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PERIOADĂ DE VÎRF
A LUCRĂRILOR AGRICOLE

STADIUL RECOLTĂRII CEREALELOR PĂIOASE Șl ÎNSÂMÎNȚÂRII CULTURILOR DUBLE 
la data de 19 iunie, în județele situate în zona întîi

— în hectare —

Județul
Suprafața 
de cereale 
recoltată

Terenuri de pe care 
au fost strinse 

paiele
Suprafața 
însămînțată

Dolj 27 950 21 897 16 154
Olt 31 154 25 000 22 420
Teleorman 27 900 20 500 19 250
Giurgiu 19 865 15 580 11 152
Sectorul agricol Ilfov 8 738 5 257 3 491
Ialomița 26 842 22 000 18 950
Călărași 30 720 18 800 17 891
Constanța 42103 33 382 27 856
Tulcea 15 297 13 796 10 344
'**ăila 25111 23 817 21 487
Buzău 9 964 8 233 5 661
Timiș 61 420 30 423 28 256
Arad 25 552 12 677 7 424

SECERIȘUL OBZOLUI SI GRIRLOI - pretutindeni unde lanurile s-au cnptl
• Intensificarea recoltării

cerealelor - obiectivul 
principal al mecanizatori
lor, cooperatorilor și spe
cialiștilor în aceste zile.

• Mijloacele mecanice și for
țele umane să fie dirijate 
operativ pe terenurile zvîn- 
tate, unde se poate lucra.

• în județele din sudul și ves
tul țării trebuie să se treacă 
la strîngerea griului

Am intrat într-o săptămînă 
în care obiectivul principal al 
activității mecanizatorilor, co
operatorilor și specialiștilor tre
buie 6ă-l constituie intensifica
rea recoltării cerealelor păioase, 
pretutindeni unde lanurile s-au 
copt Cu atit mai mult este ne
voie să se acționeze in acest 
scop cu cit, după ploile din ul
timele zile, care au încetinit 
mult ritmul secerișului, acum 
este posibil ca recoltarea să fie 
reluată cu toate forțele. Dealt
fel, rezultatele de pînă acum — 
pină in seara zilei de 19 iunie 
orzul a fost strâns de pe nu
mai 393 070 hectare, ceea ce re
prezintă 61 la sută din supra
fața cultivată, iar recoltarea

griului începuse doar în jude
țele Olt și Teleorman — dove
desc cu prisosință necesitatea de 
a se lucra cu stăruință și răspun
dere la strîngerea și depozitarea 
în cit mai bune condiții a cerea
lelor păioase, pentru a se evita 
orice pierderi de producție.

Pentru intensificarea ritmului 
de lucru este necesar ca in fie
care unitate agricolă să se ac
ționeze diferențiat, în funcție 
de condițiile concrete dintr-un 
loc sau altul. Pentru a nu se 
irosi nici o oră bună de lucru 
în cîmp, cadrele de conducere 
și specialiștii din unități au 
datoria de a urmări permanent 
starea lanurilor, astfel incit să 
poată dirija și concentra ope

rativ formațiile de combine și 
mecanizatori pe terenurile zvin- 
tate. unde spicele s-au uscat 
după ploile din ultimele zile, 
spre a se relua secerișul.

Mai mult ca oricind, acum, 
cind e vorba de a strânge și 
pune la adăpost cit mai repede 
cerealele păioase, piinea țării, 
organele județene de partid și 
agricole, comitetele comunale 
de partid și consiliile agroin
dustriale au datoria ca, printr-o 
susținută muncă politică și or
ganizatorică, să mobilizeze 
energic pe mecanizatori și spe
cialiștii din unități pentru ca 
recoltarea cerealelor păioase să 
se facă în cel mai scurt tjmp 
și fără pierderi.

INSMlTAREA CULTURILOR DRRLE - in ritm mult mai intens, Iară intreruiiere!

TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU 
a primit pe tovarășul Jaime Ballesteros, 

secretar general adjunct al Partidului Comunist din Spania
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 

secretar general al Partidului Co
munist Român, a primit, luni, pe to
varășul Jaime Ballesteros, secretar 
general adjunct al Partidului Comu
nist din Spania, care, la invitația 
C.C. al P.C.R.. face o vizită in țara, 
noastră..

La primire a participat tovarășul 
Miu Dobrescu. membru supleant al 
Comitetului Politic Executiv, secre
tar al C.C. al P.,C.R.

A luat parte, de asemenea, to
varășul Jose Sorriano Barquero, 
membru al C.C. al P.C. din Spa
nia.

Cu .acest prilej, oaspetele a trans
mis tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
din partea tovarășului Gerardo 
Iglesias, secretar general al Partidu
lui Comunist din Spania, a con
ducerii partidului, un cald salut și 
cordiale urări de sănătate, de noi 
și importante succese în activitatea 
pe care o desfășoară in fruntea 
partidului și statului român.

Tovarășul Nicolae Ceausescu a 
mulțumit și a rugat să se transmită 
tovarășului Gerardo Iglesias, tutu
ror tovarășilor din conducerea Parti
dului Comunist din Spania salutul 
său călduros și cele mai bune urări 
de noi succese in activitatea lor.

în timpul întrevederii s-a proce
dat la o informare reciprocă asupra 
activității și preocupărilor Partidu
lui Comunist Român și Partidului 
Comunist din Spania, a avut loc un 
schimb de păreri cu privire la per
spectivele relațiilor dintre cele două 
partide, precum și în legătură cu 
aspecte principale ale vieții politice 
internaționale.

Au fost evocate cu satisfacție re
lațiile tradiționale de prietenie, so
lidaritate și colaborare dintre Parti
dul Comunist Român și Partidul Co
munist din Spania și s-a exprimat 
dorința comună de a extinde și în
tări în continuare aceste raporturi, 
pe temeiul deplinei egalități, nea
mestecului în treburile interne, sti

mei si respectului reciproc. S-a sub
liniat că dezvoltarea conlucrării din
tre P.C.R. și P.C.S. contribuie la am
plificarea si aprofundarea legături
lor strinse și prietenești dintre po
poarele român și spaniol, la inten
sificarea colaborării dintre România 
și Spania.

Schimbul de păreri în probleme 
ale actualității politice internaționale 
ă evidențiat preocuparea celor două 
partide față de încordarea existen
tă pe plan mondial. S-a apreciat 
că, in aceste împrejurări, este impe
rios necesar ca forțele politice, sta
tele, toate popoarele să acționeze 
pentru oprirea agravării situației in
ternaționale. a cursului spre con
fruntare și război, pentru reluarea și 
consolidarea politicii de destindere.

O atentie deosebită a fost acordată 
situației din Europa, avîndu-se In 
vedere complexitatea problemelor de 
pe continent, precum și rolul Euro
pei în viața internațională. în acest 
cadru, a fost evidențiată importan
ța încheierii reuniunii de la Madrid 
cu rezultate pozitive, astfel încit ea 
să ducă la convocarea conferinței 
pentru încredere și dezarmare, să 
asigure continuitatea procesului de 
edificare a securității și colaborării 
europene început la Helsinki.

Reliefindu-se pericolul din ce în 
ce mai mare pe care il reprezintă 
creșterea fără precedent a cursei 
înarmărilor, s-a subliniat imperativul 
trecerii la măsuri hotărîte de dezar
mare. in primul rînd de dezarmare 
nucleară, la oprirea amplasării de 
noi rachete cu rază medie de acțiu
ne in Europa, la retragerea și distru
gerea celor existente, ceea ce ar con
tribui la reducerea încordării inter
naționale. Ia înlăturarea amenințării 
care planează asupra vieții si liniștii 
popoarelor. Ia accelerarea' dezvoltă
rii economico-sociale. în acest con
text s-a menționat rolul amplelor 
manifestări și mișcări de masă din 
diverse țări ale lumii în lupta pen
tru pace, la care iau parte cele mai

largi categorii de cetățeni, inclusiv 
reputati savanti și oameni de știin
ță, ce se pronunță pentru eliminarea 
definitivă a armelor nucleare din 
viața omenirii, pentru înlăturarea 
pericolului unor noi războaie, pentru 
crearea unui climat de încredere și 
colaborare între state.

în același timp, a fost relevată ne
cesitatea de a se intensifica efortu
rile pentru rezolvarea prin mij
loace pașnice, prin tratative, a stări
lor de tensiune și război din diferite 
regiuni ale globului, a tuturor dife
rendelor dintre state, pomindu-se 
întotdeauna de la interesele păcii și 
colaborării internaționale, de Ia 
dreptul fiecărui popor de a se dez
volta liber și independent

Totodată, a fost evidențiată În
semnătatea lichidării fenomenului 
subdezvoltării, reducerii decalajelor 
dintre țările bogate și țările sărace, 
instaurării unei noi ordini econo
mice internaționale.

A fost reafirmată hotărârea Parti
dului Comunist Român și Partidului 
Comunist din Spania de a acționa 
pentru întărirea unității și colaboră
rii dintre partidele comuniste și 
muncitorești, pe baza principiilor 
egalității depline in drepturi, respec
tării dreptului fiecărui partid de 
a-și stabili propria linie politică, 
strategia și tactica revoluționară, in 
conformitate cu realitățile și condi
țiile specifice istorice, naționale ci 
sociale din tara respectivă.

A fost exprimată, de asemenea, 
voința celor două partide de a con
tribui la dezvoltarea conlucrării din
tre partidele comuniste, socialiste, 
social-democrate. mișcările de elibe
rare națională, dintre toate forțele 
progresiste, democratice, antiimpe- 
rialiste in lupta pentru triumful 
cauzei păcii, securității si indepen
denței naționale, a colaborării în 
întreaga lume.

întrevederea a decurs intr-o at
mosferă de caldă, prietenie, tovără
șească.

UN IMPORTANT SUCCES AL CONSTRUCTORILOR
CANALULUI DUNĂRE-MAREA NEAGRĂ

A fost dat în folosință ultimul 
din seria marilor poduri care 

traversează „magistrala albastră"
Pe șoseaua dintre Constanța și Mangalia, în apropierea mării, 

se arcuiește noul și elegantul pod rutier de la Agigea

• Un adevăr ce trebuie înțe
les cu claritate: orice zi 
cîștigata acum Ia semănat 
înseamnă un spor de re
coltă la toamnă.

® Măsuri energice pentru 
strîngerea neîntârziată a 
paielor, spre a se trece ime
diat la pregătirea terenului 
și semănat.

• Prioritate însămînțării ce
lei de-a doua culturi de 
porumb pentru boabe pe 
toate suprafețele prevă
zute.k_______________

Tot în această săptămînă, o 
lucrare de maximă impor
tanță, care, practic, trebuie să 
se desfășoare în ritm mult mai 
intens, o constituie insămința- 
rea culturilor duble pe toate 
suprafețele planificate. Este o 

.lucrare ce trebuie mult urgen
tată intrucit, după cum se știe, 
în- acest an cu condiții deose
bit de favorabile pentru cultu
rile duble, create mai ales' de 
ploile din ultima săptămînă, 
acestea trebuie să ee însămân
țeze pe aproape 1,5 milioane 
hectare, din care porumb pen
tru boabe pe un milion' de 
hectare.

Din datele centralizate la Mi
nisterul Agriculturii in seara 
zilei de 19 iunie rezultă însă o 
situație neeorespunzătoare față 
de etapa în care ne aflăm. Ast
fel, deși orzul a fost strâns de

pe 393 070 hectare, totuși cul
turile duble au fost semănate 
doar pe 230 125 hectare, din care 
cu porumb pentru boabe numai 
191617 hectare. Ca atare, s-a 
creat un decalaj prea mare in
tre suprafețele recoltate și cele 
semănate, care sub nici un 
motiv nu poate fi admis.

Cu toată răspunderea trebuie 
să se acționeze acum zi de zi 
pentru intensificarea acestei lu
crări. In acest scop este impe
rios necesar ca în toate unitățile 
agricole să se Întreprindă mă
suri energice pentru strîngerea 
și transportarea paielor de pe 
cîmp, spre a se crea un front 
larg de lucru la pregătirea te
renului și semănat. Cu atit mai 
mult acum, cind secerișul se va 
extinde și la cultura griului, 
pentru evitarea apariției deca
lajelor este absolut obligatoriu 
ca toate lucrările, de Ia sece

riș la semănat, să se execute 
în flux continuu, astfel incit de 
la strîngerea producției și pu
nerea semințelor sub brazdă să 
nu treacă mai mult de 48 ore.

Pretutindeni trebuie să se în
țeleagă temeinic faptul că orice 
zi cîștigată acum la semănat 
înseamnă un cîștig de recoltă 
la toamnă. Numai semănate 
acum, cit mai devreme, cultu
rile duble pot ajunge la ma
turitate, pot dă recoltele prevă
zute ! Tocmai de aceea, sarci
na ce revine conducerilor uni
tăților agricole este de a orga
niza întreaga activitate in așa 
fel incit să se muncească fără 
întrerupere la insămințarea 
culturilor duble, spre a se asi
gura obținerea de producții 
certe de porumb, legume și fu
raje, atit de necesare economi
ei naționale, mai ales în condi
țiile acestui an agricol.
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31 de ani a muncit cu o exemplară dăruire și cu 
mult folos pentru siderurgia românească cunoscutul 
maistru oțelar Ștefan Tripșa, Erou al Muncii Socialiste, 
de la marele combinat siderurgic huhedorean. A în
ceput meseria la un cuptor cu o capacitate de 5 tone 
pe șarjă și a incheiat-o lingă vatra incandescentă■ de 
metal a OSM II, la cuptoarele de 400 tone. Un drum 
lung, presărat din plin cu o muncă plină de eroism. 
Perioadă in care vrednicul oțelar și-a pus in valoare 
întregul profesionalism, bogata sa experiență in înno
bilarea oțelului. Au fost zile și nopți in șir cind Ștefan 
Tripșa nu a părăsit platforma oțelăriei...

Ce să scrii, in citeva rinduri, despre maistrul Ștefan 
Tripșa? Despre munca sa pentru prelungirea duratei 
de funcționare a cuptoarelor, despre introducerea celor 
mai perfecționate procedee de elaborare a metalului,

I
I
I
I
I

I PICĂTURA DE CERNEALĂ I
I
I

I
I
I
I
I
i

despre invențiile și inovațiile sale? Sau despre dorința 
sa nestinsă de a învăța neîntrerupt lingă cuptor sau 
la masa de studiu de acasă unde, nu de puține ori, 
l-au prins zorile?

Amintiri din acești ani plini de muncă și viață ade
vărată ? Dintre cele mai plăcute, care nu se uită nici
odată! Intilnirlle sale cu cel mai iubit fiu al poporului 
român, tovarășul Nicolae Ceaușescu, conducătorul 
României socialiste, sfaturile și îndemnurile sale pline 
de înțelepciune ; primirea înaltului titlu de Erou al 
Muncii Socialiste la vîrsta de 26 de ani ; participările 
sale la înaltele forumuri ale partidului, reprezentarea 
siderurgiștilor hunedoreni in cele mai înalte organis
me ale partidului și ale țării sint trăiri de mare in
tensitate, clipe de mari emoții, de neșters din memorie.

Ștefan Tripșa, unul dintre cei mai reputați oțelarl 
ai țării, a ieșit acum la pensie, lăsind tovarășilor săi 
o bogată experiență, un renume ciștlgat cu multă 
sudoare. Mai mult, și-a lăsat „om in schimb"... pe 
Ștefan Tripșa. E fiul său, subinginer siderurgist, teh
nolog la OSM II, acolo de unde tatăl său a ieșit la 
pensie. Tovarășilor săi de muncă le-a spus simplu : 
„O parte din sufletul meu l-am lăsat in oțel, altă 
parte în voi, oțelarii cu care am lucrat. Voi fi bucuros 
dacă îmi cereți sfatul șl voi fi oricind alături de pre
ocupările voastre, gata să vă fiu de folos cu expe
riența mea".

„Scinteia", care de atitea ori a inserat in coloanele 
sale munca înflăcărată a siderurgiștilor hunedoreni, a 
Eroului Muncii Socialiste Ștefan Tripșa, ii urează mulți 
ani, sănătate și noi satisfacții.
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Sabin CERBU

0 SARCINĂ DE MAXIMĂ IMPORTANTĂ SUBLINIATĂ DE TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU

LA PLENARA CONSILIULUI NATIONAL PENTRU ȘTIINȚĂ Șl TEHNOLOGIE

Valorificarea cit mai rapidă in producție a rezultatelor cercetării
/ Una din problemele majore situate în centrul dez
baterilor la recenta plenară a Consiliului Național 
pentru Știință și Tehnologie o constituie scurtarea 
duratei ciclului cercetare-prcducție, astfel incit 
economia, națională să poată beneficia cu maximă 
operativitate și-eficiență de avantajele progresului teh
nic și științific. în acest sens, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu sublinia, în cuvintarea rostită la plenară, 
că trebuie să se pună capăt unor practici de pînă acum 
de a se desfășura unele activități de cercetare ani și 
ani de zile, că trebuie să se acționeze cu mai multă 
fermitate pentru introducerea mai rapidă in producție 
a noilor produse și tehnologii, a rezultatelor cercetării 
științifice.

Faptul că în cincinalul trecut cercetarea științifică 
națională , a asigurat peste 90 la sută din produsele și 
tehnologiile noi puse în fabricație și că in primii doi 
ani ai actualului cincinal această activitate se desfă
șoară intr-un ritm și mai intens — ca dovadă, numai 
în anul 1982 au fost realizate peste 3 360 de noi tipuri 
de mașini, utilaje, aparate și instalații de tehnicitate

și complexitate sporită, au fost asimilate în producție 
circa 960 de noi materiale și bunuri de consum, apli
cate și extinse in producție peste 1 400. tehnologii noi 
și modernizate — demonstrează că această activitate, 
desfășurată neobosit in cimpul vast al descoperirii nou
lui, s-a integrat organic marelui efort făcut de popor 
pentru edificarea unei economii socialiste moderne și 
eficiente.

Fie că este vorba de cercetarea științifică în dome
niul dezvoltării bazei de materii prime și energetice 
sau de cea vizînd domenii ale tehnicii de virf — elec
tronică. aeronautică, chimie de sinteză fină, nucleară 
ș.a. —t esențial este ca noile soluții ale științei și teh
nologiei să fie introduse cu maximă promptitudine in 
practică, aducindu-și contribuția la dezvoltarea și mo
dernizarea producției, la creștereâ venitului național, 
a avuției naționale.

Concret, cum se acționează și ce trebuie făcut in 
continuare pentru scurtarea ciclului cercetare-produc- 
tie ? — iată tema anchetei noastre desfășurate în 
citeva unități de cercetare științifică.

Duminică 19 iunie a 
fost dat in folosință 
podul de la Agigea 
care traversează Ca
nalul Dunăre-Marea 
Neagră la kilometrul 
63 pentru a facilita 
traficul rutier pe 4 
benzi de circulație pe 
șoseaua națională Con
stanta — Mangalia. în 
prealabil, podul a tre
cut cu succes probele 
de sarcină utilă cu un 
convoi de 50 de auto
basculante de cite 30

de tone fiecare, probe 
care au marcat finali
zarea acestei ' monu
mentale lucrări de 
artă și inginerie teh
nică peste magistrala 
albastră care va stră
bate Dobrogea.

în telegrama adre
sată cu acest prilej 
C.C. al P.C.R., to
varășului NICOLAE 
CEAUȘESCU. de că
tre Comitetul- jude
țean Constanța al 
P.C.R. se arată :

Un prim aspect subliniat de parti- 
cipanții la această anchetă este că, 
îndeosebi în ultimii ani, se înregis
trează o substanțială diminuare a du
ratei cercetărilor, cit și o comprimare 
apreciabilă a intervalului de. timp 
dintre momentul descoperirii știin
țifice și cel al încorporării ei în re
alizări efective. Astfel, in cazul cer
cetărilor de dezvoltare — deci cu 
grad mare de complexitate — timpul 
lor s-a redus continuu, ajungind 
acum. în medie, la l’/î—2 ani pentru 
unitățile de cercetare apartinînd in
dustriei constructoare de mașini- 
unelte. electrotehnică și electronică. 
O durată ceva mai mare, circa 2,8 
ani, există in ceea ce privește timpul 
mediu de asimilare a produselor noi 
in unitățile industriei constructoare 
de mașini — dar oricum semnificativ 
mai redus decit valoarea medie în-

Opinii ale unor cadre 
de conducere din institute 

de cercetare științifică

registrată cu cinci ani în urmă. La 
fel. pentru industria chimică, ritmul 
de înnoire și asimilare a tehnologii
lor și produselor s-a scurtat conside
rabil. uneori ele fiind preluate ime
diat după terminarea cercetărilor 
care, la rindul lor. s-au desfășurat 
intr-un ritm alert.

Din sondajele întreprinse se con
stată intr-adevăr că in majoritatea 
unităților industriale beneficiare ale 
cercetărilor durata de asimilare a 
produselor și tehnologiilor noi cu

noaște o vădită tendință de scădere. 
Cu toate acestea, sint cazuri cind a- 
ceastă durată este de 2—3 ori și chiar 
mai mare decit nivelul mediu pre
cizat mai înainte. Un argument in
vocat adesea pentru justificarea unor 
astfel de întirzieri este creșterea 
complexității noilor produse și teh
nologii. Un fapt real, intr-adevăr, dar 
considerăm că el nu trebuie invocat 
drept argument pentru nereșlizările 
din practica unor întreprinderi. Pen
tru că, așa cum se constată în nu
meroase țări dezvoltate economic, 
care asimilează tot produse și teh
nologii cu grad sporit de dificultate, 
perioadele impuse de introducerea 
lor in producție nu cresc, ci, dimpo
trivă. scad. Realitatea este că 
neajunsurile trebuie căutate, în pri
mul rînd, în deficientele organizato
rice existente atit Ia cercetător și

proiectant, cît și în unitățile benefi
ciare. Ele sint cele care generează 
întirzieri în realizarea fazelor de 
proiectare, omologare, execuție a 
prototipurilor și pregătire a produc
ției de serie. Aici trebuie căutate 
punctele nevralgice, locurile „îngus
te" care se -interpun în drumul pro
dusului sau tehnologiei de la cerce
tare spre producție.

Se știe că realizarea prototipului 
și omologarea sa constituie, de fapt, 
și actul de naștere al unui nou pro
dus și, totodată, o etapă trecută cu 
succes de cercetător, in sensul că 
produsul pe care l-a conceput satis
face cerințele unui caiet de sarcini 
sau ale unei norme de produs, el pu
țind fi oferit astfel industriei spre 
asimilare.

„Dar tocmai aici — așa cum afirma 
dr. ing. Florin Teodor Tănăsescu, 
directorul Institutului central de cer
cetări pentru masini-unelte, electro
tehnică și electronică — se întîlnește 
frecvent un prim loc de gituire pe 
calea ce duce de la cercetare la apli
cația industrială. Ce cauze generează 
asemenea fenomene ? în principal, 
atenția cvasitotală acordată sarcini
lor de producție curente, cu neglija
rea însă a problemelor producției de 
perspectivă : „încărcarea" mare a 
sculăriilor și deci dificultatea orien
tării lor și sore solicitările • impuse 
de noul produs. La toate acestea se 
adaugă complexitatea realizării unui 
produs nou. ceea ce face ca. în unele 
cazuri, pregătirea de fabricație a 
produsului în cauză, omologarea si 
organizarea unei linii adecvate de 
producție să dureze tot atit de mult 
ca si cercetarea. conceperea propriu- 
zisă. O stare de lucruri care, așa

VlafCTi RADU

Operă a eforturilor clasei muncitoare, do
vadă elocventă a cuceririlor științei și teh
nicii românești, a nivelului de dezvoltare 
a industriei noastre socialiste, obiectivul dat 
în exploatare va dăinui peste veacuri ca 
mărturie a gîndirii și acțiunii revoluționare, 
cutezanței comuniste și capacității de excep
ție cu care dumneavoastră, mult iubite și 
stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu. condu
ceți întreaga operă de edificare a societății 
socialiste multilateral dezvoltate și înaintare 
a României spre comunism.

Vă exprimăm și cu acest prilej, mult sti
mate tovarășe secretar general, cele mai vii 
mulțumiri. întreaga noastră recunoștință 
pentru grija ce o purtati dezvoltării econo- 
mico-sociale a județului Constanta, in con
textul înfloririi multilaterale a patriei, pen
tru ajutorul ce ni-I acordați în permanentă 
cu generozitate, oentru îndemnurile, orien
tările și indicațiile deosebit de prețioase 
date cu prilejul fiecărei vizite de lucru în
treprinse în județul nostru.

Vă asigurăm, mult iubite și stimate tova
rășe secretar general Nicolae Ceaușescu, că 
vom urma neabătut înaltul exemplu de 
muncă neobosită și dăruire revoluționară pe 
care ni-1 oferiți prin întreaga dumneavoas
tră activitate consacrată bunăstării poporului 
și înfloririi României socialiste, că vom ac
ționa fără preget pentru înfăptuirea sarci
nilor ce ne revin din Programul partidului, 
din hotăririle Congresului al Xll-lea si Con
ferinței Naționale ale Partidului Comunist 
Român.

„Acesta este al 11-lea 
pod și ultimul care se 
dă in folosință din se
ria celor construite de 
noi in cadrul comple
xului hidrotehnic si 
de navigație Canalul 
Dunăre-Marea Nea
gră — ne spune ing. 
Gelu Popescu, direc

torul Grupului de 
șantiere nr. 5 Ba- 
sarabi. Avem mîndria 
că la execuția lui 
ne-am respectat în
tocmai angajamen
tul asumat in fata
(Continuare 
in pag. a III-a)

(Continuare în pag. a II-a)
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Idee de om 
gospodar

Una e să duci cireada la pă
șune șl alta e sd aduci pășunea 
la cireadă...

Așa a gindit și președintele 
cooperativei agricole din satul 
Frumușița (frumos gindit t), Ion 
Ariton.

Ce a făcut președintele ? 
Aflăm din ziarul „Viață nouă" 
din Galați că respectivul pre
ședinte a luat inițiativa ca in 
această vară secetoasă, atît in
cinta sectorului zootehnic, cit și 
terenurile din jur, pe o. supra
față de nu mai puțin de 60 de 
hectare, să fie cultivate cu lu- 
cernă. îngrijită ca la carte, lu
cerna a crescut mare, sănătoasă 
și abundentă, transformîndu-se 
intr-o veritabilă... pășune la do
miciliu. Pășune pe care vacile 
pasc in voie, ca la ele acasă. Și 
nu e de mirare că producția de 
lapte e în creștere. Ar fi insă 
de mirare ca o astfel de iniția
tivă să nu fie preluată și de alți 
gospodari.
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De cursă lungă
Cind încă se aflau In pragul 

majoratului, Constantin Mihăilă 
și Ion Ionescu s-gu hotărit să 
devină marinari. De atunci, cei 
doi nu s-au mai despărțit de 
mare și de vapoare. După ce au 
străbătut apele lumii pe nave 
de cursă lungă, cei doi au fost, 
în ultimii ani, comandanți pe 
nave portuare la Constanța.

Acum, după 45 de ani de navi
gație — aflăm din ziarul ,,D' 
brogea nouă" — cei doi coman
danți au ieșit la pensie. Dar tot 
nu s-au despărțit de țărmul mă
rii, amindoi avînd aceeași _ pa
siune : pescuitul. Și tot amindoi 
se < ............................. ~
unde și------- ---------------- -
viga" printre crăpceni și brazde 
de legume ?i flori multi ani 
de-acum încolo. Lntr-o viață de... 
cursă lungă !
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avi- I
,Do- I

I
e : pescuitul. șt iot aminwi • 
ocupă și de grădinărit. De' I 
e și urarea noastră de a „lia- I
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fârâ ocupație
Are 30 de ani șl îl cheamă 

Constantin Mutu. Despre pasiu
nile sale aflăm din gazeta „Via
ța Buzăului" : ceasuri, aparate 
de radio și televizoare, caseto- 
foane și radiocasetofoane, de 
preferință stereo. Pe scurt, ai un 
ceas sau un aparat mai sofisti
cat care s-a stricat și vrei să le 
repari ? Nimic mai simplu : te 
adresezi lui Mutu. Il rogi, te 
duci cu „obiectul" la el acasă 
și numai faptul că ți-l exami
nează și ți-l primește iți face 
un... serviciu. Apoi pleci liniștit 
și aștepți să ți-l repare. Cînd iți 
pierzi răbdarea cu așteptarea, 
mai ia-l pe Mutu de unde nu-i.

Abia la tribunal, amatorii de 
chilipir au aflat că Mutu n-avea 
nici o ocupație și se „ocupa" 
doar cu valorificarea „obiecte
lor" încredințate de creduli. In 
fața instanței, Mutu a... vorbit 
doar atît : „Ce, eu le-am luat 
«obiectele* ? Ei singuri, naivii, 
mi le-au adus".

După care Mutu a tăcut. Și o 
să... tacă incă patru ani și 
mătate de-acum încolo.

iu-
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Cumnatul... 
inculpat

Relatează Victor Micu In 
rul „Zori noi“ din~ Suceava
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zia-
„___ ___ __ ___ is

prava lui Vasile P. Asaftei din 
Fălticeni. Ce a făcut Asaftei ? 
Asaftei s-a îmbătat criță dar 
chiar așa beat cum era și-a 
amintit că are un cumnatei la 
Mălini, și cumnățelul are o ma- 
șinuță. Și cum pe Asaftei l-a 
apucat și cheful de o plimbare 
motorizată, s-a dus și i-a luat 
cumnățelului mașinuța din 
ogradă și a pornit in prome
nadă. Cum nu avea nici permis 
de conducere, Asaftei a fost re
pede depistat și stopat. Și uite- 
așa a aflat posesorul mașinii 
cum că are acum un cumnat... 
inculpat !
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Dupâ faptă
Citim in gazeta „Oltul" : „Prin 

sentința penală 551/1983, a Jude
cătoriei din Slatina, inculpatul 
Alexandru Liciu a fost condam
nat la 4 anl închisoare pentru 
săvîrșirea infracțiunii de tenta
tivă de viol".

Mergind pe stradă, individul a 
ademenit o minoră și a dus-o 
intr-un apartament. Cind fata 
și-a dat seama că respectivul 
una zicea și altceva 
gind să facă, a încercat să sca
pe. Văzind că nu-i chip, s-a 
aruncat pe fereastră de la etajul 
al cincilea, accidentindu-se 
grav. Transportată urgent 
spital, ea a scăpat cu viață.

avea de

la

I
La balul de 
simbâtă seara
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I
I
I
I
I
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I
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multe vieți" ale pieselor
„într-un județ puternic industria

lizat, cum este Brașovul, ne spune 
tovarășul Andrei Sorcoiu, secre
tar al comitetului județean de partid, 
sintem preocupați de promovarea 
tuturor experiențelor pozitive 
zind munca desfășurată de 
mitetul județean, de organele 
organizațiile de partid pentru 
deplinirea sarcinilor stabilite

vi- 
co- 

Și 
în
de 

Congresul al XÎI-lea și Conferința 
Națională ale partidului, pentru creș
terea calității și eficienței activității 
economice. Ne vom opri insă la una 
singură — cea consacrată preocupă
rilor pentru recondiționarea și refo- 
losirea pieselor de schimb sau. cum o 
numim noi, „a doua viață a pieselor 
de schimb". Argumentele noastre în 
favoarea 
reținem 
Valoarea 
ziționate 
Brașov 
freâză la circa 1 
miliard lei pe an, 
iar cea a pieselor 
de schimb fabri
cate de unitățile 
proprii depășește 
10 la sută din 
totalul produc- 
ției-marfă".

acasA la au
torii UNEI 
NIȚIATIVE DE MARE ANTICIPA
ȚIE. „în urmă cu opt ani — ne 
spune tovarășul ing. Viorel Metea 
directorul uzinei „Hidromecanica" 
— ne aflam mereu în situația de a 
nu putea realiza întotdeauna la timp 
rotoarele pentru turbosuflante. Ade
seori eram nevoiți sâ încetinim pro
ducția în așteptarea acestor rotoare. 
Turbosuflanta, ca produs finit, are 
zeci de kg. Rotorul insă are numai 
1 kg. Atunci comuniștii din atelierul 
de montat turbosuflante au venit 
cu propunerea de a 
toarele pentru 
carcasele uzate.
noi inițiativa : „Să redăm pieselor’ de 
schimb a doua viață" — acțiune prin 
care realizăm anual economii de 
peste 3,5 milioane lei. Inițiativa noas
tră, prin grija comitetului județean 
de partid, a fost îmbrățișată apoi de 
numeroase colective din unitățile 
constructoare de mașini. Și nu numai 
de ele".

Așadar, actuala strategie inițiată 
de conducerea partidului, care regle
mentează obligativitatea recondițio- 
nării și refolosirii pieselor de schimb, 
găsea aici, la Brașov, o experiență 
mai veche. Așa se și explică de ce, 
odată cu crearea unui cadru legal, 
preocupările în acest domeniu s-au 
amplificat.

„UZINA NOASTRĂ A DEVENIT 
O ADEVĂRATĂ STAȚIE-PILOT DE 
RECONDIȚIONARE A PIESELOR 
DE SCHIMB". Afirmația aparține to
varășului Constantin Rățoi, secretarul 
comitetului de partid din întreprin
derea de autocamioane, și-l rugăm 
s-o argumenteze. „Nu s-ar putea 
spune — precizează interlocutorul — 
că înainte de apariția Decretului 
Consiliului de Stat vizînd sarcinile 
unităților economice în domeniul re
cuperării, recondiționării și refolosi
rii materialelor 
la noi piese de

Să 
două cifre, 

pieselor de schimb achi- 
de economia județului 

pentru reparații se ci-

acestei experiențe ? 
mai întîi

ționau, dar acest lucru se făcea in 
virtutea unor necesități de moment 
și pe baza unor tehnologii simple. 
Altfel stau lucrurile acum".

Constatăm, intr-adevăr, că aici s-au 
pus bazele unei adevărate strategii 
în acest domeniu. O strategie care 
îmbină munca educativă desfășurată 
de organizațiile de partid cu activi
tatea de concepție a specialiștilor. 
Nu există secție a uzinei în care, în 
adunările generale de partid, să nu 
se fi discutat — pe bază de exemple, 
de demonstrații — despre posibilită
țile și obligațiile de a recondiționa 
piesele de schimb. Efectele muncii 
politice n-au rămas fără rezultate. 
Dar la un moment dat s-a apreciat, 
pe bună dreptate, că ele nu se resimt 
pe măsura cerințelor și posibilităților. 
Și atunci ? Nu, nu s-a dezarmat in 
fața inerentelor greutăți. Dimpotri
vă. S-a făcut apel la rigoarea disci
plinei. Organizațiile de partid au ce-

I-

de schimb
conștient și, de aceea, preocupat 
a-1 valorifica cit mai deplin. S 
mărturie in această privință atît pre
ocupările cotidiene de a orienta și 
îndruma activitatea organizațiilor de 
partid, cit și acțiunile demonstrative 
de anvergură. începînd din 1980 se 
organizează, anual, cel puțin două 
mari acțiuni expoziționale și _ de 
schimb de 
cunoscute 
activului 
cele mai 
precum și, prin comparație, neîmpli- 
nirile existente încă in acest do
meniu

BĂTĂLIA PENTRU A DOUA VIA
TA A PIESELOR DE SCHIMB NU 
SE BUCURA peste tot de aten
ția NECESARA, 
vă 
lui 
organelor 
partid pentru mobilizarea

* niștilor, ; 
---------------------- nilor

experiență menite să facă 
cadrelor de conducere și 
de partid, specialiștilor 
bune rezultate obținute.

CE EXPERIENȚĂ DIN DOMENIUL MUNCII 
DE PARTID PROPUNEȚI SPRE GENERALIZARE?

refolosi ro- 
turbine de la 

Așa s-a născut la

nu se recondiționau 
schimb. Se recondi-

rut conducerilor de secții să intro
ducă practica eliberării pieselor de 
schimb noi numai în condițiile resti
tuirii la magazie a pieselor uzate. 
Pe măsură ce munca educativă de
vansa interesul general pentru eco
nomisire, s-au făcut alți pași pentru 
ca acțiunea să aibă și o bază teh
nică de tip industrial. Astfel, s-au 
organizat ateliere specializate, dotate 
cu utilaje, standuri de probă și încer
cări pentru recondiționarea pieselor 
prin tehnologii moderne, un laborator 
special pentru recondiționarea ele
mentelor electronice și un atelier 
pentru recondiționat piese și suban- 
samble prin tehnologii clasice de pre
lucrări și ajustări.

CE ARATĂ UN BILANȚ LA NI
VELUL JUDEȚULUI. Există în jude
țul Brașov alte multe unități indus
triale in care, datorită activității des
fășurate de organele și organizațiile 
de partid, acțiunea de a „reda" 2—3 
vieți pieselor de schimb capătă un 
conținut tot mai consistent. Pe an
samblul.. județului, datorită mă
surilor întreprinse de organele și or
ganizațiile de partid, de consiliile 
oamenilor muncii, valoarea piese
lor de schimb recondiționate 
a reprezentat. în anul 1982, peste 
30 la sută din valoarea . totală a 
pieselor de schimb necesare pentru 
reparații. Eficiența muncii politice 
și organizatorice desfășurate în acest 
domeniu al autoconducerii și auto- 
gestiunii muncitorești s-a materiali
zat, de asemenea, în realizarea unei 
economii de peste 9 000 tone de 
tal și reducerea importurilor 
aproape 40 milioane lei.

Bilanțul la nivelul județului
care vi l-am supus atenției arată, 
fără îndoială, marele potențial de 
care dispune Brașovul in acest do
meniu. Un potențial de care comi
tetul județean de partid este perfect

me- 
cu

pe

note Cetățenești

„înainte de a 
prezenta experiența județu- 
Brașov privind preocupările 

și organizațiilor de 
i; comu- 
a oame- 

muncii la 
acțiunea de re
condiționate 
refolosire a pie
selor de schimb, 
am desemnat un 
colectiv — ne 
spune 
Andrei 
— care a 

un control în principalele ___ ,
economice ale județului. îneît, in 
prezent, alături de rezultatele pe 
care vi 
și o imagine 
melor 
direct, 
șurare 
Unele 
ventă, 
de organizațiile noastre de partid. 
De pildă, Combinatul de lianți 
și azbociment Hoghiz, care a recon
diționat în 1980 piese de schimb în 
valoare de 4 milioane lei, nu și-a 
prevăzut pe acest an în plan decit 
500 000 lei. Conducerea combinatului 
și comitetul de partid, în locul unei 
activități proprii în această privință, 
care să determine o participare acti
vă a comuniștilor, a întregului co
lectiv, așteaptă sprijin doar din afa
ră pentru organizarea unui atelier 
specializat. Asemenea tendințe se mai 
intîlnesc și la întreprinderea meca
nică Codlea, întreprinderea meca
nică Brașov, ceea ce arată că nici 
organizațiile de partid nu desfășoară 
o activitate politică în măsură să în
lăture astfel de deficiențe.

Organizația județeană de partid Bra
șov a adoptat, in cadrul conferinței 
extraordinare din luna noiembrie 1982, 
un program de măsuri pentru am
plificarea eforturilor consacrate re
dării celei de-a doua vieți piese
lor de schimb. Va trebui insă 
ca împreună cu consiliile oa
menilor muncii, cu organizațiile de 
partid să revedem acest program 
pentru a ajunge în scurt timp să asi
gurăm prin recondiționări și refolo- 
siri de subaneamble și piese 
schimb — așa cum ne-a cerut se
cretarul general al partidului la 
Consfătuirea de lucru de Ia C.C. al 
P.C.R. din luna mai — satisfacerea 
în cele mai bune condiții a necesa
rului economiei județului cu astfel 
de piese din resurse refolosibile".

Parcul tineretului din Capitala

SERVICIILE PUBLICE LA DISPOZIȚIA PUBLICULUI
Și

tovarășul 
Sorcoiu 
efectuat 

unități

le-am înfățișat avem 
exactă a proble- 

care, în mod direct sau in- 
mai influențează buna desfă- 
a activității în acest domeniu, 
vizează activitatea inconsec- 
în salturi, desfășurată chiar

de

Din nou despre uneltele gospodărești
Constantin PRIESCU 
Nicolae MOCANU

Meseriași auto /

în derapajul incorectitudinii
sutele de mii de automobiliști care circulă pe șosele nu toți 
cu adevărat, să întrețină sau să depaneze mașina in caz de

Dintre 
se pricep, , . . ....
nevoie. Cum e firesc, mulți apelează la meseriașii unităților de service și, 
la fel de firesc, doresc ca autoturismul să încapă pe mâini bune, să nu 
le fie speculată ignoranța in ale mecanicii. Cum altfel se poate ajunge 
la o asemenea convingere decit apelind la serviciile... service-urilor ? Ceea 
ce am făcut și noi. Dar intr-un mod mai puțin obișnuit : reporterul a 
fost însoțit de un foarte bun specialist in mecanică auto, Gheorghiță Pe
tre, inginer intr-o mare întreprindere de transport, care, la cererea noas
tră, a mimat pe șoferul amator, „complet ignorant" în materie de tehnică.

LA CONCURENȚA CU O„. OM
LETA. Așadar, am pornit la drum cu 
„Dacia" însoțitorului. Motorul — în 
stare bună, avînd la bord ceva peste 
11 000 km — „torcea" uniform și plă
cut. Cu puțin înainte de -eleganta 
clădire „Dacia-Service" din Militari, 
oprim pe dreapta și provocăm, cu 
bună știință, două defecte : becul de 
la ulei rămîne mereu aprins,. adică 
un semnal de alarmă, iar motorul 
trage „aer fals". Pornim din nou, de 
data aceasta greu, cu mașina vibrind 
și icnind.' Intrăm în curtea servf- 
ce-ului și ne îndreptăm către cabina 
recepționerilor. încercînd să captăm 
atenția celor doi aflați acolo. ’

— Vrem să plecăm la Pitești și ma
șina merge greu, ne plîngem noi. Nu 
știm ce-i cu ea, v-am ruga să vedeți 
ce are.

— Așteptați să vedem ce capacitate 
există — ne răspunde recepționerul 
Constantin Ungureanu.

Așteptăm preț de vreo 20 de mi
nute, după care ne ducem din nou 
la cabină, cu intenția de a grăbi lu
crurile. Grea treabă I Ne aflăm la 
„concurență" cu o ispititoare omletă, 
însoțită de o salată de roșii.

— Nu vedeți că sintem la masă ? — 
ne mustră recepționerul. Aveți răb
dare !

Avem. După un timp, îl vedem că 
vine spre noi. Se urcă în mașină, 
face cu ea o tură prin curte, după 
care saltă capota pentru a examina 
motorul.

— E foarte uzat, zice. Dar să ve
rificăm presiunea la

Ni se deschide o 
124 277) și plătim 17 
pectivei operații. Cu 
ne prezentăm la maistrul I. Ștefan. 
Ascultă și el „bătaia" motorului.

— Nu are nimic suspect — spune.
Dar se contrazice imediat, adău

gind că motorul ar trebui in între
gime demontat, o supapă de admisie 
este defectă...

— Totuși — încercăm noi — am 
plătit verificarea presiunii la ulei.

— Dar n-o putem face, pentru că 
nu avem garnituri și, în lipsa lor, 
dacă punem manometrul, o sâ vă 
curgă uleiul.

Motivație derizorie, mascind como
ditatea de a face o operațiune pen
tru care se încasaseră bani E drept.

Un test cu „aer fals" 
și cîteva constatari 

autentice 
prin unități autoservice

ulei.
comandă (nr. 

lei, costul res- 
hîrtia in mină,

Deschiderea unui 
magazin de unelte, 
utilaje și scule agrico
le și gospodărești în 
municipiul Brașov a 
fost primită cu justifi
cată satisfacție atît de 
țăranii muncitori din 
zona Brașovului, cit și 
de numeroșii orășeni 
care s-au angajat în 
îndeletniciri cu carac
ter legumicol. Timp 
de aproape 6 lună 
după inaugurare, ma
gazinul a fost asaltat 
de cumpărători. Do
vadă și faptul că. în 
luna martie, bunăoară, 
aici s-au desfăcut 
mărfuri în valoare de 
peste 600 000 lei.

Dar 
ta te 
s-au 
iar la 
sesc tocmai acelea a 
căror absență „arde la 
degete" : sapele for
jate sau de munte, 
greblele din metal sau

cele mai solici- 
unelte agricole 
epuizat repede, 
ora actuală lip-

lemn, hîrlețele, cazma
lele, vermorelele și 
aparatele portabile 
pentru prăfuit — ca 
Să nu mai vorbim de 
unelte și de utilaje 
mai complexe, cum 
sint motocositoarele, 
prăsitoarele cu trac
țiune animală, ba
nalele caiele pentru 
potcovit animalele, și
nele. butucii ori spițele 
pentru roți de căruțe.

Dintr-o inventariere 
sumară rezultă că cir
ca 30 dintre cele mai 
solicitate unelte si uti
laje agricole lipsesc 
din magazinul brașo
vean. „Ceea ce sur- 

' prinde — ne rela
ta tovarășul Bazil 
Gătea. directorul 
I.C.S. mărfuri-metalo- 
chimice — este faptul 
că unele din uneltele 
și utilajele agricole 
care lipsesc în această 
zonă se găsesc în

alte județe, unde nu 
sint solicitate".

Referitor la evoluția 
magazinului și mai 
ales la nivelul aprovi
zionării sale. putem 
întreba, vorba șlagă
rului — „De ce nu e 
ca-n prima zi dar 
problema mai are două 
aspecte. O parte din 
sortimentele de unelte 
care lipsesc din comerț 
trebuie urgent asimi
late și produse de uni
tățile locale, ale in
dustriei mici, iar. pe 
de altă parte, uneltele 
care prisosesc în ma
gazinele 
vecinate 
tribuite, 
operativ 
legumicultorilor 
judetul Brașov. Ori
cum. nu este firesc ca 
un magazin, indiferent 
de profil, să fie apro
vizionat corespunzător 
doar la inaugurarea 
lui. (Nicolae Mocanu).

județelor în- 
pot fi redis- 
asigurîndu-se 
și cerințele 

din

Modernul hotel „Orizont" din Predeal

o 6umă mică. Dacă ar fi avut o va
loare. mai mare... Altminteri ne-am 
ales cu sfaturi. Și cu un „diagnostic" 
total greșit. Pe măsura interesului 
manifestat.

„RECUZITA" INUTILA? NU, CI 
PENTRU IMPRESIONAREA CLIEN
TULUI. Pornim mai departe fără a 
ne fi „reparat" mașina și oprim la 
unitatea „Ciclop" din strada Bujo- 
reni. La ghișeul maiștrilor — unde 
repetăm doleanțele — ni se dă un 
bon de trimitere către mecanicul Ni
sip. Acesta ne ia în primire pe loc. 
Sobru și important, „ascultă" moto
rul. DUpă care, cu gesturi energice, 
poate chiar prea energice, trage de 
capacul de distribuire a curentului la 
bujii, deși era clar că nu e o pană 
electrică. Scoate apoi dintr-un dulap 
un fel de detector — o lampă stro
boscopică — și-i aplică cele două ter
minații pe motor. Inutil : avansul e 
reglat. De partea defectată nici nu 
se apropie. Ceea ce nu-1 împiedică 
însă să aprecieze că motorul a „la 
pămînt".

— V-ar trebui măcar o supapă de 
evacuare, dar nu avem.

„Consultația" ne-a costat 25 de lei 
(chitanța nr. 70 363), fără ca ea să. fi 
folosit la depistarea defecțiunilor.

COMANDA MICA, ATENȚIE 
MICĂ. La unitatea cooperativei „Au- 
tomecanica" din bulevardul Leontin 
Sălăjan picăm la ora cînd se schim
bă turele. Cei doi maiștri — cel care 
pleacă și cel care abia venise — 
erau iritați de critica unui șef de 
la cooperativă, venit tocmai atunci 
pe acolo, și care îi apostrofa : „Nu 
vreau să văd pe nimeni umblînd cu 
talonul în mînă !“ (Cu alte cuvinte, 
solicitanți neserviți). îi spunem și 
maistrului Iosif Oprea povestea cu 
vibrația motorului, cu beculețul...

— Arde 
drum IE 
du-se la zece metri depărtare de 
mașină.

— Poate vă uitați puțin la motor, 
Insistăm noi.

în fine, se lasă convins. își aruncă

bectilețul ? Nu plecați la 
foarte grav, zice el, ăflîn-

o privire asupra motorului și, fără 
să-1 atingă, ne spune că e foarte 
obosit (motorul), că e o aventură să 
plecăm la drum și ne propune să-i 
facem un „A.C.T.". Care costă 180 lei, 
nu un pol, cît o amărâtă de consta
tare, cum îi ceream noi. Dacă am fi 
dat curs propunerii, nu cheltuiam 180 
lei fără să fie nevoie ?

La unitatea din Calea Călărașilor 
257 — recomandată de alte ateliere 
din zonă, mai modeste, ca fiind utila
tă cu aparatura necesară depistării 
oricărui defect — ne adresăm șefului 
de echipă Gh. Canarache. Umblă pe 
la bujii, bănuindu-le a fi de vină, le 
schimbă, plin de bunăvoință, este 
gata să ni. le ofere chiar și pecele 
de la propria mașină. .Cin/** aude 
însă că vrem o constatare oficială, cu ’ 
acte-n regulă, ne lasă baltă. îl cău
tăm pe maistru prin curte și-i spu
nem păsul cu beculețul, cu motorul 
care se îneacă...

— Duceți-vă la mecanicul Aurică
— ne îndrumă el.

— Nu-i aici, meștere, intervine ci
neva. E plecat după ouă !

— Așteptați că vine el — ne asi
gură maistrul Al. Sîrbu — fără să 
se mire că mecanicul își face cum
părăturile în timpul serviciului.

După vreun sfert de ceas îl abor
dăm din nou. Mecanicul Aurică tot 
nu venise.

— Sintem grăbiți. Vrem să plecăm 
la Pitești. Ce facem ?

— Imediat vă dau pe altcineva.
Și-l ștrigă pe un tinerel în halat, 

care tocmai batea mingea prin curte. 
Dar n-am vrut să-1 deranjăm din 
activitatea lui atît de... productivă. 
Fotbalul are nevoie de talente.

DEFECTUL ERA DEPISTABIL. 
începuserăm să credem că defectul 
provocat era, intr-adevăr, greu de 
identificat. Deși inginerul Gheorghiță 
Petre afirma că e ceva elementar. 
Și iată că meseriașii de. ,1a autoser- 
vice-ul „Dacia" din strada Fagotului 
ne-au confirmat că așa este : în zece 
minute, controlorul de calitate Vicen- 
țiu Pîrlitu a pus diagnosticul corect, 
fapt scris citeț în comanda' nr. 1 
212 416. Și aceasta, după cum ne-a 
spus specialistul care ne însoțea, 
pentru că nu a încercat la întîmpla- 
re, pe bijbîite, ci logic, cu metodă și
— îh special și în primul rînd — cu 
atenție și cu răspundere. Ceea ce nu 
făcuseră ceilalți.

Rămînea de certificat dacă mașina 
pe care o prezentasem spre a fi re
parată era „terminată", cum Cț s-a 
spus, cu motorul numai bun de.arun- 
cat. Șeful acestei unități, inginerul 
mecanic Mihai Alexandrescu, ne dă 
„certificatul" cuvenit : mașina poate 
să circule în deplină siguranță.

Din testul nostru se desprind cite
va întrebări, adresate instituțiilor 
care coordonează activitatea unități
lor de service auto : ® Cine sint și 
ce pregătire profesională au CON
STATATORII, cei de care depinde 
exactitatea „diagnosticului" și, prin 
urmare, .calitatea și costul reparației 
pe care o vor face mecanicii ? ® Cum 
se asigură verificarea cunoștințelor 
și onestității acestora ? © Cine-i con
trolează pe constatatori ? © Cine și 
cum asigură ordinea și disciplina in 
aceste unități prestatoare de servicii 
atît de solicitate de public ? O Oare 
această metodă, de testare a calității 
serviciilor puse lâ dispoziția popu
lației, nu stă și la îndemîna condu
cerii unităților cu acest profil ?

Rodlca SERBAM

Grădină - cinema fără spectatori? și agrement Valorificarea in producție a rezultatelor cercetăriine-au declarat că ac
tele și gesturile de 
huliganism i-au oprit 
să-i calce pragul. Asta 
fiind deci situația, să 
vedem ce se mai poa
te face. Ne edifică tot 
Întreprinderea cine
matografică județeană, 
care prin două adrese 
(din 28 aprilie 1979 și 
5 februarie 1983) soli
cită administrației fi
nanciare a județului 
să i se ia această gră
dină-cinema din do
tare pentru a fi trans
ferată. în starea în 
care se află acum, fi
rește, oricui ar dori 
s-o primească... Inte
resantă propunere ! 
Pină se va găsi cineva 
dornic să ia în păstra
re ceea ce a. mai ră
mas din cinematogra
ful respectiv, poate 
n-ar strica să se um
ble puțin la cauza ce 
s-a aflat la baza dis
trugerii sale, adică la 
huliganii responsabili 
de inactivitatea aces
tui lăcaș de 
(Să se umble 
priu. adică să 
tati. găsiți si
plătească). Pentru că. 
iată, păstrarea și folo
sirea optimă a bazei 
materiale a culturii 
trebuie pusă în relație 
directă cu gradul de 
educație al unor... 
beneficiari. Dar și cu 
interesul scăzut pen
tru -gospodărirea ei 
de. către proprietar.
(Dan Plăeșu).

dat cu o pierdere de 
38 000 lei ! Asta a fost, 
cum spuneam, oină în 
1979. Pentru că în pe
rioada din urmă si
tuația s-a schimbat. în 
mai rău ! în anii 
1980—1982 și. evident, 
în anul în curs aici nu 
s-a mai dat nici un 
spectacol. Care ar fi 
cauzele 1 Cităm din
tr-o adresă a între
prinderii cinematogra
fice județene : ..Men
ționăm că la acest o- 
biectiv. care nu este 
păzit. s-au produs 
mari stricăciuni, atît 
la construcție, cît și la 
instalațiile aferente, 
mobilier etc. a căror 
remediere costă în 
medie anual 6 000— 
8 000 lei."

Situația de la 
locului confirmă
rea greu de descris in 
care a ajuns acest ci
nematograf în aer li
ber : toată partea de 
lemn a băncilor a dis
părut. instalațiile e- 
lectrice și sanitare au 
fost distruse. Singură 
aparatura cinemato
grafică a putut fi re
trasă la timp din ca
lea... distrugerii. Este 
adevărat, zidurile au 
scăpat. Si ceva din 
împrejmuire. însă da
unele s-au extins asu
pra parcului din jur. 

întrebați de ce n-au 
frecventat cinemato
graful. atunci cînd 
acesta funcționa, ce
tățeni din vecinătate

Revenim pe urmele 
unei sesizări publicate 
în urmă cu aproape
șase ani (in ziarul
nostru din 19 iulie 
1977), unde o munci-z 
toare de la o între
prindere din Galați 
descria starea precară 
în care se aflau cine
matograful în aer li
ber „11 Iunie" (de pe 
strada Traian) și par
cul ce-1 înconjoară. 
Deși au trecut atiția 
ani, cele relatate a- 
tunci își păstrează in
tru totul actualitatea. 
Vizităm locul, discu
tăm cu cetățeni din 
zonă, apoi cu tovarăși 
din conducerea între
prinderii cinematogra
fice județene. înainte 
de a arăta soluția pro
pusă de către cei care 
au in grijă această 
grădină-cinema să fa
cem un scurt istoric 
al ei. A fost construi
tă în 1966 și a 
atunci în 
milion
tunci bilanțul 
tatii sale (de 
inactivității...) 
următorul : în
da 1966—1979 la acest 
cinematograf în aer 
liber s-au înregistrat 
anual, in medie. 2 200 
spectatori. 6 600 lei în
casări. dar și 44.000 lei 
cheltuieli. din care 
22 600 lei amortismen
te, 4 000 lei reparații, 
2 800 lei energie elec
trică și altele. Altfel 
zis. fiecare an s-a sol-

fata 
sta-

la
la

Predeal (Urmare din pag. I)
peste 1 000 metri al

in imediata vecinătate a 
cu întinsele păduri de

„legătura" din uzină a cercetării în 
domeniul sudurii prin care se realiza 
transferul rezultatelor cercetării, dar 
și invers — nevoile producției se 
îndreptau 6pre cercetare. Paradoxul 
este că astăzi, cind realizăm milioa
ne de tone de structuri sudate pe an, 
această funcție a dispărut. Desigur,, 
remediul la această situație este 
constituirea echipelor mixte de cer
cetare — cu specialiști și dim cerce
tare și din producție — care în pro
cesul de integrare cercetâre-produc- 
ție s-a dovedit a fi soluția cea mai 
bună. Rezultate foarte bune am Re
alizat și noi. De exemplu, în cazul 
elaborării tehnologiei de sudare a 
porților de ecluze de pe Canalul Du- 
năre-Marea Neagră, apoi colabora
rea cu întreprinderea „Sinterom" din 
Cluj-Napoca pentru sudarea cepu
rilor de bujii incandescente ; la fel, 
asimilarea împreună cu specialiștii 
de la I.M.P. Oradea a capetelor de 
sudare MIG/MAG și WIG și altele. 
Nu întotdeauna găsești însă la bene
ficiar omul cel mai potrivit, cu dis
ponibil de entuziasm și competență, 
dar șl de timp. Iată de ce este ne
voie de un aparat specializat și res
ponsabil pentru aplicarea rezultate
lor cercetării, pentru crearea condi
țiilor necesare în acest scop. Or, în 
cazul nostru > aceste funcții le-ar 
avea tocmai serviciul sudor-șef“.

Apare deci firească existența în în
treprinderi, peste tot acolo unde se 
justifică, a unor compartimente pro
prii de cercetare științifică și ingine
rie tehnologică care, pe lingă lucruri 
specifice cercetării uzinale, ar trebui 
să preia și să implementeze soluțiile 
elaborate do unitățile de cercetare 
specializate, asigurind o mare viteză 
de transfer tehnologic. Chiar cînd sint 
asigurate aceste condiții, uneori între
prinderile ezită în a prelua tehnolo
giile sau produsele noi de teama 
unor „perturbații" ale procesului de

producție la zi. Dar, nu-i mai puțin 
adevărat că aceasta se petrece și din 
pricina inerentelor greutăți care in
tervin în pregătirea viitoarei produc
ții — aprovizionarea tehnico-ma- 
terială, cooperarea cu alte unități in
dustriale, avizări, omologări, asigu
rarea finanțării etc. Totodată, 
inexistența unor indicatori tehnico- 
cconomici specifici unei producții de 
serie mică sau de mic tonaj (carac
teristică a chimiei de sinteză fină, de 
exemplu) determină unele întreprin
deri și combinate industriale, mai pu
țin flexibile la schimbări, să refuze 
asimilarea de produse sau tehnologii 
noi. Astfel — după cum spunea profe
sorul universitar dr. Gheorghe Marcu, 
directorul Institutului de chimie din 
Cluj-Napoca — o serie de produse și 
tehnologii elaborate in institut au 
fost „pasate" de-a lungul anilor de 
la o întreprindere la alta, efectul 
fiind o intîrziere considerabilă a va
lorificării. De exemplu, tehnologia 
pentru obținerea ferocianurii de po
tasiu a avut pe parcursul elaborării 
trei beneficiari : „Carbosin" Copșa- 
Mică (1973—1976), întreprinderea 
chimică Turda (1976—1978), Combi
natul petrochimic Borzești (1979), iar 
din 1980 din nou întreprinderea chi
mică Turda. care i-a planificat valo
rificarea în... 1985 1 O situație simi
lară există și în cazul unui retardant 
de creștere a plantelor — care din 
1975 pînâ în prezent s-a plimbat de 
la „Sinteza" Oradea la C. P. Bor
zești și — deși tehnologia și produsul 
sint omologate din 1981 — valorifica
rea lui este planificată abia la sfîrși- 
tul cincinalului.

Fie și numai din aceste citeva 
puncte de vedere se poate deduce 
cit de importantă și cit de complexă 
este problema scurtării duratelor de 
cercetare și de valorificare a rezul
tatelor ei în producție. Dar, alte opi
nii vom consemna intr-un număr vii
tor al ziarului.

Situată 
titudine, 
munților 
brad, beneficiind de un climat to
nic. cu aer curat si ionizare ac
centuată. stațiunea Predeal este re
comandată atît pentru odihnă si a- 
grement. cit si pentru tratarea u- 
nor anemii, astenli. afecțiuni endo
crine. tulburări de creștere la co
pii și altele.

Cadrul natural de un pitoresc a- 
pante, condițiile dintre cele mai 
bune de cazare in hoteluri moder
ne și vile cochete, ca și multiplele 
posibilități pe care le oferă pen
tru distracții se constituie în 
tot atîtea argumente pentru pe
trecerea unui sejur dintre cele mai 
plăcute la Predeal în tot timpul 
anului. Chiar în aceste zile se pot 
procura bilete pentru sejururi Ia 
Predeal între 3 și 12 zile. Cei care 
își procură biletele prin oficiile ju
dețene de turism din întreaga tară 
beneficiază și de o reducere de 25 
la sută pc C.F.R.

La dispoziția oaspeților stațiunii 
Predeal se află numeroase terenuri 
de tenis, volei, baschet, piscină și 
— ca o noutate de ultimă oră — 
schi pe iarbă, pentru practicarea 
căruia sint organizate și cursuri 
speciale de inițiere. Sub îndruma
rea unor cadre de specialitate, se 
efectuează asa-numitele „cure de 
teren", o combinație eficientă în
tre drumeție si gimnastică medi
cală. De asemenea, organizatorii 
de turism din stațiunea Predeal o- 
feră o paletă largă de excursii pe 
itinerare dintre cele mai atracti
ve la cabanele Susai. Girbova. Po
iana Izvoarelor. Pîriul Rece. Clă- 
bucet-plecare *și altele, în zone 
liniștite, de rară frumusețe.

cum ne-a indicat tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, trebuie lichidată neîntîr- 
ziat, avînd în vedere uzura morală 
a produsului. Desigur, există si
tuații in care responsabilitatea întâr
zierii în asimilare se datorează cer
cetătorilor sau proiectanților, concep
ția produsului fiind șubredă, el func- 
ționînd bine ca prototip, dar la pro
ducția industrială, la montaj, apărînd 
carențe pentru care trebuie găsite 
soluții, ceea ce înseamnă timp, și chel
tuială suplimentară. Tocmai pentru a 
se evita o asemenea lungire artifi
cială a cercetării, apreciem ca deo
sebit de utilă executarea proto
tipului noului produs chiar in fabrică, 
folosind tehnologia viitoare și un mi
nimum de scule concepute și reali
zate în comun de către cercetători și 
specialiștii întreprinderii. Un astfel 
de transfer tehnologic, aparent lent, 
dar făcut solid și continuu, se va răs
frânge neîndoielnic pozitiv asupra 
bugetului de timp al cei-cetării în an
samblu. scurtînd durata de asimilare 
în producție a rezultatelor ei".

„Realitatea este că deși mecanis
mul de funcționare a procesului de 
integrare cercetare-producție s-a per
fecționat continuu în ultimii ani, nu 
am reușit încă — este de părere ing. 
Zeno Pircea, directorul Institutului 
de sudură și încercări de materiale 
din Timișoara — să creăm in toate 
întreprinderile un cadru organizat 
pentru relații eficiente, operative cu 
cercetarea, fără a mai vorbi de o 
cercetare propriu-zisă. Noi în do
meniul sudurii simțim acest lucru cel 
mai mult. Cu ani în urmă, cînd pro
ducția țării de structuri sudate era 
doar de cîteva sute de mii de tona 
pe an, în întreprinderi exista servi
ciul de sudor-șef. Acesta era inter
locutorul nostru cel mai competent,

I costat 
jur de un 

de lei. De a- 
activi- 

fapt. al 
a fost 
perioa-

muzici 
din co- 
județul 
dispo- 

llniștiți. 
Totul a decurs firesc pină in 
momentul apariției lui Gheorghe 
Gaeș. lnfierbintat peste măsură 
de băutură, acesta nu venise cu 
gind- să se distreze. Căutind gil- 
ceavă cu luminarea, a iscat un 
scandal de pomină. Dar — după 
cum aflăm din gazeta „Vremea 
nouă" — de la bal a ajuns la 
tribunal și, de aici, la închisoa
re pe timp de doi ani.

Rubrică realizată de 
Petre POPA 
cu sprijinul 
corespondenților „Scînteli

Mare bal mare, două 
două în satul Todirești, 
muna cu același nume. 
Vaslui. Antren, bună 
ziție. Tinerii dansau

I
I
I
I
I

dw

cultură, 
la pro- 
fie cău- 
puși să
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Celui de-al II-lea Congres al Partidului African 
al Independenței din Republica Capului Verde

Stimați tovarăși,
în numele Partidului Comunist Român, al secretarului său general, 

tovarășul Nicoiae Ceaușescu, adresăm participanților la cel de-al II-lea 
Congres al Partidului African al Independenței din Republica Capului Verde 
(P.A.R.C.V.), tuturor imilitanților săi, un cordial salut și mesajul nostru de 
caldă prietenie. .

Apreciind profundele prefaceri revoluționare înfăptuite pe continen
tul african, poporul român, sub conducerea P.C.R.. a acordat și acordă un 
ajutor multilateral mișcărilor de eliberare națională din Africa, sprijină 
eforturile tinerelor state independente pentru eliminarea consecințelor ex
ploatării coloniale, pentru dezvoltarea lor economică și socială pe calea 
progresului și prosperității.

Exprimîndu-ne convingerea că între P.C.R. ș! P.A.R.C.V. se vor dez
volta raporturi de colaborare rodnică și solidaritate militantă, ceea ce Va 
contribui la întărirea. în 
două țări și popoare ale 
lui dumneavoastră.

continuare, a prieteniei și cooperării dintre cele 
noastre, urăm ■. deplin succes lucrărilor congresu-

AL
COMITETUL CENTRAL 

PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

ÎN EDITURA POLITICĂ A APĂRUT

NICOLAE CEAUȘESCU
Cuvîntare la Plenara Consiliului Național 

pentru Știință și Tehnologie
— 10 iunie 1983 -

Sdrbâtorirea
Ziua aviației Republicii Socialiste 

România a fost sărbătorită și în 
acest an printr-un bogat program de 
manifestări politico-educative și 
cultural-artistice. în unitățile avia
ției militare și la casele armatei, in 
cele ale aviației civile și in institu
țiile de învățămînt cu profil aero
nautic au avut loc adunări în cadrii.1 
cărora s-a expus conferința : 
„România socialistă — patria unor 
glorioase tradiții aviatice".

Duminică .dimineața au fost depu
se coroane și jerbe de flori la Mo
numentul eroilor aerului din Capi
tală, Ia Monumentul lui Aurel Vlăicu 
din comuna Bănești, județul Pra
hova, precum și la mormintele din 
București ale lui Aurel Vlaicu, Tra
ian Vuia.. Gheorghe Bănciulescu și 
Henri Coandă,

în Capitală, la Casa centrală a ar
matei. a fost organizată o adunare 
festivă la care au participat cadre 
militare active și în rezervă, perso
nal din aviația de transport și uti
litară, membri ai gărzilor patriotice 
și ai formațiunilor de pregătire a ti
neretului pentru apărarea patriei, 
oameni ai muncii din întreprinderi 
de construcții aeronautice și din 
unități de cercetare.

în localitățile „Aurel Vlaicu" din 
județul Hunedoara și „Traian Vuia" 
din județul Timiș. în întreprinderi, 
instituții și școli, ofițeri din aviația 
militară și cadre din aviația civilă 
s-au întîlnit cu oameni ai muncii, 
pionieri și elevi, cărora le-au vorbit 
despre tradițiile înaintate ale avia
ției noastre, despre munca și împli
nirile slujitorilor de astăzi ai aero
nauticii românești.

Tovarășului NICOLAE 
CEAUȘESCU, secretar general al 
Partidului Comunist Român,, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, comandant suprem al forțelor 
armate, i-au fost adresate cu acest 
prilej telegrame, do către Coman
damentul aviației militare și De
partamentul aviației civile, în caro

Zilei aviației
este exprimată totala adeziune 
a aviatorilor militari și civili la 
politica internă și.externă a parti
dului și statului nostru, înalta apre
ciere a inestimabilei contribuții a 
conducătorului partidului și statului 
nostru la progresul continuu econo
mic și social ai patriei, la dezvol
tarea și modernizarea permanentă a 
aviației românești,, angajamentul ca, 
acționind în spiritul sarcinilor reie
șite din hotăririle Congresului al 
XII-Iea și .Conferinței Naționale ale 
Partidului 
bogățească ...... .... ...

. glorioasele tradiții ale aripilor 
mânești.

„Ne angajăm — se spune în tele
grama Comandamentului 
militare — să îndeplinim exemplar 
sarcinile ce ne revin din Directiva 
privind pregătirea militară și politică 
a armatei, astfel incit la ordinul pa
triei. al dumneavoastră, tovarășe co
mandant suprem, să fim gata în ori
ce moment să apăram, împreună cu 
toți ostașii țării, cu întregul popor, 
cuceririle revoluționare, munca paș
nică a națiunii, independența, suve
ranitatea și integritatea scumpe] 
noastre patrii. Republica Socialistă 
România".

„Sărbătorind Ziua aviației Repu
blicii Socialiste România — se arată 
în telegrama Departamentului avia
ției civile — gîndurile noastre se în
dreaptă cu profund atașament și în
credere nestrămutata către Partidul 
Comunist Român, către dumneavoas
tră, mult stimate și iubite tovarășe 
Nicoiae Ceaușescu. cu angajamentul 

'solemn că vom acționa cu înalta res
ponsabilitate comunistă pentru a în
deplini sarcinile încredințate ție 
partid aviației civile, purtînd nestin
să dorința de a duce pe aripile ro
mânești mesajul de pace către toate 
popoarele lumiț, .situindu-ne,,. m pri
mele ..rinduri'. ’âîg.munții ^i.lțtpțri 
pgntru afirmarea Romapiei- sociâljș- 
tc ca factor activ al păcii și-colabo
rării internaționale";.

Comunist Român, să im- 
pfin noi fapte de muncă 

ro-

aviației

Cronica zilei
Tovarășul Ștefan Andrei, ministrul 

afacerilor externe, a primit delega
ția Ligii 
Hassan 
adjunct, 
noastră, 
abordat 
laborării 
subliniindu-se existența ' unor noi po
sibilități de conlucrare in cele mai 
diverse domenii, precum și într-o ss- 

. rie de probleme internaționale de in- 
i teres comun.

Arabe, condusă de Abdel 
Zaisalah. secretar general 
care face o vizită în tara 
în timpul întrevederii s-au 
o serie de aspecte ale co- 

României cu Liga Arabă.

Aflată în vizită în țara noastră. în 
perioada 14—20 iunie, delegația Ligii 
Arăbe a mai avut Întrevederi la Mi
nisterul Comerțului Exterior și Coo
perării Economice Internaționale. Mi
nisterul Agriculturii și Industriei Ali
mentare. Departamentul nentru con
strucții în străinătate și a vizitat o 
serie de obiective economice, social- 
culturale și turistice din Capitală și 
provincie.

*•
Luni, Julio Cesar Trujillo, directo- 

al Partidului Democra- 
— Uniunea Democrat- 
Ecuador. care ne vizi- 

invitația Consiliului 
Frontului Democrației

rul național 
tia Populară 
Creștină din 
tează tara la 
Național al 
și Unității Socialiste, a avut convor
biri la Consiliul Național al F.D.U.S., 
cu tovarășii Iosif Uglar și Mihai 
Burcă, vicepreședinți. Cu acest pri
lej au fost prezentate activitățile 
F.D.U.S. pentru traducerea în viață 
a politicii interne și externe a parti
dului și statului nostru și a fost ex
primată dorința dezvoltării rela
țiilor dintre F.D.U.S. și Partidul De
mocrația Populară — Uniunea De- 
mocrat-Creștină din Ecuador. în ca
drul extinderii și adîncirii relațiilor 
dintre cele două țări și popoare.

în aceeași zi, președintele Marii 
Adunării Naționale, tovarășul Ni
coiae Giosan, l-a primit pe • Julio 
Cesar Trujillo, cu care s-a întreți
nut cordial. în cadrul întrevederii 
a fost exprimată dorința dezvoltării 
și diversificării relațiilor dintre cele 
două țări.

Oaspetele a avut, de asemenea, o 
întrevedere cu Aurel Duma, ministru 
secretar de stat la Ministerul Afa
cerilor Externe. Au fost examinate 
perspectivele dezvoltării relațiilor 
bilaterale, precum și unele aspecte 
ale situației internaționale actuale.

vremea
Timpul probabil pentru Intervalul 

cuprins intre 21 iunie, ora SI — 24 iu
nie, ora 21. In tară : Vremea va i'i ră
coroasă, mai ales noaptea și dimineața. 
Cerul va fi variabil. Irinorări mai pro
nunțate se vor produce în estul țării 
și în zonele de dea! șl de munte, unde 
vor cădea ploi locale, îndeosebi sub 
formă de aversă. în rest, averse izolate 
după-amiaza. Vintul va sufla slab pînă 
la moderat cu intensificări locale de 
scurtă durată în regiunile estice, pre- 
dominînd din sectorul nordic. Tempe
raturile minime vor fi cuprinse între 6 
și 16 grade, iar cele maxime între 18 și 
28 de grade, izolat mai ridicate. Dimi
neața, pe alocuri, se -va produce ceață, 
în București : Vremea va fi răcoroasă, 
mai ales noaptea și dimineața. Cerul 
va fi variabil, va ploua sub formă de 
averse în cursul după-amiezilor. Vîntul 
va sufla slab pînă la moderat, cu in
tensificări de scurtă durată. 'Lempera- 
tpylle minime vor oscila-înțr.e .10 si,-13 
gțrici<j,...iar ,cele maxlm.ș..într,e,.24'. și 27 
gFaael' 'Dimineața, ■ condiții de .cqatȘ- 
(Liana Cazacioc, meteorolog de' sei^ 
viciu).
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Un reușit raliu automobilistic
Disputat la sfirșitul săptăminii 

trecute, la Sibiu și în împrejurimi, 
„Raliul Dunării-Dacia" (a XVIII-a 
ediției a reunit ill echipaje frun
tașe file automobilismului din Bul
garia, R.D.G., R.F.G., Polonia. Un
garia, U.R.S.S. și România. Tjmp 
de 19 ore neîntrei’upt (dacă inclu
dem și cele două ore și jumătate ale 
regrupării, pentru odihnă. . de la 
Dumbrava Sibiului), concurent ii 
și-au măștirât ■capacitatea fizică și 
tehnică la boixlul unor mașini de 
mărci diferite, oferind un adevărat 
spectacol de măiestrie și curaj, ur
mărit și aplaudat de un foarte nu
meros șl entuziast public. Dificul
tățile firești ale unui asemenea con
curs (pe un traseu la nivelul exigen
țelor marilor curse — cum l-au a- 
preciat majoritatea concurenților) 
au fost suplimentate de starea vre
mii — ploaie și ceață, pe tot timpul 
nopții, ceea ce a îngreunat mai ales 
parcurgerea probelor speciale.

Străbătut in două „manșe", traseul 
a măsurat 854 km. cu 34 de probe 
speciale și 21 de Controale orare, pe 
drumuri anevoioase, cu numeroase 
pante, viraje multe și „scurte". Un 
traseu greu, pe care l-au putut trece 
doar 54 de echipaje — mai puțin de 
jumătate din cele aflate la start.

Pasionanta cursă automobilistică 
— etapă in campionatul european de 
raliuri, precum și în competiția do
tată cu „Cupa păcii și prieteniei", 
rezervată echipajelor din țările so
cialiste — s-a încheiat cu victoria e- 
chipajului A. Ferjancz — Y. Țăn
dări (Ungaria), pe un „Renault 5" 
turbo de 250 CP, urmat de frații 
N. și I. Bolșikh (Uniunea Sovietică) 
pe o mașină „Lada 1 600“. de M. Bu-

blewicz — R. Zyszkowski (pe „F.S.O. 
2 000"), P. Petkov — N. Montschev 
(Bulgaria) pe ..Pereche 911", I. Ciu- 
brikdv — N. Kazakov (Bulgaria) pe 
„R 5“ turbo etc.

în ciuda unor eforturi depuse în 
pregătire și in timpul întrecerii, pro- 
priu-zise — comportarea .echipajelor 
noastre (nu chiar cele mai bune, care 
ne puteau reprezenta) nu a fost co
respunzătoare. în cîteva probe spe
ciale. deși cu mașini de putere mai 
mică. Gh. Urdea — D. Banca, A. 
Moldovan — G. Marga, N. Bal ea — 
I. Dicoi. E. Ionescu Cristea 
Pîtcălăboiu au ocupat poziții 
10—20. în final, cel mai bine 
clasat M. Costineăn — G. Barbu, lo
cul 15. Totuși, o analiză atentă, pe 
care federația de specialitate este 
datoare s-o facă, ar arăta fă posibi-' 
litățiîe de reprezentare ale automo
bilismului nostru sint oricum mai 
mari, și nicidecum la nivelul, ultimu
lui ioc ocupat de echipajele noas
tre și în clasamentul pe echipe na
ționale. și in clasamentul pe echipe 
de uzină, .și in clasamentul pe echipe 
de club...

în încheiere, se cuvin aprecieri 
elogioase — consemnate și de inspec
torii F.I.S.A. (britanicul Robert Te
nant Reid și vest-gennanul Peter 
■Linzen) — pentru nivelul întrecerii, 
pentru ambianta creată de publicul 
spectator, pentru activitatea oficiali
lor (arbitri, secretariat, transmisio- 
niști etc.), pentru aportul centrului 
teritorial de calcul electronic. în 
general, pentru excelenta organi
zare asigurată cu sprijinul direct al 
forurilor locale sibiene. -

in turneul internațional 
de la Oradea

LUCRĂTORII OGOARELOR OIN JUDEȚUL MEHEDINȚI 
AU ÎNCHEIAT recoltarea orzoloi
temeinică organizare a 
folosirea cu randament 
tractoarelor, combinelor

Printr-o 
muncii și 
maxim a 
și celorlalte mașini, a timpului bun
de lucru, lucrătorii ogoarelor ju
dețului Mehedinți au încheiat luni 
recoltarea orzului de pe întreaga su
prafață planificată. în prezent se

acționează pentru a se încheia. în 
cel mult 2—3 zile, eliberarea tere
nului și semănatul culturilor succe
sive pe toate suprafețele de pe care 
s-a strîns producția de orz. pentru 
intensificarea recoltării griului, lu
crare care s-a declanșat din plin in • 
unitățile din zona de cîmp a jude
țului.

La școala din Fssdru, județul Eîstrița-^ăsăud

MANIFESTARE CONSACRATĂ ANIVERSĂRII
INVĂJĂMINT ROMÂNESC

adresată cu acest prilej tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU. secretar 
general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii 
Socialiste România, se spune, intre 
altele :

Â 250 DE ANI DE
Feldru,

L-V.

Urmînd neabătut pilduitorul dumneavoastră exemplu dc înalt patrio
tism și dăruire pentru cauza nobilă a înfloririi și propășirii patriei so
cialiste Și ridicarea națiunii noastre pe noi trepte de progres și civili
zație — se arată în telegrama adresată C.C. al P.C.R., tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU, de către Comitetul județean Mehedinți al P.C.R. 
și Consiliul popular județean — comuniștii, toți lucrătorii din agricultura 
județului Mehedinți vă asigură, mult iubite și stimate tovarășe Nicoiae 
Ceaușescu, că vor face totul, că vor acționa eu întreaga lor putere de 
muncă pentru a înlătura efectele negative ale secetei prelungite din pri
măvara acestui an și a realiza producții Buperioare în toate sectoarele, 
fiind convinși că în felul acesta ne aducem contribuția ia înfăptuirea 
măreței opere de edificare a societății socialiste și comuniste pe pămintul 
scumpei noastre patrii — Republica Socialistă România.

La școala din localitatea
. județul Bistrîța-Năsăud, a avut loc 
o manifestare organizată cu ocazia 
sărbătoririi a 250 de ani de învă-' 
țămint românesc. în telegrama

în numele cadrelor didactice și
dînd glas celor mai alese sentimente de dragoste și recunoștință față 
de Partidul Comunist Român, față dc dumneavoastră, mult iubite și 
stimate tovarășe. Nicoiae Ceaușescu, cel mai apropiat prieten și îndru
mător al slujitorilor școlii, ai tinerelor vlăstare ale patriei, vă aducem 
din adincurile inimilor noastre emoționante și vii mulțumiri. întreaga 
recunoștință pentru minunatele condiții de muncă și învățătură ce ne 
sînt asigurate, pentru atenția și grija părintească cu care vegheați zi 
de zi la creșterea, educarea și formarea tinerei generații ca actuali și 
viitori constructori ai socialismului și comunismului în scumpa noastră patrie.

Vă încredințăm, mult iubite și stimate tovarășe Nicoiae Ceaușescu, 
că pentru noi, cadrele didactice, pentru organizațiile noastre revoluționare 
de tineret și copii, pentru toți oamenii muncii de pe aceste meleaguri 
mi este sarcină mai nobilă, ideal mai înălțător decit aceia de a con
tinua și duce mai departe tot ceea ee au realizat mai valoros generațiile 
trecute, tie a conferi dimensiuni noi. superioare dezvoltării eeonomico- 
sociale multilaterale a scumpei noastre patrii. Republica Socialistă România.

elevilor, al tuturor oamenilor muncii,

\

- P. 
intre 
s-au

L DUM1TO1U

Un important succes al constructorilor 
Dunăre - Marea NeagrăCanalului

(Urmare din pag. I)
tovarășului Nicoiae 
Ceaușescu, secretarul 
general al partidului, 
cu prilejul vizitei de 
lucru de anul trecut".

La rindul său. 'ing. 
Nicoiae Dumitrescu, 
șefu! de proiect al a- 
cestui . impunător o- 
biectiv. ne oferă cîte
va date tehnice : po
dul are o lungime to
tală de 266 m și o 
deschidere centrală de 
163 m pește portul de 
așteptare al ecluzei de 
la Agigea. fiind, din 
acest punct de vede
re. unicat. Tot pre
mieră constituie si 
soluția susținerii ta- 
blierului metalic prin 
hobane de cabluri pe 
un pilon lateral înalt 
de circa 90 de metri, 
infipt la adincimea de 
20 m. Tensionarea ca
blurilor. montarea ta- 
blierului pe poziție 
constituie, de aseme
nea. soluții originale 
ale ingineriei româ
nești.

Inginerul-șef al Gru
pului de șantiere căi 
ferate si drumuri din 
cadrul I.C.H., Ion 
Cuiugioglu. unitatea 
constructoare a struc
turii de rezistentă a 
podului, tine să sub
linieze ritmul rapid 
de execuție a acestui 
obiectiv, datorită teh
nologiei avansate ne 
care au folosit-o si 
experienței ciștigate. 
evidențiind în același 
timp aportul deosebit 
al tuturor unităților 
care au cooperat la 
finalizarea lui în ter
menul stabilit Astfel, 
tablierul metalic in 
greutate de 1 700 tone 
a fost construit si 
asamblat de colec
tivul I.M.U.T. Mo- 
reni, montajul lui pe 
poziție aparține Gru
pului nr. 5 șantiere 
Basarabi al Centralei 
Canalului, al cărui 
colectiv, in colaborare 
cu unitatea Blejoi a 
Centralei de construc
ții căi ferate, a reali
zat în premieră ten-

sionarea unor cabluri 
de dimensiuni pînă Ia 
150 m, pentru susți
nere!

De remarcat că în
treaga concepție con
structivă este româ
nească, proiectele de 
execuție aparținînd 
proiectanților și spe
cialiștilor de la 
I.P.T.AiN.A., dună cum 
toate materialele fo
losite sint realizate în 
țară.

Pentru cei care-1 
privesc lateral, podul 
de la Agigea se înfă
țișează ca un pescă
ruș cu aripile întinse 
protector peste cele 
două maluri ale ma
gistralei de ape. Pen
tru cei care-1 străbat 
frontal, el
veritabil arc de 
încununat. în 
de un obelisc 
spre . albastrul

Cinstea gloriosului 
socialist

este un 
triumf 
centru 
înălțat 
cerului

în 
ev

Georcje 
MIHĂESCU

SEMĂNATUL CULTURILOR DUBLE
lucrare care trebuie mult intensificată in aceste zilei

ialomița-. Cine a făcut din noapte zi
a cîștigat o săptămină

Ploile căzute în Bărăganul ialo- 
mițean au. favorizat unitățile care 
imediat după recoltarea orzului au 
insămințat culturile duble. Acolo 
unde munca a fost bine organizată, 
unde lucrările au fost executate in 
flux neîntrerupt s-a reușit ca în 24 
de ore de la seceriș să se intre în 
brazdă cu semănătorile. Aceasta a 
permis ca pe majoritatea suprafe
țelor insămințate imediat după se
ceriș,. culturile să fie acum răsări-, 
te. Dealtfel, din cele 24 000 ha de 
pe care s-a recoltat orzul. 19 000 ha 
au fost insămințate cu culturi 
succesive înaintea ploilor, ponderea 
deținînd-o cele . 15 500 ha cu po
rumb pentru boabe. >

Așa au procedat întreprinderile 
agricole de stat Balaciu, Bărăganu 
și Urziceni, cooperativele agricole 
Munteni Buzău. Gheorghe Doja, 
Grindu. Smirna. Căzănești. Țăndă- 
rei. Gheorghe Lazăr. Săveni, Sudiți, 
care în cîteva zile vor trece cu toa
te forțele umane și mecanice la 
executarea primei prașile pe supra
fețele cultivate cu porumb în cul
tură succesivă. Dar pentru a se 
ajunge aici, mecanizatorii (și coope
ratorii din aceste unități au făcut 
din noapte zi.

Directorul I.A.S. Balaciu. ing. 
Vadim Rusu, ne- spunea : „Sîntem 

- bine pregătiți pentru a însărfența

la timp culturile duble pe toate te
renurile planificate. Lucrăm grupat, 
fiecare formație avînd sarcini pre
cise, pe ore și zile, fapt ce a deter
minat ciștigarea unei perioade de 
o săptămină pentru culturile duble. 
Am asigurat in acest fel condiții 
optime pentru a realiza producții 
suplimentare de porumb și furaje".

La polul opus se situează însă 
cooperativele agricole din Jilavele 
și Crăsani, care, datorită slabei or
ganizări a muncii, nu au reușit să 
însămințeze nici 50 la sută din su
prafețele planificate cu culturi suc
cesive după orz. Rămîneri în urmă 
există și în alte unități agricole 
tocmai datorită lipsei de preocupa
re a cadrelor de conducere pentru 
mobilizarea forțelor la strângerea și 
transportul paielor. Iată de ce acum, 
cînd, de la o zi la alta, va începe 
secerișul griului, organele agricole 
județene, consiliile populare comu
nale. consiliile agroindustriale și 
conducerile unităților agricole au 
datoria de mare răspundere de a 
lua toate măsurile, astfel incit la 
însămințarea culturilor duble să se 
lucreze fără încetare pînă ce să
mînța va fi pusă sub brazdă pe ul
timul hectar.

Mihai VIȘOIU
: o . S' - ■ corespondentul „Scinteil*

a realizării unor producții bune , 
de porumb in cultură dublă este 
să se reducă la maximum interva
lul dintre recoltare și semănat" — 
ne-a spus tovarășul Ilie Diaconu, 
președintele consiliului agroindus
trial. Și se poate aprecia că' co
operativele agricole din consiliul 
agroindustrial Zănoaga au organi
zat . bine aceste două lucrări pen
tru că s-au convins din proprie 
experiență ce înseamnă să însămin- 
țezi cit mai devreme porumbul 
boabe in cultura a doua. Ele au 
realizat anul trecut peste 4 500 kg 
de porumb boabe la hectar pe 500 
hectare. Acum au insămințat mai 
devreme după orz și întreaga su
prafață a fost repartizată din timp, 
in acord global, membrilor coope
ratori pentru întreținerea culturi
lor. Grijă firească, întrucît supra
fețele ce se însămințează în acest 
an cu porumb pentru boabe in 
cultură dublă sint de cinci ori mai 
mari față de anul trecut. Forțele 
mecanice de care dispun unitățile 
din acest consiliu, permit să se re
colteze, să se elibereze de paie te
renul, să se pregătească prin două 
treceri cu discul și să se însămin- 
țeze zi.lnic 600 hectare. Pe acest 
temei se sprijină programul cam
paniei de recoltare a griului și de 
insămînțare a culturilor succesive 
după griu in cel mult zece zile.

Aici
discurile, ba se-

se mai lucrează la semănat, 
au fost oprite ba 
mânâtorile și pe timp frumos, une
ori din cauză că a

în alte cazuri, decalajele se dato
rase faptului că se intirzie stringe- 
rea paielor. în consiliul agroindus
trial Predești s-au . insămințat nu
mai 175 hectare din cele 500 pre
văzute, 50 hectare fiind și acum 
acoperite de paie. Factori de răs
pundere din acest consiliu agroin
dustrial invocă ploaia ca motiv al 
intirzierii lucrărilor, cu toate că in 
timpul secerișului au existat și în 
aceste unități condiții să se siringă 
paiele imediat după trecerea combi
nelor. Și mai intirziate smt lucră
rile in cooperativele agricole din 
consiliul agroindustrial Calafat, 
care au încheiat recoltarea celor 
860 hectare de orz eu mai mult de 
o săptămină in urmă, dar au însă- 
mînțat numai 250 hectare cu po
rumb și soia. Paiele nefiind strinse. 
discurile au front de lucru numai 
pe 50 hectare^

lipsit motorina; .

de 10 zile, dar mii de hectare
nu au primit încă sămînța

Echipa României a cucerit 
federației" 

la baschet masculin
IȘupă cum am mai anunțat, vineri, 

simbută și duminică s-au desfășurat 
la Oradea întrecerile tradiționalului 
turneu internațional dotat cu „Cupa 
Federației, române de baschet". Se 
poate spune și acum, după încheie
re. ceea ce anticipam încă in ziarul 
nostru de vineri : atițibuirea organi
zării acestei importante competiții 
internaționale orașului Oradea a 
fost o idee cit se poale de inspirată; 
primăria municipiului, C.J.E.F.S. 
Bihor. clubul Dinamo-Oradea, o 
serie de întreprinderi și instituții 
s-au Întrecut pe ele însele in a fi 
gazde cu , adevărat ireproșabile. La 
rindul lor. spectatorii, prezenți 
aproape în fiecare zi în număr de 
4 000, aii creat și întreținut o 
impresionantă și admirabilă atmos
feră de baschet.

Echipa noastră, antrenată de Mihai 
Nedef șij H. Tursugian, a invins in 
toate cele trei partide susținute : 
93—68 cu Austria ; 83—77 cu Bulga
ria ; 98—92 cu Ungaria. Celelalte re
zultate : Ungaria — Bulgaria 63—61 ; 
Ungaria — Austria 99—72 ; Bulgaria 
— Austria 82—64.

Clasamentul a fost următorul : 1. 
România 6 p. ; 2. Ungaria 5 p. 
Bulgaria 4 p. ; 4. Austria 3 p.

Pe lingă „Cupa federației", au fost 
atribuite și patru trofee individuale : 
cel mai tehnic jucător — Costel Cer
nut (România) ; coșgeter — A. Lo- 
sonezy (Ungaria), cu 71 puncte ; cei 
mai popular — W. Chatmon (Aus
tria) ; cel mai tînăr — T. Antonov 
(Bulgaria), 19 ani.

3.

G. ML
TENIS

Luni a început tradiționalul turneu 
de tenis de la Wimbledon, care reu
nește pe terenurile gazonate ale cele
brei arene londoneze pe așii sportu
lui alb din întreaga lume. în primul 
tur al probei de simplu bărbați, tină- 
rul jucător român Florin Segărceanu 
a debutat victorios. întrecîndu-1 in 
patru seturi cu 6—3, 6—1. 1—6. 6—4 
pe Jaime Fillol (Chile).

© TRENURI PE PER
NĂ MAGNETICĂ. La Y°- 
kohama s-a încheiat construcția 
primei linii din lume pentru cir
culația trenurilor pe pernă mag
netică. Asemenea trenuri, fără 
roți si locomotive, se deplasează 
suspendate la înălțimea de cîți- 
va centimetri deasupra 
speciale, datorită acțiunii 
magneți montați in linie, 
tervale regulate, precum 
podelele vagoanelor 
Specialiștii prevăd o dezvoltare 
considerabilă a acestui sistem 
de transport. îndeosebi în orașe.

liniei 
unor 

la in
și în

trenului.

® ÎNAPOI LA MO
RILE DE VINT ? în Olanda 
a fost utilizată cu succes o

Sareina cc revine unităților agricole din județul Dolj este de a 
sămînța 108 000 hectare cu culturi duble, din care 70 900 hectare 
porumb pentru boabe. Care este stadiul acestei lucrări ? Pînă la

în- 
cu 

_____ _____  ____ 10 
iunie orzul a fost strîns de pe întreaga suprafață de 24 680 hectare. 
Normal ar fi fost ca și însămințarea culturilor duble să se desfășoare 
în același ritm. Dar lucrurile nu au decurs așa cum trebuia : pînă la 
19 iunie au fost insămințate numai 
tare cu porumb.

16 154. hectare, din care 12 921 hec-

Exemple care dovedesc că 
se pocite lucra mai repede. 
Cooperativele agricole care au avut 
condiții bune de lucru și s-au 
străduit sa le valorifice au reușit , 
să se înscrie cu însămînțările în 
programul stabilit, așa cum e cazul 
celor din consiliile agroindustriale 
Bechet, Filiași, Rojișfe Și Segar-

cea. în consiliul agroindustrial 
Zănoagâ. de pildă, din 1 693 hec
tare de orz și orzoaica recoltate și 
eliberate de paie au fost insămîn- 
țate 1 410 hectare. Cooperativele 
agricole Puțuri, Castranova și Ra
domir au terminat semănatul pe 
terenurile de pe care s-a recoltat 
orzul, toate lucrările fiind execu
tate în 4—5 zile. „Prima condiție

La unii porumbul a răsărit, 
alții încă nu l-au semănat, 
în ultimele zile. în județ s-a lucrat 
intr-un ritm scăzut la însămințarea 
culturilor duble; in raport cu uti
lajele din dotare : 978 hectare la '; 
14 iunie. 265 hectare ia 16 iunie. 356 
hectare la 17 iunie. 2 185 hectare la 
18 iunie, iar la 19 iunie nici un 
hectar. De bună seamă, acest ritm 
redus de lucru a fost influențat și 
de ploile care au căzut zilnic în în
treg județul. Dar, examinînd mai 
atent evoluția lucrărilor, rezultă că 
decalajul s-a produs chiar de la în
ceperea secerișului. Pentru a afla 
principala cauză a acestei situații, 
am întreprins un sondaj prin cîteva 
unități agricole. Concluziile sîn.t 
edificatoare. în timp ce unele uni
tăți se pregătesc acum să tteacă la 
prașila culturilor duble, altele au 
așteptat timp prielnic pentru a le 
setnăna.

— Atunci cînd recoltează combi
nele. pot lucra foarte bine și prese
le de balotat paie, plugurile, discu
rile și semănătorile — ne-a . spus 
președintele consiliului agroindus
trial Cîrcea, Marin Mihăilescu, cu 
condiția să intre în flux imediat 
după combine. în unitățile unde s-a 
acționat în acest fel. porumbul a și 
răsărit. Or. la C.A.P. Coșoveni încă

Un răspuns prea liniștitor, 
fără nici o referire autocritică, 
în legătură cu aspectele semnalate 
am avut o discuție cu tovarășul 
Constantin Bulugiu. director gene
ral ai Direcției agricole Dolj, 
care ne-a spus : „Am avut uni
tăți unde semănătorile au stat zile 
întregi din cauză că motorina nu â 
ajuns la timp în cîmp. Altele au 
preferat, din acest motiv, să stringa 
intii orzul, urmînd să însămințeze 
pqrumbul mai iirzlu. Adurn lucruri.-» 
leUs-ătț șcttȘftBăîJysîfî'1 butea, mergh-' 
pir aihbețe fucrări^bdațiu’ Toate sed-’ 
țiile db! W^câjîSafg’' efl^bun de mo
torină pentru cel puțin trei zile dje 
iuc.ru. iar aprovizionarea continuă". 
Am fi dorit însă să auzim și o ob
servație autocritică. întrucît multe 
din neajunsurile constatate se da- 
toresc tocmai modului defectuos în 
care au. acționat conducerile unor 
unități agricole și chiar unii specia
liști de la direcția agricolă trimiși 
pe teren să le sprijine.

Marea campanie acum începe. în 
județul Dolj sint de recoltat 128 400 
hectare cu griu și de semănat peste 
80 000 hectare cu culturi succesive 
tjuipă această cultură. Odată cu a- 
ceasta, neajunsurile manifestație 
pînă acum la însămințarea culturi
lor duble trebuie grabnic eliminate. 
Cu mai multă răspundere trebuie 
să se acționeze pentru executarea 
lucrărilor in flux continuu, astfel 
incit să se evite categoric decalajele 
dintre recoltarea griului și semă
natul celei de-a doua culturi.

pir aiVibețe fucfări^bdațal’ Toate sed-

lucian CIUBOTARU 
Nicoiae PETOLESCU

cinema
O Mitul Fedorei : Sala mică a Pala
tului - 17,15; 20.
• Buletin dc București :
SĂRII (31 28 13) — 15; 17;
@ Omul și umbra :
(11 48 03) — 17,30; 19,30.
® Pasărea de foc spațială :
— 15,30.'
® Pintea : VOLGA (79 71 26) 
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15. 1
(21 50 97) — 15; 17,15; 19,30.
© Ultimul cartuș : FLACĂRA (
— 15,30; 17,30; 19,30.
® B.D, în acțiune : ARTA (
— 9; Li; 13; 15; la-grădină — 21.
® Sfirșitul nopții : ARTA — 17,15;
19.30, STUDIO (59 53 15) - 10: 12; 14; 
16; 13; 20.
• Mult mai de preț e iubirea : PRO
GRESUL (23 04 10) — 16; 18; 20.
e Haiducii : BUZEȘTI (50 43 58) - 15; 
17; 19.
Q' Martorul de pe ' „Cap Arcona" : 
TIMPURI NOI (15 6110) - 11; 13,15;
15.30.
• întunericul alb : TIMPURI NOI — 
(15 61 10) — 17,45; 20,
® Dosarul „Lina de aur : CENTRAL 
(14 1224) — 0; 11,15; 13,30-; 15,45; 18;
20.15.
© Incredibilele aventuri ale unor ita
lieni In Rusia : SCALA (11 03 72) — 9: 
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15.
® Fata care vinde " '
(15 63 84) — 9; 11,15
20.15.

DRUMUL
19.
VIITORUL

VIITORUL

> - 
MUNCA

(20 33 48)

(21 31 86)

flori : FESTIVAL 
; 13,30; 15,45; 18;

© Șatra: FAVORIT (45 30.70) — »;
11.15; 13,30; 15,45; 18; 20,15, FEROVIAR 
(50 51 40) — 9; 11,15; 13,30: 15,45; 18: 
20, la grădină — 21.
e Marele șarpe : GRIVITA (17 00 53)
— 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20, AURO
RA (35 04 66) — 9; 11,15; 13.30; 15,45:
18; 20.
> împușcat în spate: DACIA (50 35 94)
— 9; 11,15; 13,30-; 15,45; 18; 20.
0) Carnaval ; COTROCENI
— 15,30; 19.
< Viraj periculos : PACEA 
~ 15,30; 17,30; 19,30.
® Tatăl reginei: FLAMURA
— 9; 11; 13,15; 15,30; 17,45; 20.
Q Adio, dar rămîn cu tine : PATRIA 
(11 86 25) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18: 
20,15, CULTURAL (83 50 13) — 9; 11,15; 
13,30; 15,45; 18; 20.15, GRADINA LU
CEAFĂRUL (15 87 67) — 21.
S Cei trei mușchetari : LUCEAFĂRUL 
(15 87 67) — 9; 11,15; 13,30; 15,45: 18: 20. 
$ Iubire fără soare : VICTORIA 
(10 28 79) — 9; 11,15; 13,30; 15,45 
20,15, TOMIS (21 49 46) ~ 8: 10; : 
15; 17,30; 20, la grădină — 21,15. 
$ Program de desene animate ; 
NA (16 35 38) - 9; 10,30; 12.15; 
17,45.
® Visul de argint al alergătorului : 
DOINA (16 35 38) - 15,15; 19,15.
® Un american la Paris: EXCELSIOR 
(65 49 45) — 9; 11,15; 14,30; 17,15; 20, 
GLORIA (47 46 75) — 8,45; 11,15; 13,30; 
15,45; 18,15; 20,30.
e Vraciul : MIORIȚA (14 27 14) - 9;
11,30; 14; 16,30; 19, COSMOS (27 54 95)
— 9; 11,30; 14; 16.30; 19.
® Marea evadare : UNION (13 49 04)
— 10; 13; 16; 19.

• Un comando pentru apa grea :
FERENTARI (80 49 85) — 15.30.; 13,30.

teatre
(49 48 48)

(60 30 85)

(85 77 12)

g 18;
12.30:

DOI-
13.45;

O Teatrul Național (14 7171, sala 
mică) : Gaițele — 19,30.
• Filarmonica „George Enescu" 
(15 60 75, sala Studio) : Cvartetul 
,„VIarsyas“ — 18, (la Muzeul de Artă 
al Republicii Socialiste România) : 
Recital de pian Șerban Soreanu — 18.
• Opera Română (13 18 57) : Aida — 
18.
® Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" 
(sala Grădina Icoanei, 12 44 16) ; Poe
zia muzicii tinere — 19.
• Teatrul Mic (14 70 81) : Să îmbrăcăm 
pe cei goi — 19.30.
® Teatrul Foarte Mic (14 09 05) : Poli
tica — 20.
• Teatrul 
Teatrul de
— 20.
® Teatrul
14 72 34) ; Arta conversației — 19,30.
• Teatrul satiric-muzical ,,C. Tănase' 
(Grădina Boema, 15 56 78) : 
Boema — 20, (sala Savoy) 
la București — 19,30.
® Ansamblul „Rapsodia
(13 13 00) : La izvor de dor și cintec — 
18,30.
€ Studioul de teatru al I.A.T.C. 
(15 72 59, sala Teatrului „Lucia Sturdza 
Bulandra" — Schitu Măgureanu) : 
Victor, sau copiii la putere — 19.

de comedie (16 64 60. la 
vară Herăstrău) : Preșul

Glul'eștI (sala Majestic,

Fotbal la
: Vacanță

română":

t ¥
PROGRAMUL 1

IU ,00 Telex
11.05 Almanahul familiei
11.35 Roman foileton „Marile speranțe*

— episodul 10
12,05 Panoramic economic
12.35 Desene animate 
16,00 
16,05
16,20 
17,00

21,05

21,25

Telex
Estrada amatorilor
Clubul tineretului
Viața școlii
1001 de seri
Telejurnal
Actualitatea economică 
Videotecâ internațională
Pagini de glorios eroism revoluțio
nar. 50 de ani de la crearea Co
mitetului Național Antifascist 
Creații muzicale de mare populari
tate
La zi în 600 de secunde

l" de
31,45
21,53 Teatru TV : „Brevetul" de Luigl 

Pirandello. Traducere de Polixenia 
Karambi. In distribuție : Octavian 
Coteseu. IOn Besolu, Aurel Ciora- 
nu, Dan Damian, Simona Măică- 
nescu, Ion Ciubotaru. Regia artis
tică : Cornel Popa

22,30 Telejurnal
. PROGRAMUL 2

20,00 Telejurnal
20,20 Buletinul rutier a! Capitalei
20,35 Salonul TV al artelor plastice 
21,25 Seară de muzică românească
21,50 Profil familial : „Trăinicie" — re

portaj
22,00 Ritmuri tinerești
22,30 Telejurnal

pompă care folosește energia 
produsă dc vint. Pompa a fost 
folosită pentru a scoate ana de 
mare de pe un polder (teren re
cuperat din mare) de 1 500 hec
tare. precizează ziarul ..Le 
Monde". Potrivit planurilor gu
vernamentale olandeze, reve
nirea la morile de vint si la alte 
surse alternative de energie re
prezintă o soluție demnă de luat 
în 6eamă pentru viitor. Se esti
mează. în acest sens, că pînă în 
anul 2000 energia eoliană și so
lară va furniza circa 5 la sută 
din producția energetică a Olan
dei. Două generatoare eoliene au 
fost recent date in funcțiune lă 
Camperduin, la nord de Amster
dam. Mai multe ferme agricole 
și întreprinderi artizanale și-au 
construit mori de vint rentabile.

@ CĂRBUNE... LI
CHID. Pentru a face cărbu
nele mai ușor utilizabil în in
dustrie, o serie de firme ameri
cane au experimentat o metodă 
prin care este amestecată apă 
c/j cărbune pulverizat. Acest a- 
mestec poate fi stocat, pompat 
și ars ca și petrolul, dar costă 
de cinci ori mai puțin decit a- 
cesta. De asemenea, 
de .încălzire necesare
acestui combustibili sînt 
la sută mai ieftine decî.t 
bază de petrol sau gaze, 
ra dificultate tehnică o 
tuie eliminarea cenușii 
taite.

sistemele 
utilizării 

cu 150 
cele pe 
Singu- 
consti- 
rezul-

PARC ACVATIC.
Un „pare acvatic", „Aqualand". 
ce ocupă o supraf ață de 3,5 hec
tare, a fost inaugurat pe coasta 
Languedoc-Roussillon, în apro
pierea stațiunii Cap D’Agde. din 
sud-estuî Franței. Prevăzut ca 
parc de odihnă și recreare, 
„Aqualandul" dispune de tobo
gane pe marginea bazinelor cu 
aipâ, de piscine cu valuri si de 
alte amenajări. Organizatorii 
și-atu exprimat speranță că par
cul va primi numai anul acesta 
400 000 de vizitatori. Prețul de 
intrare este însă „piperat" — a- 
rată agențiile de presă — fără 
a mai fi astfel nevoie să se men
ționeze cine va putea avea acces 
la mijloacele de recreare oferite 
de „Aqualand".

© AMPRENTE INVO
LUNTARE. Supus unui exa
men cu raze X. celebrul tablou 
al lui Rafael Sanzio, „Fornari- 
na“, de la „Galeria Barberini" 
din Roma, s-a dovedit a conține 
trei amprente digitale. Pinza a 
fost studiată de specialiști cu 
prilejul festivităților ce mar
chează 500 de ani de la nașterea 
artistului și, astfel, au fost des
coperite amprentele, ce par a fi 
fost imprimate în timp ce ta
bloul. proaspăt pictat, era de
plasat dintr-un loc in altuL Ca 
urmare a acestor descoperiri, 
mai multe opere ale lui Rafael 
vor fi supuse, de asemenea, ra- 
zeldr X. găsirea unor amprente 
similare fiind de natură să con
firme că, fără să vrea, pictorul 
și-a autentificat astfel. în cel 
mai original mod, opera.

iuc.ru


Noi și rodnice perspective pentru dezvoltarea
colaborării prietenești româno-mongole

Perspective rodnice, certitudinile 
unei puternice intensificări a rela
țiilor de prietenie și colaborare pe 
multiple planuri dintre popoarele 
român și mongol, constructoare ale 
noii orînduiri — lată, exprimate în 
modul cel mai sintetic, rezultatele 
vizitei pe care, la invitația tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu, secretar ge
neral al Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socialiste 
România, a întreprins-o în țara noas
tră delegația de partid și de stat, 
condusă de tovarășul Yumjaaghiin 
Țedenbal, secretar general al C.C. al 
Partidului Popular Revoluționar 
Mongol, președintele Prezidiului Ma
relui Hural Popular al R. P. Mon
gole. A fost o vizită care, prin în
treaga sa desfășurare, prin bilanțul 
său bogat se înscrie ca un eveni
ment politic de mare însemnătate 
în cronica legăturilor dintre cele 
două partide, țări și popoare, des- 
chizind noi perspective conlucrării 
prietenești în cele mai variate do
menii ale construcției socialiste, ca 
și pe plan internațional, în lupta 
pentru progres și pace.

Sentimentele de stimă, prețuire și 
respect reciproc dintre cele două po
poare și-au găsit o edificatoare ex
presie în manifestările călduroase 
ale oamenilor muncii din țara noas
tră, in ambianța sărbătorească ce a 
domnit în timpul vizitelor tovarășilor 
Nicolae Ceaușescu și Yumjaa
ghiin Țedenbal, tovarășelor Elena 
Ceaușescu și Anastasia Țedenbal, la 
obiectivele din București și din ju
dețul Argeș, ca și cu prilejul adună
rii populare consacrate prieteniei 
româno-mongole. Toate acestea au 
pus în lumină satisfacția opiniei pu
blice din țara noastră, a poporului 
român față de dezvoltarea cu succes 
a legăturilor de colaborare româno- 
mongole, parte integrantă a rela
țiilor de trainică prietenie dintre 
țara noastră și celelalte țări socialiste.

într-adevăr. convorbirile la nivel 
înalt au evidențiat însemnătatea re
lațiilor prietenești existente între 
cele două par,tide penitru ansamblul 
colaborării româno-mongole. au de
monstrat din nou rolul hotărî tor al 
înțelegerilor dintre tovarășii Nicolae 
Ceaușescu și Yumjaaghiin Țedenbal, 
în vederea impulsionării continue a 
acestei colaborări, actualul dialog 
eoldjndu-se cu rezultate bogate, care 
vor înrîuri. fără îndoială. în modul 
cel mai favorabil raporturile dintre 
România și Mongolia. în totalitatea 
lor.

Dorința reciprocă de a întări și 
dezvolta .prietenia dintre cele două 
țări sț popoare, de a extinde conlu
crarea dintre ele a străbătut, de
altfel. ca un fir roșu convorbirile 
la nivel înalt, desfășurate într-o 
atmosferă de deplină înțelegere și 
stimă reciprocă. Ele au scos în e- 
vidență atît rezultatele pozitive ale 
eforturilor depuse în ultimii ani pen
tru dezvoltarea colaborării — ceea 
ce și-a gășit. între. altele, materia
lizare in realizarea, cu utilaje ro
mânești și asistentă. tehnică româ
nească. a unor obiective de mare 
însemnătate pentru economia națio
nală a tării prietene — cîț și po
sibilitățile sporite create, crin în
făptuirea programelor de dezvolta
re economico-socială ale României 
și Mongoliei, pentru intensificarea 
generală a acestei colaborări. Și 
tocmai voința de a valorifica mai 
eficient condițiile existente a con
stituit trăsătura specifică a convor
birilor la nivel înalt.

Această voință și-a găsit o stră
lucită întruchipare în Tratatul de 
prietenie și colaborare dintre cele 
două țări, document de mare în
semnătate principială și practică ce 
se constituie intr-un amplu pro
gram de acțiune pentru extinderea 
si. aprofundarea colaborării in cele 
mai variate domenii ale construcției 
socialiste, pe baza principiilor depli
nei egalități în drepturi, respectu
lui independentei și suveranității 
naționale, neamestecului in. treburi
le interne, avantajului reciproc, so
lidarității și întrajutorării tovără

șești — principii care reprezintă ga
ranția extinderii și amplificării re
lațiilor politice, economice, tehnico- 
știintifice și culturale româno- 
mongole. în același timp. înscriind 
obiectivele majore ale colaborării 
celor două țări pe planul politicii 
externe, Tratatul doblndește va
loarea unui important document 
internațional care îmbogățește mij
loacele de acțiune în lupta pentru 
pace, progres și o largă conlucrare 
între toate națiunile.

Dind o înaltă apreciere Tratatului, 
tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU 
arăta : „Tratatul de prietenie și co
laborare dintre Republica Socialistă 
România și Republica Populară 
Mongolă asigură un oadru larg și 
deschide noi perspective de întări
re și dezvoltare a bunelor relații ro
mâno-mongole, de intensificare a 
conlucrării politice, economice, teh- 
nioo-științifice. culturale și în alte 
domenii de activitate, in interesul și 
spre binele ambelor noastre po
poare. al desfășurării cu succes a 
construcției socialiste in cele două 
țări, precum și al cauzei generale 
a socialismului, progresului și păcii 
în lume".

La rîndul său, tovarășul 
YUMJAAGHIIN ȚEDENBAL subli
nia : „Acest document istoric nu nu
mai că sintetizează experiențele, de 
mai multi ani. ale colaborării noas
tre, ci și deschide perspective pen
tru dezvoltarea pe mai departe a re
lațiilor dintre cele două țări, crein- 
du-lc o bază politico-juridică trai
nică".

Pornindu-se de la nivelul atins în 
dezvoltarea colaborării pe plan eco
nomic — programul pe actualul 
cincinal prevede, cum se știe, o creș
tere cu 56 la sută a volumului 
schimburilor, față de perioada pre
cedentă de cinci ani — în cadrul 
convorbirilor s-a hotărât ca relațiile 
în acest domeniu, conlucrarea în 
producție și pe plan tehnico-științi- 
fic să fie dezvoltate șl mai puternic. 
Tocmai de aceea, după cum se arată 
în Comunicatul comun, organele gu
vernamentale din cele două țări vor 
acționa pentru încheierea unor do
cumente care să ridice colaborarea 
în aceste domenii Ia un nou nivel, să 
o așeze pe baze solide, de lungă 
durată.

în lumina înțelegerilor la nivel 
înalt, vor cunoaște, de asemenea, o 
nouă dezvoltare relațiile în dome
niul științei, culturii; învățământului, 
se vor extinde contactele pentru 
schimburi de experiență pe linie de 
partid. între organizațiile de masă 
și obștești. <x>nvenindu-se să se de
pună eforturi tot mai susținute in 
vederea unei mai bune cunoașteri 
reciproce a realizărilor și preocupă
rilor' celor două popoare, pentru în
tărirea prieteniei dintre ele.

Cum este firesc, cei doi conducă
tori de partid și de stat au efectuat 
un larg schimb de păreri asupra 
unor probleme internaționale de in
teres comun. Dialogul la nivel înalt 
a pus. astfel, in evidență Îngrijora
rea fată de intensificarea cursului 
spre confruntare și război, recrudes
cența politicii de forță și dictat, 
persistența vechilor focare de încor
dare și apariția altora noi și, mai 
ales, accentuarea fără precedent a 
cursei înarmărilor, subliniindu-se 
necesitatea de a se face totul pentru 
oprirea incordării pe plan mondial, 
pentru prevenirea unui dezastru nu
clear. în vederea reluării politicii de 
pace și colaborare. în acest , sens, 
convorbirile. au relevat, pe bună 
dreptate, Însemnătatea hotărîtoare 
pe care ar avea-o oprirea neîntîr- 
ziată a cursei înarmărilor, trecerea la 
măsuri practice de dezarmare, in 
primul rînd nucleară, arătîndu-se. o 
dată in plus, că- aceasta constituie 
problema centrală a epocii noastre.

în acest sens, în cursul dialogului 
de la București s-a stăruit in mod 
deosebit , asupra pericolelor grave 
generate de acumularea unor uriașe 
mijloace de distrugere pe continen
tul european, punîndu-se în lumină 
imperativul de a se opri amplasarea

de noi rachete nucleare pe continent, 
de a se reduce și elimina cele exis
tente. necesitatea realizării unui 
echilibru al forțelor la un nivel tot 
mai scăzut al înarmărilor. în strânsă 
legătură cu această problemă s-a 
acordat o însemnătate deosebită în
făptuirii securității și cooperării in 
Europa, subliniindu-se cerința ca 
reuniunea de la Madrid să se încheie 
cit mai curând cu un document sub
stanțial și echilibrat, ceea ce. desi
gur, ar avea efecte pozitive asupra 
ansamblului climatului politic mon
dial.

Trecînd în revistă situația atît de 
complexă și complicată din Orien
tul Mijlociu, cei doi conducători s-au 
pronunțat pentru soluționarea pe 
calea tratativelor a problemelor din 
această zonă, pentru realizarea unei 
păci globale, trainice și juste, prin 
retragerea trupelor israeliene din te
ritoriile arabe ocupate în urma răz
boiului din 1967. rezolvarea proble
mei poporului palestinian pe baza 
dreptului său la autodeterminare, in
clusiv la crearea unui stat palestinian 
propriu, asigurarea conviețuirii paș
nice a tuturor statelor din zonă. Re
afirmarea acestei necesități într-un 
moment cînd evenimentele din zonă 
au ajuns din. nou intr-o fază de încor
dare puternică prezintă, desigur, o 
certă însemnătate, după cum la fel 
de importante sînt și celelalte con
cluzii privind situația politică mon
dială.

Cerința încetării ostilităților mili
tare dintre Irak și Iran și soluțio
nării pașnice a problemelor dintre 
cele două țări ; reînnoirea sprijinu
lui fată de lupta R.P.D. Coreene 
pentru reunificarea pașnică a țării, 
fără nici un amestec din afară ; 
aprecierea pozitivă a negocierilor ce 
se desfășoară, prin intermediul
O. N.U., între Afganistan și Pakistan; 
necesitatea de a se depune eforturi 
pentru a se înlătura încordarea în 
Asia. Africa și America Latină și. în 
acest cadru, de a se înfăptui propune
rile privind transformarea Oceanului 
Indian într-o zonă a păcii; imperati
vul lichidării subdezvoltării și, în acest 
cadru, necesitatea lansării negocie
rilor globale „Nord“-„Sud“, a înche
ierii actualei sesiuni a U.N.C.T.A.D., 
de Ia Belgrad, cu rezultate con
crete ; reafirmarea solidarității cu 
lupta împotriva imperialismului, 
neocolonialismului și rasismului, 
pentru dreptul fiecărui popor de 
a-și făuri propriul destin ; in sfîrșit, 
sublinierea dreptului tuturor statelor, 
indiferent de mărime, de a participa 
la soluționarea problemelor com
plexe ale vieții internaționale — sînt 
tot atîtea alte aspecte importante ale 
actualității internaționale care au 
prilejuit convergența punctelor de 
vedere.

Se cuvine, de asemenea, a re
leva abordarea unor probleme 
ale , mișcării comuniste și mun
citorești internaționale, în aceas
tă ordine de idei P.C.R. și
P. P.R.M. . manifestîndu-și hotărîrea 
de a dezvolta, în continuare, legătu
rile de colaborare cu partidele co
muniste și muncitorești, de a contri
bui la întărirea unității lor pe baza 
principiilor egalității in drepturi, in
dependenței. respectului reciproc și 
neamestecului în treburile interne. 
Totodată, s-a relevat însemnătatea 
pe care o capătă in condițiile actua
le conlucrarea cu partidele socialiste 
și sociai-democrate. cu toate forțele 
progresiste, democratice. antiimpe- 
rialiste, în lupta pentru pace și 
dezarmare, pentru independentă și 
progres social.

Salutînd cu satisfacție rezultatele 
rodnice ale convorbirilor româno- 
mongole la nivel înalt, opinia publi
că din România nutrește convingerea 
că documentele încheiate, înțelegeri
le convenite vor impulsiona puternic 
ansamblul relațiilor de prietenie și 
colaborare dintre cele două partide, 
țări și popoare, in interesul reciproc, 
al cauzei generale a socialismului, 
păcii și conlucrării internaționale.

AI. CAMPEANU

ADDIS ABEBA

LUCRĂRILE REUNIUNII REGIONALE AFRICANE 
CONSACRATE ANULUI INTERNAȚIONAL 

AL TINERETULUI
Cuvîntul tovarășului Nicu Ceaușescu, 

președintele Comitetului Consultativ al O.N.U. 
pentru A.I.T.

ADDIS ABEBA 20 (Agerpres). — La 20 iunie, la Addis Abeba — 
Etiopia, au inceput lucrările reuniunii regionale africane consacrate Anu
lui Internațional al Tineretului, manifestare mondială care va avea loc 
in 1985 sub deviza „Participare, Dezvoltare, Pace".

Luind cuvîntul la ședința inaugu
rală a reuniunii, tovarășul Nicu 
Ceâușescu, președintele Comitetului 
Consultativ al O.N.U. pentru A.I.T., 
a subliniat că A.I.T. este conceput 
ca un eveniment de mare însemnă
tate, menit să ducă Ia activizarea 
forțelor tineretului, pentru partici
parea sa tot mai responsabilă la 
transformarea novatoare a societății 
contemporane.

Reuniunea regională africană are 
ca scop principal mobilizarea guver
nelor, a ansamblului factorilor cu 
preocupări și competențe în dome
niul tineretului, în intensificarea 
eforturilor pentru ameliorarea con
dițiilor actuale ale tinerei generații, 
pornind de la locul și rolul său în 
societate, de la afirmarea sa ca o 
puternică forță socială a progresu
lui, a luptei pentru edificarea unei 
lumi mai bune și mai drepte.

După ce a prezentat. contextul in
ternațional în care se desfășoară 
reuniunea regională, vorbitorul a re
levat că realitățile contemporane pun 
în lumină cu putere necesitatea ca 
tinăra generație să aibă o mai largă 
participare la eforturile popoarelor 
pentru lichidarea fenomenului ana
cronic al subdezvoltării, pentru re
ducerea și eliminarea decalajelor 
dintre țările sărace și țările bogate, 
pentru instaurarea unei noi ordini 
economice internaționale.

A fost evidențiată, de asemenea, 
necesitatea de a se acționa cu toată

★
TUNIS 20 (Agerpres). — Tova

rășul Nicu Ceaușescu. secretar al 
C.C. al U.T.C., care s-a aflat în vizită 
la Tunis, a avut intîlniri cu repre
zentanți ai presei tunisiene, cărora 
le-a acordat un interviu privind pre
ocupările tineretului din țara noastră, 
precum și acțiunile întreprinse de 
Comitetul Consultativ al O.N.U. pen
tru pregătirea Anului Internațional 
al Tineretului.

Tovarășul Nicu Ceaușescu s-a în
tâlnit cu un grup de tineri specia
liști tunisieni care au făcut studii
le universitare în țara noastră. La

fermitatea pentru împlinirea aspira
țiilor legitime ale tinerilor, pentru 
eliminarea unor stări de lucruri 
grave, cum sînt analfabetismul și 
șomajul, care reduc considerabil po
sibilitățile de dezvoltare și afirmare 
a unei mari părți a tineretului în 
diferite țări ale lumii.

înțelegînd cu maturitate marile 
imperative ale păcii și progresului, 
tineretul poate și trebuie să aibă o 
contribuție tot mai mare la efor
turile popoarelor orientate în direc
ția înfăptuirii dezarmării nucleare, 
a soluționării pe cale pașnică, prin 
tratative, a tuturor problemelor li
tigioase dintre state.

Președintele Comitetului Consulta
tiv al O.N.U. pentru A.I.T. a arătat 
că, prin recomandările pe care le 
vor adopta, reuniunile regionale sînt 
chemate să aducă o contribuție im
portantă la îmbunătățirea situației 
actuale și de perspectivă a tinerei 
generații, la sporirea preocupărilor 
O.N.U. în acest domeniu.

Vorbitorul a reliefat necesitatea 
examinării in continuare a propune
rilor privind elaborarea unui instru
ment internațional unitar, atotcu
prinzător, referitor la drepturile și 
responsabilitățile tineretului ; convo
carea, sub auspiciile Națiunilor Uni
te, a unei conferințe mondiale pri
vind tineretul ; crearea unui orga
nism al O.N.U. pentru problemele 
tineretului ; înființarea unui centru 
internațional de documentare și cer
cetare asupra tineretului.

★
sfârșitul întrevederii s-a dat citire 
unei telegrame de mulțumire adre
sate tovarășului Nicolae Ceaușescu. 
președintele Republicii Socialiste 
România. în telegramă se spune : 
„Avem onoarea ca, în numele a 
peste 130 de tineri tunisieni care au 
studiat in România, să exprimăm vii 
mulțumiri Excelenței Sale domnu
lui Nicolae Ceaușescu, președintele 
Republicii Socialiste România, ru- 
gîndu-1 să primească din partea 
noastră calde urări de sănătate și 
fericire".

Declarația reuniunii Ia nivel înalt
a C.E.E.

PENTRU PACE, ÎN FAVOAREA DEZARMĂRII j
Amplă manifestație la Paris

PARIS (Agerpres). — Mii de 
francezi au participat, duminică, la 
o amplă acțiune pentru pace. împo
triva armelor nucleare, desfășura
tă in pădurea Vincenne. la est de 
Paris. Manifestația pentru pace a 
fost organizată de Partidul Comu
nist Francez și „Comitetul celor 
100“ din care fac parte numeroși 
membri ai Partidului Socialist. în 
cadrul acțiunilor ce au avut loc în 
Franța în semn de protest față de 
armele nucleare.

Organizatorii manifestației apre
ciază că numărul participănților 
s-a ridicat la 500 000. Mii de per
soane au venit spre locul de întîl- 
nire purtînd pancarte pe care se 
afla scris „Iubesc: pacea ! Iubesc 
viața !“, „1983 nu trebuie să fie 
anul unor noi rachete". Au luat 
parte, de asemenea, delegații din

R.F.G.. Marea Britarue. Belgia, 
din Peninsula Scandinavă și din 
alte părți.

Apelul privind participarea Ia 
această acțiune s-a bucurat de 
sprijinul a 25 de organizații. Nu
meroase întilniri pregătitoare au 
avut loc in ultimele săptămîni în 
diverse regiuni ale țării. în Savoia, 
numeroși parlamentari, primari, 
consilieri generali, precum și me
dici, profesori, oameni politici, sin
dicaliști au semnat un apel pentru 
pace, cerind interzicerea totală a 
armamentelor nucleare. De aseme
nea. zeci, de personalități ale vieții 
culturale, artistice, sportive au 
chemat la inițierea de noi acțiuni 
in sprijinul păcii și dezarmării, sub 
deviza „Pentru o contribuție activă 
a Franței la problema dezarmării".

„Ziua de acțiune pentru dezarmare"
WASHINGTON 20 (Agerpres). - 

La inițiativa organizațiilor care mi
litează împotriva cursei înarmări
lor și pentru pace din Statele Uni
te, luni a fost marcată in această 
țară „Ziua de acțiune pentru 
dezarmare" — relatează agenția 
Associated Press. In New York și 
în alte 24 de state americane au 
fost organizate ample demonstrații 
împotriva înarmărilor nucleare, pen
tru dezarmare și pace, la care au 
luat parte reprezentanți ai celor 
mai variate categorii ale populației. 
Organizatorii acestei acțiuni au 
făcut cunoscut că această „Zi de 
acțiune pentru dezarmare" a fost 
marcată și în alte 14 țări de pe 
glob, în scopul de a se uni efor
turile partizanilor păcii la scara 
mondială în vederea opririi compe
tiției militare actuale, in special a 
cursei înarmărilor nucleare. O ca
racteristică a acestei acțiuni des
fășurate în S.U.A. o constituie, după

cum a precizat Tamara Thompson, 
din grupul de coordonare a mani
festărilor din cadrul „Zilei de ac
țiune pentru dezarmare", organiza
rea unor demonstrații și „pichete 
de vigilență" în fața principalelor 
laboratoare și baze militare de pe 
teritoriul S.U.A., în special în fața 
celor în care se fac cercetări sau 
experiențe cu cele mai moderne 
arme nucleare americane. Astfel, 
sînt programate demonstrații pentru 
această săptămînă în fața marelui 
laborator militar de la Livermore, 
din California, unde, între altele, se 
desfășoară cercetări pentru punerea 
la punct a rachetei nucleare stra
tegice „MX", în fața bazei aeriene 
Point Mugu, tot din California, unde 
sînt testate rachetele de croazieră, 
precum și în fața altor obiective 
militare, în care se desfășoară ac
tivități de punere la punct și dez
voltare a celor mai noi tipuri de 
arme de nimicire în masă ale 
S.U.A.

Opinii împotriva ampla
sării noilor rachete, pentru 
crearea unor zone de- 

nuclearizate în Europa
HAGA 20 (Agerpres). — Penitru 

momentul istoric actual, acțiunile 
de masă împotriva cursei înarmă
rilor atomice, a pericolului unei 
conflagrații nucleare au devenit 
un fenomen caracteristic, a subli
niat primul ministru al Suediei, 
Olof Palme, luind cuvîntul la cel 
de-al treilea congres „Medicii lu
mii pentru preîntâmpinarea unui 
război nuclear", care se desfășoară 
la Amsterdam. Medicii — a subli
niat vorbitorul — trebuie să joace 
un rol principal în mobilizarea 
mișcărilor de protest împotriva 
acumulării arsenalelor nucleare, să 
spulbere iluziile primejdioase des
pre posibilitatea de a supraviețui 
unui război nuclear. „O conflagra
ție termonucleară este o cale fără 
întoarcere", a spus Olof Palme.

Vorbind, Ia rîndul său de la tri
buna Congresului, . președintele 
Comisiei Bundestagului R.F.G. 
penitru problemele dezarmării și 
controlului asupra armamentelor, 
Egon Bahr, a declarat că este ca
tegoric împotriva amplasării de 
arme nucleare pe teritoriul țărilor 
care nu dețin asemenea arsenale. 
El s-a pronunțat în favoarea cre
ării unor zone denuclearizate în 
Europa.

Amiralul în retragere Noel Gai- 
ler, membru al conducerii „Comi
tetului american pentru înțelegere 
între Est șl Vest", a apreciat că în 
momentul de față este stringent 
necesar să fie înghețate arsenalele 
nucleare și să se instituie un mo
ratoriu asupra experimentării de 
noi tipuri de arme atomice. Opinia 
publică iubitoare de pace din 
S.U.A. — a spus el — consideră că 
în prezent este necesar mai mult 
ca oricînd să se facă totul pentru 
împiedicarea unui război termo
nuclear.

BONN 20 (Agerpres). — „Declara
ția ' solemnă cu privire la uniunea 
europeană"^ serpnată de cei zece șefi 
de stat și de guvern, participants la 
reuniunea Consiliului Comunității 
Economice vest-Europene de la 
Stuttgart, reafirmă angajamentul 
statelor membre ale Pieței comune 
„de a progresa pe calea unei uniuni 
tot mai strînse intre popoarele și 
statele C.E.E." — transmite agenția 
France Presse. în acest scop, decla
rația stabilește trei obiective funda
mentale : întărirea și continuarea 
dezvoltării C.E.E.. care constituie 
nucleul uniunii ; întărirea cooperării 
politice între „cei zece", astfel încît 
aceștia să poată angaja acțiuni co
mune in domenii economice și poli
tice internaționale, inclusiv ale 
securității, fără a implica însă pro
blemele propriu-zise legate de apă
rare ; dezvoltarea a noi forme de 
cooperare, in special în domeniile 
legislativ, cultural și al luptei împo
triva delincventei internaționale.

Șefii de stat și de guvern ai 
C.E.E. au subliniat, de asemenea, 
însemnătatea anumitor orientări po
litice ce ar urma să fie puse în 
practică : o strategie economică 
globală pentru combaterea șomaju
lui și inflației. întărirea sistemului 
monetar vest-european. inițierea de 
acțiuni în favoarea țărilor măi puțin 
bogate din C.E.E. și dezvoltarea unei 
strategii. industriale în cadrul Pieței 
comune.

în ce privește procedura de vot a 
i
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Anihilarea unui grup 
de contrarevoluționari 

somoziști
MANAGUA 20 (Agerpres). — Un 

grup de treisprezece contrarevoluțio
nari somoziști care au pătruns pe 
teritoriul Nicaraguei. în regiunea 
Jinotega din nordul țării, cu scopul 
declarat de a lupta pentru răsturna
rea Juntei Guvernului, de Recon
strucție Națională, a fpsit anihilat în 
cursuil unui schimb de focuri de 
către forțele armate sandiniste . — 
transmite agenția Prensa Latina. 
Zona unde s-au desfășurat ostilități
le se afla chiar la granița cu Hon
durasul, de unde contrarevoluțio
narii somoziști primeau sprijin lo
gistic.

ORIENTUL MIJLOCIU
DAMASC 20 (Agerpres). — Sub 

conducerea lui Yasser Arafat, pre
ședintele Comitetului Executiv al 
Organizației pentru Eliberarea Pa
lestinei (O.E.P.). la Damasc se des
fășoară lucrările Comitetului Cen
tral al organizației „Al Fatah", in
formează agenția France Presse, 
citind agenția W.A.F.A. în cadrul 
dezbaterilor de duminică au fost 
examinate îndeosebi relațiile inter- 
palesținiene.

BEIRUT 20 (Agerpres). — Luni au 
fost înregistrate tiruri de artilerie și 
rachete între milițiile rivale în re
giunea muntoasă Aley, situată la est 
de Beirut, informează agențiile in
ternaționale de presă.

BEIRUT 20 (Agerpres) — într-o 
declarație publicată în cotidianul li
banez „El Safir", Selim Al-Hoss, fost 
prim-ministru al Libanului, a lan
sat un apel pentru adoptarea de mă
suri care să ducă la eșecul politicii 
„învingători și învinși", impusă de 
ocupația israeliană.

Sesiunea Adunării Naționale 
a Reprezentanților Populari a R. P. Chineze

BEIJING 20 — Trimisul Agerpres 
Mircea S. Ionescu transmite : Luni 
după-amiază, în cadrul lucrărilor 
primei sesiuni a celei de-a VI-a le
gislaturi a Adunării Naționale a Re
prezentanților Populari a R.P. Chi
neze. au fost aleși membrii Consi
liului de Stat (guvernul) și ai Co
misiei Militare Centrale, precum și 
președintele Curții Populare Supre
me și procurorul general al Procu
raturii Populare Supreme.

La propunerea premierului Con
siliului de Stat. Zhao Ziyang, au 
fost aleși următorii patru vicepre- 
mieri al Consiliului de Stat — Wan 
Li. Yao Yilin, care își păstrează 
funcțiile. Li Peng și Tian Jiyun, 
zece consilieri de stat, un secretar 
general — Tian Jiyun și 44 de mi
niștri.

Ministru al afacerilor externe a 
fost reales Wu Xueqian, iar ministru 
al apărării naționale — Zhang 
Aiping. ambii fiind și consilieri de 
stat.

La propunerea președintelui Co
misiei Militare Centrale. Deng 
Xiaoping, au fost aleși patru vice
președinți ai acestei comisii — Ye 
Jianying, Xu Xiangqian, Nie Rong- 
zhen și Yang Shangkun, precum și 
patru membri — Yu Qiuli, Yang 
Dezhi. Zhang , Aiping și Hong 
Xuezhi.

în funcția de președinte al Curții 
Populare Supreme a fost ales Zheng 
Tianxiang, iar in cea de procuror 
general al Procuraturii Populare Su
preme’— Yang Yichen.

Lucrările sesiunii se vor încheia 
marți.

U.N.C.T.A.D. —VI

Negocieri în problemele concrete, 
în comisiile de lucru

BELGRAD 20. — Trimisul Agerpres, Ilie Șerbănescu, transmite : Odată 
cu încheierea dezbaterilor generale, lucrările celei de-a VI-a sesiuni a 
Conferinței Națiunilor Unite pentru Comerț și Dezvoltare (U.N.C.T.A.D.) 
se concentrează asupra negocierilor in problemele concrete, care se des
fășoară in cadrul celor patru comisii de lucru : Comisia pentru produse 
de bază, Comisia pentru comerțul internațional de mărfuri și servicii, 
Comisia pentru problemele monetar-financiare șl Comisia pentru trans
ferul de tehnologii, transporturile maritime, problemele specifice ale 
țărilor în curs de dezvoltare insulare sau fără litoral, cooperarea econo
mică dintre țări cu sisteme sociale diferite, cooperarea economică dintre 
țările in curs de dezvoltare, asistența pentru mișcările de eliberare recu
noscute de organizațiile interguvernamentale regionale, precum și pentru 
aspecte instituționale.

Un grup special de lucru analizea
ză progresele realizate in aplicarea 
programului substanțial de acțiune 
în favoarea țărilor cel mai puțin dez
voltate — problematică ce urmează 
6ă fie dezbătută în plenul sesiunii.

Totodată, un grup de lucru este în
sărcinat cu pregătirea documentelor 
privind evaluarea situației economice 
mondiale, în vederea formulării unor 
aprecieri comune asupra acestei si
tuații și identificării măsurilor ce 
se impun pentru stimularea relansării 
economice.

în condițiile in care, pînă acum, nu 
au fost obținute rezultate semnifica
tive în negocierile din comitete asu
pra problemelor de substanță, săptă- 
mina în curs este considerată hotări- 
toare pentru însuși bilanțul final al 
sesiunii. Așa cum sublinia reprezen
tantul ..Grupului celor 77", la înche
ierea dezbaterilor generale, țările în 
curs de dezvoltare sînt îngrijorate 
de lipsa de progrese de pînă acum, 
dar speră ca spiritului de cooperare 
cu care au venit la sesiune și căruia 
îi irămin credincioase in continuare 
să i se asocieze și țările dezvoltate, în 
scopul folosirii prilejului pe care

U.N.C.T.A.D.-VI il oferă în vederea 
adoptării de măsuri concrete pentru 
depășirea dificultăților din economia 
mondială și asigurarea dezvoltării 
globale pe termen lung. în interesul 
comun. .y\.

înainte de încheierea dezba;vrilor 
generale, „Grupul celor 77“ a intro
dus. in plenul sesiunii, un proiect 
de rezoluție care prevede ca organis
mul U.N.C.T.A.D., Consiliul pentru 
comerț și dezvoltare, să se întru
nească la nivel ministerial, din doi 
in doi ani. începind din a doua jumă
tate a anului 1984, pentru consultări 
in problemele și politicile din dome
niile produselor primare, comerțului, 
monetar și financiar, in alte domenii 
ale dezvoltării, precum și in ce pri
vește principiile, regulile și practi
cile din relațiile economice interna
ționale și influentele lor asupra eco
nomiei țărilor în curs de dezvoltare. 
Proiectul .de rezoluție prevede ca. în 
cadrul primei întruniri, să se anali
zeze progresele obținute în aplicarea 
măsurilor ce ar urma 6ă fie adoptate 
la cea de-a VI-a sesiune a 
U.N.C.T.A.D.

BERLIN
Consiliului. Ministerial, Franța,, Gre
cia și' Dariemârța ’’âu dat publîci't'ă’țn' 
o dȘclâra.țip Țseparâtă, in..„.care', 
reamintesc atașamentul lor față de 
principiul potrivit căruia, atunci cînd 
un stat membru apreciază că inte
resele sale vitale sînt în joc. el 
poate cere ca adoptarea de decizii 
să respecte principiul unanimității 
— adaugă France Presse.

★
Ministrul afacerilor externe al Re

publicii Federale Germania. Hans- 
Dietrich Genscher, președinte în 
exercițiu al Consiliului Ministerial 
al Pieței comune, a avut. luni, la 
Bonn convorbiri cu omologii săi 
spaniol și portughez, Fernando Mo
ran și Jaime Gama.

După cum relevă agenția United 
Press International. Genscher le-a 
dat explicații, interlocutorilor săi de 
ce șefii de stat si de guvern ai „celor 
zece". întruniți la Stuttgart (R.F.G.), 
nu au stabilit, cum fusese preconi
zat, data intrării celor două țări ibe
rice în Piața . comună. Principala 
cauză a nediscutării acestei proble
me. a spus ministrul vest-german, 
a fost lipsa de timp.. determinată de 
discuțiile dintre „cei zece" pe mar
ginea cererii Marii Britanii de a i se 
reduce substanțial contribuția finan
ciară la bugetul comunitar.

Ministrul spaniol și-a exprimat 
dezaprobarea față de tergiversarea 
stabilirii termenului de intrare a 
țării sale în C.E.E., precizează agen
ția Citată.

I Ihtilnire a âdjuncților miniștrilor afacerilor externe 
! ai statelor participante la Tratatul de la Varșovia
BERLIN 20 (Agerpres). — La 20 

iunie, la Berlin 6-a desfășurat o in- 
tîlnire a âdjuncților miniștrilor afa
cerilor externe ai statelor partici
pante la Tratatul de la Varșovia, la 
care a avut loc un schimb de păreri 
si informații asupra unor probleme 
actuale privind promovarea inițiati

velor conținute în Declarația politi
că de la Praga din ianuarie 1983. în- 
tilnirea a fost deschisă de Oskar Fi
scher, ministrul afacerilor externe al 
R.D.G. Din partea Republicii Socia
liste România a participat Constan
tin Oancea. adjunct al ministrului 
afacerilor externe.

LENINGRAD
Ședința Comisiei permanente a C.A.E.R. 

pentru colaborare în domeniul metalurgiei 
neferoase

MOSCOVA 20 (Agerpres) — La și produse ale metalurgiei neferoase. 
Leningrad s-au desfășurat lucrările Au fost, de asemenea, analizate re-
celei de-a 58-a ședințe a Comisiei 
permanente a C.A.E.R. pentru co
laborare în domeniul metalurgiei 
neferoase, la care au luat parte de
legații din țările membre ale 
C.A.E.R. și R.S.F.I.

Comisia a examinat stadiul reali
zării acțiunilor cuprinse in progra
mele speciale de colaborare pe ter
men lung privind cooperarea în a- 
sigurarea necesarului țărilor mem
bre ale C.A.E.R. de materii prime

zultatele colaborării in cadrul unor 
convenții de specializare si coope
rare' in producția de utilaje miniere 
pentru metalurgia neferoasă, se
mifabricate neferoase și materiale 
semiconductoare. metale neferoase 
de înaltă puritate și cu proprietăți 
fizice deosebite. S-au adoptat mă
suri pentru elaborarea de noi pro
puneri de specializare și cooperare 
în producție pe o perioadă de 7—10 
ani.

pe scurt
AGENȚIILE DE PRESA

ELEMENTE EXTREMISTE DE 
DREAPTA AU ATACAT MAI 
MULTE SEDII DIN ROMA ALE 
P.C. ITALIAN cu sticle conținind 
substanțe inflama’nte. relatează 
agenția T.A.S.S. Au fost, de aseme
nea. atacați tineri comuniști care 
lipeau afișe electorale pentru scru
tinul de la 26—27 iunie.

DEFICITUL COMERȚULUI EX
TERIOR AL FRANȚEI s-a ridicat 
la 7,7 miliarde franci francezi. în 
luna mai, față de 1,5 miliarde 
franci in aprilie. De la începutul 
anului, deficitul cumulat atinge 
32,2 miliarde franci, informează 
agenția France Presse. Principala 
cauză a acestui deficit, menționea
ză experții. constă în creșterea va
lorii importurilor îndeosebi 
majorarea facturii petroliere.

NEGOCIERILE PRIVIND BAZE
LE AMERICANE DIN GRECIA. 
Primul ministru al Greciei. An
dreas Papandreu, a anunțat că gu
vernul său ar putea întreprinde o 
acțiune unilaterală in sensul închi
derii bazelor militare americane de 
pe solul grecesc dacă negocierile in 
curs nu înregistrează progrese — 
informează agențiile Associated 
Press și France Presse. Pe de altă 
parte, agențiile citate reamintesc 
că negociatorul american Reginald 
Bartholomew a plecat, sîmbătă, la 
Washington pentru consultări cu 
guvernul american.

GREVA MEDICILOR
RAEL. Primul ministru israelian, 
Menahem Begin, i-a convocat luni 
pe miniștrii finanțelor- și sănătății, 
pentru a examina modalitățile de 
reluare a negocierilor cu reprezen
tanții sindicatului lucrătorilor sa
nitari din Israel. Aceasta constituie 
o încercare a premierului israelian 
de â pune capăt amplei acțiuni re
vendicative a medicilor care du
rează. cu intermitente, de aproxi
mativ patru luni. Greviștii 
îmbunătățirea condițiilor de 
și de muncă.

INUNDAȚII ȘI... SECETA
prin

MALAYEZIA, INDONEZIA 
1 THAILANDA AU HOTĂRÎT

FIINȚAREA UNEI ASOCIAȚII A 
ȚĂRILOR PRODUCĂTOARE DE 

I COSITOR (A.T.P.C.), documentul 
respectiv fiind semnat la Bangkok 

Ide miniștrii resurselor naturale din 
cele trei state asiatice. Intr-un co
municat dat publicității se sublinia- 

Iză dorința celor trei țări de a coo
pera în apărarea intereselor lor, 
în calitate de producătoare de co
sitor. Sînt invitate, totodată, și alte 
state producătoare să adere la 

| această asociație. Cele trei țări 
realizează împreună 73,63 la sută 

Ldin producția de cositor pe plan 
mondial.

Seceta din unele regiuni și ploi
le abundente din alte zone ale 
America Latine au pricinuit moar
tea a sute de persoane și uriașe 
daune materiale, se arată intr-un 
studiu elaborat de experți brazilieni 
și citat de agenția A.P. In Argen
tina, nivelul precipitațiilor a fost 
cu peste 300 la sută mai mare decit 
limitele normale. Situația a fost re
lativ asemănătoare in Paraguay șt 
in sudul Braziliei. Ca urmare a 
ploilor abundente, marile fluvii 
și-au sporit debitul, provocind 
inundații : in Argentina, peste 
200 000 de persoane au fost evacua
te din șase provincii, iar in Para
guay 50 000 de persoane și-au pă
răsit locuințele din calea apelor 
fluviului Parana. In Argentina, dau
nele materiale sint estimate la circa

cer 
viată

Bro
se ridică la peste

1 miliard dolari, iar in sudul 
ziliei acestea 
350 000 dolari.

Pe de altă parte, regiunea nordică 
a Braziliei, zone din Bolivia și din 
Republica Peru sint serios afectate 
de secetă, care a pricinuit pagube 
în special crescătorilor de animale.

Asupra Boliviei s-a abătut cea 
mai mare secetă din ultimii 158 de 
ani, distrugind recoltele celor 1,5 
milioane de gospodării țărănești șl 
șeptelul.

Pe de altă parte, din Madrid se 
anunță că, in mai multe regiuni din 
Spania, mercurul termometrului în
registrează plus 48 de grade Cel
sius. In provincia Saragosa, dato
rită secetei, izvoarele de apă pota
bilă au secat.
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