kerekou. iar po
în cuvîntarea prezentată de amba
porului beninez urări de progres și
sador se spune : ..Sub înțeleaptă
prosperitate.
dumneavoastră conducere, domnule
în cuvîntarea de răspuns a șefului
statului român se subliniază că po
președinte Nicolae Ceaușescu. tara
porul nostru se găsește angajat cu
dumneavoastră a înregistrat mari
toate forțele în înfăptuirea neabătută
succese în lupta pentru edificarea
a hotăririlor Congresului al XII-lea
unei Românii independente, prospe
și Conferinței Naționale ale partidu
re si socialiste. Aceasta constituie o
lui. în același timp, se relevă faptul
mare încurajare pentru toate țările
că
România desfășoară o amplă ac
în curs de dezvoltare. în general, și
pentru Republica Populară Benin, 9 tivitate pe arena internațională,
militînd activ pentru o politică de
în special".
pace, destindere, dezarmare, colabo
în continuare. în cuvîntare este
rare și respect al independentei na
relevată lupta poporului beninez
ționale. Țara noastră acționează ferm
pentru edificarea unei societăți în
pentru lichidarea subdezvoltării și
care să poată trăi în condiții bune,
înlăturarea marilor decalaje dintre
subliniindu-se că în înfăptuirea oțările bogate și țările sărace, pentru
biectiiveloif propuse se bazează. în
instaurarea unei noi ordini econo
primul rif 1. pe propriile forte, pre
mice mondiale, pentru reglementarea
cum și pe cooperarea cu țările prie
prin mijloace pașnice a problemelor
tene. printre care și Republica So
și conflictelor dintre state. pentru
cialistă România.
renunțarea la forță sau la amenin
Evocîndu-se relațiile de prietenie
țarea cu folosirea forței în relațiile
și colaborare beninezo-române. în
internaționale.
cuvîntare este evidențiat rolul impor
In cuvîntare se arată că, în cadrul
tant al întilnirilor și convorbirilor
politicii sale generale de dezvoltare a
la nivel înalt în dezvoltarea și am
raporturilor cu toate statele lumii,
plificarea acestor raporturi, pe plan
România acordă o mare atenție în
politic, economic și in alte sfere de
tăririi prieteniei și conlucrării cu ță
activitate.
rile africane, cu toate țările în curs
„Republica Populară Benin, ca și
de dezvoltare și nealiniate.
Republica Socialistă România — se

Vizita

Intîlnire la C. C. al P. C. R.
Joi, 16 iunie a.c., tovarășii Ion
Coman, membru al Comitetului Politic Executiv, secretar al C.C.
" ' al
P.C.R., și Miu Dobrescu. membru su
pleant al Comitetului Politic Exe
cutiv. secretar al C.C. al P.C.R., s-au
întîlnit cu delegația Partidului de
Stingă — Comuniștii din Suedia, formată din tovarășii Lans Werner, prevședințele
______ partidului,
________ și Bertil Mabrink, membru al Comitetului Execuțiv-al. .P.S.C.S.. deputat, membru în
cotnisia de politică/exțerjiă a. Paria*:
l;
...

Evidențiindu-se apoi bunele re
lații dintre țările și partidele noastre,
în cuvîntare se arată : „Constat cu
deosebită satisfacție că raporturile
de prietenie și colaborare dintre
România și Benin. dintre Partidul
Comunist Român și Partidul Reve
lutiei Populare din Benin au cu
născut o dezvoltare continuă.
Aceste relații au fost puternic
impulsionate de întilnirile și convor
birile pe care le-am avut la Bucu
rești cu președintele Mathieu Ke
rekou. de înțelegerile importante la
care am ajuns împreună. Reafirm
dorința României de a imprima un
curs mereu ascendent, dinamic, ra
porturilor române-benineze pe multi
ple planuri, pentru a le ridica la un
nivel tot mai înalt, în folosul și spre
binele ambelor țări și popoare.
Nutrim, totodată, încrederea că
România și Benin își vor întări con
lucrarea pe plan international, în ca
drul Organizației Națiunilor Unite,
precum și al altor organisme inter
naționale, în grupul „celor 77“ și
mișcarea de nealiniere, pentru afir
marea politicii de destindere, de in
dependentă și pace".
Șeful statului român a urat amba
sadorului Republicii Populare Benin
succes în îndeplinirea misiunii în
credințate și l-a asigurat de sprijinul
Consiliului de Stat, al guvernului
român și al său personal.
După ceremonia prezentării scriso
rilor de acreditare, tovarășul Nicolae
Ceaușescu s-a întreținut cordial cu
ambasadorul Paul Kpoffon.
La solemnitate și la convorbire au
participat tovarășii Ștefan . Andrei,
ministrul afacerilor externe, și Du
mitru Apostoiu. secretar prezidențial
si al Consiliului de Stat.

mentului suedez, care, la invitația
C.C. al P.C.R., efectuează o vizită de
prietenie în tara noastră.
în cursul întrevederii s-a procedat la. o informare reciprocă asupra
actuale
___
activității și preocupărilor
ale Partidului Comunist Român și
Comuniștii
Partidului de Stînga
din Suedia, precum și asupra unor
probleme ale mișcării comuniste și
muncitorești, ale situației interna
ționale; niv
; is fj'i.înop
>>. r.-îi
"â.ii

(Urmare din pag. I)

siității de modele fabricate pînă în
prezent, larga lor arie de utilizare.
S-a vizitat. în continuare. Institu
tul de cercetări și producție pentru
pomicultură de la Mărăcineni. unde
oaspeții au fost salutați de Marin
Constantin, adjunct al ministrului
agriculturii șl industriei alimentare,
de reprezentanți ai conducerii insti
tutului. de numeroși cercetători.
După prezentarea profilului și isto
ricului institutului a fost pus in lu
mină modul în care unitatea argeseană își îndeplinește sarcinile pe
linia specializării în acest important
domeniu al agriculturii. S-a mențio
nat că institutul, amplasat în jude
țul cu ponderea cea mai însemnată
în pomicultură asigură coordonarea
activității de creare a unor noi so
iuri de pomi fructiferi și produce
rea materialului săditor pentru toa
te bazinele pomicole ale țării. Sem
nificativ pentru activitatea sa este
faptul că aici s-au creat peste 90 de
soiuri noi și hibrizi de mare pro
ductivitate. rezistenti la boli, și că
institutul dispune în prezent de Q
rețea de 26 de stațiuni de cercetare
situate în diferite județe, efectuînd
un mare volum de lucrări științifice,
experimentale, de proiectare a noilor
plantații, pe lîngă producția propriu-zisă.
Următorul obiectiv economic vizi
tat a fost combinatul de prelucrare
a lemnului.
Tovarășul Yumjaaghiin Tedenbal
și tovarășa A. I. Tedenbal-Filatova
au fost întâmpinați de loan Florea,
ministrul industrializării lemnului
și materialelor de construcții, de
membri ai conducerii combinatului.
Parcurgerea a două secții ale fa
bricii de mobilă și vizitarea unei
expoziții au pus în evidentă preo
cupările colectivului piteștean în
dreptate spre valorificarea superioa
ră a materialului lemnos si reali
zarea unor piese de mobilier mo
derne. de calitate superioară. S-a
subliniat că mobila românească este
cunoscută și in numeroase țări și.
datorită calităților sale estetice și
funcționale, tot mai solicitată la ex
port.
Tovarășul Yumjaaghiin Tedenbal
s-a interesat de unele aspecte ale

delegației
din

Joi dimineața. tovarășul Vasile
Pungan, ministrul comerțului exterior și cooperării economice interna
ționale. a avut o întrevedere cu de
legația parlamentară din Irak, con
dusă de Naeem Haddad, membru ai
Consiliului Comandamentului Revo
luției, președintele Adunării Națio
nale a Republicii Irak. care, la invi
tația Marii Adunări Naționale, se
află'‘’-întri-’o' Qizită în țara iioastră;
în-’ timpul/convorbirii s-au relevat
cu satisfacție bunele relații de priete-

O interesanta competiție internaționala de baschet masculin
Baschetul românesc este cunoscut
și apreciat in lumea acestui specta
culos sport pentru tradiționalele sale
turnee internaționale pe care le or
ganizează anual, atît la băieți, cit și
la fete.
Pină acum, la băieți s-au desfășu
rat opt ediții, șapte cîștigate de echi
pa României și una de cea a Cubei
(în 1973).
Ediția 1983 este găzduită de orașul
Oradea — recunoscut pentru dragos
tea locuitorilor săi fată de baschet,
pentru priceperea și pasiunea orga
nelor locale in organizarea diverse
lor competiții sportive internaționale
— cum au mai fost trofeele „Carpați“ la handbal și volei băieți ș.a.
Așa cum ne mărturisea Sorin Satmari — secretarul responsabil al Fede
rației române de baschet — și de
data aceasta Oradea va fi la înălți
me. Primăria orașului. Consiliul ju
dețean pentru educație fizică și sport,
clubul sportiv Dinamo Oradea, o se
rie de întreprinderi și instituții lo
cale și-au unit eforturile pentru a
asigura acestui turneu baschetbalistic un cadru organizatoric de refe
rință. ireproșabil.
La această a IX-a ediție a „Cupei
federației" participă selecționatele de

seniori ale Austriei, Bulgariei, Unga
riei și României.
Lotul țării noastre, pregătit de
antrenorul Mihai Nedef, secun da t
de Haigazun Tursugian, cuprinde ur
mătorii baschetbaliști selecționați
atît din generația vîrstnică și experi
mentată, cît și din generația tînără.
de perspectivă : Costel Cernat, Anton
Netolitzchi. Florentin Ermurache
(Steaua). Dan Niculescu, Gabriel Da
vid, Alexandru Vinereanu (Dinamo
București). Valentin Pogonaru, Iuliu
Carpen, Sorin Ardelean (I.C.E.D.),
Cristian Fluturaș (Rapid), Ion Ionescu (Sportul studențesc). Daniel
Antochi și Doru Radulescu (Dinamo
Oradea).
Programul de desfășurare a intrecerilor (program definitivat în urma
unoi- schimbări de ultim moment) va
fi următorul :
— vineri, de la ora 16 : Festivi
tatea de deschidere ; la ora 16.30 :
Ungaria — Bulgaria și în conti
nuare România-— Austria.
— sîmbătă, de la ora 16,30 : Unga
ria — Austria, România — Bulgaria ;
— duminică, de la ora 10 : Bulgaria — Austria. România — Ungaria.

nie și colaborare statornicite între
România și Irak, subliniindu-se ro
lul hotărîtor al întilnirilor și convor
birilor la cel mai înalt nivel pentru
amplificarea și diversificarea rapor
turilor bilaterale. Au fost abordate,
totodată, aspecte vizînd dezvoltarea
pe mai departe a colaborării econo
mice și a schimburilor comerciale
dintre cele două țări. în interesul re
ciproc, al progresului și păcii’ îri
lume.
(Agerpres)

G. M

ÎN CÎTEVA RÎNDURI
• Ca urmare a eliminărilor de pe
teren din partida Jiul — Universita
tea Craiova, comisia de disciplină a
F.R.F. i-a suspendat pentru două
etape pe jucătorii Beldeanu (Univ.
Craiova) și Stoinescu (Jiul), iar pe
Bălăci (Univ. Craiova) pentru o
etapă.
• Finala campionatului mondial
de fotbal pentru echipe de juniori
se va disputa între selecționatele
Braziliei și Argentinei. Meciurile
semifinale s-au încheiat cu urmă
toarele rezultate : la Ciudad de Me
xico (30 000 de spectatori) : Argen
tina — Polonia 1—0 (0—0) ; la Mon
terrey (50 000 de spectatori) : Bra
zilia — Coreea de Sud 2—1 (1—1).
0 Echipa de fotbal a Angliei,
aflată în turneu în Australia, a sus
ținut la Brisbane a doua întîlnire
amicală cu reprezentativa tării-gaz-

dă. Fotbaliștii englezi au obținut victoria cu scorul de 1—0 (0—0), prin
golul marcat de Paul Walsh (min.
57). în primul meci, disputat la/Syd
ney. scorul a fost egal 0—0.
0 După 6 runde în turneul balca
nic de șah de la Pemik, pentru
Cupa Prietenia, în clasament pe pri
mele locuri se^află maeștrii iugo
slavi Simici și Birkovici cu cîte 4,5
puncte. Maestrul român Iuliu Armaș,
care in runda a 6-a a remizat cu
Grivas (Grecia) se află pe locul 5
cu 3 puncte.
0 In meciul inaugural al turneului
internațional masculin de baschet de
la Sao Paulo (Brazilia), echipa Iugo
slaviei a întrecut cu scorul de 91—71
formația Argentinei. Intr-un alt
meci, selecționata Italiei a învins cu
scorul de 88—83 reprezentativa Bra
ziliei.

A
ARTIȘTII PFMTP! 1 creării unei organizații norve’’ A
1, . « ,
Siene „Artiștii pentru pace".
PACE Actorii din țările nor
• ENERGIA SOLARĂ
dice intenționează să organizeze, •
la 31 iulie, la Goteborg, progra PENTRU
ÎNCĂLZIREA
mul „Luptăm pentru viață !“,
in cadrul căruia se vor pronunța CASNICĂ. Acumularea căl
cu fermitate împotriva stațio
nării de noi rachete nucleare durii solare în timpul sezonu
americane cu rază medie de ac lui cald pentru a fi utilizată
țiune in Europa occidentală. iarna este experimentată în
Printre participanții la manifes prezent în diferite țări ale
tare vor figura membrii Or C.E.E., pe baza unor progra
chestrei simfonice din Goteborg, me de cercetare comună. Co
cunoscuta actriță suedeză Bibi misia Pieței comune a făcut cu
Anderson, președinta organiza noscut nu demult că este in
ției „Artiștii pentru pace", pre teresată să finanțeze noi pro
cum și renumita actriță de cine iecte în acest domeniu, alături
ma Liv Ullman. La o conferință de cele aflate în curs de reali
zare. Acestea din urmă cu
de presă desfășurată în capitala prind
un sistem de acumulare
Suediei s-a anunțat că și în intersezonieră prin intermediul
Norvegia a fost constituit un unor rezervoare îngropate în
comitet de inițiativă în vederea pămînit. ce urmează a fi utili-

Cooperatorii, mecanizatorii și
prioiritate a producției destinate
fondului central al statului.
specialiștii din agricultura județu
lui Constanța raportează că au în
Vă raportăm, mult iubite și sti
cheiat recoltarea orzului pe întrea mate tovarășe secretar general, că
ga suprafață cultivată de peste acționăm în continuare, zi și
42 0 00 hectare.
noapte, folosind la întreaga capa
în telegrama adresată cu acest
citate sistemele mari de irigații,
prilej C.C. al P.C.R., tovarășului
toate resursele de apă existente în
Nicolae Ceaușescu, secretar gene
județ pentru diminuarea efectelor
ral al Partidului Comunist Român,
negative ale secetei.
președintele Republicii Socialiste .
Ne angajăm să muncim în con
România, de Comitetul județean
tinuare cu oea mai mare răspun
Constanța al P.C.R. se arată că in
dere pentru înfăptuirea exemplară
prezent se acționează cu toate for
a indicațiilor pe care ni le-ați dat,
țele la recoltarea orzoaicei, elibe astfel
ca și în acest an cu condiții
rarea terenului și realizarea opera
deosebite județul Constanța să
tivă a programului de culturi du
obțină recolte bune de cereale,
ble, din care au și fost însămînțate
plante tehnice, legume, fructe și
pină acum peste 24 000 ha. Am luat
struguri, contribuind astfel la rea
toate măsurile, se spune în tele
programului de autoaprogramă, care să asigure strîngerea lizarea
vizionare și la îndeplinirea sarci
recoltei de griu de pe cele 104 000 ha
nilor ce ne revin din documentele
în cel mult 8—10 zile bune de lucru,
Congresului al XII-lea și Confe
acondiind o atenție deosebită evită
rinței Naționale ale partidului.
rii oricăror pierderi și livrării cu

Conferința internațională de teoria
operatorilor
Joi s-a încheiat cea de-a VIII-a
Conferință internațională de teoria
operatorilor, prestigioasă reuniune
științifică cu caracter de lucru in
acest domeniu de mare interes al
matematicii moderne, la care au
participat cercetători, cadre didacti
ce universitare, specialiști din Româ
nia. precum și din Anglia. Ceho
slovacia. Egipt. Franța, R.D. Germa
nă. R.F. Germania. Polonia, S.U.A.,
Ungaria. U.R.S.S. și din alte țări.
Manifestarea a fost organizată, ca
și în ceilalți ani. de Departamentul
de matematică al Institutului națio
nal pentru creație științifică și teh
nică — INCREST — colectiv con
dus de dr. Zoia Ceaușescu. care, prin
rezultatele valoroase obținute în cer
cetarea matematică, și-a dobîndit o
amplă recunoaștere internațională.
Ediția din acest an a conferinței
a cuprins în programul său o serie
de întîlniri de lucru, in plen, pe
grupe de specialitate, seminarii și
dezbateri pe probleme teoretice și
de interes aplicativ, consacrate dez
voltării acestei ramuri de mare per
spectivă a matematicii actuale, cu
multiple posibilități de valorificare

zate pentru încălzirea casnică,
sistem realizat de Universitatea
din Calabria (Italia). Alte pro
iecte similare au fost inițiate
în Olanda și Danemarca. Pro
iecte combinate se realizează,
în schimb. în Franța : este vorba de două initiative, una care
utilizează energia eoliană alături de cea solară și o alta care
pe lingă energia Soarelui se fo
losește și de căldură produsă
de un crematoriu pentru de
șeuri urbane.

• EXPLORAREA CRE
IERULUI CU AJUTORUL
ULTRASUNETELOR. Cum
poate fi controlat creierul nounăscuților ? Răspunsul la această întrebare l-a dat un
grup de specialiști italieni, care

In încheierea vizitei, Comitetul ju
dețean Argeș al P.C.R. a oferit un
dejun în onoarea tovarășului 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 participat tovarășii Ludovic
Fazekas, Ilie Verdeț. celelalte per
soane oficiale române.
Au luat parte persoanele oficiale
mongole care-1 însoțesc pe înaltul
oaspete în vizita oficială de priete
nie pe care o efectuează în țara
noastră.
In timpul dejunului, desfășurat în
tr-o atmosferă caldă, prietenească,
tovarășul Ion Sîrbu, prim-secretar al
Comitetului județean Argeș al
P.C.R.. președintele consiliului popu
lar județean, și tovarășul Yumjaaghiin
Țedenbal au toastat in sănătatea to
varășului Nicolae Ceaușescu. pentru
continua întărire și dezvoltare a
prieteniei, solidarității și colaborării
dintre Partidul Comunist Român și
Partidul Popular Revoluționar Mon
gol, dintre Republica Socialistă Româ
nia și Republica Populară Mongolă,
dintre cele două popoare.

TULCEA

Irak

Județul Constanța a încheiat
recoltarea orzului

„CUPA FEDERAȚIEI"

★

parlamentare

0 SPORT 0 SPORT 0 SPORT ® SPORT
De azi pînă duminică la Oradea

activității de producție, de valoarea
produselor obținute.
Secretarul general al Comitetului
Central al Partidului Popular Revo
luționar Mongol a semnat în căr
țile de onoare ale unităților econo
mice vizitate, exprimînd aprecieri
deosebite la adresa realizărilor ob
ținute. adresînd colectivelor acesto
ra felicitări și urări de noi
succese.
Pe intreg parcursul vizitei, oame
nii muncii din aceste întreprinderi,
cetățenii municipiului Pitești au sa
lutat cu căldură si prietenie pe to
varășul Yumjaaghiin Tedenbal, exprimîndu-și satisfacția față de noul
dialog la nivel înalt româno-mongol.
menit să-și aducă o contribuție hotăritoare la extinderea și adîncirea
bunelor relații dintre țările și po
poarele noastre. în folosul reciproc,
al cauzei păcii și colaborării inter
naționale.
In cursul după-amiezii, înaltul
oaspete și persoanele oficiale care îl
însoțesc s-au înapoiat în Capitală.

în fizică, geofizică, electrotehnică
și in alte domenii.
Lucrările au evidențiat valoroase
realizări ale specialiștilor români și
din alte țări, posibilitățile existente
pentru continuarea cercetărilor în
probleme deschise în teoria opera
torilor. elaborarea in comun a unor
studii, precum și alte aspecte știin
țifice, menite să contribuie la promovarea valorilor matematicii în folosul progresului și civilizației în
întreaga lume.
(Agerpres)

Navă autopropulsată

f

La întreprinderea de construcții
nave și utilaj tehnologic din Tulcea, cea mai tînără unitate de con
strucții navale din țară, a fost lan
sată la apă prima navă autopro
pulsată construită aici. Este vorba
de tancul de buncheraj de 1203
tdw. De remarcat că toate echipa
mentele și subansamblele navei
sînt de construcție românească.
Acțirrț. ■_ .efpȚțuriJe „constructoriJpr...
navali tulceni, sînt concentrate pen
tru finalizarea primului cargou de
7 500 tdw aflat în stadii avansate
de execuție. (Neculai Amihulesei,
corespondentul „Scînteii").

cinema
• Sfîrșitul nopții : TIMPURI NOI
(15 6110) - 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20, MIORIȚA (14 27 14) — 9; 11,15; 13,30;
15,45; 18; 20.
• Brigada diverse în alertă s DACIA
(50 35 94) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 16;
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.
@ Omul Șl
și umbra
COTROCENI
(49 48 48) — 15; 17,15; 19,30.
® împușcat în
spate :
MUNCA
(21 50 97)
15;
IT , I'
17,15;
___ 19,30.
____
© B.D. intră în acțiune: PROGRESUL
(23 94 10) - 16; 18; 20.
© Domnul miliard : STUDIO
- — - (59 53 --15)
— 10; 12; 14; 16; 18; 20, FLACARA
(20 33 40) — 16,30 ; 17,30; 19.30.
• Carnaval : SCALA (11 03 72) — 9,15;
13; 16,15; 19,15.
• Mitul Fedorei : SALA MARE A
PALATULUI - 17,15; 20.
© Adio, dar rămîn cu tine : SALA
MICA A PALATULUI — 17,15 20.
• Tatăl reginei : CAPITOL (16 29 17)
— 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15, la
grădină — 21.
© Fata care vinde flori : FESTIVAL
(15 63 84) — 9; 11,15; 13,36; 15,45; 18;
20,15.
O Presimțirea dragostei : CENTRAL
(14 12 24) — 9; 11,15; 13,So; 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.
• 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; 14,36; 17,15; 20,

Tragere excepțională Pronoexpres
După cum s-a mai anunțat,
duminică 19 iunie 1983 va avea
loc o tragere excepțională
Pronoexpres. în .cadrul a șase
extrageri cu un total de 42 nu
mere. participanții au șanse
multiple de a cîștiga autoturis
me „Dacia 1 300". mari sume de
bgni variabile și fixe și excursii
în U.R.S.S. sau R. S. Ceho-

au construit un aparat denu
mit „scaner sectorial". Cu aju
torul aparatului, bazat oe ul
trasunete. medicul reușește să
obțină o imagine-secttune des
tul de mare a creierului, sufi
cientă pentru a se putea indi
vidualiza cu ușurință, spre exemplu. acumularea repetată
de lichide in creier, semn pre
mergător unei hidrocefalii. în
acest scop aparatul este așe
zat deasupra fontanelei. deschiderea care se află în partea
superioară a creierului nounăscuților Si care se sudează
doar după mai multe luni de
la naștere. Din păcate, aceas-

slovacă. Cele mai avantajoase
sint biletele de 25 lei varianta,
achitate sută la sută sau în cotă
de 25 la sută. Cu variantele
combinate și combinațiile „cap
de pod" se pot obține suite de
cîștiguri la mai multe categorii.
Sîmbătă 18 iunie este ultima zi
de procurare a biletelor cu nu
merele alese de participant.

tă metodă nu poate da rezul
tate în cazul copiilor mai mari
sau al adulților, deoarece oase
le craniului, sudate perfect, re
flectă complet ultrasunetele.

• DUPĂ LEGILE APARTHEIDULUI... Pentru
a rezolva problemele comuni
cării intre muncitorii și perso
nalul tehnico-administrativ de
la exploatările aurifere și diamantifere din R.S.A., lingviștii
din această țară au creat o
nouă limbă pe baza englezei,, a
limbii afrikaans (vorbită de
populația albă minoritară de

Președintele Republicii Tunisiene

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România
Am primit cu multă plăcere mesajul de felicitare pe care ați binevoit
să mi-1 adresați cu ocazia sărbătoririi celei de-a Xl-a aniversări a Republicii
Unite Camerun.
Mulțumindu-vă sincer, vă rog, la rindul meu. să primiți cele mai bune
urări de sănătate personală, de . fericire și prosperitate poporului român.
Folosesc acest prilej pentru a reafirma hotărîrea de a conlucra tot mai
strîns pentru întărirea și dezvoltarea relațiilor de prietenie și cooperare care
există între țările noastre.
Vă rog să primiți, domnule președinte, asigurarea celei mai înalte
considerații.
>
PAUL

BIYA

Președintele
Republicii Unite Camerun

ZIUA NAȚIONALĂ A REPUBLICII ISLANDA
Excelenței Sale
Doamnei VIGDIS FINNBOGADOTTIR
Președintele Republicii Islanda
REYKJAVIK
Sărbătorirea Zilei naționale a Republicii Islanda îmi oferă plăcuta ocazie
de a vă adresa felicitări cordiale și cele mai bune uirări de prosperitate și
progres pentru poporul ielandez.
NICOLAE

CEAUȘESCU

Președintele
Republicii Socialiste România
Zămislită din zbuciumui vulcanilor submarini,
parcă
din
lupta dintre eternii
„dușmani" — focul și
apa — Islanda apare
ca o țară a contraste
lor, unde vulcanii și
gheizerele, cu răbufnirile lor fierbinți,
alternează cu ghețarii ce ocupă 13
la sută din teritoriu. Pămîntul Isiandei este brăzdat de
ape repezi care pun în
mișcare turbinele mai
multor hidrocentrale :
în ciuda climatului
nordic — însăși denu
mirea Islanda înseam
nă tara de gheată —
există cîmpii fertile,
care, la adăpostul îm
brățișării ocrotitoare a
Golfistream-ului.
se
întind ca prin miracol
aci în pragul friguri
lor polare.
Iubitori de libertate
— cu peste un mileniu
în urmă strămoșii lor
au părăsit- meleagurile ■
Scandinavici . natale.
tocmai pentru a fi-li
beri — islandezii ■ a-u
luptat secole de-a rîndul pentru cucerirea
independentei. Și au

obtinut-o. la 17 iunie
1944, parcă simbolic
în perioada cînd dea
supra Lslandei. timp de
cîteva luni, dispare
complet întunericul :
„Ziua independentei"
se sărbătorește cînd în
Islanda începe lunga
„zi polară".
La islandezi, lupta
pentru existentăi de
sine stătătoare s-a îm
pletit cu eforturile
pentru ' schimbarea
structurii economiei.
bazată în trecut numai
pe pescuit, eforturi în
cununate cu succese
notabile. Pe plan ex
tern. în ciuda relativei
sale izolări geografice.
Islanda este prezentă
pe arena vieții politice
internaționale, poporul
islandez manifestîndu-se viguros pentru
întărirea păcii, pentru
dezarmare, desființa
rea bazelor militare de
pe teritorii străine,
împotriva, pericolului
nuclear. Islariâa “pt'oinovează, o poht:ca de
colaborare cu alte natiuni. politică ce ca
pătă contururi noi in
condițiile actualei’ cri-

MODERN (23 71 61) — 9; 11,15; 13,36;
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.
@ Program de desene animate : DOINA (16 36 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 : GRIVITA (17 08 58)
9;
11,15; 13,30; 15.45; 18; 20.
© Un comando pentru apa grea :
BUZEȘT1 (50 43 58) - 9,30; 12,30; 15,30;
18.30.
• Iubire fără
soare : GIULEȘTI
(17 55 46) — 9; 11,15; 13,30; 16,45; 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 : 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, GRADINA LUCEAFĂRUL
(15 87 67) - 21, ARTA (21 31 86) — 9 ;
11; 13; 15; 17,15; 19,30.
19,30>
• Clinele : GRADINA ARTA -— 21.
• Cbrleone : GRĂDINA FEROVIAR
(50 51 40) — 21.
© Cînd dragostea se întoarce : GRA
DINA FESTIVAL (15 63 84) - 21.
@ Noi aventuri pe vasul Poseidon :
GRĂDINA PARC HOTEL (17 08 58) —’
2.1.15,
© Visul de argint al alergătorului :
GRADINA LIRA (31 71 71) — 20,45.
© Locotenentul Bullit ; Urmărire la
Amsterdam : PALATUL SPORTURI
LOR ȘI CULTURII (75 40 40) — 18.

Național
(14 7171, sala
mică) : Cavoul de familie — 19,30;
(sala Atelier) : Gimnastică sentimcntală — 19.
® Filarmonica
„George
Enescu"
(15 68 75, Ateneul Român) ;
Concert
simfonic. Dirijor : Mircea Cristescu.
Solist : Ivan Monlghetti
(U.R.S.S.)
— 19.
0 Opera Română (ÎS 18 57) : Rigoletto
— 13.
0 Teatrul de operetă (14 80 11) : O
noapte la Veneția — 19.
0 Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra"
(sala Grădina Icoanei, 12 44 16) ; Re
zervația de pelicani — 19.
0 Teatrul Mic (14 70 81) : Ca frunza
dudului — 19,30.
0 Teatrul de comedie (16 64 60) : Con
curs de frumusețe — 19,30.
@ Teatrul Foarte Mic (14 09 05) : Nu
pot să dorm — 20.
0 Teatrul „Nottara" (59 31 03, sala
Magheru) : Insomnie — 19,30;. (sala
Studio) : Cinci romane de amor — 19.
0 Teatrul Giulești (sala Majestic,
14 72 34) : Totul în grădină — 19; (la
' clubul I.C.T.B. : Opinia publică — 17.
0 Ansamblul
„Rapsodia
română"
(13 13 00) : La izvor de dor și cîntec
— 16.30.
® Teatrul „Ion Vasilescu" (12 27 45) :
Mult zgomot pentru nimic — 19,30;
(la Teatrul de vară Herăstrău) : Sici
liana — 20,30.
0 Teatrul
„Țăndărică"
(15 23 77) :
Anotimpurile mînzuiui — 16; Intilnlri
muzicale — 19.
0 Estrada
Armatei
(sala
C.C.A.,
13 60 64) : Estrada in croazieră — 13,30.
0 Studioul de teatru al I.A.T.C.
_______
(sala Schitu Măgureanu a Teatrului
„Lucia Sturdza Bulandra") : Deștep
tarea primăverii — 19.

vremea
Timpul probabil pentru intervalul 17
iunie, ora 21 — 20 iunie, ora 21. In
țară : Vremea va fi răcoroasă și insta
bilă la începutul intervalului, apoi in
curs de ameliorare. Cerul va fi schim
bător, cu înnorărl mai accentuate in
primele zile în nordul și estul tării,
unde și ploile, mai ales sub formă de
averse, vor fi mai frecvente. Vîntul va
sufla slab pînă la moderat, cu intensi
ficări locale în estul țării si zona de
munte. Temperaturile minime vor fi

origine bură) și a limbilor
populațiilor zulu și kosa. în
prezent, această limbă, denumită fanakalo, este utilizată
de circa 700 000 de muncitori din
industria minieră a R.S.A. însușirea ei începe cu învățarea
termenilor de bază și a celor
mai simple reguli gramaticale,
la cursuri speciale care durează
5—15 zile, după care noii anga
jați își încep munca in mine,
fiind în măsură să înțeleagă
ordinele șefilor sau anunțurile
de pericol. Spre sfîrșitul perioa
dei contractului, care este de
obicei de 9 luni, minerul poate
să-i răspundă maistrului. într-un dialog legat de procesele
de producție. în această limbă
a înrobirii, dar nu poate, de
pildă, să își comunice sentimen
tele de afecțiune pentru o fiin
ță îndrăgită, datorită faptului

ze economice mondia
le.
România și Islanda
— țări situate în zone
diferite ale Europei —
au stabilit și dezvoltă
relații prietenești, de
ambele părți exprimîndu-se dorința adîncirii conlucrării reci
proc avantajoase, pe
plan politic, economic,
tehnico-stiintific
și
cultural, ca și în do
meniul vieții interna
ționale. pentru securi
tate și cooperare pe
continentul european.
Fundamentul acestor
relații a fost pus cu
prilejul întilnirilor și
convorbirilor avute de
președintele
Nicolae
Ceaușescu la Reykja
vik. moment de refe
rință în istoria rapor
turilor româno-islandeze.
Extinderea continuă
a relațiilor dintre Re
publica
Socialistă
Romania.■, șl- .Republica
bunde pe
denlfelihle^elbr
.
.
' ce
• lor .două popoare, ale
cauzei păcii si înțele
gerii în Europa și în
lume.

că fanakalo a fost creată exclu
siv pentru nevoile exploatării
aurului și a diamantelor. Și,
bineînțeles, a oamenilor care
scot aceste bogății
„ . ale subsolului la suprafață.

• POPULAȚIA S.U.A.
se cifra la 233 736 000 locuitori la
1 aprilie a.c., relevă statisticile
publicate la Washington de Bi
roul de recensămînt, reluate de
agenția Associated Press. Se
precizează că populația S.U.A.
a crescut cu peste 2 milioane de
persoane de la 1 aprilie 1982 și
cu peste 6,6 milioane de la recensămintul din 1 aprilie 1980.

® UN NOU SOI DE
OREZ a fost obținut, după
mai multi ani de cercetări mi-

0 Teatrul

cuprinse Intre 6 și 18 grade, izolat mal
coborîte în depresiuni, temperaturile
maxime vor fi cuprinse între 18 și 28
de grade, local mai ridicate la sfîrșitul
intervalului. Pe alocuri se va semnala
ceață. In zona de munte la altitudinea
de peste 1 800 metri, precipitațiile vor fi
Și sub formă de lapovlță și ninsoare,
în București : Vremea va fi răcoroasă
și instabilă la început, apoi se va ame
liora treptat. Cerul va fi schimbător.
Vor cădea averse de ploaie îndeosebi la
începutul intervalului. Vînt moderat.
Temperaturile minime vor fi cuprinse
între 12 și 15 grade, iar maximele vor
oscila între 23 șl 26 de grade. Diminea
ța, ceață slabă. (Margareta Struțu, me
teorolog de serviciu).

găloase. de către savanții Insti
tutului international pentru stu
dierea culturii orezului din LosBanos (Filipine). El reprezintă
rezultatul încrucișării a 13 va
rietăți diferite provenind din
India. Indonezia. China. Viet
nam. Filipine și de pe continen
tul american. Noul soi a fost
încercat în cele mai diferite
condiții — și pe terenuri exce
siv de băltite, și în zone sece
toase. unde sînt necesare iriga
țiile. și în munți, unde umidi
tatea este insuficientă. „Ir-36“,
cum a fost denumit, creste re
pede. este rezistent, mai puțin
atacat de boli și de dăunători
decît alte soiuri și, ceea ce este
esențial dă o recoltă maijnare.
ceea ce înseamnă venituri su
plimentare de ordinul a un mi
liard de dolari.
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tomicite între președinții- Nicolae
Ceaușescu și Hosni Mubarak.
S-a discutat, de asemenea, stadiul
relațiilor pe linia organizațiilor de
tineret din cele două țări și au fost
identificate noi posibilități de ex
tindere și diversificare a acestora.
A, avut loc un schimb de opinii în
legătură cu pregătirile pentru marca
rea. Anului1 Internațional al Tinere
tului și participarea mai largă a ti
neretului la realizarea unei noi ordini
economice internaționale, lichidarea
subdezvoltării și crearea unui climat
de pace. înțelegere și cooperare intre
țările și popoarele lumii.
Convorbirile s-au desfășurat în
tr-o atmosferă caldă, de prietenie. .

CAIRO 16 (Agerpres). — Cu pri
lejul vizitei pe care o întreprinde în
Egipt, tovarășul Nicu Ceaușescu,
' secretar al C.C. al U.T.C., președin--.
tele Comitetului Consultativ al O.N.U.'1
pentru Anul Internațional al Tinere
tului. s-a întîlnit cu Fuad Mohieddin,
prim-ministru al guvernului egip
tean. și cu Abdel Ahad Gamal El
Din. președintele Consiliului .suprem
pentru tineret și sport din Egipt.
în cadrul convorbirilor a fost evo
cat cu satisfacție cursul ascendent al
relațiilor de prietenie și cooperare
existente între România și Egipt, la
baza cărora stau legăturile de prie
tenie sinceră și stimă reciprocă sta-
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lume este provocată de' politica
BELGRAD 16 — Trimisul Agerpres, Ilie Șerbănescu, transmite : Feanumitor țări occidentale". El a spus
. nomenele de criză din economia mondială, efectele lor profund ne
că rezolvarea actualelor probleme
gative asupra economiilor tuturor națiunilor, în primul rind asupra
economice nu' poate fi separată de
celor ale țărilor în curs de dezvoltare, necesitatea adoptării unor
rezolvarea problemei amenințării
măsuri eficiente pentru eliminarea actualelor perturbați, și inechități ' războiului și de cea a dezarmării.
din sistemul economic și financiar internațional, imperativul identifi
Delegatul ucrainean a subliniat că
cării unor căi și mijloace pentru sprijinirea mai activă și mai eficace
atitudinea țărilor dezvoltate occiden
tale, confruntate cu criza economică,
a eforturilor de progres ale țărilor în curs de dezvoltare, pentru eli
fată de țările în curs de dezvoltare
minarea decalajelor economice și a stării de subdezvoltare continuă
a devenit mai dură, iar aceasta se
pari
să constituie temele majore abordate în discursurile lor de șefii de
manifestă atît în creșterea protecdelegații ai statelor participante la cea de-a Vl-a sesiune a U.N.C.T.A.D.
ționismului și a măsurilor comercia
din capitala iugoslavă, ca și de reprezentanții organizațiilor interna
le restrictive, cît și în exploatarea
ționale care iau parte la această importantă reuniune. în discursu
neocolonialistă crescîndă a resurse
rile lor, majoritatea covîrșitoare a vorbitorilor, făcînd ample referiri
lor umane și materiale ale țărilor
lumii a treia.
la marile dificultăți din economia mondială, în special la deteriorarea
De la ultima sesiune a U.N.C.T.A.D.,
situației economice a țărilor în curs de dezvoltare, au subliniat ne
numărul țărilor cel mai puțin dez
voia presantă ca reuniunea de la Belgrad să adopte măsuri practice
voltate a sporit de la 21 la 26, iar
PARIS 16. — Trimisul Agerpres.
care să ducă la reluarea dialogului Nord-Sud, la sporirea asistenței
creșterea lor economică practic stag
D. Avram, transmite : Sub patrona
în favoarea țărilor în curs de dezvoltare, la restructurarea radicală
nează, a declarat secretarul executiv
jul
președintelui Senatului Franței,
a actualelor raporturi economice1 și financiare internaționale, la in
al Comisiei Economice a O.N.U. pen
Alain Poher, joi seara a avut loc la
tru Africa, Adebayo Adedeji. Africa
staurarea noii ordini economice mondiale.
Palatul Luxembourg din Paris o în— a spus el —
tîlnire-dezbatere. pe tema „Stadiul
este continentul
Redresarea eco
actual și perspectivele . relațiilor
cel mai afectat
nomică din țările
româno-franceze".
actuala criză
industrializate nu
Țările în curs de dezvoltare trebuie să de
Organizată la inițiativa grupurilor
economică și re
va fi suficientă
de prietenie Franța—România din
simte în modul
pentru depășirea
dețină
un
rol
mai
important
în
problemele
Senatul
și Adunarea- Națională- ale
cel mai grav ecu succes a difi
Franței, intilnirea a prilejuit un
fectele
relațiilor
cultăților cu care
monetare și financiare internaționale
. amplu schimb de opinii privind etapa
de inegalitate din
sint confruntate
prezentă a conlucrării în domenii di
lume.
Vorbitorul
țările în curs de
verse dintre România și Franța, pre
Măsurile protecționiste și politicile restric a făcut încă o cum
dezvoltare — a de
și acțiunile ce- ar trebui între
dată
cunoscută
clarat șeful dele
tive au dus la agravarea crizei economice constatarea că ta prinse în comun pentru extinderea
gației portugheze
acestei
coriTucfări, pentru dezvoltarea
rile
dezvoltate
Ia lucrările sesiu
pe mai departe a prieteniei, cu adânci
mondiale
nu
și-au
îndepli

nii de la Belgrad a
rădăcini în istorie, care leagă po
obligațiile ce
U.N.C.T.A.D.-VI,
poarele român și francez.
înființarea unui fond comun pentru pro nit
le revin în pri
Fernando Reino.
La întîlnire a fost prezent Alain
vința
realizării
El s-a pronunțat
președintele Senatului.
dusele de bază - un pas înainte în direc unei cote de 0,7 Poher,
pentru respecta
Au participat senatori și deputați
la sută din pro
rea regulilor co
francezi, funcționari din ministere și
ția stabilizării prețurilor la materiile prime dusul lor națio instituții
merțului interna
centrale din Paris, oameni
nal brut pentru
țional, care re
de cultură și artă, oameni de afaceri.
asistența ce treDin partea română au luat parte
clamă eliminarea
buie acordată țărilor cel mai
Virgil Teodorescu, vicepreședinte al
măsurilor protecționiste din calea
în curs de dezvoltare depun eforturi
puțin dezvoltate. Adedeji a reamin
Marii Adunări Naționale, președinte
schimburilor de mărfuri, și a cerut
considerabile pentru ca veniturile lor
tit că reuniunea ministerială .a
al Grupului de prietenie Româniasă fie reduse ratele reale ale dobîn
să nu depindă humai de exporturile
țârilor
africane,
desfășurată,
în
Franța din M.A.N.. Ion Anton. Ilie
de materii prime, în timp ce com
zilor. Potrivit părerii delegatului por
aprilie, la Addis Abeba, a adresat se
Văduva și Ion Ceterchi, deputați.
paniile transnaționale creează obsta
tughez, în pofida anumitor deficien
siunii U.N.C.T.A.D.-VI cererea de a
A participat, de asemenea. Dumi
cole în calea încercărilor acestor
țe sistemul comercial internațional
determina comunitatea internaționa
tru Aninoiu, ambasadorul României
stațe de a prelucra ele însele pro
și-a atins, totuși, obiectivele; în pre
lă, în special țările donatoare dez
în Franța.
priile materii prime. înființarea unui
zent este important să fie aplicat
voltate, să-și onoreze obligațiile asu
fond comun pentru produsele de bază
întâlnirea a fost deschisă de sena
programul de lucru adoptat în cadrul
mate la conferința de la Paris. Este
ar constitui un pas înainte în direc
torul Lucien Gautier, președintele
reuniunii ministeriale a G.A.T.T. din
mai
ția stabilizării prețurilor la materiile
vorba de procentul menționat
Grupului de prietenie Franța-Românoiembrie 1982. Pentru perioada care
prime pe piața mondială — a subli
sus. plus 0,15 la sută din P.N.B. sub
nia din Senatul francez.
urmează, Conferința Națiunilor Uni
niat
el.
cerind
tuturor
statelor
să
forma
asistenței
acordate
pe
o
bază
Vicepreședintele M.A.N. a. mulțu
te pentru Comerț și Dezvoltare
procedeze la ratificarea acordului
bilaterală.
mit organizatorilor . pentru inițiativa
(U.N.C.T.A.D.) trebuie să îndepli
asupra acestui fond cît mai curând
Șeful delegației Libanului, Yahia
lor privind acest dialog, menit să
nească unul dintre principalele roluri
. posibil, astfel îneît el să poată intra
Mahmassami, a înfățișat eforturile
pună în valoare rolul important pe
in domeniul materiilor prime.
în vigoare în cursul acestui an.
țării sale îndreptate spre refacerea
care parlamentele și parlamentarii îl
Reprezentantul Emiratelor Arabe
Țările
dezvoltate
industrial
tre

structurilor economice, după cei opt
au în a promova mai buna Cunoaș
Unite, ministrul Said AI-Ghaith, a
buie să admită că singura cale de
ani de distrugeri grele produse de
tere și înțelegere reciprocă, Întărirea
condamnat, în cuvîntul său. măsurile
redresare
economică
și
de
restructu

război.
Sistemul
economic
interna

încrederii și netezirea căii spre am
protecționiste și politicile 'restrictive
rare
a
economiei
mondiale
este
dețional
—
a
continuat
vorbitorul
—
plificarea continuă a raporturilor de
ale țărilor industrializate, pe care le
terminată de interdependența dintre
s-a dovedit inadecvat pentru a face
prietenie dintre popoarele pe care le
consideră răspunzătoare de criza
comerț, finanțe și produsele de bază
față, manifestărilor crizei, economice . reprezintă.
.................... I....... .
economică mondială. El a atras aten
—
a
subliniat
ministțiiî
marocan
ai
actuale. Țările în curs de dezvol
'Francois Massot...vigfiPȚSședlnte..al
ția că ritmul .galopant. ,al îndatorării
comerțului,
industriei
și
turismului,
tare sînt afectate de stagnarea pro . Adunării Naționale și. pre(ședțpjțele
externe dXceșive, a.țărilor în.c.uirs de
Azzedine Guessous. El a remarcat
ducției din statele dezvoltate, "dar’ și
Grupului de prietenie'"Vranța'' —
dezvoltare, precum și alte dificultăți
măsurile
protecționiste
impuse
în
că
acestea din urmă suferă cînd capa
România din Adunarea Națională, a
cu care sînt confruntate aceste țări
comerț
de
țările
industrializate
au
citățile
productive
ale
primei
cate

salutat, la rîndul său, cu căldură
impun de urgență adoptarea unui
provocat daune chiar și acestor țări.
gorii de țări sînt slab utilizate. Ță
întâlnirea, exprimîndu-și convinge
program de acțiune .în vederea redre
Vorbitorul s-a pronunțat în favoarea
rile dezvoltate și cele în curs de
rea că această dezbatere servește
sării situației economice mondiale.
extinderii schimburilor de mărfuri
dezvoltare trebuie, deci, să coopereze
din plin dezvoltării relațiilor dintre
Mohamad Nasser Sherafat. adjunct
și
a
cooperării
economice
între
ță

pentru a scoate economia mondială
România Si Franța, întăririi priete
al ministrului iranian pentru proble
rile
în
curs
de
dezvoltare,
adăugind
din
impasul
actual.
niei dintre cele două țări și popoare.
me economice și finanțe, a criticat
aceste
raporturi
nu
trebuie
să
că
Colombo,
în
cuvîntul
său.
Emilio
în continuare, senatorul Lucien
sever procedurile și sistemul de lu
constituie o alternativă la dialogul
ministrul afacerilor externe al Italiei,
Gautier a apreciat că „nici un efort
cru ale Fondului Monetar Internațio
Nord-Sud, ci un adaos binevenit.
a apreciat că dificultățile și tensiu
n.u trebuie precupețit. pentru ca po
nal și Băncii Mondiale, care — a spus
Secretarul de stat pentru relațiile
nile care există astăzi în lume nu pot
poarele român și francez să conlu
el — s-au abătut de la obiectivele lor
externe al Republicii Dominicane,
fi depășite decît printr-un efort con
creze cît mai strâns". Vorbitorul a
inițiale. Vorbitorul a citat, ca exem
Jose
Augusto
Vega
Imbert,
a
cerut*
certat, bazat pe rațiune și înțelegere.
plu; faptul că aceste instituții finan
opinat că, îndeosebi în sectorul" eco
țărilor
industrializate
să
se
pronunțe,
în această epocă a interdependen
ciare acordă împrumuturi guvernului
nomic. unde au fost obținute „re
chiar în cursul acestei sesiuni de ila
țelor. nici o ordine economică, nici
rasist minoritar al Africii de Sud,
zultate pozitive incontestabile", se
Belgrad a U.N.C.T.A.D.-VI. asupra
încâlcind astfel prevederile rezolu
un sistem de relații internaționale nu
cer intensificate acțiunile concrete
propunerilor „Grupului celor 77“ cu
țiilor Națiunilor Unite. El a insistat
pot fi acceptate dacă se bazează pe
care să stimuleze într-o măsură mai
privire la instituirea unei noi ordini
asupra necesității revizuirii politicii
impunerea de către cei puternici a
mare schimburile comerciale și coo
economice internaționale. Vorbitorul
de credit a F.M.I. și B.I.R.D.. afircondițiilor sau dacă ignoră principi
perarea dintre țările noastre. El a
a:
anunțat
că
guvernul
țării
sale
spri

mind că țările în curs de dezvoltare
ile cooperării, respectului mutual și
reliefat apoi importanța deosebită
jină
în
întregime
cererea
țărilor
în
trebuie să dețină un rol. mai impor
responsabilității î.n participarea la
pe care Franța și România o acordă
curs de dezvoltare privind sporirea
tant în adoptarea deciziilor în pro
activitatea instituțiilor internaționale
raporturilor și contactelor lor din
la peste 90 miliarde de dolari a
bleme .monetare și financiare inter
— a arătat vorbitorul. subliniind
domeniul culturii.
cotei Fondului Monetar Internațional
naționale. Ministrul iranian a atras
că prilejul oferit de sesiunea
Senatorul francez a subliniat buna
de drepturi speciale de tragere. Vor
atenția că problemele țărilor lumii a
U.N.C.T.A.D. de a contribui la creș
colaborare statornicită între Franța
bitorul s-a pronunțat, pe de altă
treia nu pot fi reglementate prin
terea speranțelor într-o relansare a
și România pe plan international și
parte, în favoarea eliminării orică
soluțiile improvizate propuse de ță
economiei mondiale și într-o revitaa ținut să releve convergenta punc
ror
bariere,
restricții
și
măsuri
pro

rile occidentale sau prin creditele
lizare a dezvoltării lumii a treia nu
telor de vedere și a acțiunilor țări
tecționiste din calea exporturilor de
oferite condiționat de unele state
trebuie pierdut. Ministrul italian a
lor noastre in numeroase probleme
produse primare ale țărilor în curs
dezvoltate sau de instituții financiare.
exprimat sprijinul țării sale față de.
de strictă și arzătoare actualitate,
de dezvoltare.
Aceste remedii temporare nu pot
fondul comun de finanțare a stocu
cum ar fi lichidarea subdezvoltării
Șeful delegației R. S. S. Ucraidecît să amîne o prăbușire finală a
rilor regulatoare pentru stabilizarea
și întărirea păcii în lume, precum și
nene, Aleksei Mihailicenko, a de
economiei mondiale — a adăugat el.
prețurilor produselor primare și față
pozițiile originale și paralele ale
Ministrul comerțului din Benin,
clarat că . „deteriorarea gravă a ra
de reducerea și eliminarea barierelor
Franței și României în domenii ca
Manasse Ayayi, a declarat că. țările
porturilor economice și politice din
protecționiste.
independenta națională, alternativa

s Întîlnire - dezbatere pe tema

SESIUNEA

it

politică la blocurile militare, impor
tanța politicii de nealiniere etc.
„Cred că tarile noastre au de juca.t
astăzi un rol eminent în relațiile
mondiale" — a spus el.
în expunerea sa, ambasadorul
țării noastre la Paris a relevat că,
paralel cu preocupările pe plan in
tern, România, președintele Nicolae
Ceaușescu acordă o importanță deo
sebită politicii externe , de largă
'deschidere,' participă activ la viața
internațională pe baza principiilor
de drept internațional, cu convin
gerea, că numai această cale este fer
tilă pentru dezvoltarea relațiilor din
tre state, pentru cauza destinderii,
securității și păcii.
în ciuda sistemelor politice și eco
nomice diferite în care trăiesc ță
rile noastre, a diferențelor de ordin
ideologic, relațiile dintre România și
Franța pot și trebuie să se dezvolte
tot măi mult, inclusiv în ceea ce pri
vește' cooperarea pe tărâm interna
tional. a arătat vorbitorul. El a sub
liniat că întîlnirile la cel mai înalt
nivel ocazionate de vizitele în Fran
ța
ale
președintelui
Nicolae
Ceaușescu, ale președinților fran
cezi în România au stimulat dezvol
tarea relațiilor bilaterale și le-au
asigurat cadrul cel moi corespun
zător.
A luat apoi cuvîntul deputatul
Ilie Văduva, care a prezentat' pe larg
dezvoltarea economică a țării noas
tre1 în ultimele două decenii, politica
ei de largă cooperare cu toate sta
tele lumii, indiferent de orânduirea
lor socială.
România, a subliniat în context
vorbitorul, acordă o atenție specială
raporturilor sale cu Frânta, raporturi
care. în pofida dificultăților generate
de efectele crizei'mondiale, se pot
dezvolta pe un plan superior. în spi
ritul bogatelor tradiții care s-au for
mat de-a lungul timpului. „Trans
formarea acestor, perspective in
realitate- reclamă, desigur, ■ eforttud
conjugate , din partea, -ambelor-1 țări,
■eforturi;,care să se bazezo!.ip.eiO,i..abo.rr.
dare constructivă și la care toți fac
torii de răspundere — inclusiv parla
mentarii — pot și trebuie să-și
aducă contribuția".
La rîndul său, deputatul Ion Ce
terchi a prezentat preocuparea con
stantă a partidului și statului nostru
pentru dezvoltarea și afirmarea li
beră a personalității umane. El a
arătat că, în concepția românească
privind drepturile omului, sint avute
în vedere, în primul rind. dreptul la
viată, la pace, drepturile social-economice — dreptul la muncă, la asi
gurarea materială, dreptul la învățămînt și cultură, egalitatea în drep
turi a ’ tuturor cetățenilor. Caracte
ristica esențială a instituției dreptu
rilor și libertăților cetățenești în
România o constituie faptul că sursa
lor se găsește în însăși esența orân
duirii socialiste. în democratismul
sistemului social-politic în care
partea politică și economică aparține
integral și efectiv omului.
în încheierea întîlnirii. membrii
delegației parlamentare române au
răspuns la întrebările adresate de
asistență. Dezbaterea s-a desfășurat
într-o atmosferă constructivă, deschisă, de stimă și prețuire reciprocă.

★
După-amiază. membrii delegației
parlamentare române au făcut o
scurtă vizită. ...
la Senatul
£__ tal Republicii
Franceze. Președintele . Senatului,
a
ședința
Alain Poher, r. întrerupt
..
pentru a-i saluta pe oaspeți.
Erau de față primul ministru,
Pierre Mauroy, ministrul relațiilor
externe, Claude Cheysson, membri ai
Senatului și ai guvernului.

U.N.C.T.A.D

asupra imensei majorități
a statelor, factor de perpetuare a dificultăților economice
■ țile din unele țări asupra altor sta
te devin tot mai evidente. Un
exemplu in acest sens l-a oferit re
prezentantul Noii Zeelande, care a
arătat că previziunile unei creșteri
economice zero în 1982 in zona
O.C.D.E. (din care fac parte princi
palele țări industrializate ale lumii)
s-au transformat intr-un declin de
0,5 la sută, datorită, în bună parte,
tocmai reducerii cererii țărilor în
curs de dezvoltare de produse prove
nite din statele dezvoltate. Poate și
acest lucru îl avea în vedere fostul

ȘiSțȘț

fel, numeroși vorbitori au arătat că
■ lipsa de resurse pricinuită de dere
glările in sistemul monetar a lăsat
un gol care trebuie acoperit de sis
temul financiar internațional. Dar
sistemul financiar depinde, la rîn
dul său, de activitatea sistemului
comercial, care este nesatisfăcătoa
re, din pricina recesiunii economi
ce și politicilor restrictive, a prac
ticilor protecționiste ale țărilor in
dustrializate. In felul acesta, criza
schimburilor comerciale a antrenat
pe cea a fluxurilor financiare, iar

DE LA TRIMISUL NOSTRU
secretar general al U.N.C.T.A.D.,
ambele au fost agravate de deterio
Râul Prebisch, atunci cînd cerea
rarea sistemului monetar interna
țional. Iată de ce, așa cum s-a ară
conferinței să acționeze în direcția
reducerii nivelului dobînzilor și a
tat nu o dată la conferință, măsu
convenirii unor noi forme de ram
rile pe termen scurt (ca, de exem
bursare a datoriei externe a țărilor plu, finanțarea deficitelor balanței
în curs de dezvoltare. „Desigur, ■ de. plăți sa.u acoperirea pierderilor
spunea el, aceasta ar antrena im
din exporturi ale țărilor sărace),
portante cheltuieli, dar ele se vor
oricît de importante ar fi ele, nu
dovedi a fi incomparabil mai 'mici, sînt suficiente pentru soluționarea
decît costul unei' prăbușiri a siste problemelor financiar-monetare in
mului fitianciar-monetar internațio
ternaționale. Este necesar să se ac
ționeze în paralel, pentru demara
nal, în pragul căreia ne-am aflat
.cu puțin timp în urmă".
rea unui proces pe termen lung de
Dealtfel, analiza actualei situații
eliminare a dificultăților structura
economice mondiale pe care o pri
le ale sistemului financiar, și mo
netar.
lejuiește reuniunea U.N.C.T.A.D. de
la Belgrad scoate în evidență fap
Propunerile României — prezen
tul că în criză se află nu numai
tate in fața reuniunii de la. Belgrad
economiile naționale, ci ?i sistedin însărcinarea tovarășului Nicolae
Ceaușescu — vin să răspundă toc
mele de relații dintre state, că difimai unor astfel de cerințe, fapt ce
cultățile ivite intr-un domeniu se
explică atenția și interesul deosebit
propagă in celelalte domenii,' iar,
datorită acelorași interdependențe,
cu care au fost primite de parti
cipanta la conferință. în concepția
dificultățile din diferite sectoare își
sporesc reciproc dimensiu '•’’e. AstRomâniei, a președintelui ei. actua-

la sesiune a U.N.C.T.A.D. trebuie
să-și concentreze eforturile în di
recția unor soluții care să îmbine
măsurile pe termen scurt — în ca
drul unui program imediat de ac
țiune — cu măsurile pe termen
lung, de transformare a sistemului
economic, comercial și financiar in
ternational, in scopul așezării lui
pe baze noi, echitabile, care să fa
vorizeze dezvoltarea tuturor sta
telor.
In acest sens, țara noastră a făcut
propuneri concrete privind spori
rea substanțială a fondurilor aloca
te în scopul dezvoltării țărilor
rămase în urmă și soluționarea pro
blemei datoriei lor externe, conve
nirea de modalități practice pentru
reducerea dobînzilor la niveluri
rezonabile și pentru asigurarea aer
cesului țărilor • sărace la creditele
internaționale în condiții preferen
țiale. In" același timp, România ' se
pronunță pentru înfăptuirea unui
nou sistem monetar internațional,
sănătos și echitabil, iar în acest
scop împărtășește ideea convocării
unei conferințe financiar-monetare
internaționale.
%
Desigur, realizarea unor astfel de
obiective ar fi în interesul tuturor
statelor. De aceea, așa cum a arătat
tovarășul Nicolae Ceaușescu. este
necesar să. se facă totul pentru ca,
la sesiunea U.N.C.T.A.D. de la Bel
grad să se obțină rezultate cît mai
bune în adoptarea unor soluții con
structive în vederea sprijinirii țări
lor rămase în urmă, dezvoltării
unui dialog real între statele bogate
și cele sărace în problemele majore
ale cooperării economice interna
ționale.
■
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SESIUNEA SOVIETULUI SUPREM AL U.R.S.S

I. V. Andropov ales președinte al Prezidiului
Sovietului Suprem al U.R.S.S
MOSCOVA — Trimisul Agerpres,
I. Dumitrașcu, transmite : La 16 iu
nie. la Moscova s-a deschis sesiunea
Sovietului Suprem al U.R.S.S.
La propunerea Comitetului Central
al Partidului Comunist al Uniunii
Sovietice, Prezidiului Sovietului Su
prem al U.R.S.S. și a Consiliilor de
canilor de vîrstă ai Sovietului Uniu
nii și Sovietului Naționalităților ale
Sovietului Suprem al U.R.S.S., I. V.
■ Andropov, secretai- general al C.C. al
' P.C.U.S.. a fost ales președinte' al
Prezidiului Sovietului Suprem al
U.R.S.S.

Ambasadorul

în continuarea ședinței. A. A.
Gromîko. prim-vicepreședinte al
Consiliului de Miniștri al U.R.S.S..
ministrul afacerilor externe, a pre
zentat un raport în probleme de
politică externă, fiind adoptată o
hotărâre corespunzătoare.
în ședința de după-amiază,
G.
A. _________
.Aliev, prim-vicepreședinte
__________ al
Consiliului de Miniștri al U.R.S.S.,
a prezentat legea cu privire la
colectivele de muncă și creșterea
rolului lor în conducerea întreprin
derilor, instituțiilor și organizațiilor.
Lucrările sesiunii continuă.

României

în

Argentina

și-a prezentat scrisorile de acreditare

dobInzile Înalte - povară

Problemele financiar-monetare, în
general, și cele legate de supraîndatorarea țărilor in curs de dez
voltare, :in special, ocupă un loc
central in cadrul dezbaterilor sesiu
nii U.N.C.T.A.D. de la Belgrad. Ca.
urmare a unor factori pe care nu
îi pot controla (scăderea venituri
lor din exporturi și creșterea costu
rilor importului, nivelul exagerat
de înalt al dobînzilor ' bancare și
marea instabilitate a raporturilor de
schimb monetar), țările în curs de
dezvoltare au acumulat, o uriașă
datorie externă, evaluată în pre
zent la peste 600 miliarde dolari —
ceea ce echivalează cu aproape un
sfert din veniturile lor din expor
turi. Numai sumele plătite în con
tul dobînzilor sînt de două ori mai
mari decit totalul ajutorului oficial
pentru dezvoltare pe care îl pri
mesc de la statele avansate țările ■.
rămase în urmă.
Creșterea de 7,5 ori a datoriei
externe a țărilor în curs de dez
voltare în numai 12 ani a redus .
.dramatic importurile de bunuri pen- '
tru investiții ale acestor țări, fapt
care a dus la stoparea progresului
lor economic. In ultimii doi anii nu
meroase țări în curs de dezvoltare
au bătut pasul pe loc, iar unele
dintre ele au dat chiar înapoi. Supralndatorarea lumii sărace a de-"
venit însă o problemă globală. „Ex
periența traumatizantă a datoriei
externe pe care o cunosc țările
noastre, declara reprezentantul Venezuelei, atrage atenția întregii co
munități internaționale, deoarece
nesoluționarea acestei probleme
poate avea consecințe nedorite pen
tru toate statele".
Intr-adevăr, într-o lume interde
pendentă, cum este cea de astăzi,
implicațiile pe care le au dificultă-
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întreruperea

BUENOS AIRES 16 (Agerpres). —
Din partea tovarășului Nicolae
Ceaușescu, președintele Republicii
Socialiste România, s-au transmis
președintelui Națiunii Argentiniene.
general de divizie (r) Reynaldo Be
nito Antonio Bignone. un cordial sa
lut și cele mai bune; urări de sănătate
și fericire personală, de pace și pros
peritate poporului argentinian prie
ten.
Mulțumind pentru mesajul primit,
președintele argentinian a rugat să
se transmită ’șefului statului român
salutul său cordial, împreună cu cele
mai sincere urări de sănătate și fe- ;

Sesiunea Comisiei mixte româno - iugoslave
A
pentru Porțile de Fier
1

BELGRAD 16 (Agerpres). — în
perioada 13—16 iunie 1983 au avut loc
la Belgrad lucrările celei de-a 32-a
sesiuni a Comisiei mixte româno-iugoslave pentru Porțile de Fier. Co
misia a examinat stadiul lucrărilor
de construcții și montaj la sistemul
Porțile de Fier II și a adoptat ho
tărâri pentru accelerarea acestora. De
asemenea, a fost analizată posibilita
tea folosirii, în continuare, cît mai
complete a potențialului hidroenerge
tic al Dunării, în care scop s-a adoptat un program detaliat de lucru.

ATENA 16 (Agerpres). — Negocie
rile privind viitorul bazelor, ameri
cane din Grecia au fost întrerupte
din- cauza existentei unor „dezacor
duri importante" asupra unor „punc
te esențiale" — a declarat purtătorul
de cuvînt al guvernului elen, Di
mitris Maroudas, citat de agențiile
Reuter. A.F.P. și Taniug. Sursele
menționează, totodată, că .purtătorul

Delegația română a fost condusă
de Gheorghe Cocoș, adjunct al mi
nistrului energiei electrice, președin
tele părții române in comisia mixtă,
iar delegația iugoslavă de Dușan
Iovanovici, președintele Comitetului
pentru energetică, industrie și con
strucții al R.S. Serbia, președintele
părții iugoslave în comisia mixtă.
La semnarea protocolului sesiunii
a fost prezent Dumitru Popa, amba
sadorul României la Belgrad.

„ZIUA SOWETO“
Declarația Congresului Național African
ALGER 16 (Agerpres). — Au tre
cut șapte ani de la data la care stu
denții, muncitorii și țăranii au ieșit
pe străzile bantustanului Soweto,
rezervație a negrilor, manifestând
împotriva impunerii limbii afrikaans,
decretată de către rasiști drept mij
loc de instruire a studenților din
Africa de Sud, se arată în declarația
Congresului
Național
African.
(A.N.C.) publicată cu ocazia „Zilei
internaționale de solidaritate cu po
poarele,.luptătoare din AfȚic?., .aWStrâîă — Ziua Soweto", informează
agenția A.P.S.
Manifestațiile de la 16 iunie 1976
au fost reprimate cu violență, 700
de elevi de liceu fiind uciși și peste
o mie răniți, continuă documentul.
Poporul oprimat sud-african come
morează „Ziua Soweto" cu convin

gerea că lupta dusă de A.N.C. va
pregăti calea asaltului final pentru
răsturnarea sistemului rasist al mi
norității albe.
Declarația subliniază, pe de altă
.parte, că regimul rasist continuă să
recurgă la o politică de represiuni
brutale, așa cum a fost cazul asasi
nării a trei militanți ai A.N.C., în
ciuda apelurilor lansate de Consiliul
de Securitate al O.N.U., de organi
zații naționale și internaționale și
numeroase guverne.
După ce condamnă agresiunea re
gimului de la Pretoria împotriva ță
rilor din „prima linie", declarația
cere comunității internaționale să
militeze pentru aplicarea rezoluțiilor
O.N.U. privind instituirea unui embargou asupra livrărilor de arme că
tre Africa de Sud.

IN BUNDESTAGUL VEST-GERMAN

Dezbateri aprinse în problema amplasării
noilor rachete cu raza medie de acțiune
X

BONN 16 (Agerpres). — în Bundestagul vest-german au avut loc,
după cum transmit agențiile D.P.A.
și U.P.I., aprinse dezbateri parla
mentare pe marginea declarației gu
vernamentale prezentate de vi
cecancelarul și ministrul de exter
ne. Hans-Dietrich Genscher. în pro
blema .rachetelor nucleare cu rază
medie de acțiune în Europa. Agen
ția D.P.A. relevă că dezbaterile „au
adîncit prăpastia existentă între
partidele de guvernămint — U.C.DJ
U.C.S.—P.L.D. — și opoziția socialdemocraită. Aceasta reproșează coa
liției guvernamentale că nu depune
eforturi serioase pentru epuizarea
tuturor posibilităților în vederea aminării amplasării noilor rachete americane pe teritoriul vest-european. dacă la negocierile de la Ge
neva nu se realizează un acord pînă
în luna noiembrie.
După ce Hans-Dietrich Genscher a

negocierilor

americane

ricire. de .prosperitate
■prosperitate poporului .ro
ro
mân prieten.'
Schimbul de mesaje a fost prile
juit de primirea de către președintele
Națiunii Argentiniene a ambasadoru
lui român la Buenos Aires. Ion
Tudor, care și-a prezentat scrisorile
de acreditare.
Cu această ocazie au fost sublinia
te bunele relații de prietenie și co
laborare dintre România și Argentina
și au fost evocate eforturile comune
ale celor două țări pe plan interna
țional pentru rezolvarea marilor pro
bleme cu care se confruntă lumea
contemporana.

din

privind

bazele

Grecia

de cuvînt oficial nu a precizat in ce
constau ' dezacordurile menționate.
Maroudas a declarat însă că nego
cierile sint „pur și simplu întrerup
te, iar ele ar putea să se încheie fie
printr-un acord, fie printr-un eșec".
Data unei viitoare întâlniri între ne
gociatorul grec. Iannis Kapsis. și ne
gociatorul american, Reginald Bartho
lomew. nu a fost Încă stabilită.

)

reafirmat în declarația guvernamen
tală hotărârea cabinetului vest-ger
man de a desfășura rachetele ame
ricane cu rază medie de acțiune pe
teritoriul țării, mai multi deputați in
Bundestag au luat atitudine in
această problemă.
Astfel, expertul social-democraților în problemele dezarmării, Egon
Bahr. rcafirmind sprijinul P.S.D.
pentru decizia N.A.T.O. d>in decem
brie 1979. a subliniat că succesul
tratativelor sovieto-americane de i«
Geneva nu depinde numai de par
tea sovietică, ci și de cea america
nă. .,1» absența unei poziții serioa
se și mature a S.U.A. la Geneva — a
spus Bahr. citat de agenția D.P.A. —
n.u este de așteptat ca Partidul So
cial-Democrat să accepte desfășura
rea noilor rachete". El s-a pronun
țat pentru o mai mare flexibilita
te la negocierile sovieto-americane.
ăvertizînd, în același timp. împo
triva iluziei că ar putea exista un
război nuclear .jUmitat și posibil de
câștigat".
Deputatul Gert Bastian, din par
tea ecologiștilor. fost general al
Bundeswehrului a subliniat, la rân
dul său. că instalarea noilor rache
te americane ar spori pericolul un,ui
război atomic și ar crea o situație
extrem de periculoasă în Europa.
. Agenția D.P.A. subliniază, totoda
tă, că' toate fracțiunile din Bundes
tag . au prezentat proiecte de rezo
luții care, in esență, apelează la ma
rile puteri nucleare să depună toa
te eforturile pentru a pune capăt
cunsei înarmărilor.
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AGENȚIILE DE PRESĂ

e scurt
O NOUA ȘEDINȚA FLENARA a
delegațiilor U.R.S.S. și S.U.A. la
L negocierile privind limitarea anneR. lor nucleare in Europa a avut .loc
' la Geneva. Totodată, a avut loc o
Inouă ședință plenară a delegațiilor
U.R.S.S. și S.U.A. la tratativele
privind limitarea și reducerea ar
mamentelor strategice.

DECLARAȚIILE PREȘEDINTE
LUI COLUMBIEI. într-un interviu
acordat ziarului „Le Monde", pre
ședintele Columbiei, Belisario Bctancour, a reafirmat sprijinul gu
vernului său neutru eforturile de
I pace ale „Grupului de la ContadoI ra“ în vederea normalizării situa
ției conflictuale din America CenItrală. „America Centrală, și în ge
nere întreaga Americă Latină, are
nevoie de ajutoare economice, nu
_ militare, căci cauzele principale ale

I

conflictelor din regiune sînt de na
tură socială". El a precizat că so
luționarea situației din zonă tre, buie să șe bazeze pe respectul prin
cipiilor autodeterminării popoare
lor și neamestecului în treburile
interne ăle statelor.

LA GENEVA au fost reluate, la
16 iunie, convorbirile indirecte
afgano-pakistaneze care au.loc prin
mijlocirea reprezentantului perso
nal al secretarului general al O.N.U.,
Diego Cordovez — relatează agen
ția Ț.A.S.S. Delegația afgană este
condusă de ministrul afacerilor ex
terne, Shah TVIohammad Dost, iar
cea pakistaneză — de ministrul de
externe, Yaqoub Aii Khan.
DUPĂ FORMAREA NOULUI
GUVERN PORTUGHEZ. Primul
ministru, ai Portugaliei, Mario Soa-

res, va prezenta luni- în fața Adu
nării Republicii (parlamentul) pro
gramul guvernului său. s-a anunțat
oficial la Lisabona. Programul ur
mează să. fie supus votului forului
legislativ suprem în urma unei
dezbateri care nu trebuie să de
pășească trei zile. Guvernul de
stingă condus de Mario Soares a
fost investit de către șeful sta
tului la 9 iunie a.c.
CONSILIUL I)E SECURITATE
AL O.N.U. a hotărât în unanimitate
prelungirea cu, încă șase luni a
mandatului Forței Națiunilor Unite
de menținere a păcii în ■ Cipru
(UNFTCYP), informează agenția
U.P.I. Exprimîndu-și satisfacția
față de reluarea negocierilor intercomunitare din insulă, Consiliul
de Securitate cere, totodată, intr-o
rezoluție, comunităților cipriotăgreacă și cipriotă-tuircă să continue
aceste convorbiri „într-o manieră
susținută".
INFLAȚIA IN ISRAEL. Prețurile bunurilor de consum au crescut
în luna mai în Israel cu 5,5 la sută,
prefigurînd o rată a inflației de
150 la sută pe întregul an 1983, a
anunțat Biroul central de statistică
din Tel Aviv.
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