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Sub președinția tovarășului Nicolae Ceaușescu

ȘEDINȚA COMITETULUI POLITIC 
EXECUTIV AL C. C. AL P. C. R.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, președintele Frontului Democrației și Unității Socialiste, a primit, marți, pe Julio Cesar Trujillo, directorul național al Partidului Democrația Populară — Uniunea Democrat-Creștină din Ecuador, care efectuează o vizită in tara noastră, la invitația Consiliului Național al F.D.U.S.La convorbire au participat tovarășii Iosif Uglar și Mihai Burcă, vicepreședinți ai Consiliului Național al F.D.U.S.Oaspetele a mulțumit pentru întrevederea,, acordată și a transmis tovarășului Nicolae Ceaușescu un salut călduros și cele mai bune urări din partea președintelui Ecuadorului, Osvaldo Hurtado Larrea.Exprimîndu-și satisfacția pentru posibilitatea de a vizita România, de a avea un schimb de opinii cu conducătorul partidului și statului nostru, el a avut cuvinte de înaltă apreciere față de remarcabilele succese ale poporului român în dezvoltarea social- economică a țării.

Mulțumind pentru sentimentele exprimate, tovarășul Nicolae Ceaușescu a rugat ^ă se transmită președintelui Larrea un cordial salut și cele mai bune urări.în cursul întrevederii au fost evocate cu satisfacție bunele relații existente între cele două țări, mani- festîndu-se dorința ca aceste raporturi să se amplifice în continuare, in folosul ambelor state și popoare, al cauzei păcii, securității și colaborării internaționale.Schimbul de vederi în probleme ale situației internaționale a scos in evidență Îngrijorarea față de agravarea’climatului politic mondial, caracterizat prin persistenta tensiunii în relațiile dintre state, necesitatea întăririi solidarității și colaborării dintre partidele comuniste, socialiste, social-democrate, dintre toate forțele progresiste, antiimperialiste în lupta pentru reluarea și continuarea politicii de destindere, bazată pe respectul independenței și suveranității naționale, egalității' în drepturi, neamestecului în treburile interne, nereourgerii la forță sau la amenințarea cu forța.

De ambele părți s-a exprimat necesitatea .soluționării pe cale politică. prin tratative, a stărilor de încordare și conflict din diferite zone ale lumii, a încetării oricărei intervenții străine, recunoașterii dreptului fiecărui popor la dezvoltare liberă și independentă.In timpul convorbirii s-a subliniat că problema fundamentală a zilelor noastre o constituie oprirea cursei înarmărilor, trecerea la măsuri efective de dezarmare, și în primul rind de dezarmare nucleară, menționîn- du-se rolul important al acțiunilor de masă, al tuturor inițiativelor în favoarea eliminării pericolelor de război, edificării unui climat de pace, încredere și conlucrare între națiuni.Totodată, a fost subliniată necesitatea întăririi colaborării și solidarității țărilor în cura de dezvoltare pentru înfăptuirea noii ordini economice internaționale, pentru asigurarea progresului economico-social al tuturor popoarelor, și îndeosebi al celor rămase în urmă.întrevederea s-a desfășurat într-o atmosferă cordială, prietenească.
Sub președinția tovarășului Nicolae 

Ceaușescu, secretar general al Partidului 
Comunist Român, a avut loc, marți,-21 iunie, 
ședința Comitetului Politic Executiv al C.C. 
al P.C.R.

Au participat, ca invitați, membri ai gu
vernului, cadre de conducere din ministere 
și instituții centrale, specialiști din diferite 
domenii de activitate.

La primul punct al ordinii de zi, Comite
tul Politic Executiv a dezbătut și aprobat 
Raportul cu privire la proiectul planului 
național unic de dezvoltare economico-so- 
cială a Republicii Socialiste România pe 
anii 1984—1985.

Comitetul Politic Executiv a subliniat că 
propunerile referitoare la dezvoltarea eco- 
nomico-socială pe ultimii doi ani ai cinci
nalului au fost elaborate sub îndrumarea 
diret/f, a tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
care & orientat lucrările de fundamentare a 
planului în direcțiile determinante pentru 
înfăptuirea neabătută a liotărîrilor Con
gresului al XII-lea și Conferinței Naționale 
ale partidului.

Analizînd prevederile de plan, Comitetul 
Politic Executiv a evidențiat rolul hotărîtor 
al tovarășului Nicolae Ceaușescu în stabili
rea și înfăptuirea întregii politici a partidu
lui și statului, pentru creșterea continuă a 
forțelor de producție și dezvoltarea intensi
vă a economiei naționale, pentru gospodări
rea judicioasă a tuturor resurselor materia
le și financiare ale țării, în vederea sporirii 
susținute a venitului național și ridicării 
permanente, pe această bază, a nivelului de 
trai al întregului popor.

Potrivit proiectului de plan, producția in
dustrială urmează să sporească în 1984 și 
1985 într-un ritm mult mai înalt decît în 
primii doi ani ai cincinalului, astfel ca pe 
întreaga perioadă 1981—1985 ritmul mediu 
anual de creștere să fie de 11,8 la sută la 
producția netă și de 6,9 la sută la producția- 
marfă.

în domeniul agriculturii și industriei ali
mentare prevederile actuale au în vedere 
măsurile stabilite prin Programul de auto- 
aprovizionare teritorială și sarcinile re
zultate din programele suplimentare apro
bate de conducerea partidului și statului.

în ceea ce privește investițiile, prevederi
le de plan pe anii 1984 și 1985 asigură con
tinuarea eforturilor pentru terminarea cu 
prior’tate a obiectivelor care contribuie la 
dezv tarea bazei proprii de materii prime 
și en. rgetice, la sporirea exporturilor și re
ducerea importurilor, precum și la intensi
ficarea valorificării materialelor recupera
bile și refolosibile.

A fost evidențiat faptul că, în concordan
ță cu creșterea producției și cu reducerea 
prevăzută a cheltuielilor materiale în pro
dusul social, venitul național urmează să 
sporească, pe întreaga perioadă 1981—1985, 
într-un ritm mediu anual de 9,8 la sută.

în domeniul nivelului de trai s-a mențio
nat că propunerile de plan reflectă preocu
parea constantă a partidului și statului, a 
tovărășului Nicolae Ceaușescu pentru crea
rea tuturor condițiilor de creștere perma
nentă a bunăstării materiale și spirituale a 
întregului popor. în acest sens, s-a apreciat 
că prevederile pentru 1984 și 1985 asigură 
majorarea veniturilor populației, îmbunătă
țirea aprovizionării cu mărfuri și servicii, 
continuarea programului construcției de lo
cuințe.

Subliniind că prevederile de plan pe anii 
1984—1985 trebuie considerate ca minime, 
că există încă mari rezerve pentru depăși
rea acestora, Comitetul Politic Executiv a 
cerut ministerelor și organelor economice 
centrale să ia toate măsurile în vederea fo
losirii cît mai bune a capacităților de pro
ducție, a întreținerii și efectuării la timp și 
în bune condiții a reparațiilor mașinilor 
și utilajelor, a funcționării acestora la para
metrii proiectați, astfel încît să se asigure 
realizarea ritmică a planului, să sporească 
într-o proporție mai mare producția la mia 
de lei fonduri fixe, să se asigure în toate ra
murile economici naționale creșterea gra
dului de valorificare a materiilor prime și 
materialelor.

S-a subliniat că un factor hotărîtor îl con
stituie creșterea mai accentuată a producti
vității muncii și, în acest sens, s-a stabilit să 
fie introduși indicatori fizici de productivi
tate în toate ramurile^ economiei naționale, 
inclusiv în construcții și agricultură.

In același timp, s-a indicat ministerelor, 
centralelor, întreprinderilor să pună în con
tinuare un accent sporit pe problemele de 
calitate, de ridicare a nivelului tehnic al 
producției și creștere a fiabilității produse
lor, pe reducerea cheltuielilor materiale și a 
costurilor de fabricație, în vederea sporirii 
generale a eficienței economice.

S-a stabilit ca fiecare minister să anali
zeze și să clarifice într-un timp cît mai 
scurt toate problemele legate de asigurarea 
îndeplinirii în bune condiții a planului pe 
următorii doi ani ai cincinalului și să elabo
reze programe concrete de măsuri, care să 
fie dezbătute, împreună cu prevederile de 
plan, în adunările generale ale oamenilor 
muncii din toate ramurile economiei națio
nale.

Totodată, Comitetul Politic Executiv a 

trasat ca sarcină guvernului, ministerelor, 
centralelor industriale și unităților econo
mice ca în perioada imediat următoare să ia 
măsuri hotărîte în vederea contractării pro
ducției anului viitor pentru piața internă și, 
îndeosebi, la export. S-a indicat, de aseme
nea, ca Ministerul Aprovizionării Tehnico- 
Materiale și Controlului Gospodăririi Fondu
rilor Fixe, împreună cu celelalte ministere 
economice, să definitiveze programul de a- 
provizionare tehnico-materială pentru anul 
1984, inclusiv în ceea ce privește recupera
rea, recondiționarea și refolosirea materiale
lor. In același timp, s-a cerut Consiliului Na
țional pentru Știință și Tehnologie ca, îm
preună cu ministerele economice, să defini
tiveze programele de cercetare, asimilare, 
modernizarea produselor și tehnologiilor, 
care urmează să fie aplicate în producție în 
cursul anului viitor.

Aprobînd în unanimitate proiectul de plan, 
Comitetul Politic Executiv a stabilit ca aces
ta, cu îmbunătățirile ce vor fi aduse, să fie 
dezbătut într-o plenară a Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist Român.

In continuare, Comitetul Politic Executiv 
a examinat și aprobat măsurile referitoare 
la aplicarea Programului privind retribuirea 
muncii și repartiția veniturilor oamenilor 
muncii.

Comitetul Politic Executiv a relevat că 
acest important program, elaborat sub în
drumarea directă a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, adoptat de Plenara C.C. al P.C.R. 
din martie 1983 și îmbunătățit pe baza pro
punerilor făcute de oamenii muncii, în ca
drul dezbaterii publice, cuprinde, în această 
formă, măsuri menite să asigure aplicarea 
liotărîrilor Conferinței Naționale a partidu
lui în domeniul retribuirii muncii și reparti
ției veniturilor oamenilor muncii, creșterea 
permanentă a bunăstării materiale și spiri
tuale a întregului popor, țelul suprem al po
liticii partidului, al orînduirii noastre so
cialiste.

S-a subliniat că dezvoltarea puternică a 
forțelor de producție, extinderea și moder
nizarea continuă a bazei tehnico-materiale a 
economiei în anii construcției socialiste, în
deosebi în etapa inaugurată de Congresul al 
IX-lea al partidului, creșterea în ritm susți
nut a producției industriale și agricole, a 
productivității muncii și sporirea, pe această 
cale, a venitului național au creat condițiile 
necesare pentru ridicarea, pe o treaptă su
perioară, a activității economico-sociale, a 
nivelului de trai al întregului popor.

Comitetul Politic Executiv a stabilit, po
trivit Programului de aplicare a liotărîrilor 
Conferinței Naționale a partidului în dome
niul retribuirii muncii și repartiției venitu
rilor oamenilor muncii, o nouă majorare a 
retribuției tuturor categoriilor de personal 
muncitor din economie, începînd cu septem
brie 1983, în mod eșalonat, pe ramuri și ac
tivități. La încheierea acestei acțiuni, în pri
ma jumătate a anului 1984, retribuția reală 
va fi cu 5 la sută mai mare față de media 
anului 1980.

Aprobînd Programul de creștere a retri
buției și a altor venituri realizate prin 
muncă, precum și a pensiilor de asigurări 
sociale, în anii 1983—1985, Comitetul Politic 
Executiv și-a exprimat convingerea că im
portantele măsuri de sporire a veniturilor 
oamenilor muncii vor mobiliza și mai pu
ternic întregul personal muncitor, în vede
rea gospodăririi cît mai judicioase a mijloa
celor materiale și financiare încredințate, 
îndeplinirii integrale a sarcinilor de plan pe 
anul 1983 și pe întregul cincinal, a sporirii 
exportului, ridicării calității și eficienței în 
întreaga economie națională și creșterii, pe 
această bază, a venitului național — singura 
sursă care asigură fondurile necesare pentru 
dezvoltarea generală a societății și îmbună
tățirea continuă a nivelului de trai al oame
nilor muncii.

Comitetul Politic Executiv a subliniat ne
cesitatea de a se asigura acoperirea în între
gime a fondurilor necesare creșterii prevă
zute a retribuțiilor pe seama sporirii mai 
accentuate a productivității muncii. In 
toate ramurile economiei naționale creșterea 
productivității muncii trebuie să fie mai 
mare decît cea a retribuției, în așa fel încît 
pe această bază să se asigure, în afara fon
durilor necesare majorării retribuției, și 
acoperirea altor cheltuieli generale ale sta
tului.

în legătură cu raportul privind îndeplini
rea consumurilor normate de materii prime, 
materiale, combustibili, energie electrică și 
a normativelor de valorificare în primul tri
mestru al anului 1983, Comitetul Politic 
Executiv a stabilit ca el să fie dezbătut și 
analizat în cadrul guvernului, asigurîndu-se 
în continuare măsuri ferme de reducere a 
consumurilor specifice de materiale, com
bustibili și energie electrică, pe baza repro- 
iectării și tipizării produselor, a perfecționă
rii tehnologiilor de fabricație, diminuă
rii pierderilor în procesele de prelucrare și 
creșterii randamentelor energetice, îndeosebi 
la instalațiile mari consumatoare de ener
gie, recuperării și valorificării resurselor re
folosibile în economie. S-a cerut ministere
lor, centralelor și întreprinderilor, organe
lor și organizațiilor de partid să acționeze 
cu toată răspunderea pentru aplicarea fermă 

a indicațiilor date de conducerea partidului 
privind reducerea continuă a consumurilor 
industriale de orice fel.

în continuare, Comitetul Politic Executiv 
a dezbătut un raport cu privire la modul în 
care se înfăptuiește Programul de autocon- 
ducere și autoaprovizionare și a stabilit mă
surile care se impun în vederea asigurării, 
în continuare, a unei bune aprovizionări a 
populației cu produse agroalimentare și bu
nuri industriale de consum.

Comitetul Politic Executiv a examinat și 
aprobat programul cu privire la selecționa
rea, pregătirea și promovarea femeilor în 
funcții de conducere pe perioada actualului 
cincinal. S-a apreciat că, pe baza liotărîrilor 
Congresului al XII-lea al Partidului Comu
nist Român, a indicațiilor tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, organele și organizațiile 
de partid s-au preocupat în mod susținut 
de înfăptuirea politicii de cadre a partidului 
nostru, acordind o atenție sporită asigurării 
unei compoziții corespunzătoare a cadrelor, 
promovării în diferite funcții de conducere 
a unui însemnat număr de femei, cu o bună 
pregătire politică și profesională, cu aptitu
dini organizatorice, care reușesc să-și înde
plinească atribuțiile încredințate.

Avînd în vedere locul și rolul tot mai în
semnat al femeii în societatea noastră, Co
mitetul Politic Executiv a cerut conduceri
lor ministerelor și celorlalte instituții centra
le să asigure ca, în perioada următoare, pînă 
la viitorul Congres al partidului, ponderea 
femeilor în totalul funcțiilor de conducere 
să crească simțitor, ajungînd în 1985 la 27 
la sută, față de 6 la sută cît este în prezent. 
S-a indicat, de asemenea, birourilor comite
telor județene de partid să ia toate măsurile 
ca, la nivelul centralelor și întreprinderilor, 
al unităților agricole, instituțiilor, ponderea 
femeilor să reprezinte, în totalul funcțiilor 
de conducere, peste 30 la șută, față de 14,4 
la sută cît este în prezent.

In cadrul ședinței, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a informat despre vizita de prie
tenie efectuată recent în țara noastră de pre
ședintele Republicii Arabe Egipt, ’ Mohamed 
Hosni Mubarak.

Comitetul Politic Executiv a luat cunoș
tință cu satisfacție de rezultatele rodnice ale 
convorbirilor dintre cei doi șefi de stat, con- 
siderînd că ele se înscriu ca o nouă contri
buție de seamă la extinderea și aprofunda
rea raporturilor de prietenie și colaborare 
româno-egiptene, pe plan politic, economic, 
cultural, tehnico-științific și în alte domenii 
de activitate, în folosul celor două țări și 
popoare, al cauzei destinderii, colaborării și 
păcii în lume.

A fost reliefată importanța schimbului de 
păreri dintre președinții Nicolae Ceaușescu 
și Mohamed Hosni Mubarak asupra situației 
internaționale, care a relevat, încă o dată, 
atenția deosebită pe care România și Egip
tul o acordă situației din Orientul Mijlociu. 
Comitetul Politic Executiv a evidențiat în
semnătatea punctelor de vedere exprimate 
de cei doi șefi de stat cu privire la necesi
tatea intensificării acțiunilor politice și di
plomatice pentru reglementarea globală, 
justă și durabilă, a problemelor din zonă, 
pentru realizarea păcii, bazate pe retragerea 
Israelului din teritoriile arabe ocupate în 
urma războiului din 1967, pe recunoașterea 
drepturilor inalienabile ale poporului pales
tinian la autodeterminare, la constituirea 
unui stat palestinian independent, pe instau
rarea în Orientul Mijlociu a unor relații care 
să asigure conviețuirea pașnică a tuturor 
statelor din regiune.

Aprobînd în unanimitate înțelegerile și 
concluziile la care s-a ajuns cu prilejul aces
tei noi întîlniri la nivel înalt, Comitetul Po
litic Executiv a stabilit măsuri pentru în
tărirea continuă a conlucrării prietenești 
româno-egiptene.

în continuare, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a prezentat o informare asupra 
vizitei oficiale de prietenie pe care a efec
tuat-o în țara noastră, în perioada 14—17 
iunie, delegația de partid și de stat a R.P. 
Mongole, condusă de tovarășul Yumjaaghiin 
Țedenbal, secretar general al Comitetului 
Central al Partidului Popular Revoluționar 
Mongol, președintele Prezidiului Marelui 
Hural Popular al Republicii Populare Mon
gole.

Comitetul Politic Executiv a dat o deose
bită apreciere noului dialog la nivel înalt, 
care a pus în evidență voința comună de a 
extinde și mai mult bunele relații roniâno- 
mongole, hotărîre ce și-a găsit o pregnantă 
expresie în importantele înțelegeri și docu
mente convenite în timpul vizitgi. în acest 
sens, Comitetul Politic Executiv a relevat 
însemnătatea Tratatului de prietenie și co
laborare dintre Republica Socialistă Româ
nia și Republica Populară Mongolă, semnat 
de tovarășii Nicolae Ceaușescu și Yumjaa
ghiin Țedenbal, care asigură un cadru larg 
și deschide noi perspective de dezvoltare a 
raporturilor bilaterale, în interesul ambelor 
popoare, al desfășurării cu succes a construc
ției socialiste în cele două țări, precum și al 
cauzei generale a socialismului, progresului 
și păcii în lume.

Totodată, a fost sublimată importanța 
(Continuare în pag. a V-a)

Ambasadorul Republicii Populare Revoluționare Guineea, 
cu prilejul prezentării scrisorilor de acreditaretat scrisorile de acreditare în calitate de ambasador extraordinar și plenipotențiar al Republicii Popu lare Revoluționare Guineea in țara noastră. (Continuare în pagina a 

V-a).

Președintele Republicii Socialiste România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, a primit, marți, pe Aboubacar Kaba, care și-a prezen

Să se încheie în întreaga țară 
RECOLTAREA ORZULUI!

Să se intensifice în continuare 
RECOLTAREA GRIULUI!

9 Suprafețele cu orz recoltate 
pînă în seara zilei de 20 iunie 
însumează 401607 hectare, 
ceea ce reprezintă 63 la sută 
din terenurile cultivate

• Tn județele din sudul și ves
tul țării a început recoltarea 
grîului

• Nu mai este timp de așteptat! 
Pentru evitarea pierderilor de 
recoltă, secerișul orzului tre
buie să se extindă în toate zo
nele țării și să se încheie în 
cel mult 2-3 zile

%
• Pe măsură ce lanurile ajung 

la maturitate, aria recoltării
x grîului să se extindă în toate 

județele, în așa fel încît pre
tutindeni această lucrare să 
se încheie în 8-10 zile de la 
începere

Să se acționeze energic pentru 
SEMĂNATUL CULTURILOR DUBLE!

• Pînâ în seara 
zilei de 20 iunie 
au fost însămînța- 
te 256 785 hectare 
cu culturi duble, 
față de 429 016 
hectare recoltate și 
312 961 hectare de 
pe care s-au strîns 
paiele

• Sînt necesa
re acțiuni hotărîte 
pentru strîngerea 
și transportul paie
lor, pentru înlătura
rea decalajelor din
tre recoltare, pre
gătirea terenului și 
semănat

Lucrătorii ogoarelor 
din județul Călărași au 
încheiat secerișul orzuluiPrintr-o telegramă adresată COMITETULUI CEN

TRAL AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN, TO
VARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, Comitetul județean Călărași al P.C.R. raportează că, marți, s-a încheiat recoltatul orzului pe întreaga suprafață destinată acestei culturi în județ.în aceste zile, se spune în telegramă, cooperatorii, mecanizatorii, specialiștii, toți lucrătorii din agricultura județului Călărași, însuflețiți de indicațiile și îndemnurile adresate de dumneavoastră, organizîndu-șl mai bine munca, acționează cu întregul potențial pentru eliberarea grabnică a terenurilor și semănatul culturilor duble pe toate suprafețele de pe care s-a strîns producția de orz. >în întreg județul s-a trecut cu toate forțele la strin- gerea recoltei de griu și secară. Am luat măsurile necesare și vom asigura ca recoltarea să decurgă fără pierderi, să se realizeze în cel mult 10 zile bune de lucru, iar livrările la fondul de stat să se desfășoare ritmic și în bune condiții.Odată cu aceste lucrări de primă urgență, acționăm ferm pentru întreținerea culturilor prășitoare, pentru udarea acestora și combaterea efectelor secetei, astfel încit, printr-o mobilizare cît mai largă a locuitorilor satelor, să putem obține în toamnă recolte cît mai bune. Acordăm atenția cuvenită, potrivit indicațiilor primite, bunei organizări a activității din zootehnie, cu deosebire, modernizării dotărilor existente, recoltării furajelor și realizării unor stocuri cît mai mari pentru furajarea animalelor în timpul iernii.Urmînd înaltul dumneavoastră exemplu de patriotism și dăruire pentru cauza socialismului, nu ne vom cruța forțele pentru ca, împreună cu toți cei ce muncesc în agricultura județului Călărași, să îndeplinim întru totul mărețele obiective stabilite de Congresul al XII-lea și Conferința Națională ale partidului, sarcinile puse de dumneavoastră în fața întregului activ al partidului pentru a obține și în acest an recolte bogate de cereale, legume și furaje, pentru a ridica producția de carne, lapte și ouă la nivelul prevederilor programului de autoconducere și autoaprovizionare teritorială, al cerințelor actuale ale creșterii nivelului de trai al poporului.
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Stadiul însămînțării culturilor duble in seara zilei de 20 iunie. Cifrele înscrisa pe hartă reprezintă, în procente față de plan, suprafețele totale semănata cu cea de a doua cultură (sus), din care cu porumb pentru boabe (jos)
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I Evidența riguroasă, simplă și clară - premisă importantă
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in urmărirea îndeplinirii hotăririlor
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O „comoară naturală
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Performanță
Aflăm din ziarul „Flacăra Ia- 

șiului" o intimplare rarisimă din 
lumea radioamatorilor. Trei pa
sionați radioamatori ieșeni — C. 
Balan cu indicatorul Y08 BAM, 
I. lacob (Y08 CF) și Dan Frun- 
zetti (Y08 AHL) — au reușit să 
stabilească o inedită legătură cu 
ajutorul aparatelor meșterite de 
el înșiși, comunicirid cu radioa
matori din... Australia. Radioa
matori australieni care iși insta
laseră aparatele pe o insulă izo
lată și nelocuită din Atlanticul 
de sud. Numai două săptămîni 
și-au instalat pe insula respecti
vă radioamatorii australieni a- 
paratele și tocmai în perioada 
respectivă ieșenii au reușit să-i 
intercepteze șl să comunice cu 
ei. Performanță și satisfacție re
ciprocă.
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unui concurs
Grupele sanitare ale elevilor 

din comunele Hudești și Havîr- 
na (Botoșani) se aflau in plină 
competiție pentru calificarea in 
faza superioară a concursului 
„Sanitarii pricepuți". Cu totul 
intimplător, chiar în apropierea 
lor s-a produs un accident. Am
bele grupe de elevi și-uu între
rupt proba de concurs îndrep- 
tindu-se iute spre locul cu pri
cina și acot'ilnJ primui, ajutor. 
Chemat de urgență, medicul a 
constatat cu satisfacție că „pri
mul ajutor" acordat de elevi a 
fost excelent șt merită notă ma
ximă. Ca și inițiativa lor. Fru
moasă, sănătoasă 1
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Schimbare 
de „domiciliu"

Fost constructor pe un șantier 
din orașul Zimnicea, Jenică Mi- 
halache s-a lăsat de meserie și 
s-a apucat să-i însele pe cre
duli. Dînd sfoară-n stingă și-n 
dreapta că este „om cri relații", 
a încaast de la chilipirgii sume 
intre 8 000 și 15 000 lei. promi- 
țîndu-le marea cu sarea. Cu ase
menea. sume nu e de mirare că 
escrocul trăia pe picior mare. 
Se aciuase intr-unui din cele 
mai. luxoase hoteluri din Bucu
rești. „Ocupat" cu atîtea sforă
rii, masa o servea in cameră ! 
Toată lumea ii spunea „conu Je
nică". Dădea bacșișuri ca un 
nabab. Și avea de unde. In 
numai șase luni reușise să „a- 
gonisească" pe seama naivității 
unora 132 000 lei ! Acum i s-a 
schimbat domiciliul. Sperăm că 
și năravul.
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A fugit o data, 
de doua ori...

Plecind din Timișoara spre co
muna natală Teremla Mare, la 
volanul autoturismului personal 
4-TM-2241. S. Grigor zărește de 
la distanță, la o răspintie de 
drumuri, un echipaj al miliției 
care-i face semn să tragă pe 
dreapta. Grigor oprește mașina 
pe dreapta, dar cind milițianul 
ii întinde, pentru control, cunos
cuta și temuta fiolă, se face alb 
ca varul. Profitind de un mo
ment prielnic, Grigor aruncă 
fiola și o rupe la sănătoasa pes
te cîmp. Frige el cit fuge, dar 
pină la urmă se răzgîndește și 
se întoarce. I se dă din nou fiola 
și. din nou. Grigor profită de 
un moment prielnic, își ia căl- 
ciiele la spinare și o rupe la fugă 
oblu pe cimp. Pină la urmă a 
fost stopat și, întrucit făcea 
alergie la vederea fiolei, a fost 
dus la spital, unde s-a constatat 

■ că avea o alcoolemie în singe 
nepermis de mare. Și n-a mai 
putut să fugă de răspundere in 
fața legii.
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Era tară ocupație
Ins fără ocupație si fără că- 

pătîi, Iulian Duca din Milcoiu, 
județul Vilcea, l-a intilnit într-9 
zi pe casierul comunal.

— încotro ? — l-a întrebat el 
fi. fără să mai aștepte să spună 
omul ce avea de spus. I.D. a 
adăugat: „Tot intr-acolo merg 
și eu. $i cum știu că ai bani in 
geantă, o să te însoțesc, ca să 
nu dai peste vreun nemernic 
care rîvrfâște la bunul altuia".

Au mers ei cit au mers îm
preună — după cum ne scrie 
procurorul I. Micuț — dar la un 
loc mai ascuns. I.D. l-a lovit pe 
casier cu un băț drept în moa
lele capului și a dispărut cu 
geanta cu bani. Victima a fost 
dusă la spital, iar făptașul, prins 
mai repede decit se aștepta, a 
fost arestat, pentru a da seamă 
in fața legii.
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Pe scurt
...In

de pe
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trenul de persoanț 4003 
ruta Teiuș — Oradea a 

fost" găsită o geantă cu acte, 
bani și obiecte personale. Pă
gubașa,, care a intrat in posesia 
lor mai repede decit se aștepta, 
aduce calde mulțumiri conduc
torului de 
Are și de

...In loc 
programul 
cultural din Bunești 
județul Vaslui, I. Pavel a provo
cat scandal și s-a dat in... spec
tacol. A fost „premiat" de in
stanță cu două luni închisoare.

...Despre cazuri de bigamie am 
mai scris in rubrica noastră, a- 
vîndu-i ca împricinați pe bărbați. 
De data aceasta, o tinără de 22 
de ani, din Horicești — Iași, că
sătorită în anul 1982, s-a mai că
sătorit o dată și în 1983, cu un 
flăcău din Răducăneni. Descope- 
rindu-i-se fapta, a rămas in fața 
legii fără nici o... acoperire.Rubricâ realizată de 

Petre POPA cu sprijinul corespondenților „Scînteii"

tren Vasile Călugăr, 
ce !
să asiste liniștit la 

artistic de la căminul 
Averești,

I

I
I
I

I
I

în afirmarea rolului de conducător politic al întregii activități economice și sociale, organizațiile de partid sînt puse permanent în situația de a examina stările de lucruri dintr-un domeniu sau altul, de a exercita un control perseverent asupra modului cum sînt aplicate hotărîrile de partid și de stat, propriile programe de măsuri, de a analiza stadiul înfăptuirii lor. De aici, cerința de a se cunoaște cu exactitate, în orice moment, conținutul concret al sarcinilor. Cine le va înfăptui, cînd și, cu ce eficiență, în acest sens, secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, sublinia : „Pentru a con
duce' sînt necesare un control siste
matic și o bună evidență... Condu
cerea științifică cere intr-adevăr o 
evidență simplă și clară, dar in stare 
să asigure cunoașterea precisă a rea
lității, o evidentă strictă, un control 
riguros".Intr-unui din articolele anterioare, consacrate' exigențelor manifestate la stabilirea sarcinilor de partid, ne-am referit și la criteriile de stabilire a termenelor de îndeplinire a acestora, întrucit stabilirea datelor calendaristice se include în cadrul mai larg al modalităților de urmărire a îndeplinirii sarcinilor concrete repartizate comuniștilor, am consemnat. în rin- durile de față, diferite aspecte întîl- nite în privința conceperii și folosirii evidenței la unele organe și organizații de partid din cîteva din unitățile economice ale municipiului 
Mediaș.De la bun început, precizăm că am constatat mari diferențieri în felul de a concepe un sistem de evidentă al urmăririi îndeplinirii sarcinilor și. mai ales, al înțelegerii necesității ținerii unei evidente clare, simple și, mai presus de toate, operaționale. Unele organe de partid, secretari și membri ai acestora au încă o reprezentare simplistă — dacă nu chiar formală — asupra modalităților de înregistrare și urmărire a sarcinilor, limitîndu-șe la o simplă transcriere a lor în unele registre, caiete sau nici măcar atît. Ei se lipsesc în felul 
acesta de premisa esențială a desfă
șurării unei activități concrete de în
drumare, sprijin și control. Astfel, în planurile de muncă ale organizației de bază nr. 5 din secția asamblare de la întreprinderea de relee, sarcinile sînt formulate în termeni^ generali, nu sînt însoțite nici de răspunderi individuale sau colective si nici cu date precise de realizare. Secretarul biroului, tovarășul Francisc 
Mild, ne informează că urmărirea răspunderilor care revin comuniștilor se face, de regulă, după procesele verbale ale adunărilor generale și ședințelor de birou. în aceste condi-

ții, ne-a fost imposibil să depistăm măcar cîteva exemple de felul în care comuniștii se achită de îndatoririle lor.La nivelul comitetului de partid lucrurile se prezintă mai bine pînă la un anumit punct. Există un registru cuprinzînd obiective extrase din hotărîrile organelor superioare și proprii, există și o listă cu repartizarea de răspunderi pentru fiecare membru al comitetului, cu termene de realizare mai mult sau mai puțin precise.. Lipsește însă tocmai acea specificație care le-ar scoate din umbra groasă a formalismului : modul în care s-au rezolvat aceste răspunderi. Secretarul comitetului de partid, tovarășul Emil Oniga, om dinamic. mereu preocupat de depășirea unor dificultăți cu care se confruntă întreprinderea, își notează

tete de birou. Din cînd în cind. măsurile și sarcinile îndeplinite sînt... bifate. In planul de muncă al biroului pe trimestrul II. deși trecuseră mai bine de două luni, lipsea chiar și această simplă modalitate de a ține evidența.Dar tot la „Vitrometan" am intilnit și organizații de bază unde evidentei înfăptuirii măsurilor adoptate și sarcinilor încredințate comuniștilor i se acordă atenția .cuvenită. Astfel, la organizația de bază nr. 14 secția mașini semiautomate (secretar al biroului. tovarășul Alexandru Pop) se operează cu o evidență simplă care cuprinde denumirea sarcinii, termenul de realizare, cine răspunde, modul de înfăptuire. Important este nu 
atît evidenta în sine, ci faptul că 
biroul organizației de bază o folo
sește curent pentru a afla stadiul

CALITATEA DE COMUNIST Șl RÂSPUNDEREA 
PENTRU ÎNDEPLINIREA SARCINII DE PARTID

zilnic în carnețelul său ce sarcini are de rezolvat și se străduiește să le ducă la bun sfîrșit. De pildă. împreună cu alți tovarăși din colectivul întreprinderii a depus multe strădanii în vederea asimilării în procesul de fabricație a unor micromotoare — produse extrem de importante pentru asigurarea de contracte. Această acțiune a presupus antrenarea unui mare număr de muncitori și specialiști din mai multe compartimente ale întreprinderii. Din păcate, acest obiectiv nu se poate regăsi în nici un document al comitetului de partid. Desigur, dacă pentru înfăptuirea acestei asimilări pe baza unei evidențe concrete ar fi fost împărțite cu chibzuință responsabilitățile, grupate judicios forțele tehnice, fazele de realizare a asimilărilor încadrate în limite de timp, eforturile tate ar fi fost mult mai mici, acestei acțiuni mai scurtă, mai eficient folosite.La comitetul de partid al 
prinderii evidență mănătoare. Secretarul comitetului de partid, tovarășul Vasile Ciuban, nu este lipsit de experiența muncii organizatorice. Dar o anumită doză de rutină se face simțită în activitatea- sa, așa cum reiese și din modul în care abordează aspectele evidentei îndeplinirii sarcinilor de partid. Astfel, recunoaște deschis că în cadrul comitetului de partid nu se ocupă nimeni de urmărirea îndeplinirii celor adoptate la plenare și în ședin-

solici- durata forțele
lntre- 

„Vitrometan", sistemul de suferă de deficiente ase

realizării planurilor de măsuri și al planurilor de muncă. De pildă, șeful de echipă loan Boită, căruia i s-a cerut ca pînă la 21 mai formația sa de lucru să nu mai înregistreze nici un rabat de la normele calității, a fost pus să informeze la 8 pnai biroul asupra stadiului în care se află îndeplinirea sarcinii ce i-a revenit. în- trucît biroul n-a fost mulțumit cum evolua situația a împuternicit pe u.n membru al său să controleze și să ajute zilnic șeful de echipă in îndeplinirea optimală și la termenul prevăzut a sarcinii încredințate.La întreprinderea Automatica, comitetul de partid pune pe planul priorităților activității politico-orga- nizatorice controlul îndeplinirii ho- tărîrilor de partid. „Tocmai de aceea, ne explica tovarășul Emil Călburean, secretarul comitetului de partid, am considerat necesar și am reușit să 
introducem la toate nivelurile un 
sistem unitar de înregistrare a în
deplinirii sarcinilor, ceea ce ne ajută 
foarte mult în munca noastră de în
drumare și control". Evidența practicată aici cuprinde următoarele rubrici : denumirea măsurii, organul care a hotărît și data, termen de realizare, cine răspunde, stadiul înfăptuirii, eficienta. Ea este ținută la zi de secretarul adjunct cu probleme organizatorice împreună cu doi membri ai comitetului de partid.Folosind aceleași rubrici în urmărirea îndeplinirii sarcinilor, organizația de bază nr. 5 furgoane dispune

de un registru împărțit in trei capitole : propuneri făcute în adunările generale, hotăriri și măsuri ale organelor superioare de partid și proprii, sarcini concrete fiecărui comunist. Deși ni s-a părut cam complicat. secretarul biroului organizației de bază, tovarășul Liviu Țălnariu,. ne probează cu numeroase și diverse exemple eficiența acestui procedeu : eliminarea pierderilor de aer, reducerea risipei de materiale prin amenajarea unor locuri speciale de depozitare la fiecare loc de muncă,, îmbunătățirea frecventei la învăță- mîntul politico-ideologic reprezintă sarcini îndeplinite la termenele stabilite și cu eficiență de către comuniștii Mircea Zgîrcu. Marin Muntea- nu. Vasile Codoi. De asemenea, în evidență sînt menționate și răspunderile neonorate, cauzele care au determinat aceste situații, stabilirea de noi termene. Prin urmărirea cu consecvență a îndeplinirii obiectivelor pe care și le-a propus, a răspunderilor ce au revenit comuniștilor, colectivul întreprinderii a obținut remarcabile rezultate economice : îndeplinirea pe primele cinci luni din acest an a tuturor indicatorilor de plan , cu depășiri substanțiale la export, investiții și economisirea de materiale și de energie.în diferite compartimente de muncă am constatat o evidență riguroasă și eficientă a sarcinilor de partid, am aflat că aceasta reprezintă și rezultatul aplicării indicațiilor primite la instruirile organizate de către comitetul municipal de partid. Numai că. așa cum am văzut, nu peste tot lucrurile se prezintă corespunzător în această privință, deoarece instruirile n-au fost întotdeauna însoțite și de sprijin și îndrumare concrete. acordate la fața • locului. . Consemnăm însă intenția biroului comitetului municipal de partid de a ajuta concret acele organe și organizații de partid deficitare în această direcție. în așa fel incit evidența îndeplinirii cepută cît reprezinte obținerea sarcinilor de partid, con- mai simplu și operativ, să o pîrghie importantă în unor rezultate superioare.
Constantin VARVARA

Invitație in Delta 
Dunării

LA GHIȘEELE DIN GĂRI

„Cale liberă" solicitudinii!Corespondentul nostru voluntar loan Dobrescu din Cimpulung ne scrie : „împreună cu alți șapte membri ai cercului de speologie «Piatra Craiului» din localitate am fost selecționați să participăm1 la un concurs pe țară la Stîna de Vale. în dimineața zilei de 30 aprilie am solicitat casierei din gara Brașov locuri la rapidul de ora 9,35 în direcția Cluj-Napoca, întrucit ni s-a spus că nu mai sint locuri, am rugat-o să ne elibereze tichete pentru rapid, că mergem în picioare, că trebuie să ajungem la timp la concurs. Am rugat-o, am im- plorat-o, am insistat, geaba. Am mers la șeful trenului rapid, care spus : «F lătorie (și aveam), eu vă lua în tren, și puteți să mergeți și în picioare, dar vă taxez în plus cu cîte o amendă de 148 de lei de căciulă». Am plecat cu un tren personal. dar am ajuns la destinație după ce începuse concursul. La întoarcere, deși aveam bilete numerotate. trei din locurile noastre au fost vîndute și altor călători, astfel că, după două nopți de nesomn și pierdute degeaba pe drumuri: obosiți ca vai de noi, a trebuit să purtăm și discuții interminabile cu «dubleții» noștri. Asta ne mai lipsea..." yAm reprodus un fragment dln- tr-una din scrisorile sosite la redacție, la care se adaugă numeroase apeluri telefonice primite după publicarea in „Scînteia" din 11 aprilie cu titlul „Ca piatra seacă" a unei relatări surprinse pe „viu" la un ghi-

șeu al Gării de Nord din București, în care arătam comportarea reprobabilă a linei casiere față de călători, ca și lipsa de receptivitate a șefei de tură față de sesizările oamenilor și față de. rezolvarea unor doleanțe ale ' acestora, tenta ei.în scrisorile nice din zilele din București ale țării ne-au semnalat și alte cazuri similare de lipsă de solicitudine
care erau de compe-și convorbirile telefo- care au urmat, cititori și din diferite zone

De-ne-a■Dacă aveți bilete de că-pot întîlnite de ei Înșiși. întrucit aproape toate apelurile telefonice și scrisorile primite la redacție ne adresau și întrebarea : „Ce măsuri se vor lua. — sau dacă se vor lua — în cazul relatat în ziar ?“ — reproducem tex
tual un fragment din adresa nr. 6/ 
112/1983 trimisă „Scînteii" de Regio
nala Căi Ferate București — Divizia 
comercială — sub semnătura direc
torului general Aurel Dumitru Popa:

„Organele de resort ale Regionalei 
C.F. București au efectuat o an
chetă administrativă avind ca obiect 
comportarea necorespunzătoare a 
personalului din stația București 
Nord, cu care ocazie s-a stabilit că 
șefa de tură Vlădescu Maria Zina a 
încălcat prevederile Instrucției de 
rezervare a locurilor C.F.R., fapt 
pentru care a fost sancționată cu re
trogradarea în funcție pe timp de 
trei luni. După efectuarea retrogra-

dării, va fi examinată și autorizată 
din nou în scopul de a se verifica 
dacă corespunde sub raport profe
sional. De asemenea, organele de 
cercetare au reținut în sarcina ca
sierei Tatomir Ioana o comportare 
necuviincioasă față de publicul călă
tor, abatere pentru care conducerea 
Regionalei a aprobat scoaterea din 
funcție ca necorespunzătoare și tre
cerea acesteia la activitatea de mar
fă. Cazul a făcut obiectul unei pre
lucrări cu întregul personal din sta

ția C.F.R. București, la care 
gsșșKM au participat cadre din apa- 

j»| . j râtul de control-instructaj
| f',/' al Diviziei comerciale, in 
ifcS&Sisâ scopul evitării pe viitor a 

unor asemenea aspecte. Vă 
mulțumim pentru sprijinul acordat".Un răspuns, prompt, măsuri disciplinare pe mii/iura faptelor săvirșite, îndeosebi de fosta casieră, care ne-a trimis și ea o scrisoare, după ce a fost sancționată. în care își recunoaște partea de vină, dar se întreabă și ne întreabă ce-o să se facă ea în altă muncă decit în aceea pentru care s-a pregătit ?Desigur, o înțelegem că nu-i este ușor. întrebarea trebuia să și-o pună înainte, dar e bine să și-o pună și' acum. Iar sugestia este valabilă pentru orice om investit și plătit anume să rezolve o problemă sau alta unui semen al său, indiferent că se află la un ghișeu de gară, la un oficiu de pensie, la o circă financiară sau în orice alte instituții datoare să fie la dispoziția publicului.

întreprinderea de turism, hote
luri și restaurante I.T.H.R. Bucu
rești organizează excursii de cite 4 zile pe pontoane-dormitor. Se asigură cazare și masă pe ponton și transportul cu trenul accelerat (cu locuri rezervate) pină la Tulcea.Traseul celor patru zile în mirifica Deltă a Dunării este deosebit de tentant : Tulcea — Brațul Sf. Gheorghe — Mahmudia — Lacul Roșu — Canalul Sulina — orașul Sulina — Crișan — Mila 23 — Lacul Fortuna — Maliuc — Tulcea.Zilele de plecare sint următoarele : 23, 27 iunie ; 1, 5. 9. 13, 17, 21, 25, 29 iulie ; 2. >6, 10, 14,. 18, 22, 26, 30 'august.Totodată, I.T.H.R.B. organizează și excursii de cîte 7 zile cu cazare pe toată durata sejurului la hotelul „Salcia" din Maliuc. Zilele de plecare sînt următoarele : 25 iunie ;■1, 7. 13. 19, 25. 31 iulie ; 6. 12. 18, 24, 31 august ; 5, 11 septembrie.

Informații și înscrieri la agen
țiile de turism I.T.II.R. București din str. Luterană nr. 4, str. To- nitza nr. 13 ; Calea Moșilor bloc .55 bis, Bd. N. Bălcescu nr. 35, Bd. 1848 nr. 4. Bd. Republicii nr. Mendeleev nr. 14.

Petre POPA

Un fluierat scurt, un braț ridicat, o mină dusă la chipiu, salutînd civilizat — iată o scenă intrată in cotidian. Agentul de circulație te-a oprit fie pentru controlul de rutină, fie pentru că a observat că nu circuli absolut corespunzător. Pentru orice om implicat în circulația rutieră — conducători de autoturisme și autobuze, de troleibuze și tramvaie, bicicliști și căruțași, dar și pietoni — prezența agentului de circulație în peisajul urban sau rural este, indiscutabil, liniștitoare ; pentru „vitezomani", pentru indivizii nedeprinși să respecte ordinea și disciplina rutieră, absența agentului de circulație este, în mentalitatea lor, un... noroc (depășesc viteza legală, nu acordă prioritate la trecerile de pietoni sau, pietoni fiind, trec pe oriunde, fac întoarceri în intersecții sau pun la cale transporturi clandestine, taie liniile duble etc.). Marea majoritate a cetățenilor înțeleg însă că în gesturile agentului de circulație care supraveghează buna desfășurare a traficului sint proiectați toți factorii implicați în această componentă a existenței moderne : circulația'!
Pentru 

o secundă, 
pentru 

un centimetruLa Inspectoratul General al Miliției, Direcția circulație, discutăm cu colonelul Gheorghe Ene :— Aș începe printr-un truism : viața de astăzi e de neconceput fără circulație. O „constelație de factori" intră în alcătuirea dinamică a acesteia. Valori materiale și morale, de ne- . separat, sînt implicate, iar printr-o circulație corespunzătoare sau. dimpotrivă, necorespunzătoare, valorile se pot păstra, spori 6au... pierde. Fără doar și poate, pierderea ireparabilă este cea de vieți ome- nești, antrenînd st neferici-

rea altora, a rudelor apropiate, părinți, copii, a prietenilor. cunoscuților. vecinilor — un bulgăre de zăpadă „neagră" rostogolin- du-se pe o pantă fără sfîrșit, și totul pentru o secun
dă, o singură secundă de neatenție, de grabă, de nesocotire a riscurilor. Se știe că rulind cu 80 kilometri la oră. parcurgi într-o secundă 22 mqț.ri, la 60 kilometri la ora — 16,6 metri ; se știe că timpul de reacție este, in medie, de 3/4 pînă la 1 secundă : dar ceea ce pare să nu se știe de către toți este faptul că, de regulă, cînd se produce un accident, „diferența" necesară salvatoare nu-i nici de 22. nici de 16 metri, nici măcar de un metru, ci poate de un... centimetru. Firește, nu întotdeauna cei implicați în

accident sînt cu toții vino- vați : unul e făptașul, altul e victima. Amîndoi însă s-ar fi cuvenit să circule în mod preventiv, ceea ce. la urma urmei, vrea să spună că nimeni n-are de unde să știe cind și cum 
apare momentul critic ; deci, ideea că poți efectua 
un transfer de răspundere,

aventurează printre mașini, își riscă pielea fără pic de tresărire ; dac-ar fi vorba de un fluviu adevărat, oare respectivul, în loc să parcurgă cei 10—20 metri pînă la pod. s-ar azvîrli in apă ca să traverseze ? Să fie mai puțin primejdios „fluviul" circulației ? Dincolo, in apă, cel puțin te

sănătățiiPlantele medicinale și aromatice sînt o „comoară naturală" a plaiurilor românești. Astăzi, dezvoltarea acestui sector de producție vegetală a devenit iminentă datorită „.redescoperirii" importanței produselor respective de către terapeutica modernă. Această preocupare trebuie insă însoțită de o grijă permanente in ce privește căile de acțiune pentru a nu se perturba regimul .specific de viață al. plantelor de acest fel. De pildă, recoltarea lor. nu se poate efectua, ca in cazul plantelor cultivate în mod obișnuit, cu mijloace mecanice. în flora spontană plantele medicinale coexistind, de regulă, cu alte specii. Apoi, rizomii, rădăcinile, bulbii, tuberculii se recoltează numai toamna tirziu ; e neindicată recoltarea părților subterane în perioada de început a primăverii, pentru că trebuie lăsate să răsară nestingherite semințele scuturate în timpul toamnei, asigurînd astfel perpetuarea naturală a speciilor ce • se înmulțesc pe această cale.în județul Mehedinți există o bogată floră spontană, în cadrul căreia au fost identificate peste 170 specii de plante medicinale șl aromatice. în ultimul timp s-au înmulțit acțiunile menite să ducă

in slujba
omuluila cît mai buna punere a lor în valoare. Din septembrie 1982 a luat ființă, pe lingă casa județeană a corpului didactic, un cerc de fito- logie utilitară, format din profesori de specialitate, agronomi, medici, farmaciști, care, intre altele, dezbat chestiuni privind dezvoltarea culturilor cu aceste plante și căile valorificării lor optime. Există aici și o microgrădină botanică, unde se cultivă experimental specii ca roi- bă, gălbenele, menta, ricin. La unele școli din județ, între care Școala generală din Cenneți, s-a inițiat, tot experimental, cultivarea acelorași plante, rezultatele cercetărilor uirmind a fi puse la dispoziția cooperativelor agricole interesate în extinderea acestor culturi. Din aprilie, elevii au început și strîngerea unor plante, ca urzica, păducelul, coada șoricelului, sună- toarea ș.a. Sînt cîteva exemple despre modul în care ne străduim să sprijinim strinsă omului. aoeastă activitate, legătură cu însănătatea

VIȘANbiologie,nr. 36,Marioara profesor de strada UniriiDrobeta-Turnu Severin
Bunii gospodari 

ai gospodăriilor-anexăPe lingă operațiunile obișnuite în interiorul localurilor (reparații curente, igienizare), care se efectuează. în principal, prin forțe proprii, obținindu-* ’ astfel importante economii bănești, unitățile de consum public din orașul Tirgu Frumos și-au sporit preocupările, in domeniul autoaprovizionării. în acest cadru poate fi relevată extinderea sistemului de gospodării- ănexă pe lîhgă unitățile de alimentație publică.De pildă, în cadrul gospodă.riei- anexă a restaurantului ..Trei iazuri", efectivul de porci a ajuns la 10 de capete, aici exijstînd, de asemenea, si 80 mp de solarii cultivate cu legume. Crescătorii mai mici de porci. împreună cu loturi

solarii exls- turistic". la (300 mp de grădină I). îngrijite cu mînă gospodărească de lucrătorii unităților respective. La restaurantul „Nr. 1“ o noutate : o ciupercărie de peste 20 mp și o crescătorie de 24 de. ,ie- puri-matcă. Am găsit, la implex al cooperativei orășenești de consum, o brutărie al cărei responsabil a avut inițiativa amenajării încă de anul trecut a unui solar de 50 mp, de pe care a obținut frumoase producții de legume.

cultivate cu legume, tă și la „Complexul restaurantul „Obor“

Dumitru PĂPUȘOIU corespondent voluntar, Tirgu Frumos, județul lași
PE SCURT, DIN SCRISORI

• NOI CONSTRUCȚII LA PITEȘTI. în zona centrală a municipiului Pitești, cuprinzînd străzile 1 Mai, Maior Șonta, C. A. Rosetti, au început lucrările la u.n nou ansamblu de locuințe cu 340 de apartamente. Un alt ansamblu de locuințe este prevăzut să fie ridicat pe strada Popa Șapcă, municipiul Pitești urmînd astfel să-și îmbogățească zestrea edilitară cu noi construcții modeme și atractive. (Florea ȚISTULEASA, corespondent voluntar. Pitești). • EXTINDEREA RECLAMEI TURISTICE. La sediul O.J.T. din Cluj-Napoca se află, un excelent panou cu schița turistică a zonei din raza acestui oficiu de turism. Utilitatea unui asemenea panou este neîndoielnică. De ce oare insă-să nu se multiplice punctele în care să fie expuse panouri de acest gen — la gară sau in alte locuri de afluență — pentru o și mai mane popularizare a atracțiilor turistice din legiunea noastră ? (Gheorghe BENGA, sir. 6 Martie 86, •Cluj-Napoca)’ 
• CITITORI SÎNT, PRESA... LIPSEȘTE. Sint venit de aproape trei luni în orașul minier Motru, fiind detașat aici ca lăcătuș mecanic. M-am obișnuit să citesc presa noastră, plăcindu-mi să mă informez în cele mai diferite-domenii. Cotidianele le mai găsești, în schimb unele reviste („Magazin istoric" sau chiar „Urzica") nu prea le-am văzut. De asemenea, de nenumărate ori cele trei puncte de difuzarea presei de aici sint închise. Cu siguranță că e vorba de deficiențe de difuzare, care ar trebui remediate (Moise PUESCU, întreprinderea minieră Lupoaia, Motru, județul Gorj) • HEI, TRAMVAI... în calitate de vechi corespondent de presă, fiind și membru al consiliului municipal F.D.U.S. din Iași, vreau să vă semnalez, in numele localnicilor, o situație de neînțeles în privința transportului în comun : de ce în fiecare zi, pe la ora 16, zeci de tramvaie se îndreaptă goale spre capăt, în timp ce oamenii, în număr ridicat, se string în stații și așteaptă la nesfirșit venirea lor ca să-i ducă spre centru ? (Constantin PETROVICI, I. M. „Nicolina", Xași).

dește că se pot obține rezultate mulțumitoare. Codul circulației reprezintă o 
reglementare de relații, iată un adevăr pe care n-ar trebui să-1 pierdem, niciodată, din vedere. Ce te faci însă cu unii șoferi de pe autovehiculele pentru transport în 'comun de persoane sau de mărfuri

muit decit ar crede-o... Și tare mă îndoiesc că există— cu excepțiile de rigoare— semen de-al nostru care, în mod deliberat, să dorească a nu fi civilizat, corect, disciplinat. în folos propriu și colectiv ; cei care fac excepție de la regulă au un „criteriu" eronat, cred că „Merge.
A CIRCULA CORECT

a economisi valori materiale, a evita... necazuri
Anchetă de Mihai STOIAN

Y

lăsîndu-1 altuia o parte din grija pentru integritatea propriei persoane sau a bunului material ce ți-a fost încredințat este falsă! Fiecare răspunde pentru sine și pentru toți laolaltă, nu prezenta sau absența agentului de circulație trebuie să fie determinantă pentru o comportare civi
lizată, acesta-i cuvîntul, în care nimeni nu nesocotește pe nimeni, nici pe sine. Graba nu justifică abaterile de la civilizația străzii, a drumului. Cqmparînd circulația rutieră cu un fluviu. și încă unul curgînd în două sensuri, cum să-l accepți, de pildă, pe pietonul care, deși trecerea mar
cată e la 10—20 metri, se

poți descurca știind să înoți, pe cînd aici... Desigur, totul ține și de educație, strădaniile noastre, ca și ale școlii, ale părinților se îndreaptă spre copii, în primul rînd. însă copilul mic învață să nu pună mîna pe soba încinsă fiindcă... se frige, dobîn- dește reflexul cuvenit, pe cînd în sfera circulației n-ai cum învăța prin experiență neapărat directă, nemijlocită ; se impun, așadar, eforturi sporite de transmitere a cunoștințelor pe cale rațională. Și experiența, inclusiv a micilor agenți de circulație plasați în apropierea școlilor, la orele de începere și de încheiere a cursurilor, dove-

care, dintr-un superioritate...intră „cam tare" in ceilalți automobiliști ; tocmai ei, care prin grija colectivității sint asigurați la ADAS pentru ca familiile lor să fie astfel puse la adăpost de necazuri materiale. în caz de accident. își zic probabil : „Lasă. plăteșteADAS-ul !“. Așa e, plătește ADAS-ul, însă valorile pierdute sint pier
dute material : materii prime, piese de schimb... in cea mai bună dintre situații, cînd n-a fost vorba de- cît de prejudicii de asemenea natură. La volan, ca și pe stradă, pieton fiind, omul se dezvăluie — prin comportarea sa — mai

complex de gabaritică. și-așa!“, riscă, circulă la voia întîmplării, iar rezultatele nu pot fi decit triste. în orice domeniu de viață, improvizația costă 
scump, în domeniul luat în discuție costă și material, și moral, căci cheltuind, pe merit, o secundă, cîștigi zile, luni, ani de liniște sufletească și sănătate, pentru tine și pentru ai tăi. Merită 1

Cîteva cifre 
și opinii 

îndreptățitePe platforma industrială Pipere!, la întreprindereaade calculatoare electronice

București, aflăm de la secretarul partid.— Cu la noi zonă, se circulă zător, iar la 1 avut cazuri de acest fel. Presupun că numărul mai redus de accidente rutiere pe marile platforme industriale traduce, firesc, starea de disciplină, de ordine a celor care știu să-și finalizeze. în gesturi creatoare, productive, personalitatea, nicidecum în ieșiri dezordonate, exagerate, cum se mai intîmplă cu alții. De- altminteri, omul muncii încadrat la noi rămîne același om al muncii și cînd trece de poarta întreprinderii. atitudinea lui responsabilă nu scade, nu se schimbă, iar pentru -noi răspunderea față de el, de asemenea, nu scade defel, într-o industrie modernă, în care toate firele activității. sînt atît de strîns gate, interdependente, sența unui specialist, presupunem, pe timp 6—8 luni, în urma unui cident rutier, antrenează o mare serie de neajunsuri colective, pe lingă durerea pe care o resimți cînd un tovarăș de-al tău pătimește : trebuie găsit de urgentă un înlocuitor, suplinită munca specializată a absentului. în sfîrșit, din fericire, la noi nu a fost o asemenea situație, ceea ce

comitetului de 
Gheorghe Ciocău : bucurie arătăm că, și, în general. în i corespun- I.C.E. n-am

înseamnă că protecția muncii funcționează, cum spuneam, și dincolo de porțile Întreprinderii, așa cum se și cuvine, pentru toți membrii familiei noastre muncitorești. îmi aduc aminte că. în urmă cu cîțiva ani, pe platforma Pipera, tramvaiul 16 a călcat un portar, și noi toți, deși omul nu ' lucra aici, am suferit, sincer. Viața nu poate fi convertită prin nimic I Aș ține să precizez.că, deși, la ora actuală, circulația mijloacelor de transport în comun este mai anevoioasă, din motivele știute — economisirea combustibililor și energiei electrice — aș zice că tocmai acum se impune, și mai multă chibzu- *-i!I ---- fiecaretimp la ' înapoi
le- ab- să de' ac-

ință. ^Desigur că vrea să ajungă la locul de muncă, acasă, totuși un singur gînd s-ar cere să ne stăpî- nească : să ajungem ! Nu oricum, nu hazardîndu-ne, ci revizuindu-ne. lucid, programul zilnic, dînd cu zece minute înapoi ora plecării de-acasă către lucru, marjă de siguranță care te ferește de precipitare, de nechibzuință.
însemnătatea atît pe plan 

social, cit și personal a unei 
circulații corecte prezintă, 
desigur, numeroase aspecte 
și implicații; asupra unora 
dintre acestea ne propunem 
să revenim intr-un număr 
viitor al ziarului.

G-
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Planul si angajamentele^ 
asumate în întrecere

— exemplar îndeplinite
După o săptămînă bogată în precipitații, care au insumat între 30 și 100 litri pe mp, de luni, 20 iunie, recoltarea orzului și insămințarea culturilor duble au fost reluate cu toate forțele în întregul județ. Pînă ieri seară secerișul orzului s-a încheiat in 11 din cele 14 consilii agroindustriale, iar in consiliile Ziduri, Rm. Sărat, Balta Albă, Poșta .Cîlnău și in altele a început și recoltarea griului. „Practic mai avem de strins orzul doar de pe loturile semincere — ne precizează ing. Gheorghe Drăgoi, director cu producția vegetală la direcția agricolă județeană. Intr-o zi încheiem această lucrare, toate forțele fiind concentrate de acum Ia recoltarea griului".Iată ce ne-a relevat un raid întreprins prin cîteva unități agricole. La C.A.P. Zărnești, luni, la ora 10, 18 combine „atacaseră" ultimul lot semincer cu orz, de 50 ha. „Lanul

intensifice in continuare RECOLTAREA GRIU!
127 888 ha — aceasta este suprafața cultivată cu griu în județul Dolj in acest an, cultură care trebuie strin- să in 8—10 zile bune de lucru. Marți s-a dat startul la recoltarea acestei importante culturi în 18 din cele 26 consilii agroindustriale din județ, majoritatea situate in sud, printre care Bechet, Dăbuleni, Calafat, Măceșii, Amărăști etc.în cursul zilei ne-am aflat în consiliul agroindustrial Moțăței, unde grîul ocupă o suprafață de 3 150 ha. Celor 46 de combine de care dispune stațiunea de mecanizare ce deservește acest consiliu li s-au mai adăugat «Sîncă 12 venite în sprijin din unități situate în partea de nord a județului. De la președintele consiliului, Ion Scrieciu, aflăm că. au fost luate toate măsurile ca activitatea în această campanie — recoltarea, eliberarea, pregătirea terenului și însă- mînțarea culturilor duble — să se efectueze intr-un adevărat- flux tehnologic, în cel mai scurt timp.Cooperativa agricolă „Steagul

Să se acționeze energic pentru SEMANATRL URILOR DARIE!
Pe toate suprafețele planificate

în cel mai
MEHEDiNji: Viteza zilnică de lucru
---------------------I—

poate fi mult sporităÎnsămînțările - efectuate
scurt timp!

Deși cerealele păioase au fost strinse de pe mari suprafețe, iar 
în zilele următoare secerișul se va intensifica, insămințarea cultu
rilor duble nu se desfășoară peste tot in ritm corespunzător. S-au 
creat decalaje mari, nejustificate, intre suprafețele de pe care a fost 
strinsă recolta și cele semănate. I.a solicitarea redacției noastre, to
varășul Emilian MIIIĂILESCU, adjunct al ministrului agriculturii și 
industriei alimentare, a răspuns la citcva întrebări referitoare la 
importanța culturilor duble in condițiile acestui an, la stadiul lucră
rilor și măsurile ce trebuie întreprinse pentru urgentarea lor.— De ce este important să se pună in acest an un accent deosebit pe insămințarea culturilor duble in timpul cei mai scurt 7— Sint mai multe considerente care impun ca in acest an să se acționeze operativ și cu cea mai mare răspundere pentru insămin- tarea integrală cu culturi succesive a suprafețelor prevăzute. Primul este determinat de faptul , că dispunem de condiții climatice excepționale, practic in toată tara, pentru, a obține a doua recoltă. Dar considerentul esențial este determinat de necesitatea de a se recupera, prin producțiile prevăzute a se obține de la aceste culturi, pierderile de recoltă din unele unități ca urmare a secetei îndelungate din primăvară, și de a se obține, pe ansamblu, o producție superioară prevederilor .planului. Tin să precizez că recoltele care urmează a fi obținute la culturile duble și. îndeosebi, cele de porumb, legume, și furaje au fost luate in calcul pentru asigurarea cantităților necesare de produse agroalimentare destinate aprovizionării populației, precum și pentru acoperirea deficitului de furaje. Iată de ce estd absolut necesar ca in fiecare unitate agricolă, consiliu agroindustrial și județ să se înțeleagă cu toată răspunderea importanta pe care o prezintă realizarea integrală a planului la culturile duble.— Oricît de rapid s-ar desfășura insămințarea acestor culturi, pentru ca recolta să ajungă în mod sigur la maturitate, și ne referim la porumb, este obligatoriu să se cultive hibrizi mai ales din grupele extratimpurii și timpurii. Există sămînță suficientă ?— Săminta din hibrizii de care dispunem corespunde acestor cerințe. Pe aproape jumătate din suprafața destinată porumbului pentru boabe se vor insămința numai hibrizi extratimpurii si timpurii. Cu atit mai mult in condițiile specifice acestui an. cind recoltarea cerealelor păioase are loc mai devreme.

s-a zvîntat și pină diseară terminăm cu orzul, iar de mîine intrăm in tarlaua alăturată, cu griu" — ne spune inginerul-șef al cooperativei, Vasile

Morarii. Și la C.A.P. Valea Rîmniou- lui, miriștea „rasă" la nivelul solului estș prima dovadă că măsurile luate pentru adaptarea combinelor la talia joasă a lanurilor se aplică întocmai. La ferma Oreavu, care a cultivat

Roșu" din Moță(ei are in cultură 600 ha cu griu. Cele 13 combine care o deservesc au intrat marți in lucru imediat ce s-â risipit rouă. „Astăzi — aflăm de la inginerul-șef al uni-

tații, Damian Popescu — vom strînge griul de pe primele 100 ha. După cum vedeți, toate utilajele funcționează din plin. Mecanizatorilor le asigurăm masa in cîmp. Nu ducem lipsă de nimic, avem asigurate piesele de schimb necesare, așa că pină la sfir-

ÎN JUDEȚUL BUZĂU: fa 24 (fe O/® S® W Colege
A

orz»/ cfe pe ultimele suprafețe

ÎN JUDEȚUL DOLJ: bUn ; fa p/faffi Zi prodUCțlU

a fost strinsă de pe 6000 hectare

sint șanse reale ca. de la hibrizii pe care ne-am propus să-i însă- mintăm. să se obțină producții de. porumb in toată țara. La această dată întreaga cantitate de sămintă se află în unități, ea fiind distribuită. bineînțeles, tinindu-se seama de resursele termice din fiecare zonă.— Acum, cind recoltarea orzului a trecut de jumătate și a început și secerișul griului, cum apreciati sta- • diul însămînțării culturilor duble ?— Pină la această dată au fost însămințate cu a doua cultură 257 mii hectare, adică cu 172 mii hectare mai puțin decît s-a recoltat. Acest decalaj destul de mare pune în evidentă o anumită dereglare care s-a produs fată de ce s-a stabilit inițial. Principalele cauze ale acestor întârzieri sint de natură organizatorică. Pentru că. trebuie să spun, din punct de vedere tehnic, fiecare unitate dispune practic de toate mijloacele necesare pentru desfășurarea lucrărilor in flux neîntrerupt. așa cum s-a stabilit prin programul de campanie, flux prin care, in mod normal, insămințarea celei de-a doua culturi poate să se facă în cel mult 48 de ore de la intrarea combinelor in lan. în multe locuri, formațiile folosite la siriusul paielor nu au fost dotate cu sănii sau tîrîsuri pentru a permite eliberarea terenului concomitent cu balotarea paielor. Tot atit de adevărat este că și la pregătirea terenului nu peste tot au fost organizate schimburile de noapte, așa cum s-a indicat la începutul acestei campanii. Ca urmare a a- cestor neajunsuri de ordin organizatoric. au apărut decalaje mari atit intre suprafețele recoltate și eliberate de paie, cit și între aces- ' tea si cele insămintate. Există mari diferente de la un județ la altul in ce privește stadiul însămințării culturilor duble. In timp ce în județul Olt au fost insămintate 72 la sută din suprafața recoltată, iar in județele Argeș. Giurgiu. Dolj. Bu

156 ha cu grîu, deși sîmbătă a plouat peste 100 litri pe metru pătrat, 16 combine intraseră în lan. Că se poate lucra, și încă bine, s-au convins și

cooperatorii de la C.A.P. Podgoria. Pe cele 680 ha cu griu se lucra cu 12 combine, 3 prese de balotat și 3 MAC-uri. „După 24 de ore de la încheierea recoltării orzului am intrat in lanurile de griu care s-au zvîn-

șitul săptămînii în curs vom încheia recoltarea". .în același consiliu agroindustrial, la cooperativa agricolă Hunia, combinele au intrat în lanuri in jurul

prînzului. „Nu am început mai de dimineață — ne spunea inginerul- șef, Ion Tomescu — intrucit umiditatea griului era mai' ridicată. Acum lucrăm cu 17 combine, din care 12 ne-au venit în sprijin din consiliul unic Melinești, aflat in nordul jude- 

zău și Călărași. — între 54 și 58 la sută, în alte județe — Dîmbovița, Bihor, Prahova. Vaslui, Timiș și Arad — există decalaje mari, suprafețele insămintate reprezentînd doar intre 16 și 29 la sută din cele recoltate.— Din multe județe 'ni s-a semnalat lipsa motorinei. Se intimpină dificultăți in această privință ?— Țin să precizez că repartițiile de combustibil de care a beneficiat agricultura in această perioadă asigură executarea lucrărilor agricole in condiții normale. Pentru luna iunie,' de exemplu, agriculturii i s-au repartizat peste 151 mii tone. Cu toate că în această vară livrările de carburanți de la unitățile PECO au decurs mai bine decit in alți ani; în unele județe s-au semnalat in ultimul timp anumite greutăți in aprovizionare. Mă refer mai ales la situațiile din județele Olt, Brăila, Călărași, Arad, Dolj, Buzău, Ialomița și Teleorman (adică tocmai în zonele în care s-a lucrat din plin la seceriș) „ cărora li s-au livrat doar intre 60 și 70 la sută din cantitățile de motorină stabilite pentru perioada 1—17 iunie.— Ce măsuri imediate trebuie în-) treprinse pentru recuperarea râmi-*  neriior în urmă și insămințarea culturilor in perioada optimă?

(*) Indicatorii privind produc
ția netă, productivitatea muncii, 
costurile de producție și benefi
ciile sint calculați pe patru luni.

— Accentul principal trebuie să se pună pe înfăptuirea programelor stabilite la începutul campaniei. Adică să se asigure o asemenea organizare a formațiilor de combine, prese de balotat, tractoare și semănători prin care suprafața recoltată ințr-o zi, pînă în seara zilei următoare să fie însămințată. Pentru grăbirea ritmului insămințărilor se impune folosirea celor 3 000 de mașini de semănat direct în miriște, deoarece ploile au creat condiții pentru ca acestea' să poată fi folosite cu randament maxim. Pe terenurile unde semănatul se face după tehnologia clasică (arat-discuit- semănat), este absolut necesar să fie organizate cite' două schimburi normale de lucru la pregătirea patului germinativ. Toate cadrele de conducere, specialiștii din unitățile agricole trebuie să ințeleagă că orice zi cîștigață acum la însămințări este de mare importanță pentru nivelul recoltei din toamnă..Convorbire realizata de
Iosif POP 

tat — ne spune inginerul-șef al cooperativei, Ștefan Apostol. La transportul paielor și al plevei folosim și -50 de atelaje, grăbind astfel 

eliberarea terenului și insămințarea culturilor duble".Am intilnit insă și altfel de situații. Inginerul-șef al consiliului agroindustrial Rm.' Sărat, Ion Paraschi'- voiu, ne-a demonstrat teoretic — din 

țului. în această jumătate de zi vom strînge griul de pe circa 70 ha".Am urmărit ceva mai mult timp modul cum se efectuează recoltarea la această cooperativă. Cu regret 

trebuie să spunem că organizarea nu se 'ridică la nivelul cerințelor. Cind lacem această afirmație avem in vedere în special faptul că nu s-au corelat corespunzător recoltarea cu transportul producției în silozuri, combinele staționind cu buncărele

Datele centralizate in seara zilei de 21 iunie scot in evidență decalajul care s-a creat în județul Mehedinți intre recoltare, eliberarea terenului de resturi vegetale și semănatul culturilor succesive. In timp ce recoltarea orzului s-a încheiat pe toate cele 9 605 hectare, paiele au fost strinise de pe 6 160 hectare, terenul a fost pregătit pe numai 5 650 hectare și au fost însămințate doar 5 388 hectare. Se constată, așadar, că nu pretutindeni. în fiecare unitate și fermă, s-a lucrat în flux continuu și in ritmul stabilit. E drept, o asemenea situație a fost influențată și de livrarea neritmică a cantităților de motorină prevăzute pentru luna iunie. în aceste condiții, accentul s-a pus pe seceriș, spre a evita pierderile de recoltă. Fapt este însă că acolo unde s-a acționat cu spirit' gospodăresc și motorina a fost folosită numai la recoltare, pregătirea terenului și semănat, întregul volum de muncă s-a realizat in numai 4—5 zile.Ne aflăm la C.A.P. Salcia. Porumbul semănat după orz a și răsărit și umiditatea existentă în sol favorizează creșterea. „Noi am avut în cultură 300 hectare cu orz — ne spune Constantin Bădița, președintele unității. întreaga producție am strins-o in numai două zile. în trei zile am semănat cele 220 hectare cu porumb boabe și am plantat 80 hec

birou — că în lanurile de grîu ale C.A.P. Greabănu, ajunse la maturitate. combinele nu pot lucra. L-am ’ invitat în cîmp, la o probă practică. în jurul orei 16 cele 4 formații de combine, ce așteptau „indicații speciale" de la inginerul-șef și președintele cooperativei, au intrat în ianuri și, in loc să se împotmolească, cum susțineau din birou specialiștii, au continuat secerișul pină la lăsarea întunericului. Este un caz, desigur izolat, dar care arată cum se poate irosi timpul bun de lucru cind nu se cunoaște starea lanurilor și a terenului.Examenul orzului se va încheia practic'în cufsul zilei de azi. Cel al griului, care a început pe cele 63 000 ha, trebuie să se desfășoare in ritmul cel mai înalt.
Stelian CHIPERcorespondentul „Scînteii"

pline în așteptarea mijloacelor auto. Nici calitatea recoltării nu este corespunzătoare. Lucrează foarte bine mecanizatorii veniți de la Melinești și nu cei' localnici, care de la început au dese defecțiuni la combine, ca urmare a reparațiilor de slabă calitate efectuate in perioada de. iarnă.Este. Intr-adevăr, singulară această situație, intrucit în restul unităților din consiliu — cooperativele agricole Maglavit, Dobridor și „1907“ din Moțăței, deși la ' inceput, secerișul griului se desfășoară după rigorile adevăratei organizări. Dealtfel, și in alte consilii agroindustriale din sud s-a luat un start bun la seceriș, ieri, marți, griul fiind strins de pe primele 6 000 ha, urmind ca, in cel mai scurt timp, odată cu generalizarea recoltării, să se atingă viteza zilnică planificată de 14 000 ha.
Nicolae PETOLESCUcorespondentul „Scînteii" 

tare cu legume. Atit la transportul producției din cimp. cit și la eliberarea de paie a terenului am folosit atelajele, reușind să executăm cu motorina economisită pregătirea terenului și semănatul".La ora cînd am ajuns la C.A.P. Pristol, se însămînțau cu porumb ultimele 30 hectare din cele 150 hectare de pe care s-a strîns orzul. In- ginerul-șef al unității, Maria Cîrlig, supraveghea atent calitatea semănatului, deoarece cooperatorii de aici și-au propus să obțină la cea de-a doua cultută o producție de 5 000 kg boabe la hectar. Ei vor aplica pe întreaga suprafață și patru udări.„Astăzi, %1 iunie. — ne-a precizat ing. Vasile Galea, directorul S.M.A. Gruia — noi terminăm insămințarea porumbului pentru boabe și plantarea legumelor pe întreaga suprafață de 990 hectare din consiliul nostru agroindustrial, de pe care a fost strîns orzul. Cu toate că nu ne-au fost asigurate integral cantitățile de motorină repartizate, noi am procedat gospodărește, așa cum este normal. Intrucit spațiile de depozitare se află la distanțe nu prea mari de lanuri. în cadrul consiliului s-au folosit zilnic peste 460 atelaje ale unităților și ale membrilor cooperatori, cu care s-au transportat pest.e 60 la sută din producția de orz și cantitățile de paie rezultate".Ajungem în cursul zilei și pe ogoarele I.A.S. Gîrla Mare. Aici, din 1 500 hectare de pe care s-a strîns orzul, au fost eliberate de resturi vegetale numai 450 hectare și s-au însămințat doar 352 hectare. în loc să economisească pe cit este posibil motorina, tovarășii din această unitate iși permit să folosească tractoare cu remorci la transportul paielor din cimp. Lucrările sint întârziate și la I.A.S. Prunișor, .unde paiele au fost strinse de pe numai 30 hectare și s-au însămințat doar 15 hectare cu culturi duble, din cele 300 hectare de pe care, s-a recoltat orzul. Situații similare, cu totul inadmisibile, am intilnit și in unitățile din cadrul consiliului agroindustrial Bălăcița, unde eliberarea de resturi vegetale a terenului și semănatul culturilor succesive sint de asemenea mult rămase in urmă.Exemplul unităților fruntașe dovedește că printr-o judicioasă organizare a muncii și folosirea cu chibzuință a fiecărui litru de motorină, numai la lucrări de strictă necesitate ■— arături, pregătirea terenului și semănat — viteza de lucru poate fi mult sporită, că decalajul creat poate fi recuperat in cel mult două zile.
Vircjiliu TATARUcorespondentul „Scînteii"

Fruntașii întrecerii pe primele cinci luni ale anului
întrecerea socialistă se desfășoară cu succes in întreprinderile in

dustriale, pe șantierele de construcții, în transporturi și agricultură, in 
unitafi din domeniul circulației mărfurilor și prestărilor de servicii și 
din alte sectoare ale producției materiale pentru îndeplinirea și depă
șirea sarcinilor de plan pe anul 1983.

Pe baza rezultatelor obținute pe primele cinci luni ale anului și a 
punctajului general, stabilit potrivit criteriilor de organizare a intre- 
cerii, la sfirșitul lunii mai (*),  pe primele locuri se situează :

ÎN INDUSTRIA DE EXTRACȚIE 
A CĂRBUNELUI

Locul I : Mina Filipeșlii de Pă
dure. județul Prahova, cu 734,7 
puncte.Principalii indicatori de plan au fost depășiți cu : 7.4 la sută la producția fizică, 8,3 la sută la producția netă, 16,7 la sută la volumul de pregătiri miniere, 6 la sută la producția-marfă vindută și încasată, 8,4 la sută la productivitatea muncii, 25,9 la sută la beneficii, 18,5 la sută la volumul de deschideri miniere ; cheltuielile totale la 1 000 lei producție-marfă au fost mai mici decît cele planificate cu 7;4 la sută, iar consumurile de materiale au fost mai mici decît cele normate cu 7,3 la sută.Locul II : întreprinderea minieră Cîmpulung Muscel, județul Argeș.Locul III : întreprinderea minieră Rovinari, județul Gorj.

IN DOMENIUL PRODUCȚIEI 
DE ENERGIE ELECTRICA 

PE BAZA DE CĂRBUNE
Locul I : întreprinderea clectro- 

centralc Oradpa, cu 420,2 puncte.Principalii, indicatori de plan au fost depășiți cu : 10 la sută la producția de energie electrică la bornele generatoarelor și la graficul de putere la dispoziția sistemului energetic național ; cheltuielile prevăzute în buget au fost reduse cu 10 la sută ; unitatea s-a încadrat in prevederile de plan privind productivitatea muncii și reducerea consumului de energie electrică pentru consumul propriu tehnologic.Locul II : întreprinderea electro- centrale Deva.
IN INDUSTRIA METALURGICA — 

SUBRAMURA METALURGIEI 
FEROASE

Locul I : întreprinderea de fier 
Vlăhița, județul Harghita, cu 431,7 
puncte.Principalii indicatori de plan au fost depășiți cu : 7,4 la sută la producția fizică, 8,5 la sută la producția netă, 3,4 la sută la producția- marfă vindută și incasată, 10,4 la sută la productivitatea muncii, 10,1 hi sută la beneficii ; cheltuielile totale la 1 000 lei producție-marfă au fost mai mici decît cele planificate cu 0,9 la sută, iar cele materiale cu 1,2 la sută.Locul II : întreprinderea „Ciocanul" — Nădrag, județul Timiș.Locitl III : Combinatul siderurgic Hunedoara.

IN INDUSTRIA 
CONSTRUCȚIILOR DE MAȘINI 

DE RIDICAT, 
MATERIAL RULANT, 

CONSTRUCȚII NAVALE 
ȘI ECHIPAMENT AERONAUTIC

Locul I : întreprinderea de avioa
ne Bacău, cu 771 puncte.Principalii indicatori de plan au fost depășiți cu : 3,9 la sută la producția fizică, 5,2 la sută la producția netă, 24 la sută la export, 17,3 la sută la producția-marfă vindută și incasată ; depășiri importante de plan au fost obținute la beneficii ; consumurile de materii prime și materiale au fost mai mici decît cele normate cu 19.1 la sută, iar cele de energie electrică și combustibili cu 18,3 la sută.Locul II : întreprinderea „Turbo- mecanica" — București.Locul III : întreprinderea de avioane Craiova.

IN INDUSTRIA CHIMICA — 
SUBRAMURA RAFINĂRII 

ȘI PETROCHIMIE
Locul I : întreprinderea Rafină

ria Crișana, județul Bihor, cu 750,7 
puncte.Principalii indicatori de plan au fost depășiți cu : 4,8 la sută la producția fizică, 11.5 la sută la producția netă, 9,3 la sută la producția-marfă vîndută și încasată, 10.4 la sutș la productivitatea muncii ; depășiri importante de plan au fost obținute la beneficii ; consumurile de materii prime și materiale ' au fost mai mici decît cele normate cu28,6 la sută, iar cele de energie electrică și combustibili cu 3,1 la sută.Locul II : întreprinderea Rafinăria Dărmănești, județul Bacău.Locul III : Combinatul petrochimic Pitești.

IN INDUSTRIA 
EXPLOATĂRII LEMNULUI

Locul I : întreprinderea forestie
ră de exploatare și transport Rim- 
nicu Vîlcea, cu 778.8 puncte.Principalii indicatori de plan au fost depășiți -cu : 8,1 la sută la producția fizică, 10,7 la sută la producția netă, 11,6 la sută la producția-marfă vindută și încasată și la beneficii. 3,5 la sută la productivitatea muncii, 31,2 la sută la livrări de mărfuri la fondul pieței ; cheltuielile totale la 1 000 lei producție- marfă au fost mai mici decît cele planificate cu 1.8 la sută, iar cele materiale cu 1.6 la sută.Locul II : Unitatea forestieră de exploatare și transport Craiova.Locul III : întreprinderea forestieră de exploatare și transport Bacău.

ÎN INDUSTRIA PIELĂRIEI, 
CAUCIUCULUI 

ȘI ÎNCĂLȚĂMINTEI
Locul I : întreprinderea de piele 

și încălțăminte „Pionierul" Bucu
rești, cu 1 095,5 puncte.Principalii indicatori de plan au fost depășiți cu : 28,3 la sută Iaproducția netă, 5,7 la sută la export, 7 la sută la producția-marfă vindută și incasată, 21,8 la sută la productivitatea muncii, 8,6 la sută la beneficii ; unitatea și-a îndeplinit prevederile de plan la producția fizică; cheltuielile totale la 1000 lei producție-marfă au fost mai mici decît cele planificate cu 3,4 la 

sută, iar cele materiale cu 7,1 la sută ; consumurile de energie electrică și combustibili au fost, de asemenea, mai mici decît cele normate cu 11,7 la șută.Locul II : întreprinderea de piele și incălțăminte „Dîmbovița" — 'București.Locul III : întreprinderea de piele și încălțăminte „Progresul" — București.
IN INDUSTRIA ALIMENTARA — 

SUBRAMURA MORARIT, 
PANIFICAȚIE ȘI PRODUSE 

FĂINOASE
Locul I : întreprinderea de mo

rarii și panificație Covasna, cu
898.5 puncte.Principalii indicatori de plan au fost 'depășiți cu 22,4 la sută la producția fizică. 20 la sută Ia producția netă. 10.4 la sută la producția-marfă vindută și încasată. 7,5 la șută la productivitatea muncii ; depășiri de plan au mai fost obținute la beneficii și la livrări la fondul pieței ; cheltuielile totale și materiale la 1 000 lei producție- marfă au fost mai 'mici decît cele planificate cu 2,8 la sută, iar consumurile de energie electrică și combustibili au fost, de asemenea, mai mici decît cele normate cu 6.2 Ia sută.Locul II : întreprinderea de mo- rărit și panificație Neamț.Locul III : întreprinderea de mo- rărit și panificație Teleorman.
IN DOMENIUL SILVICULTURII
Locul I : Inspectoratul silvic ju

dețean Galați, cu 699,2 puncte.Principalii indicatori de, plan au fost depășiți cu : 16,6 la sută la valoarea producției unităților silvice. 20 la sută la' masa lemnoasă puisă în valoare. 27,6 la sută la suprafața pe care s-au executat lucrări de îngrijire ; depășiri importante de plan au fost obținute la export, beneficii și la livrări de mărfuri la fondul pieței.Locul II : Inspectoratul silvic județean Vîlcea.Locul III : Inspectoratul silvic județean Brăila.
IN DOMENIUL 

TRANSPORTURILOR 
FEROVIARE — REGIONALE 

DE CAI-FERATE
Locul I : Regionala de căi-fcrate 

Brașov, cu 540,5 puncte :Principalii indicatori de plan! aii fost depășiți' cu : 3,9 -la sută la iVo- lumul, de .transport. 13.6 la sută la prodftcțfa netă.' 15.9 la sută la" pro ii cluctivilalea muncii, 2.8 la sută la greutatea medie brută a trenului , de marfă ;. depășiri importante \ de plan au fost obținute la beneficii.Locul II : Regionala de căi-ferate București.Locul III : Regionala de căi-ferate Galați. • '
IN DOMENIUL 

COMERȚULUI INTERIOR — 
ÎNTREPRINDERI COMERCIALE 

CU AMĂNUNTUL
Locul ,1 : întreprinderea comer

cială de stat alimentară Rimnicu 
Vilcea, cu 284,8 puncte!"Principalii indicatori de plan | au . fost depășiți cu.: 7,8 la sută ; la desfaceri de mărfuri cu amănuntul.7.6 la sută la volumul de desfacere pe un lucrător ; depășiri importante de- plan au fost obținute la beneficii ; cheltuielile de circulație la 1 000 lei desfacere au fost mai mici decît cele planificate cu 9,7 la sută.Locul II : întreprinderea comercială de stat mixtă Rovinari. județul Gorj.Locul III : întreprinderea comercială de stat alimentară Țirgo- viște.

ÎN DOMENIUL TURISMULUI
Locul I : întreprinderea de ho

teluri și restaurante Mangalia, cu
375.5 puncte.Principalii indicatori de plan au fost depășiți cu : 3,9 la sută la prestări servicii pentru populație. 10,8 la sulă la desfaceri de alimentație publică. 16.4 la sută la inca- sări medii pe lucrător ; depășiri importante de plan au fost obținute la beneficii ; cheltuielile de circulație ia 1 000 lei desfacere au fost mai mici decît cele planificate cu 6,4 la sută.Locul II : Stațiunea turistică Neptun.Locul III : Oficiul Naționalde Turism Litoral.
ÎN DOMENIUL APROVIZIONĂRII, 

TEHNICO-MATERIALE
Locul I : Baza județeană de apro

vizionare tehnico-materială Cluj, 
cu 655,3 puncte.Principalii indicatori de plan au fost depășiți cu : 5,5 la sută la volumul de desfacere prin depozit. .32.6 la sută la preluarea stocurilor disponibile, 19,4 la sută la beneficii, 37,4 la sută la valorificarea stocurilor disponibile, 32,8 la sută la mărfuri încărcate și expediate paletizat și cu 35,8 la sută la cele pachetizat.Locul II : Baza județeană de aprovizionare tehnico-materială Vrancaa.Locul III : Baza județeană de aprovizionare tehnico-materială Constanta. «

IN COOPERAȚIA 
MEȘTEȘUGĂREASCA

Locul I : Uniunea județeană a 
cooperativelor meșteșugărești Co
vasna, cu 674,1 puncte.Principalii indicatori de plan au fost depășiți cu : 3,1 la sută la producția-marfă. și prestările de servicii, 13,3 la sută Ia livrări de mărfuri către fondul pieței, 1,5 la sută la prestări de servicii pentru populație. 12,2 la sută la export.Locul II : Uniunea județeană a cooperativelor meșteșugărești Vîlcea.Locul III : Uniunea județeană a cooperativelor meșteșugărești Botoșani. (Agerpres)
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educativecu ample

obiecte și 265
Folclor dîmbovițeon prezentat la Muzeul

și ce cultura

dimensiuni
spațiul unor inițiative culturale

MUZEUL SATULUI

Arta cioplitorilor în lemn sau a olarilor, a meșterilor picturii pe sticlă sau a țesătoarelor de scoarțe oferă și azi sursa inepuizabilă a descoperirii unei gîndiri lucide, a unei vibrante sensibilități. A- dunînd pulsații ale adîncu- rilor spiritualității românești, ale istoriei civilizației noastre strălucit revărsată in cele peste 100 de mii de monumente de arhitectură și instalații populare pe care le conține în patrimoniul său. Muzeul satului și 
de artă populară este o a- devărată cronică, veche si nouă, a culturii populare românești. Vechimea conferită de frumusețea și autenticitatea tuturor pieselor pe care le conține acest cadru complex — sinteză la nivel național a civilizației românești — are, în același timp, o clară, o nobilă adecvare la ceea ce am putea numi sensul con- tempdran al culturii noastre. Pentru că departe de a fi o instituție muzeală cu norme rigide de funcționare. „Muzeul satului și ““ se do- prin varie- complexitatea și acțiunilor organism viu, capabil să reîn- interesant
de artă populară' vedește a fi — tatea. prin inițiativelor sale — un complex.noade interesant tradiții ce purced din timpuri imemoriale. O ilustrează dealtfel participarea activă a întregului colectiv de specialiști de aici la organizarea și jurizarea diferitelor etape ale Festivalului național „Cintarea României". în toate edițiile de pină acum, distincțiile primite pentru participarea ia aceste acțiuni în cadrul acestui mare festival al muncii și creației libere.specialiști, tori ai folclorice, struirea cercuri de că întreprind o complexă acțiune de valorificare și educație prin organizarea (în incinta muzeului sau in colaborare cu alte instituții,' la sediul acestora) a numeroase conferințe, spectacole. demonstrații, expoziții etc. Aproape toate formațiile de artă populară laureate, ale Festivalului național „Cintarea României" au oferit numeroase spectadble in minunatul cadru natural al muzeului. Sînt acțiuni care se înscriu in același vast proces al unei construcții

faptul că aceiași buni cunoscă- tradiției noastre participă la in- unor variate artă populară.

culturale ample și durabile. manifestări ale unei atitudini active, ale orientării generale ale politicii noastre elude tul ceea preț românească.sînt numeroase în această privință. Și dacă ar fi să ne referim doar la acțiuni organizate de la începutul acestui an. trebuie amintite ca tot atitea momente memorabile în activitatea muzeului spectacolele susținute de formațiile artistice ale căminelor culturale din Jilavele (jud. Ialomița). zona Pădureni, (jud. Hunedoara), Corabia (Olt), Chisindia Vîrfurile (Arad) ansamblul „Steaua di dor" din Slobozia ansamblul U.J.C.M, dinConștienți tatea păstrării și cultivării tradiției, cărturari de prestigiul lui Alexandru Odo- bescu, Titu Maiorescu, Spiru Haret, Al. Tzigara Samur- caș, Nicolae Iorga, Dimi- trie Guști (inițiatorul și conducătorul grupului de specialiști care a organizat Muzeul satului), Victor Ion Popa (autor al proiectului inițial de amplasare al muzeului pe terenul actual, menit. să sugereze însuși specificul satului ” românesc), Gh. Focșa și mulți alții și-au adus contribuția la stabilirea unor raporturi. fertile pentru cultura noastră, cu vestigiile acestei întregi civilizații românești. Monumentele de arhitectură, instalațiile de tehnică populară, colecțiile de unelte și de obiecte autentice, bogata documentară, excepțională pe care le cuprinde astăzi „Muzeul satului și de artă populară" sînt purtătoare ale acestui fond ireductibil de tradiție și sensibilitate populară. Ele îi conferă astăzi valoarea unui adevărat muzeu etnografic al României. Primordial și adine, sentimentul legăturii cu această întreagă tradiție de artă românească poate fi dencifrat odată cu fiecare nouă manifestare organizată în cadrul muzețilui. Expoziții cum au fost „Ceramica tradițională și creația contemporană : centrul de la Baia Mare". „Tradiție și inovație în creația populară a județului Olt", expoziția „Hărnicia si arta tinerelor

culturale, care in- deopotrivă prezen- revalorificarea a ne-a lăsat mai de tradițională Exemplele

fete". „Arta populară din județul Hunedoara" (deschisă în cadrul unui ciolu de expoziții reunite sub titlul generic „Aspecte zonale în creația populară românească"), actuala expoziție de „Instrumente muzicale populare", precum și numeroasele demonstrații susținute de meșteri cunoscuți ca Alexandru Bogoși sau Nițu Constantin au constituit cîteva repere durabile în activitatea muzeului, creației populare porane" care se
(Arad), sau de(Ialomița) și artistic al Craiova.de însemnă-

arhivă toate de o importanță,

„Zilele contem- vor fășura la începutul iulie, vor avea de menea semnificația eveniment nu numai prezentarea tradiționale croexpoziții lor invitați, monstrațiile tia le vor face, prin spectacolele folclorice, de care Sint, iectate poziții ale creației ționale : niei". „Mijloacele de transport tradițional în universul gospodăriei țărănești", „Arta populară .românească — izvor de inspirație în creația copiilor". „Obiecte legate de ciclul agrar".Vor putea fi regăsite în toate aceste manifestări armonia și discreția raporturilor constructive într-o echilibrare și pondere specifică. acel simt atît de caracteristic al decorativi- tății formelor. puternic păstrat în tradiția populară. stilizarea și în general viziunea decorativă care. împreună cu coloritul. constituie caracteristici pentru arta noastră veche. A te reîntoarce iarăși și iarăși spre aceste izvoare nu înseamnă numai să continui nobilele tradiții ale unei arte străvechi, ci să desprinzi în același timp valențe înnoitoare pentru arta românească. Tainele artei populare create în variate colturi de țară dobîndesc uneori neașteptat sensuri de nobilă eficacitate, așa cum a încercat de curînd să ne demonstreze o originală expoziție de artă contemporană plasată în cadril, natural al muzeu-, 
lui. „Locul — faptă și me
taforă", se intitulează a- ceastă manifestare axată predilect Pe ilustrarea unei posibile continuități mai ales în domeniul tapiseriei și al sculpturii în

des- lunii ase- unui prin pieseunorși a unor miale meșteriei și prin de- pe care aceș-galele filme și concursurile vor dura 10 zile, de asemenea, pro- alte .cîteva ex-tradi- „Cîmpia Munte-

* ..................... . ..... .............-

Dialogul artelor cu publicul

masa și și be- re-de

Dezbateri despre teatru, despre dimensiunile civice și artistice ale dramaturgiei românești actuale au loc frecvent la colocviile și festivalurile teatrale, la cenaclurile de dramaturgie, în coloanele presei. Mai rar și tocmai din această cauză, semnalăm o inițiativă reușită ce se cere a fi continuată : rotundă ce reunește creatorii neficiarii — emițătorii, deci, ceptorii mesajului teatral.Acțiunea, organizată recent 
către Comitetul de partid al mu
nicipiului București in colaborare cu secția de dramaturgie a Asocia
ției scriitorilor din Capitală, la 
întreprinderea de mașini grele, avînd ca invitați și reprezentanți ai altor unități industriale bucu- reștene, a avut un dublu scop : cunoașterea de către oamenii de artă a problematicii vieții de uzină și, în egală măsură, exprimarea doleanțelor, preferințelor spectatorilor față de ceea ce li se oferă pe’ scenă.Dramaturgii participanți la acest dialog: Paul Everac, Tudor Popescu, 
I. D. Șerban, Gh. Vlad, V. Stoenescu, 
Eugenia Busuioceanu, Ștefan Ber- 
ciu, Mihai Georgescu, Lia Crișari, 
Gh. Dumbrăveanu, Silvia Andrecs- 
cu, vizi tind marea uzină, și-au putut face o imagine asupra acestui colos al industriei noastre constructoare de mașini, apărut pe platforma sudică a Capitalei în anul 1966. De; aici au luat drumul termocentralelor de la Turceni și Rovinari uriașele turbine, aici, în această tînără familie muncitorească a că- * rei vîrstă medie nu depășește 25 de ani, se realizează azi utilaje complexe pentru industria extractivă, metalurgică, navală, exportata^ în 33 de țări. Echipamentul energetic pentru viitoarea centrală nucleară de la Cernavodă va purta de , asemenea marca întreprinderii de mașini grele București.Era firesc ca scriitorii să pună întrebări despre „ce reprezintă condiția muncitorească astăzi ?“ (Paul Everac), „Cum își asumă muncitorul de azi responsabilitatea produselor și a destinului său?" ('i'udor Popescu), „Ce loc ocupă întimplările din viața uzinei în viata personală a fiecăruia" (Eugenia Busuioceanu).Răspunsuri ample, nuanțate au venit să întregească profilul moral, să definească spiritul de dăruire, dorința de Continuă autoperfec- ționare, noua oalitate umană a muncitorului zilelor noastre. „Responsabilitatea și-o asumă în cunoștință de cauză și se manifestă în conștiința lui muncitorească, în dorința lui de a face să meargă societatea noastră înainte", preciza cu acest prilej Eroul muncii socialiste Marian Avram, de la întreprinderea „23 August", iar muncitorul specialist Corneliu Nedelcu, de 34 de ani lucrînd in aceeași uzină, „Timpuri Noi", adăuga : „Viața individului se implică în social și aș dori să văd o piesă despre un muncitor in etapa actuală, despre noua calitate a omului. Și pentru aceasta este necesar ca dramaturgii să vină mai des în întreprinderi, să culeagă impresii perso- l^nale". Un tinăr inginer de la

■ I.M.G.B., Petru Lifigiu, cu un stagiu de 5 ani ca muncitor la Combinatul siderurgic din Galați înaintea facultății și care astăzi se ocupă de conducerea proceselor de producție cu calculatorul electronic, avînd numeroase propuneri de raționalizări. și inovații, mărturisea : „E greu să faci confesiuni intr-un cadru foarte larg. De aici decurge necesitatea de a se organiza astfel de întîlniri într-un . cadru mai restrîns, in colective mai mici. Personal, m-ar interesa să văd intr-o piesă de teatru adaptarea dificilă a tînărului care vine să lucreze într-o mare întreprindere, lupta lui pentru a se afirma pe plan profesional".— Se poate crea o piesă pentru toate gusturile ? — întreabă un alt tînăr de la I.M.G.B., Viorel care și-a început activitatea nă ca muncitor și și-a completat studiile universitare la seral, ajun- ( gind economist. — Nu trebuie să „tehnicizăm" dramaturgia, i-a răspuns dramaturgul Tudor Popescu, reliefînd generozitatea temei adaptării celor veniți din mediul rural, de pe băncile școlii la ritmurile industriei moderne.O experiență de creație interesantă a fost mărturisită de dramaturgul I.D. Șerban. Dintr-o documentare de mai multe săptămîni la întreprinderea de rulmenți din Alexandria s-a născut piesa „Un rulment numit CALIPSO", z interpretată pe scena țeatrului popular din localitate chiar de protagoniștii întîmplării din care s-a inspirat piesa.„Piesele într-un act, editate de I.C.E.D., nu ne satisfac exigențele, cei 60 de actori amatori ai teatrului nostru muncitoresc, laureat al Festivalului național „Cintarea României", nu au jucat pină acum nici un asemenea text" — opina C. Bărbulescu, directorul clubului I.C.T.B. „Vrem piese adevărate, personaje credibile — în diverse modalități de expresie" — această idee a fost laitmotivul întîlnirii de Ia I.M.G.B. Dar n-a fost singura. Mulți participanți au relevat necesitatea optimizării relației cti teatrele — statuarea formei de „spectacol cedat" pentru a răspunde mai bine solicitărilor de bilete din fiecare întreprindere, stimularea prin organizațiile U.T.C. și sindicale a interesului pentru teatru al tinerilor nou veniți în mediul urban, cri- ticînd formalismul unor acțiuni cultural-educative.Acest schimb de opinii, expresie concretă a democrației culturii socialiste, a scos i.n evidență dorința de a continua în diverse formule dialogul început într-o frumoasă după-amiază de primăvară la poarta industrială sudică a cetății lui Euțur. Eficiența lui directă nu se va putea măsura într-o săptămină sau o lună. Importantă 'este sensibilizarea creatorilor către acest domeniu, important este ca ei să afle direct că cei care își petrec viața în care să trăim.

un alt Maier, în uzi-

uzină au nevoie de opere reprezinte epoca pe care o

satului din București Foto : Gh. Vințilălemn. lingă lucrărisemnate nume consacrate ale artei noastre contemporane, expoziția reunea și numeroase creații ale unor tineri artiști. Iar dacă în multe lucrări prelucrarea lemnului sau a fibrei textile își putea afla o solidă temelie în spiritualitatea artei tradiționale, nu este mai puțin adevărat că graba, improvizația, chiar precaritatea materialelor folosite (unele deteriorate după cîteva zile de expunere) ilustrau o condiție estetică deficitară. O mai atentă selecție îngemănată cu o sporită autoexigență a creatorilor înșiși ar fi desigur, la o prezentare mai nuanțată a ecourilor moderne pe litatea artei poate avea, mult cu cît zentare tindea, în acest minunat cadru oferit de muzeu, spre o comparație cu rafinata simplitate a folclorului nostru.Generalizînd. am putea spune că fiecare nouă expoziție tinde spre actualizarea unor valori specifice, bine cunoscute, dar și spre evidențierea unor valori aflate pină acum în stare potențială. ' Acesta este dealtfel și rostul numeroaselor expoziții organizate de muzeu în București (la casele pionierilor. Universitatea cuiturai-ști- intifică-Bucuirești. la Spitalul militar central, la Școala de ofițeri activi Băneasa sau ,1a Casa de cultură a Ministerului, de Interne), precum, și în în7 treaga țară (schimburile de expoziții cu alte muzee : Timișoara. Slobozia. Călărași. Cluj-Napoca etc.).
fi-

contribuit,care spiritua- tradiționale le cu atît mai întreaga pre- în_ , oferit

Le-am putea adăuga, de a- semenea. initiative menite să ducă la o mai largă popularizare a artei, românești în străinătate, cum ar fi participarea la „Zilele culturii balcanice", ce se vor desfășura în orașul Voios (Grecia), sau colaborarea cu muzeul „Diippel" din Berlinul de vest. unde, pe lingă o expoziție de ceramică. vor face demonstrații de măiestrie. meșterii Ionică Stepan din Biniș și loan Magopăt din Marginea.Alături de aceste valorificări, cu rol educativ atît de complex, menite să prilejuiască redescoperirea unor noi dimensiuni unei milenare tradiții, muzeul desfășoară o bogată activitate de cercetare științifică. precum și de conser- vare-restaurare a bunurilor aflate în patrimoniul său. Echipe complexe vor continua si în acest an cercetările pe valea superioară a Dîmboviței și în zonele din curbura interioară a Carpaților, iar o parte a rezultatelor vor forma obiectul unui volum colectiv de „Studii și cercetări". Pe cale de apariție se află, de asemenea, un album menit să facă o amplă prezentare a muzeului.Iată doar cîteva din inițiativele și rezultatele unei bogate activități destinate să înlesnească accesul publicului larg spre valorile / nepieritoare ale artei noastre. momente ale unei mișcări culturale de raportare a creației de artă ■populară contemporană lâ ■o prestigioasă tradiție, prinse in devenirea lor firească spre înnoiri și afirmări Viitoare.
Marina PREUTU

Versuri civiceVirtuozitatea tehnicii poetice este primul lucru ce se constată in placheta lui Eugen Frunză, suită de zece glosse. structurate pe ideea revelării macro- cosmosului în microcosmos. Timpul, infinitul. moartea, marile osmoze și metamorfoze din natură devin teme predilecte într-o poezie de aspect sentențios cu vizibile eforturi de convertire a conceptelor în viziune lirică. în genere, riscul abordării unei poezii cu formă fixă, cum este glossa, stă în simpla enunțare a unor adevăruri cunoscute sau numai intuite in versuri cu un anumit lustru mecanic. în plus. urmărindu-se ilustrarea regulilor formale, spațiul poeziei amenință să se reducă la un simplu schelet conceptual. A- sumîndu-și deliberat riscul sufocării în pur exercițiu retoric. Eugen Frunză. în cele mai bune poeme, dovedește spirit și adîn- cime filozofică.El așază universul fizic și psihic. încă din glossa liminară. sub semnul timpului ca dat imanent : „De-am fi iarbă, de-am fi piatră. / de-am fi gind și-nțelepciune. / ori- ce-am fi. aceeași vatră / la prefaceri ne supune ; / un periplu ni-e demersul. / nici adaos nici scădere. / dar ne-oferă universul 
I dreptul veșnicei himere". Supusă, chiar „sclavă ordinii enorme", lumea — în sensul larg al cuvîntului — tinde. în dorința ei de totalitate și absolut, spre spargerea limitelor, mod de a sugera rîvnirea infi,nitului. Deși „pretutindenea-i vicleană". — cum avertizează Eugen Frunză într-un vers emblematic — omului, ca punct de întîlnire și măsură a tuturor lucrurilor, nu i se refuză capacitatea de a pătrunde misterul existențial. Reflecția nu sterilizează sentimentul, ci, dimpo-

Octavia TREISTAR

*) Eugen Frunză —
Infinitul din prea.i- editura „Alba- 1983.

trivă. lirismul se interiorizează, fie prin asumarea conștientă a timpului înțeles ca mod de ființare in absolut, fie prin trăirea neliniștilor provocate de suflul epocii tehniciste : „Graba
veacului ne mină, / 
alergăm pe întrecute, / 
ziua-ncape-o săptămî- 
nă. / ora-ncape in 
minute ; / cit ai zice 
trei ori șapte / urcă 
nava pîn’Ia stele, / co
drii sus. din Miază
noapte, / știu neliniș
tile mele".Admițind progresul, poetul presimte teroarea golului, a materialități, puind chiar o logie in cazul tehnicii scopuri Nu întâmplător. glossa ia un aspect satiric, tonul sentențios evo- luînd spre sarcasm și vivacitate a limbajului. Satira, memorabilă prin verva spumoasă și ironia mușcătoare, se îndreaptă împotriva ..creaturilor infame" care „cîntăresc în bani schelete" și răpesc poetului dreptul la contemplație. Atitudinea critică vizează, în special, manipularea individului în societatea de consum („Prins în menghine și clește / imul cugetul și-l vinde / celui care-1 ispitește / cu o traistă de merinde") sau inegalitatea care domnește în lume : „Cîini cu zgardă in rubine. / oameni cu butuci în gleznă, / zgîirie-nori și vizuine, / țări de aur. țări de beznă". Excelent ră- mîne portretul lucrat în acvaforte al insului care își reneagă apartenența la neam : „Vai de sufletul bezmetic / ce de-obîrșii se dezice, / nu-i ră- mine nici un petic / din iluzia complice". Limbajul direct capătă valențe noi prin gnomism : „noaptea-1 surpă mișelește. / in uitare îl prăVale — / de surpări te ocrotește 
/ doar pămintul țării 
tale".

Poeta ethicuș se solidarizează cu pămîn- tul natal, văzut ca spațiu primordial și protector, cu Dunărea

grelelor inchi- escato- fo lo sirii moderne în distructive.

t
PROGRAMUL 1
Telex
Tribuna O.D.U.S.
Viața culturală 
Universul femellpr 
1001 de seri

16,00
16,05
16.25
17,00
17,50
20,00 Telejurnal
20,20 Actualitatea economică
20,55 Stop-cadru pe mapamond 
21,10
22,30

Film artistic : „Domnul Taxi' 
Telejurnal

PROGRAMUL 2
Telejurnal 
Scena și ecranul 
Din țările socialiste 
Mic dicționar de operă șt balet

20,00
20,20
21,00
21.30
22.30 Telejurnal

CONCERT OMAGIAL
CÎPRIAN PORUMBESCU

Ateneul Român din Capitală a găzduit, marți seara, un concert omagial. organizat de Consiliul Culturii și Educației Socialiste, Uniunea compozitorilor și muzicologilor și Conservatorul de muzică „Ciprian Porumbescu". cu prilejul împlinirii a 130 de ani de la nașterea și a 100 de ani de la moartea lui Ciprian Porum bescu.Au participat tovarășii Nicolae Constantin. Gheorghe Pană. Miu Dobrescu. Petru Enache, Mihai Gere, Suzana Gâdea. Ion Unsu. Au luat, de asemenea, parte conducători ai unor instituții centrale, organizații de masă și obștești, uniuni de creație. personalități ale vieții noastre cultUral-artistice. un mare număr de iubitori ai creației marelui muzician român.Personalitatea și creația' lui Ciprian Porumbescu au fost evocate în alocuțiunea rostită de prof. univ. Nicolae Călinoiu, președintele Uniunii compozitorilor și muzicologilor, rectorul Conservatorului de muzică „Ciprian Porumbescu". Vorbitorul a relevat pe larg caracterul profund patriotic și militant al creației ilustrului compozitor, contribuția acesteia la conturarea idealurilor naționale și sociale, etice și estetice ale mișcării noastre muzicale modeme, actualitatea operei sale, pilduitoare prin inspirația generoasă din melosul popular, prin simplitate și accesibilitate. El a subliniat că manifestările organizate în Capitală și în alte localități din țară, cu acest prilej, constituie o nouă dovadă a atenției și prețuirii permanente acordate de partidul și statul nostru, personal de secretarul general al partidului, președintele țării, tovarășul Nicolae

Ceaușescu, valorilor autentice ale culturii românești, care prin patosul vieții și activității lor dăruite celor mai scumpe idealuri ale poporului român se înscriu în galeria oamenilor de seamă născuți din sinul poporului. imprimind patrimoniului spiritual național mesajul umanist al creației durabile.In deschiderea concertului, sub cupola Ateneului Român au răsunat vibrant. în interpretarea orchestrei simfonice și corului Filarmonicii „George Enescu". dirijate de artistul emerit Mihai Brediceanu. acordurile Imnului de stat al Republicii Socialiste România, a cărui muzică se înscrie între compozițiile remarcabile ale lui Ciprian Porumbescu. tinuare au fost interpretate crări valoroase din creația compozitor român, precumdin literatura muzicală națională dedicată memoriei 'sale.Și-au dat concursul corul șl orchestra Filarmonicii „George Enescu", Muzica reprezentativă a armatei, prestigioși soliști vocali și strum entiști ai teatrelor lirice Capitală, cadre didactice și ai Conservatorului „Ciprlan bescu".Concertul s-a bucurat desebit succes, constituindu-se într-un k fierbinte omagiu adus lui Ciprlan Porumbescu, al cărui nume se înscrie la loc de frunte în paginile istoriei culturii muzicale românești, ca un exemplu de artist militant, profund inspirat de idealurile porului său. de setea lui de te și libertate.La încheierea concertului^ preților le-a fost oferit un coș cu flori.

în con- alte lu- mardui și piese
in- din student! Porum-un deo-
po—drepta-

ROMANIAîn perioada 23-28 iunie, la cinematograful Studio din Capitala 
ZILELE FILMULUI SUEDEZ

FILM prezintă

cu următorul program : 23 iunie CHARLOTTE LOWENSKOLD (spec
tacol de gală) ; 24 iunie DETECTIV PARTICULAR ; 25 iunie NIKLAS ; 
2(i iunie COPIII DE LA LACUL ALBASTRU ; 27 iunie EXPLOZIE NE
CONTROLATA ; 28 iunie CHARLOTTE LOWENSKOLD.

Zilele filmului suedez se vor desfășura și în municipiul Brașov In 
perioada 4—9 iulie.

NOTE DE LECTURĂ

Carnații, simboluriȘi . .ale dăinuirii .și eterni- stății noastre în istorie. Jcu obirșiile neamului, temeiuri ale existentei de azi1: „De stră
moși iți razimi vrere 
/ și tărie și / . ...
cerc, 
de o 
gini 
n-ar 
fostul, / dus din pro- 
priile-i seve 
rost își pierde Un vibrant aduce Eugen poeților, magi 
ai frumuseții", dau sens lumii printr-un travaliu artistia de o înaltă noblețe : „Deseorii-apucă zorii / scufundați într-o vocală, / sus la cumpăna valorii / se întorc cu mina goală. / și se-afundă iar in magmă. / zi și noapte scurmă bieții, osîndiți de vreo sintagmă / de cînd lu
mea sînt poeții". Tot ei. alăturîndu-se efortului colectiv de muncă și gîndire. „sapă hrube în cuvinte". în- fring moartea prin creație, dau mișcare verbului și se identifică prin tot ce au mai bun cu poporul : „Nu cerșesc. cununi de laur. / numai cîntecul primească-1 / neam cu sufletul de aur. / ce le-a fost de-apururi dascăl ; / frunții sale se închină, / ca-n simțirea lui să-ncapă / n-au nici preget, nici hodină / pină dau 
de-un fir de apă".Nu-i greu de observat. în finalul acestei sumare analize de în- tîmpinare, că Eugen Frunză a avut în vedere marile probleme ale existentei de la metafizica timpului la unicitatea vocilor poetice în marginile cărora gîndeste cu mijloace lirice adecvate. O anume inegalitate a volumului provine, mai ales, din ezitarea între un limbaj gnomic și altul comun,- între o sintaxă ușor ermetizată si alta simplistă, conceptelor mentele geometria versurilor, ta tea jocul rafinat al con-

trariilor, încercarea de a interioriza lirismul — atunci c'ind poetul trăiește drama limitării in temporal — im-
primă plachetei o ținută severă. Ciștigul estetic rămme însă excelenta sub raportulrămme desăvârșirii execuției

tehnice intr-o aventură lirică, altfel irepe- tabilă.
George GIBESCU

Publicistica literară
credință 

ce se 
ai meu 

’ din ori- 
aieve, /

9 LZ 9 9

și-nălțarea 
/ neam 

ființă ; / 
crești ;

fi azi de n-ar fi

/ orice 
rostul", omagiu Frunză 
și robi care și coerentă

Poeti zarea în mo- inspirate, perfectă a expresivi- rostirii prin

mărturie a angajării
creatorului

Gu- carte lite- publicis- Cărți de literară dar pu-

inter- frumos

@ Teatrul Național (14 7171, ___
mică) : Gaițele — 19,30, (sala Atelier): 
Inocentul
@ Filarmonica „George Enescu44 
(15 68 75, Ateneul Român) : Coruri și 
arii celebre din opere de Verdi și 
Wagner susținute de Corul Filarmonicii 
„George Enescfu“. Dirijor : Vaslle 
Pântea — 19, (la Muzeul de artă al 
Republicii Socialiste Româriia) : Reci
tal de pian Vlad Dimulescu — 18.
O Opera Română (13 18 57) : Bal mas
cat — 18.
O Teatrul de operetă (14 80 11) j Singe 
vienez — 19.
0 Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra44 
(sala Schitu Măgureanu, 14 75 46) : 
Gin-Rummy — 19.
O Teatrul Foarte Mic (14 00 05) : La 

-50 de ani ea descoperea marea — 20.
0 Teatrul 
Teatrul de 
- 20.
O Teatrul
14 72 34) : Amadeus — 19,30.
• Teatrul sutiric-muzical „C. Tănase44 
(Grădina Boema, 16 56 78) : Fotbal Ia 
Boema — 20, (sala Savoy) : Vacanță 
la București — 19,30.
0 Ansamblul „Rapsodia română44: 
(1313 (10) : La izvor de dor și cîntec
— 18,30.
• A.R.I.A. (13 53 75, la Sala Palatultil 
Republicii Socialiste România) : Spec
tacol extraordinar susținut de An
samblul de balet modern „Nuevo 
Mundo de Caracas44 din Venezuela
— 19.

■
i

19.

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

Giuleștl (sala Majestic,

e a
DRUMUL

19. 
viitorul

VECTORUL

Tinerețea Iui 
tenberg este o de publicistică rară despre tica literară, publicistică apar destule, ține reușesc să depășească condiția . efemeridei croite mai bine sau mai răi) după tiparul editorial. Cărțile despre publicistica literară sînt niște rarități și aceasta din motive pe care le evocă și le discută chiar volumul lui Constantin Coroiu.Intr-adevăr, Tinere
țea lui Gutenberg e în primiul rînd o pledoarie în favoarea situării corecte a activității publicisticii scriitoricești, văzută, in dese rinduri și nu de oarecine, ci chiar de unii scriitori, drept o îndeletnicire marginală. mult prea aproape de cotidian, de provizorat, de perisabil : „O anumită atitudine de desconsiderare a «scrisului la gazetă», a foiletonis- mului, unii continuă să o manifeste. Și e de mirare. A face foileton e un gest profund cultural". Și, mai spune Constantin Coroiu, într-un elogiu adus dialogului, de fapt tiparului ca ideală gazdă a dialogului : „După mirosul de pîine coaptă, nu cunosc altul mai tulburător pe pămînt [...] decît mirosul cernelii tipografice proaspăt imprimată pe întinderea albă, misterioasă a paginii de carte, de ziar, de revistă. Gu
tenberg e mereu tî
năr !“.Din această perspectivă — și servită fiind* Constantin Coroiu, 
Tinerețea lui Gutenberg, ed. „Eminescu“.

această perspectivă — e discutată publicistica unor scriitori reprezentativi de ieri și de azi (strînsă sau nu in volume), sînt comentate volumele u- nor publiciști de ieri și de azi, nu mai puțin reprezentativi, e urmărit destinul unor publicații culturale românești. Cu un cu- vînt, autorul are în vedere dialogul imediat și esențial pe care scriitorul îl propune publicului. Există. ca să preiau o formulă a lui Constantin Coroiu, „o conștiință interogativă a scriitorului", pe care scrisul la gazetă o expune mai operativ decît una sau.alta din. cărțile sale. Călinescu și Ibrăileanu sînt spiritele critice tutelare pe care le cunoaștem, sint prozatorii importanți pe care îi citim cu interes, dar calitatea de personalităti- reper ale literaturii noastre le-a fost conferită nu în ultimul rînd de revistele pe care — termenul e perfect adecvat — le-au creat. Cărțile de publicistică ale lui Marin Preda nu le explică și nu le completează pe cele de proză, ci se înscriu fiecare. într-o operă, o operă „problematică în cel mai înalt grad", cum spune • Constantin Coroiu. Critica literară, curentă — acel dialog imediat cu autorii și volumele lor, cu cititorii acestor volume — e o magistratură deopotrivă a literaturii și a gazetăriei : unui critic nu-i sint suficiente „talentul, cultura, exercițiul - gindirii și al analizei", el are nevoie de „un susținut și îndelung travaliu publicistic".

Gazetăria nu este un capriciu al scriitorului. nici un mod de a-i satisface orgoliul notorietății, ci reprezintă un act social și afectiv in aceeași măsură. Ea e o ieșire in lume pentru a cunoaște și a simți lumea. Publicistica exprimă relația directă a scriitorului cu vremea sa, e modul prin care își face cel mai pregnant simțită prezența in cotidian, e locul în care e cel mai expus și totodată cel mai implicat urgențele realității, viața de zi cu zi con temporani lor. locul unde el creează dialogînd. Publicistica 
este agora scriitorului. Aceste'i ipostaze privilegiate (de ce nu ?) Constantin Coroiu. ii consacră o convingătoare carte, o pledoarie incitantă, un argument. O carte care afirmă energic, contestă energic, care nu se sfiește să fie „subiectivă", patetică (un gazetar blazat e tot ce poate fi mai ridicol), o carte ce-și validează opiniile chiar prin felul în care e scrisă.Risipite în timp și în varii spații tipo- ' grafice, foiletoanele lui Constantin Coroiu se organizează parcă de la sine în volum, conturînd motive și laitmotive, afirmînd limpede un punct de 
vedere. în subtext. Ti
nerețea lui Gutenberg e o meditație asupra unei meserii in care dialogul e tptul, în care creația e totul, pentru că dialog și creație sint, în spațiul publicisticii literare, același lucru.

in în a E

Daniel
D1M1TRIU

• Mitul Fedorei : Sala mică a Pala
tului — 17,15; 20.
O Buletin de 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) — 9;
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15. MUNCA
(21 50 97) — 15; 17,15; 19,30.
• Ultimul cartuș : FLACĂRA
— 15,30; 17,30; 19,30.
O B.D. în acțiune : ARTA
— 9; 11; 13; 15; la grădină — 21.
® Sfîrșitul nopții : ARTA — 17,15;
19.30, STUDIO (59 53 15) — 10; 12; 14; 
16; 18; 20.
0 Mult mai de preț e Iubirea : PRO
GRESUL (23 94 10) — 16; 18; 20.
• Haiducii : BUZEȘTI (50 43 58) — 15; 
17; 19.
0 Martorul de pe „Cap Arcona*  : 
TIMPURI NOI (15 61 10) — 9; 11; 13,15;
15.30.
0 Întunericul alb : TIMPURI NOI — 
(15 61 10) — 17,45; 20.
0 Dosarul „Lina de aur : CENTRAL 
(14 12 24) — 9; 11,15; 13,30-; 15,45; 18; 
20,15.
9 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 flori : FESTIVAL 
(15 63 84) .— 9: 11,15; 13,30; 15.45; 18;
20.15.
0 Șatra: FAVORIT (45 31 70) — 9;
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.
0 Marele șarpe : GRIVIȚA (17 08 58)
— 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20, AURO
RA (35 04 66) — 9; 11,15; 13,30; 15,45;
18; 20.
0 împușcat In spate: DACIA (50 35 94)
— 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.
• Carnaval : COTROCENI
— 15,30; 19.
0 Viraj periculos : PACEA
— 15,30; 17,30; 19,30.
0 Tatăl reginei: FLAMURA i
— 9; 11; 13,15; 15,30; 17,45; 20.
0 Adio, dar rămîn cu tine : PATRIA 
(11 86 25) 9; 11,16; 13,30; 15,45; 18:
20.15, CULTURAL (83 50 13) — 9: 11,15: 
13,30; 15,45; 18; 20,15, GRĂDINA LU
CEAFĂRUL (15 87 67) — 21.
0 Cei trei mușchetari : LUCEAFĂRUL 
(15 87 67) — 9; 11,15; 13,30; 15.43; 18: 20.
0 Iubire fără soare : VICTORIA 
(16 28 79) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 
20,15, TOMIS (21 49 46) — 8; 10; 12,30: 
15; 17,30; 20, la grădină — 21,15.
0 Program de desene animate : DOI
NA (16 35 38) — 9; 10,30; 12,15; 13,45; 
17;45.
® Visul de argint al alergătorului : 
DOINA (16 36 38) — 15,15; 19,15.
0 Un american la Paris: EXCELSIOR 
(65 49 45) — 9; 11,15; 14,30; . 17,13; 20, 
GLORIA (47 46 75) — 8,45; 11,15; 13,30; 
15,45: 18,15; 20,30.
0 Vraciul : MIORIȚA (14 27 14) — 9;
11,30; 14; 16,30; 19, COSMOS (27 54 95)
— 9; 11,30; 14; 16,30; 19.
0 Marea evadare : UNION (13 49 04)
— 10; 13; 16; 19.
0 Un comando pentru apa grea : 
FERENTARI (80 49 85) — 15,30: 18.30.
0 Aventură In Arabia : LIRA (3171 71)
— 16; 18,15; 20,15, la grădină — 20,45.
0 Pe căi nelegale : FLOREASCA 
(33 29 71) — 9; 11; 13; 15,30: 17,45; 20.
0 Despărțire temporară : POPULAR 
(35 15 17) — 10; 13; 16: 19.
0 Micul lord : GRADINA GLORIA 
(47 46 75) — 21.
0 Ciinele : GRĂDINA PARC HOTEL 
(17 08 58) — 21,15.
0 Ultima cavalcadă spre Santa Crtiz: 
ARENELE ROMANE (41 15 36) — 21.
0 Locotenentul Bultit ; Urmărire la 
Amsterdam : PALATUL SPORTURI
LOR ȘI CULTURII (75 40 40) — 18.

(20 33 40)

(21 31 86)

(49 48 48)

(60 30 85)

(85 77 12)
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ȘEDINȚA COMITETULUI POLITIC PREȘEDINTELE NICOLAE CEAUȘESCU
EXECUTIV AL C. C. AL P. C. R a primit pe ambasadorul Republicii Populare

(Urmare din pag. I)

măsurilor stabilite de cei doi conducători de 
partid și de stat privind amplificarea și așe
zarea pe baze stabile, de lungă durată, a co
laborării economice, în sfera producției ma
teriale și în domeniul tehnico-științific, prin 
utilizarea, într-o mai mare măsură, a posi
bilităților oferite de potențialul economic al 
României și Mongoliei.

în același timp, s-a reliefat semnificația 
Înțelegerilor convenite cu privire la întă
rirea conlucrării dintre Partidul Comunist 
Român și Partidul Popular Revoluționar 
Mongol, aceasta avînd un rol esențial în 
promovarea colaborării fructuoase, multila
terale, dintre țările și popoarele noastre.

Comitetul Politic Executiv a relevat, de 
asemenea, însemnătatea schimbului de pă
reri pe care tovarășii Nicolae Ceaușescu și 
Yumjaaghiin Țedenbal l-au avut în probleme 
actuale ale vieții internaționale. A fost evi-

dențiată voința celor două partide și țări de 
a acționa, în continuare, pentru îmbunătă
țirea situației politice mondiale, oprirea 
cursei înarmărilor și trecerea Ia măsuri efec
tive de dezarmare, în primul rînd de dezar
mare nucleară, soluționarea pe cale pașnică, 
prin tratative, a tuturor diferendelor dintre 
state, reluarea și consolidarea procesului 
destinderii, crearea unui climat de pace, 
securitate, încredere și cooperare în Europa, 
Asia și în întreaga lume, lichidarea subdez
voltării și instaurarea unei noi ordini econo
mice internaționale, pentru înfăptuirea idea
lurilor de libertate, independență și progres 
ale tuturor popoarelor.

Comitetul Politic Executiv a dat o deose
bită apreciere hotărîrii Partidului Comunist 
Român și Partidului Popular Revoluționar 
Mongol de a dezvolta conlucrarea cu parti
dele comuniste și muncitorești, de a con
tribui la întărirea unității și colaborării lor, 
pe baza solidarității internaționale, egalității 
în drepturi, independenței, respectului’ re-

neamestecului în treburile interne,ciproc și
precum și de a extinde relațiile cu mișcările 
de eliberare națională, cu toate forțele pro
gresiste, democratice, antiimperialiste, în 
lupta pentru destindere, dezarmare, inde
pendență și progres, pentru edificarea unei 
lumi mai bune și mai drepte, a păcii, înțele
gerii și colaborării între națiuni.

Comitetul Politic Executiv a aprobat, în 
unanimitate, documentele și înțelegerile con
venite cu prilejul vizitei și a cerut guvernu
lui, ministerelor să asigure toate măsurile 
în vederea realizării tuturor obiectivelor de 
colaborare prevăzute, ceea ce va impulsiona 
dezvoltarea și mai puternică a bunelor ra
porturi româno-mongole.

Comitetul Politic Executiv a 
vocarea Plenarei Comitetului
Partidului Comunist Român în ziua de 30 
iunie a.c.

Comitetul Politic Executiv a soluționat, de 
asemenea, probleme curente ale activității 
de partid și de stat.

(Urmare din pag. I) de acreditare,

hotărît con
centrai al

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste RomâniaFolosesc prilejul survolării teritoriului Republicii Socialiste România, în drum spre Republica Democrată Germană, pentru a vă adresa dumneavoastră, Comitetului Central al Partidului Comunist Român, Consiliului de Stat și Guvernului Republicii Socialiste România, poporului frate român cele mai cordiale salutări și urări de succes în edificarea societății socialiste, pentru dezvoltarea continuă a prieteniei și colaborării fructuoase dintre partidele și țările noastre, pentru triumful cauzei păcii și securității în Europa și in lumea intreagă.

anunță intrarea

TODOR JIVKOV
Secretar general al Comitetului Central 

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

Excuenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste RomâniaIn numele poporului iordanian și al meu personal îmi face plăcere să transmit Excelenței Voastre aprecierile și recunoștința noastră sinceră pentru mesajul cald de felicitări și urări adresat cu ocazia Zilei independenței Iordaniei.Totodată, transmit Excelenței Voastre cele mai bune urări de fericire personală, iar țării și poporului dumneavoastră de progres și prosperitate.

HUSSEIN I

Cronica
«Delegația Partidului Comunist din Spania, condusă de Jaime Ballesteros. secretar general adjunct al partidului, care, la invitația C.C. al P.C.R., a făcut o vizită în tara noastră. a părăsit, marți dimineața. Capitala.La plecare, pe aeroportul Otopeni, oaspeții au fost salutați de tovarășul Miu Dobrescu. membru supleant al Comitetului Politic Executiv, secretar al C.C. al P.C.R.. de activiști de partid.

zileipublicii Mali privind transporturile aeriene civile.Din partea română, acordul a fost semnat ,de ing. Mirică Dimitrescu, prim-locțiitor al șefului Departamentului Aviației Civile, iar din partea .rfialiană de ambasadorul Moussa Coulibaly.Acordul stabilește cadrul juridic al colaborării in domeniul transportului poștă

vului petrochimiștilor de la Brazi, comitetul de partid, conducerea combinatului, comitetul sindicatului și comitetul U.T.C. au a- dresat TOVARĂȘULUI NICOLAE 
CEAUȘESCU, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România. următoarea telegramă :

Inmînînd scrisorile ... ambasadorul ABOUfiACAR KABA a transmis tovarășului Nicolae Ceaușescu un mesaj de prietenie și cele mai cordiale urări din partea tovarășului Ahmed Sekou Toure, președintele Republicii Populare Revoluționare Guineea.In cuvîntarea prezentată de ambasador se subliniază : „Pozițiile consecvente adoptate de dumneavoastră, domnule președinte, în marile probleme internaționale reprezintă mărturia hotărîrii dumneavoastră ferme de a acționa continuu pentru găsirea unor soluții pașnice și echitabile acestor probleme". Elogiind activitatea creatoare a poporului român, în continuare se spune : „Domnule președinte, în condițiile crizei prin care trece în prezent omenirea, noi apreciem mult voința eroicului popor român de a-și făuri un viitor fericit, sub conducerea dumneavoastră clarvăzătoare.Numeroasele vizite de prietenie pe care le efectuează în Republica Socialistă România șefi de stat și de guvern confirmă marea încredere de care vă bucurați, domnule președinte, în fața popoarelor din lumea întreagă :în continuare este evidențiată strînsa și rodnica conlucrare ro- mâno-guineeză.„Republica Populară Revoluționară Guineea dă o inaltă apreciere cooperării largi pe care o întreține, cu Republica Socialistă România încă din primele momente ale independenței sale". în acest sens, sint reliefate bunele rezultate ale conlucrării dintre cele două țări pe li-

nia formării cadrelor în domeniul a- griculturii și în alte sectoare de activitate.Primind scrisorile de acreditare, tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU a mulțumit pentru mesajul primit și a adresat, la rîndul său, un salut călduros și cele mai bune urări președintelui Ahmed Sekou Toure.în cuvintarea de răspuns a șefului statului român se spune : „In țara noastră sint urmărite cu simpatie și interes eforturile pe care poporul guineez prieten, sub conducerea președintelui Ahmed Sekou Toure, le depune pentru dezvoltarea social-economică independentă a țării sale, pentru promovarea unei politici active de colaborare cu celelalte țări, în folosul păcii, destinderii și înțelegerii între națiuni. Ca prieteni, urăm poporului guineez ca, sub conducerea Partidului Democrat din Guineea, să obțină succese tot mai mari pe acest drum".în continuare se subliniază că poporul român, strîns unit în jurul partidului comunist, acționează cu toate forțele pentru înfăptuirea hotă- rîrilor stabilite de Congresul al XII-lea și de Conferința Națională ale Partidului Comunist Român. în același timp, se arată că România desfășoară o intensă activitate pe plan internațional, militind susținut pentru preintîmpinarea războiului și apărarea păcii, pentru oprirea cursei înarmărilor și trecerea la dezarmare, în primul rînd la dezarmarea nucleară, pentru soluționarea pe. cale politică, prin tratative a tuturor diferendelor dintre state, pentru înfăptuirea aspirațiilor de libertate, independență și progres ale tuturor popoarelor. Se subliniază că, în cadrul politicii sale generale de dez-

% a raporturilor cu toate România a acordat și deosebită intrude

Nicolae Ceaușescu,

★Marți, Julio Cesar Trujillo, direc- al Partidului Demo- D emodin Ecuador, care ne vizitează țara Ia invitația Consiliului Național al F.D.U.S.. a fost primit de Paula Prioteasa. adjunct al ministrului comerțului exterior și cooperării economice internaționale, cu care a discutat perspectivele dezvoltării relațiilor de colaborare economică între cele două țări.In aceeî'ri zi. oaspetele ecuadorian 
a făcut d vizită la Universitatea din București, unde s-a întilnit cu prof, dr. Ioan Ioviț Popescu, rectorul universității, cu • alte cadre didactice.

★Marți s-a semnat la București Acordul între Guvernul Republicii Socialiste România și Guvernul Re-

torul nationalorația Populară — Uniunea crat-Creștină " ~
aerian de pasageri, marfă; și între cele două țăH’.’

★Suceava a început reuniunea

Telegrama adresată tovarășului Nicolae CeaușescuLa Combinatul petrochimic de la Brazi — prestigioasă unitate a petrochimiei românești — a intrat in circuitul productiv instalația de cauciuc polibutadienic, produs de mare importanță economică, care înlocuiește cu deplin succes cauciucul natural.Cu acest prilej, in numele colecti-
Mult iubite și stimate tovarășe
Colectivul de oameni ai muncii din Combinatul petrochimic Brazi, 

acționînd cu răspundere și dăruire, sub conducerea organelor și organi
zațiilor de partid, pentru transpunerea neabătută în viață a hotărîrilor 
Conferinței Naționale a partidului, a indicațiilor și orientărilor dumnea
voastră la consfătuirea de lucru de la C.C. al P.C.R. din 26—27 mai a.c., 
precum și cu ocazia vizitelor pe care le-ați efectuat în combinatul 
nostru, vă raportează că in ziuă de 20 iunie 1983 a început să producă 
instalația de cauciuc polibutadienic.

Constituie un motiv de mindrie pentru noi faptul că acest nou și 
important produs al petrochimiei românești este rodul remarcabilei acti
vități de cercetare științifică desfășurată de către tovarășa academician 
doctor inginer Elena Ceaușescu, savant de renume mondial, el con
stituind încă o dovadă a puternicei afirmări a rolului științei și cercetării 
românești în dezvoltarea economiei noastre naționale.

Realizată în cea mai mare parte cu utilaje și echipamente românești, 
noua instalație produce la cel mai înalt nivel calitativ cauciuc polibuta
dienic. înlocuitor competitiv al cauciucului natural din import, expresie 
concretă a aplicării politicii partidului și statului nostru de dezvoltare 
multilaterală a forțelor de producție, de valorificare superioară și cu 
înaltă eficiență a materiilor prime, a potențialului tehnico-științific și 
creator al oamenilor muncii din patria noastră.

Puternic mobilizați de activitatea dumneavoastră exemplară, pusă în 
slujba intereselor majore ale poporului și patriei noastre socialiste, oame
nii muncii din unitatea noastră acționează cu toată hotărîrea în vederea 
finalizării la termen a tuturor obiectivelor de investiții planificate 
pentru 1983, angajîndu-se solemn să acționeze cu responsabilitate comu
nistă pentru îndeplinirea la un înalt nivel calitativ a sarcinilor econo
mice ce ne revin în acest an și în întregul cincinal, aducindu-și astfel 
o contribuție sporită la dezvoltarea și înflorirea multilaterală a scumpei 
noastre patrii — Republica Socialistă România.

Cu sentimente de profundă recunoștință pentru sprijinul permanent 
acordat colectivului nostru, vă adresăm un fierbinte omagiu, urări de 
multă sănătate și putere de muncă, spre binele și prosperitatea scumpei noastre patrii.

In Valea Jiului produce 
Prima linie a noii 

preparații a cărbunelui 
de la PetrilaIn Valea Jiului a fost dată în folosință prima linie de producție a noii preparații a cărbunelui din Petrila, mate- rializindu-se astfel o importantă sarcină trasată de secretarul general al partidului, tovarășul *” ’ "vederea cărbune getic.Prin intrarea în. producție a acestui obiectiv se va asigura în mai bune condiții aprovizionarea cu cărbune a industriei metalurgice. Utilajele, instalațiile și tehnologia de lucru ale noii preparații constituie creații proprii ale constructorilor de mașini români. Noua linie tehnologică asigură creșterea gradului de recuperare din masa minieră cu 21 de procente, iar cantitatea de cărbune prelucr.ată sporește cu 

1 600 tone pe zi. (Sabin Cerbii, corespondentul „Scînteii").

Nicolae Ceaușescu, în creșterii producției de cocsificabil și ener-
)

f

Lade lucru a Comitetului de studii 23 din cadrul Conferinței internaționale a marilor sisteme electroenergetice (C.I.G.R.E.) — organizație pentru colaborare in domeniul producerii, transportului și distribuției energiei electrice — lâ care participă specialiști din domeniul energiei electrice din țara noastră, precum și invitați din 23 de țări, între care U.R.S.S., Anglia, Franța. S.U.A., Australia, Japonia și Canada.Întîlnirea abordează o gamă largă de probleme privind proiectarea, construcția și exploatarea instalațiilor electrice de înaltă și foarte inaltă tensiune, promovarea noilor tehnologii și echipamente electrotehnice și conducerea prin intermediul tehnicii de calcul a instalațiilor electrice.(Agerpres)

• SPORT ® SPORT • SPORT ® SPORT ® SPORT • SPORT
„Daciada"

Festivalul sportului 
muncitoresc teleormănean

— la a 7-a edițieLa Alexandria s-a desfășurat etapa județeană a Festivalului sportului muncitoresc teleormănean, competiție aflată la cea de-a 7-a ediție. Organizate de consiliul județean al sindicatelor, împreună cu consiliul județean pentru educație fizică și sport și comitetul județean al Uniu-
ODIHNĂ Șl AGREMENT LA POIANA BRASOVBeneficiind de un decor natural de o rară frumusețe, de un biocli- mat tonic, cu aer nepoluant și bogat în radiații ultraviolete, situată la numai 13 kilometri de Brașov și larg accesibilă pe o șosea modernă care urcă în serpentine pînă la 1 020 metri altitudine, stațiunea Poiana Brașov este tot mai solicitată de turiști români și oaspeți de peste hotare dornici să petreacă aici o vacanță reconfortabilă. de neuitat. Chiar în aceste zile, de la oficiile 

județene de turism din întreaga 
țară se pot procura bilete pentru 
un sejur între 3 și 12 zile la Poiana 
Brașov. Cei care își procură bilete 
pe această cale beneficiază și de o 
reducere de 25 Ia sută la tariful de 
transport pe C.F.R.în acest sezon. Poiana Brașov își Intîmpină oaspeții cu numeroase noutăți. între acestea, se numără noul și modemul complex de agrement „Favorit", un complex multifuncțional. unic în felul său in țară pînă acum. El dispune de o sală cu 500 de locuri pentru manifestări cultural-artistice. dar care se transformă și în restaurant-cinema, adică în timp ce servește masa turistul poate viziona și un film. în cadrul acestui original complex funcționează și săli de lectură, sală de biliard, o popicărie. bar de zi și altele. Tot pentru acest sezon s-a reamenajat centrul de echitație. iar la stina de oi din apropiere se pot servi preparate specifice. La dis-
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poziția turiștilor se află numeroase terenuri de tenis, volei, handbal, minigolf, schi pe iarbă, piscine moderne. ambarcațiuni pentru plimbări pe lacul din stațiune, sală de gimnastică medicală, discoteci. De asemenea, sint organizate numeroase drumeții și excursii în îm-
eiD

@ „EVIDENTA" ATO
MILOR. Specialiști de la Institutul unional de cercetări științifice în domeniul serviciului de metrologie, în colaborare cu fizicieni de la Universitatea de Stat din Leningrad au realizat un spectrometru de o mare precizie. El poate măsura concentrații infime de gaze în atmosferă : 0 000 000 000 000 001 grame pe centimetru cub. Această super- precizie este necesară în procese de producție unde se folosesc materiale extrapure: ele nu trebuie să aibă, de pildă, mai mult de un atom de impurități la 100 de milioane de atomi de siliciu. Noul aparat este destinat fizicie-

nupus-oW. Blake, de zoolo- Columbia.

nilor si chimiștilor, specialiștilor din domeniile microelectronicii și astronomiei.
• O ÎNTREBARE PEN

TRU ZOOLOGI. De ce sar delfinii ? Această întrebare în aparentă banală și-â de mult doctorul R.de la Departamentul gie al UniversitățiiFaptul că delfinii ies la suprafață pentru a respira (fiind mamifere si deci dotate cu plă- mini în loc de bronhii) e cunoscut, dar aceasta nu explică înclinația de a efectua salturi si chiar piruete care îi deosebesc de celelalte mamifere acvatice.
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prejurimi. spectacole cultural-ar- tistice si sportive. Intr-un cuvînt. in afară de condițiile dintre cele mai bune de cazare si masă, stațiunea Poiana Brașov oferă o multitudine de posibilități de agrement și distracție pentru asigurarea unui sejur cit mai reconfortant.
Tot la fel nici orientarea lor naturală spre joc nu poate reprezenta o explicație cu totul satisfăcătoare. O a treia posibilitate este că a sări reprezintă pentru delfini un mod e- ficien.t de a „economisi energia". Cîn.d delfinul înoată cu o mare viteză, salturile reprezintă un mod de a înainta, utili- zînd mijlocul aerian in locul celui acvatic. Aceasta înseamnă că delfinului îi convine în ce privește „economisirea de e- nergie" să sară, în loc să parcurgă aceeași distanță prin apă înotînd cu mare viteză.

9 REZERVOARE POR
TABILE. Specialiștii unei firme britanice au pus la punct producția unui tip de rezervoare portabile cu capacități cuprinse între 385 și 6 800 litri, care pot fi montate de o singură persoa-

voltare statele, acordă o atenție ririi prieteniei și conlucrării cu rile africane, cu țările in curs dezvoltare, nealiniate.Relevîndu-se mâno-guineeze, spune :„Constat cu că raporturile ritate și cooperare pe multiple planuri dintre partidele, țările și popoarele noastre se întăresc continuu. Aceste raporturi au fost puternic impulsionate de întilnirile și convorbirile avute la București și la Conakry cu președintele Ahmed Sekou Toure, de înțelegerile și acordurile importante la care am convenit împreună, cu aceste prilejuri. Reafirm dorința României, a poporului român dd*h  imprima un curs și mai dinamic relațiilor româno- guineeze, atît pe plan bilateral, cît și pe arena internațională, spre binele ambelor țări și popoare, al cauzei păcii, destinderii și înțelegerii internaționale".Șeful statului român a urat ambasadorului Republicii Populare Revoluționare Guineea succes în îndeplinirea misiunii încredințate și l-a asigurat de sprijinul Consiliului de Stat, al guvernului român și al său personal.După ceremonia prezentării scrisorilor de acreditare a avut loc o convorbire cordială între tovarășul și ambasadorul

bunele relații in cuvinlare ro-sedeosebită satisfacție de prietenie, solida-

Nicolae Ceaușescu Aboubacar Kaba.La solemnitate și la convorbire au participat ministrul _________Dumitru Apostoiu, dențial și tovarășii Ștefan Andrei, afacerilor externe, și secretar prezi- al Consiliului de Stat.

DIN ȚĂRILE SOCIALISTE B
&

Popasuri prin lakuția

o competiție pentru toțiminare și viteză dotat cu „Cupa Ja- lomiței" — întrecere sportivă inedită pentru aceste meleaguri deschisă posesorilor de autoturisme „Dacia 1300".Organizatorii — Filiala A.C.R. Ialomița, Filiala Dacia Service și Casa pionierilor și șoimilor patriei din municipiul Slobozia — au fost răsplătiți din plin, pentru eforturile depuse, de cei peste 11 000 de spectatori (cifră ce coincide cu populația Sloboziei din 1968) care i-au aplaudat pe cei 40 de concurenți de la clasa autoturisme, ca și pe șoimii și pionierii ce s-au întrecut la triciclete, ciclete și karturi sau pe piloții motorete „Mobra" care au oferit treceri atractive.In întrecerea de îndeminare și teză, 23 din cei 40 de concurenți dovedit o bună pregătire, fiind departajați doar de cronometru. La bărbați locul I și „Cupa Ialomiței" a fost cucerită de Gheorghe Stanciu — A.C.R. Urziceni, urmat de Gheorghe Meirosu — Dacia service Slobozia și Octavian Ilinschi — „Tribuna Ialo- miței". La femei, primul loc a fost ocupat de Ecaterina David (I.U.T.I.F.P.E.C.I. Ialomița), urmată de Maria Bobocel (A.C.R.-Slobozia) și Elena Ducuță (Direcția agricolă Ialomița). La motorete, pe primul loc s-a clasat Dobre Pletea.Pentru modul în care au pregătit acest concurs felicitări organizatorilor și în special colectivului de la Filiala Dacia service Slobozia (condus de Georgică Stoica), care a asigurat asistența tehnică și verificarea autoturismelor, pentru concurs. (Mihai 
Vișoiu).

* Ănii Tineretului Comunist, întrecerile finale au reunit peste 500 de oameni ai muncii, de diferite vîrste și profesii din întreprinderile și instituțiile localităților Alexandria, Turnu Măgurele, Roșiori de Vede, Videle și Zimnicea. După cum ne spunea tovarășul Constantin Gulună, membru al biroului executiv al consiliului județean al sindicatelor, în etapele de masă ale putat întîietatc„ meni ai muncii, asociații sportive teleormănene. Dintre participant, aproape 11 400 au trecut cu acest prilej normele complexului „Sport și sănătate". în același timp au fost amenajate 8 baze sportive, constituirea unor noi formații pentru sistemul competițional fiind, de asemenea, un alt cîștig al festivalului.Iată cîștigătorii : fotbal și volei — Schela de producție petrolieră Videle ; șah — întreprinderea de panouri și tablouri electrice Alexandria ; popice — Combinatul de îngrășăminte chimice Turnu Măgurele; tenis de masă — întreprinderea de aparataje și accesorii Alexandria. Trofeul — Cupa „Teleormanul" — a fost cîștigat de reprezentanții schelei de producție petrolieră Videle. 
(Stan Ștefan).

rfeătivalului și-au dis- tea peste 22 000 de oa- reprezentînd 58 de

„Cupa lalomiței" 
pentru automobilist! — 

la prima edițieIn municipiul Slobozia a avut loc prima ediție a concursului de înde-
Azi, în „Cupa României”, la fotbal

• Sub genericul competiției spor
tive naționale „Daciada", astăzi se vor disputa, pe terenuri neutre, meciurile din cadrul sferturilor de finală ale „Cupei bal.Iată 
diaș : trolul namo — F.C. Argeș Pitești ; la Pi
tești : Sportul studențesc — Universitatea Craiova ; la Arad : F.C. Bihor Oradea — Corvinul Hunedoara.

României" laprogramul PolitehnicaPloiești ; jocurilor : La Timișoara — 
la Ploiești :

fot
Me-Pe-Di-

bide în-vi-au

In caz de egalitate la încheierea timpului regulamentar de joc se vor desfășura prelungiri (2 reprize a cite 15 minute), iar dacă egalitatea persistă, pentru desemnarea echipei învingătoare se va recurge la executarea loviturilor de la 11 m. Toate meciurile vor începe la ora 17,00.Posturile noastre de radio vor transmite, alternativ, aspecte de la toate întilnirile. Transmisia se va efectua pe programul I, cu începere de la ora 16,55.
nă în zece minute. Un rezervor cu diametrul de 2 m cintărește 23 kg și încape, demontat, într-o cutie de carton de dimensiunile unui colet obișnuit. Reprezentanții firmei susțin că produsul realizat poate fi de mare utilitate la stocarea apei în ferme, la punctele antiincendiu, pe șantiere etc.

• VITEZA DE MELC. Expediată din Napoli în mai 1962. o ilustrată a ajuns la Ortona. localitate situată tot în Italia, la 200 km depărtare, cu o întîrziere de peste 21 de ani. Poșta locală nu a fost în măsură să-i explice destinatarului de ce a fost necesar un asemenea interval pentru parcurgerea unei distante atît de mici. In schimb, destinatarul a fost pus să plătească 600 de lire, pe motivul că timbrul deaplicat pe ilustrată nu mai aco-15 lire

perea valoarea taxelor' poștale de azi.
© SILENTIOZITATEA 

AVIOANELOR SI PĂSĂ
RILE. Silențiozitatea sporită a modernelor reactoare de transport de mare capacitate în comparație cu modelele mai vechi reprezintă fără îndoială un fapt pozitiv atît pentru pasageri, cît și pentru persoanele care locuiesc în împrejurimile aeroporturilor. Singurele care nu par să „aprecieze" acest lucru sânt... păsările. O recentă anchetă e- fectuată în S.U.A. a demonstrat că mortalitatea acestora a crescut în urma coliziunilor dintre păsări și reactoare de circa șapte ori. după introducerea tipurilor Jumbo jet în locul tipurilor mai mici .si mai zgomotoase. Zgomotul de fond intr-un mare aeroport variază în-

tre 51 și 98 de decibeli. O pasăre care se află în zona pistei va putea să recepteze o intensificare progresivă a zgomotului doar odată cu apropierea la foarte mică distantă a avionului. dar în acel moment va fl prea tîrziu.
© PRIMII LOCUITORI 

Al AUSTRALIEI. Oamenii știință australieni au des-dscoperit rămășițele unei culturi australiene vechi de 6 000 de ani într-o regiune nelocuită a peninsulei Cap York din nordul ”de constituie cea descoperire de pice făcută de în Australia.date la istoria primilor locuitori ai continentului.

continentului. Este voirba desene rupestre. Aceasta mal importantă desene preisto- către arheologi ea putînd oferi semnificative referitoare

Iakuția. republică autonomă din cadrul Federației Ruse, cuprinde o uriașă suprafață în partea de nord- est a Siberiei, de peste trei milioane de kilometri pătrați. cam cit teritoriile Franței. Angliei. Austriei. Italiei, R.F. Germania. Finlandei, Suediei și Greciei luate la un loc. în această zonă a înghețului veșnic există, de fapt, numai două anotimpuri : o iarnă lungă, de mai bine de jumătate de an. cind gerurile ating frecvent și chiar depășesc minus 60 de grade, și o vară scurtă dar cu zile neașteptat de călduroase. Primăvara durează doar cîteva săptămîni. Zăpada nu se topește aici propriu-zis. ci se... Volatilizează mai curînd în aerul uscat.In lume, lakuția a devenit cunoscută în primul rind ca țară a diamantelor. Ipoteza că în acest colț indepărtat al Eurasiei există diamante a fost formulată încă în deceniul al treilea al secolului nostru de academicianul Sobolev. El aducea argumentul că platforma siberiana este, din punct de vedere geologic, soră geamănă cu platforma Africii de Sud, cele două platforme formindu-se în aceeași perioadă aceeași ră. De terea pînă la confirmarea ei drumul a fost insă lung și anevoios. Mii de geologi taigaua și tundra, proape două decenii, zilei de 23 iunie 1955. .. .de geologi condus de Iuri Habar- din. deprimat de faptul că nici căutările din acea zi nu dăduseră nici un rezultat, se așezase în jurul unui foc de tabără. Numai șeful grupului hoinărea fără astîm- păr prin apropiere. Deodată, a observat o vulpe ieșind din vizuină. Tinărul geolog s-a apropiat imediat să examineze bulgării scoși de sălbăticiune moment a rămas încremenit, inima a inceput să-i piept : in fața lui se aflau bulgări de kimberlit. roca diamantiferă de culoare albastră-verzuie atît de mult căutată. Astfel a început în istoria Siberiei un nou capitol, acela al diamantelor, astfel a fost descoperit zăcămîntul care a primit numele de „Mir", celebru astăzi in lumea întreagă.Este de-a dreptul pasionant să urmărești procesul extragerii pietrelor prețioase. De ce li se spune zăcămintelor de diamante „tuburi"? Pentru că forma lor amintește de un tub uriaș implintat in adîncul pămîntului. De fapt sint cratere vulcanice umplute cu magmă. Prețioasele cristale s-au format în cursul procesului de răcire a magmei. Un drum coboară, făcind mai multe spirale. în adîncul carierei circulare. Pe el urcă autobasculante grele. încărcate cu kimberlit, îndreptîndu-se spre fabrica de înnobilare. Roca este dislocată de dinamită și încărcată cu ajutorul excavatoarelor. întunericul' nopții polare este alungat de mai multi „sori" artificiali — uriașe lămpi cu xenon, de cite 20 000 de wați, fixate în vîrful unor stîlpi înalți. în fabricile de înnobilare, procesul de separare a diamantelor este mecanizat : roca trece succesiv prin concasoare, mori cu bile, separatoare. prin fata unor aparate roentgen etc. Pentru a obține un carat de diamante se prelucrează circa 5 tone de kimberlit ! Grosul producției acestei nuite îl constituie diamantele de mici dimensiuninumeroase utilizări în industrie. Descoperirea unor cristale mari, de zeci de carate, constituie evenimente destul de rare, iar cele mai mari si mai frumoase completează

și avi nd structu- la emi- ipotezei însemnări de călătorie 
din U.R.S.S.au străbătut zadarnic, a- pină în seara Atunci grupul

din pămint și in aceibată năvalnic in

fabrici neobiș-care își găsesc

colecția de stat „Fondul de diamante al U.R.S.S." de Ia Kremlin.Centrul industriei diamantelor Iakuției, Mirnîi, cu o populație de peste 50 000 de locuitori, este tui oraș modern, cu blocuri cu mai rpulte etaje, înălțate pe platforme de beton ce se sprijină pe piloni introduși în solul veșnic Înghețat, pînă la o adincime de 15 metri. Toate ferestrele lor. cu geamuri triple, dau spre sud. Orașul are un centru propriu de televiziune, un bazin acoperit de înot, tot ceea ce este necesar unei vieți confortabile, în ciuda condițiilor naturale deosebit de vitrege.La 600 km spre nord de Mimii, a răsărit în tundră, lingă un zăcă- mint de diamante încă și mai bogat decît „Mir", tui al doilea oraș al diamantelor iakute — „Uda- cmîl" cu blocuri ’unite la parter cu o galerie închisă și încălzită în timpul lungii ierni polare. La parterul blocurilor se află magazinele, ■unitățile prestatoare de servicii, iar la cele două capete ale neobișnuitei străzi-galerie — stațiile autobuzelor care îi transportă pe muncitori la lucru. Un amănunt pentru a înțelege de ce 1 . s-a recurs laaceastă soluție: de la „Uda- cinîi" pînă la Cercul Polar sint numai 14 km.O altă mare bogăție a subsolului republicii o constituie zăcămintele de aur, care astăzi se extrage prin mijloace moderne, mecanizate. S-a confirmat și presupunerea geologilor că lakuția dispune de resurse de gaze naturale 1a fel de bogate ca cele din Siberia apuseană : de pe acum republica, autonomă este în măsură să acopere necesarul de gaze al Siberiei răsăritene și Extremului Orient.O importanță de prim ordin pentru dezvoltarea industrială a acestor ținuturi nordice o are cărbunele. Sortimentele ce se găsesc in zona vărsării fluviului Lena în Oceanul înghețat de Nord se a- propie in ceea ce privește capacitatea calorică, de benzină, iar conținutul lor în hidrocarburi este superior celui al multor sorturi de țiței. Rezervele sint considerabile, dar, ținînd seama de condițiile de climă aspre, exploatarea lor va deveni o sarcină actuală abia în secolul viitor. în partea de sud a Iakuției există un alt bazin carbonifer cu o suprafață de 80000 de km pătrați, unde se află concentrate nu mai puțin de 40 de miliarde de tone de cărbuni cocsifi- cabili de calitate superioară. In a- propiere, în bazinul rîului Aldan, a fost descoperit și un zăcămint de minereu de fier, cu rezerve evaluate la 10 miliarde de tone. Pornind de la aceste premise, în actualul cincinal și în cel viitor va lua naștere aici o nouă bază energetică și metalurgică a Uniunii Sovietice și se va înălța, in același timp, un nou oraș — Neriunga — cu o populație de 100 000 de locuitori.Iakutsk, capitala republicii, a fost, multă vreme, doar un centru al negoțului cu blănuri, un tirg cu case de lemn. Acum el este un important centru științific și cultural al Siberiei. Printre unitățile lui de cercetare științifică se numără un institut de cosmofizică și un institut de cercetare a „merzlotei", adică a zonei înghețului veșnic....Punîndu-și în resurse naturale, angajată, din plin dezvoltări rapide, nuri, contribuind marelui potențial niunii Sovietice.
valoare bogatele lakuția se află pe calea unei pe multiple pla- la amplificarea economic al U-

Silviu PODINA

vremea
Timpul probabil pentru intervalul 22 

Iunie, ora 21 — 25 iunie, ora 21. In țară: 
Vremea va fl In general frumoasă, cu 
cerul variabil. Innorărl mai accentuate 
se vor produce la începutul intervalului 
în nordul șl estul țării, unde vor că
dea aversa izolate de ploaie însoțite de 
descărcări electrice. Vîntul va sufla 
slab pînă la moderat, cu unele inten

slficărl în primele zile în Moldova, Bă
răgan șl Dobrogea. Temperaturile mi
nime vor fi cuprinse 6 șl 16 gra
de, iar maximele vor oscila între 18 și 
28 de grade, local mai ridicate în a doua 
parte a intervalului. Dimineața, pe 
alocuri, se va produce ceață. In Bucu
rești : Vremea va fi In general frumoa
să, cu cerul variabil, favorabil aversei 
de ploaie la începutul intervalului. Vln- 
tul va sufla slab pînă la moderat. Tem
peraturile minime vor fl cuprinse între 
11 și 14 grade, cele maxime vor oscila 
între 25 și 28 de grade. (Liana Cazacioc, 
meteorolog de serviciu).



LA PRAGA ȘI-A ÎNCEPUT LUCRĂRILE

„Adunarea mondială pentru pace si viată, 
impotriva războiului nuclear"PRAGA 21. — Trimisul Agerpres, Paul Diaconu. transmite : La Palatul Culturii din Praga s-au deschis marți lucrările Adunării mondiale pentru pace și viață, împotriva războiului nuclear, la care participă peste 2 500 de delegați reprezentind organizații naționale de luptă pentru pace din 140 de țări de pe toate continentele și organizații internaționale, precum și mișcări progresiste și democratice. Din România este prezentă o delegație condusă de tovarășa Tamara Dobrin, membru al 

C.C. al P.C.R., președintele executiv al Consiliului Național al F.D.U.S., membru al Consiliului de Stat.Pe parcursul celor șase zile cit vor dura dezbaterile, participanții vor proceda la ufF schimb de opinii, în cadrul unui dialog pe comisii, grupuri de lucru, mese rotunde etc. asupra unor probleme cum sint pericolele pe care le implică un eventual război nuclear, căile de oprire a cursei inarmărilor, aspectele economice ale cursei inarmărilor și dezarmarea, securitatea europeană și dezarmarea, rolul O.N.U., al mișcării de nealiniere și al altor organizații și forțe in lupta pentru dezarmare și pace, in reglementarea pe cale pașnică a disputelor, in promovarea cooperării internaționale.Ședința inaugurală a adunării s-a desfășurat in prezența unei delegații a C.C. al P.C. din Cehoslovacia, a Frontului Național și a guvernului cehoslovac, condusă de Gustav Husak, secretar general al C.C. al P.C. din Cehoslovacia, președintele R. S. Cehoslovace, președintele 'C.C. al Frontului Național din R. S. Cehoslovacă.In cuvintarea rostită cu prilejul deschiderii adunării, Gustav Husak, salutindu-i pe participanți, a spus între altele : Trebuie preintîmpinată agravarea in continuare a încordării. trebuie întărită stabilitatea situației internaționale și trebuie căutate posibilități și căi în vederea asigurării păcii și slăbirii pericolului de

război. în fața omenirii — a subliniatei—se află probleme dea căror soluționare depinde viitorul ei. Vorbitorul s-a referit la continuarea producției și perfecționării armelor de distrugere în masă, a armamentului nuclear, la situația din Europa, continent pe care se află deja concentrat un mare potențial de distrugere, arătind că aceasta generează o profundă îngrijorare în rindul tuturor popoarelor.Mișcarea antirăzboinică din multe țări a devenit o puternică forță socială, care exercită o influență uriașă asupra evoluției politice și pe care guvernele nu o pot ignora — a relevat Gustav Husak. Este necesar să se facă totul pentru prevenirea unui război, indiferent dacă este vorba de un război global sau de unul limitat, de un război mare sau de unul mic.în încheiere, vorbitorul $ subliniat că acest obiectiv este urmărit și de propunerile adoptate la Consfătuirea de la Praga a Comitetului Politic Consultativ al statelor participante la Tratatul de la Varșovia, apreciind că aceste propuneri constituie o bază bună și constructivă pentru realizarea unei atit de necesare cotituri in evoluția situației internaționale.După ședința inaugurală, dezbaterile din cadrul adunării au continuat pe comisii.
★în cursul serii, delegații la adunare, oameni ai muncii din Praga și din regiunea Boemia centrală au participat, în piața orașului vechi din capitala cehoslovacă, la o mare manifestație pentru pace, pentru dezarmare. Au fost exprimate, cu acest prilej, hotărirea fermă a parti- cipanților de a face totul pentru apărarea păcii, sprijinul și solidaritatea cu toate forțele care luptă pentru dezarmare, pentru înțelegere și cooperare internațională, pentru o lume mai bună și mai dreaptă.

împotriva instalării de noi rachete
nucleare în Europa!

Acțiuni și luări de poziție în diverse țări
HELSINKI 21 (Agerpres). — Pre

ședintele Finlandei, Mauno Koivis- 
to, a apreciat, intr-un interviu acor
dat ziarului „Helsingin Sanomat", 
că planurile N.A.T.O. de instalare a 
noi rachete nucleare americane cu 
rază medie de acțiune in Europa 
occidentală au efecte negative asu
pra situației internaționale și re
zultatelor reuniunii de la Madrid, 
fieful statului finlandez a reafirmat 
dorința țării sale de a promova in 
continuare o politică activă de pace 
și de a se realiza, la intUnirea de 
la Madrid, rezultate concrete.

VIENA 21 (Agerpres). — Artiști 
din țările scandinave, din Franța, 
Elveția, Austria și Berlinul occi
dental, întruniți la Viena, și-au re
afirmat hotărirea de a milita activ, 
in cadrul mișcării pentru pace, îm
potriva instalării de noi rachete 
nucleare cu rază medie de acțiune 
in Europa — transmite agenția 
A.D.N. Participanții au adoptat o 
declarație in care iși exprimă con
vingerea că planeta noastră poate 
și trebuie să fie eliberată de peri
colul pe care il prezintă armele 
nucleare.

HAGA 21 (Agerpres). — După 
cinci zile de dezbateri, la Amster

dam au luat sfirșit lucrările celui 
de-al III-lea Congres internațional 
al organizației „Medicii pentru pre
întâmpinarea unui conflict nuclear'1, 
în încheierea dezbaterilor a fost 
adoptat „Apelul medicilor lumii la 
încetarea cursei inarmărilor nu
cleare". in care se subliniază, intre 
altele, că realizarea unui acord asu
pra încetării cursei inarmărilor nu
cleare și interzicerii folosirii arme
lor nucleare in orice conflict „con
stituie in zilele noastre un obiectiv 
politic de cea mai mare însemnă
tate".

WASHINGTON 21 (Agerpres). — 
Peste 1 000 de participanți la de
monstrațiile organizate in Statele 
Unite cu prilejul „Zilei de acțiune 
pentru dezarmare" au fost arestați 
de poliție, după ce au blocat căile 
de acces in mai multe baze militare 
și uzine de armament, informează 
agențiile U.P.I. și France Presse. 
Manifestațiile au avut loc din ini
țiativa organizațiilor care militează 
impotriva cursei inarmărilor și pen
tru pace. Demonstranții s-au pro
nunțat cu hotărire impotriva pro
iectului de amplasare a celor 572 
de rachete nucleare cu rază medie 
de acțiune in Europa occidentală, 
precizează agențiile citate.

Convorbiri româno-etiopiene
cu prilejul vizitei tovarășului Nicu Ceaușescu 

la Addis AbebaADDIS ABEBA 21 (Agerpres). — La 21 iunie, tovarășul Nicu Ceaușescu, secretar al C.C. al U.T.C., președintele Comitetului consultativ al O.N.U. pentru Anul Internațional al Tineretului (A.I.T.), aflat în Etiopia cu prilejul reuniunii regionale africane a C.E.A./O.N.U. consacrată A.I.T., a avut o intilnire cu tovarășul Goshu Wolde, ministrul etiopian al afacerilor externe, membru al C.C. al Comisiei pentru prganizarea Partidului celor ce Muncesc din Etiopia.în cursul discuției au fost evocate relațiile politice bune dintre România și Etiopia, precum și necesitatea și posibilitățile existente pentru dezvol

tarea și diversificarea acestor relații pe mai departe și îndeosebi pe plan economic.Totodată, au fost abordate unele aspecte ale situației actuale internaționale. subliniindu-se necesitatea de a se acționa pentru instaurarea unei noi ordini economice internaționale, pentru oprirea cursei inarmărilor și efectuarea dezarmării, in primul rind a celei nucleare, pentru lichidarea subdezvoltării și Întărirea cooperării internaționale.în acest context au fost evidențiate rolul și contribuția importantă pe care tineretul trebuie să le aibă in soluționarea acestor probleme majore care confruntă omenirea.
LUCRĂRILE U.N.C.T.A.D.-VI

SAN MARINO

Partidul Comunist — 
însărcinat cn formarea 

guvernuluiSAN MARINO 21 (Agerpres). — Căpitanii regenți ai Republicii San Marino au incredințat Partidului Comunist Sânmarinez mandatul de a forma noul guvern al țării. Decizia a fost luată după ce comuniștii au făcut cunoscut că au posibilitatea să formeze un cabinet de coaliție, din care vor mai face parte reprezentanți ai Partidului Socialist Sanmarinez și ai Partidului Socialist Unitar Sanmarinez. La alegerile din mai pentru Consiliul Mare și General cele trei partide de stingă au obținut majoritatea absolută a. mandatelor in parlament.

beijing : Vizita delegației Academiei
„Ștefan Gheorghiu"BEIJING 21 (Agerpres). — Delegația Academiei „Ștefan Gheorghiu", condusă de tovarășul Dumitru Popescu, membru al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., care face o vizită în R.P. Chineză, s-a in- tilnit cu tovarășul Wang Zhen, membru al Biroului Politic a! C.C. al P.C.' Chinez, rectorul Școlii centrale de partid. Cu acest prilej a avut loc un schimb de informații și de păreri cu privire la activitatea celor două școli superioare de partid, precum și la colaborarea dintre ele in cadrul raporturilor de solidaritate și prietenie dintre Partidul Comunist Român și Partidul Comunist Chinez.

în acest context a fost subliniată importanța deosebită a recentei in- tilniri de la București dintre secretarul general al Partidului Comunist Român, tovarășul Nicolae Ceaușescu, și secretarul general al C.C. P.C. Chinez, tovarășul Hu Yaobang, care s-a soldat cu concluzii și hotărîri de cea mai mare însemnătate pentru extinderea pe multiple planuri a bunelor relații dintre cele două partide, in interesul construcției socialiste în Republica Socialistă România și în R.P. Chineză, al cauzei socialismului, progresului și păcii in lume.

Sprijinirea eforturilor țărilor în curs de dezvoltare, 
condiție primordială a progresului generalBELGRAD 21. — Trimisul Agerpres, Iile Șerbănescu, transmite : Lu
crările celei de-a Vi-a sesiuni a Conferinței Națiunilor Unite pentru Co
merț și Dezvoltare continuă atit in comisii și grupurile de lucru asupra 
problemelor concrete privind măswri in domeniile produselor de bază, 
comerțului, monedei și finanțelor, cit și in plenul sesiunii — unde au loc. 
dezbateri asupra problemelor specifice ale ■ țărilor celor mai puțin 
dezvoltate.

Noi acțiuni greviste ale 
oamenilor muncii din Chile

încheierea lucrărilor sesiunii Adunării Naționale
1

a Reprezentanților Populari a R. P. Chineze

Leon Mazairac. președintele Grupului de lucru însărcinat eu discutarea progreselor realizate ' in aplicarea programului substanțial de acțiune in favoarea țărilor celor mai puțin dezvoltate, a arătat, in cuvintarea rostită in plenul sesiunii, că grupul respectiv nu și-a încheiat încă dezbaterile, deși in cadrul acestuia există o largă înțelegere a necesității ajutorării urgente a țărilor celor mai puțin dezvoltate, care se numără printre țările ce au resimțit și resimt cel mai grav consecințele crizei ecpnomice mondiale.Reprezentantul Somaliei, Abdillahi Said Osman, a expus coordonatele proiectului de rezoluție pe care „Grupul celor 77“ l-a introdus în legătură cu problemele specifice ale țărilor celor mai puțin dezvoltate, menționind că cerințele exprimate in proiect sint „minime și realiste". El a arătat că nu este vorba de noi cereri și angajamente față de cele prevăzute de programul substanțial de acțiune in favoarea țărilor celor mai puțin dezvoltate, adoptat la Paris în 1981, ci de exigența de a se trece de urgență la aplicarea acestui program, in condițiile in care, după Conferința de la Paris, situația țărilor respective, in loc să se îmbunătățească, s-a înrăutățit.Vladimir Volkov (U.R.S.S.) a spus că situația internațională actuală, in special conflictele și confruntarea, cunsa înarmărilor, măsurile protec- tioniste adoptate de țările occidentale. precum și activitatea corporațiilor transnaționale grevează profund asupra țărilor celor mai puțiu dezvoltate, asupra soluționării problemelor lor gravp.Rikard Stajner (Iugoslavia) a menționat că puține progrese au fost realizate în aplicarea programului stabilit la Conferința de la Paris, în timp ce țările cele mai puțin dezvoltate — a căror situație s-a deteriorat, de fapt, între timp — așteaptă cu speranță si ingrijorare transpunerea in viață a programului. EI a subliniat necesitatea ca toate țările dopatoare de asistență financiară să acorde această asistență țarilor celor mai puțin dezvoltate in cuantumul prevăzut de 0.15 la sută din produsul lor național brut pină în 1985.Arătind că situația economică a țărilor celor mai puțin dezvoltate, continuă să se înrăutățească. Gongda Zhao (R. P. Chineză) a subliniat, in cuvintul său. imperativul ca

U.N.C.T.A.D. să întreprindă acțiuni imediate in vederea aplicării prevederilor programului stabilit la Conferința de la Paris.în discursul său. primul ministru al Suediei, Olof Palme, a arătat că, în ultima perioadă, țările dezvoltate au luat o serie de măsuri restrictive, prin care au exportat propriile probleme in țările in curs de dezvoltare, în loc să încerce să rezolve dificultățile prin cooperare. Este necesar ca statele dezvoltate să sprijine țările în curs de dezvoltare — a spus el. Astăzi este imposibil ca o țară să-și rezolve problemele în izolare și nu va exista o relansare efectivă și durabilă în țările Nordului dezvoltat fără reactivarea procesului dezvoltării în țările din Sud.Numeroase obstacole se ridică în acest sens, în primul rind imensa datorie externă a țărilor in curs de dezvoltare, care este o amenințare nu numai pentru țările respective, dar și pentru sistemul financiar internațional. Deocamdată, o prăbușire a piețelor financiare a fost evitată, dar un nou val de probleme de plăți iși face apariția, impunind obligatoriu găsirea unei soluții pe termen lung problemei datoriilor externe ale țărilor în curs de dezvoltare. Toate țările îndatorate trebuie să aibă în continuare acces la piețele financiare și sint necesare eforturi susținute pentru a canaliza în aceste țări resursele disponibile. Numai asistența/ financiară ar putea crește de două ori dacă toate țările dezvoltate ar afecta asistenței 0,7 la sută din produsul lor bruț, așa cum s-a prevăzut. Resurse crescinde trebuie să asigure F.M.I. și Banca Mondială.De asemenea, a spus Olof Palme, este necesară reducerea semnificativă a dobinzilor. ale căror rate reale incă inalte constituie o grea povară pentru țările in curs de dezvoltare. Totodată, trebuie luate măsuri concrete pe linia eliminării barierelor protecționiste.Relevînd că, an de an, resurse mereu și mereu mai mari sint irosite pentru cursa inarmărilor, care a atins proporții absurde, vorbitorul a arătat : Norii atomici nu cunosc frontiere naționale. Este necesar ca reducerea atit de mult reclamată a bugetelor militare să aibă loc, ceea ce ar pune resurse imense la dispoziția sprijinirii țărilor in curs de dezvoltare, in vederea promovării obiectivelor lor de progres.

SANTIAGO DE CHILE 21 (Agerpres). — Comitetul Național al Oamenilor Muncii din Chile (C.N.T.) și Consiliul Superior al muncitorilor din transporturi au hotărit, luni seara. declararea unei greve naționale nelimitate începind de joi, informează agențiile internaționale de presă. Apelul la grevă a fost lansat in semn de solidaritate cu oamenii muncii de la minele de cupru, dintre care patru sint controlate de către armată, și cu conducătorii sindicali arestați.Cele două sindicate au publicat un comunicat in care cheamă populația să se alăture mișcării do protest și să-și manifeste solidaritatea față de greva oamenilor muncii din industria cuprului, care a început joia trecută, după cea de-a doua Zi națională de protest, de la 14 iunie, care s-a soldat cu patru morți, 20 de răniți și 1 350 de arestări, adaugă aceleași surse.

BEIJING 21 — Trimisul Agerpres, Mircea S. Ionescu. transmite : în prezența conducătorilor de partid și de stat chinezi, marți după-amiază au luat sfirșit lucrările primei sesiuni a celei de-a VI-a legislaturi a Adunării Naționale a Reprezentanților Populari a R.P. Chineze.în ultima ședință, deputății au aprobat raportul asupra activității guvernului, raportul privind îndeplinirea Planului economic .și social pe anul 1983. raportul asupra execuției bugetare pe anul 1982 și celelalte documente înscrise pe ordinea de zi a actualei sesiuni.Luind cuvintul in ședința do închidere, președintele R.P. Chineze, I.i Xiannian. a mulțumit pentru malta încredere ce i s-a acordat, de a fi ales șef al statului, și s-a angajat ca, in noua calitate pe care o are. să-și consacre, alături de deputat i și de întregul popor, toate forțele și capacitățile sale pentru progresul și modernizarea socialistă a tării. El a subliniat că, in prezent,

sarcina fundamentală a poporului chinez constă in continuarea, in spiritul obiectivelor stabilite de Congresul al XII-lea al partidului și al orientărilor și recomandărilor reieșite in cadrul actualei sesiuni a Adunării Naționale, a eforturilor și a muncii sale grandioase pentru a face din R.P. Chineză o țară socialistă modernă, civilizată si deplin democratică.La sfirșitul lucrărilor a luat, de asemenea, cuvintul președintele Comitetului Permanent al Adunării, Peng Zhen, care a făcut un bilanț al propunerilor și recomandărilor formulate de deputați in cadrul actualei sesiuni, arătind că acestea privesc îndeosebi probleme legate de mobilizarea tuturor pentru a asigura aplicarea noii constituții a țării, întărirea democrației și legalității socialiste și unirea eforturilor muncitorilor, țăranilor și intelectualilorpentru listă a continua modernizareR.P. Chinezei socia-
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pe scurt

ne, iar Miroslav Boda și Miroslav Toman — ministru al muncii și problemelor sociale și, respectiv, ministru al agriculturii și alimentației. în același timp, Prezidiul Consiliului Național Ceh a efectuat schimbări în Guvernul R.S. Cehe.
n

CONGRESUL P.A.R.C.V. La Praia — capitala Republicii Capului Verde — au inceput, marți, lucrările celui de-al II-lea Congres al Partidului African al Independenței din Republica Capului Verde (P.A.R.C.V.). In Raportul prezentat congresului de secretarul general al P.A.R.C.V., Aristides Pereira, președintele Republicii Capului Verde, se face o analiză a situației in toate domeniile vieții și sint formulate sarcinile noii etape Verde. politice și social-cconomice a țării de dezvoltare a Republicii Capului
O DELEGAȚIE DE PARTID SI 

DE STAT DIN R. P. BULGARIA condusă de Todor Jivkov, secretar general al C.C. al P. C. Bulgar, președintele Consiliului de Stat, sosit ’marți Oficială de Democrată P.S.U.G.. a Consiliului
a la Berlin intr-o vizită prietenie în Republica Germană, la invitația Consiliului de Stat și a de Miniștri

ția de ministru al afacerilor interne, numindu-1 vicepreședinte al guvernului și ministru pentru problemele dezvoltării tehnicii și investiții. Totodată — anunță agenția C.T.K. — Vratislav Vajnar a fost numit ministru al afacerilor inter-

ROBERT A. LEWIS, copilotul bombardierului „Enola Gay“, de pe care a fost lansată prima bombă alomică asupra Hiroshimei, prorocind peste 100 000 de victime, a încetat din viață intr-un spital din Newport News (statul american Vir® ginia), in virstă de 65 de ani. Lewis, amintește agenția France Presse, era căpitan în aviația S.U.A. cina a lost selecționat pentru a face parte din care a orașul o sută aceste atunci său de
echipajul cvadrimotorujui bombardat la 6 august 1945 nipon. „Chiar dacă voi trăi de ani, nu voi uita niciodată citeva minute" — scrisese Lewis pe dosul carnetului zbor.ale R.D.G. Zborul navetei spațialeloc. marți, delegațiilor negocierile limita-LA GENEVA a avut o ședință plenară > a U.R.S.S. și S.U.A. la șovieto-americane privindrea si reducerea armamentelor strategice — informează agențiaT. A.S.S. în aceeași zi a avut loc o reuniuneU. R.S.S. și privindnucleare in Europa.plenarăS.U.A. limitarea a delegatiilor la tratativele armamentelor

GUVERNULR.S.
L_

SCHIMBĂRI ÎNCEHOSLOVAC. Președintele Cehoslovace, Gustav Husak. l-a eliberat pe Jaromir Obzina din func-

WASHINGTON 21 (Agerpres). — 
După lansarea in bune condiții a 
celor doi sateliți de telecomunicații 
aparținind Canadei și. respectiv, 
Indoneziei, cei cinci astronauți a- 
mericajii de la bordul -navetei spa
țiale „Challenger" au inceput, luni 
— in cea de-a treia zi a misiunii lor 
în Cosmos — un amplu program de 
experiențe medicale și științifice. 
După cum a precizat un purtător 
de cuvint al N.A.S.A., aceste expe
riențe urmăresc explorarea posibi
lităților oferite de absența gravita
ției și de vidul absolut pentru pro
ducerea unor aliaje de metale și

„Challenger"
medicamente mult mai pure 

in condițiile
a unor
dealt cele fabricate 
de pe Terra, cit și investigarea evo
luției stării sănătății omului in con
diții de imponderabilitate și a căi
lor de prevenire a așa-numttillui 
„rău de spațiu cosmic". Totodată, 
astronauții efectuează o serie I de 
experimente prezentind importanță 
pentru agricultură, intre care plan
tarea unor semințe și observarea 
evoluției lor in stare de im/pindera- 
bilitale. O altă experiență preferă 
la studierea comportamentului ulnei 
colonii de 150 de furnici in 'condiții 
de absență a gravitației.

Opinii cu amplu ecou Relansarea economiei mondiale poate fi doar rodul unei 
la dezbaterile generale ...

ale sesiunii U.N.C.T.A.D. j acțiuni comune, al unei largi colaborări intre toate statele
PROPUNERILE ROMÂNIEI - PROGRAM CONCRET Șl REALIST, CONTRIBUȚIE APRECIATA LA EFORTURILE PENTRU DEPĂȘIREA CRIZEI ECONOMICE

I„Comunitatea internațională trebuie să profite de prilejul pe care il oferă Conferința de la Belgrad pentru a găsi soluții eficiente -celor mai urgente probleme și a pregăti terenul unor schimbări de structură în sistemul de relații economice internaționale. a cărui deteriorare a luat proporții alarmante". „Scopul conferinței este de a contribui la dezvoltarea, Intre statele avansate și cele rămase în urmă, a spiritului de colaborare, de care depinde atit de mult viitorul economic și echilibrul politic in lume ; dacă va fi atins un asemenea obiectiv, climatul international se va ameliora simțitor și vor spori apreciabil șansele de progres la viitoarele reuniuni internaționale". Tată doar citeva din ideile majore care s-au desprins în cursul dezbaterilor generale din cadrul celei de-a șasea sesiuni a Conferinței Națiunilor Unite pentru Comerț și Dezvoltare (U.N.C.T.A.D.). ce se desfășoară in capitala Iugoslaviei.România, care, așa cum a arătat tovarășul Nicolae Ceaușescu, acordă o atenție deosebită actualei sesiuni a U.N.C.T.A.D.. participă la lucrările ei animată de dorința de a conlucra strins cu toate țările pentru ca. prin eforturi comune, să se obțină rezultate capabila să contribuie la depășirea gravelor dificultăți economice ce confruntă omenirea, și in primul rind țările in . curs de dezvoltare, la instaurarea unei conlucrări autentice între statele bogate și cele sărace, care să deschidă perspective reale pentru accelerarea procesului de lichidare a subdezvoltării și edificare 
a unei noi ordini economice internaționale. Iar aceasta nu mimai că este posibil, ci și stringent necesar. Interesul profund de care s-au bucurat în rindul participanților poziția și propunerile României. prezentate conferinței din însărcinarea președintelui tării noastre, se explică tocmai prin caracterul lor realist și constructiv. prin faptul că ele definesc moda

lități concrete de înfăptuire a acestui obiectiv.Astfel, dezbaterile generale au scos in evidentă insemnătatea. deopotrivă teoretică și practică, a aprecierii tării noastre potrivit căreia ieșirea din criză reclamă convergențe economice globale, relansarea activității productive nu numai in țările dezvoltate, ci si în celelalte state, in primul rind prin crearea condițiilor pentru ca țările in curs- de dezvoltare sâ-și recapete rolul dinamic in economia si comerțul international. In acest sens, numeroși vorbitori au apreciat că actuala criză nu este un fenomen ciclic, ci rezultatul dezechilibrelor profunde din economia mondială. Menținerea și chiar adincirea decalajelor economice a dus la re- stringerea pieței mondiale, fapt care a afectat toate, statele, inclusiv pe cele dezvoltate.Dacă sistemul de relații economico- financiare dintre state creat prin acordurile de la Bretton Woods (1944) a eșuat la primul test crucial, s-a arătat la conferință, aceasta se datorește faptului că instituțiile sale n-au abordat problemele internaționale în globalitatea lor, urmărind îndeosebi promovarea intereselor țărilor bogate. Eroarea este însă evidentă : ceea ce părea să fie mai mult in avantajul țârilor bogate decit al celor sărace s-a dovedit a fi, pină la urmă, in detrimentul ambelor grupuri de state.Cu toate acestea, așa cum apreciază România, țările dezvoltate nu au ajuns încă la Înțelegerea — sau, exprimindu-ne mai puțin eufemistic — nu manifestă dorința să abordeze intr-o formă nouă, mai radicală problemele economice mondiale, ale subdezvoltării. Aceasta se vede și la actuala sesiune a U.N.C.T.A.D., prin contrastul izbitor intre vorbe și fapte. intre declarațiile „încurajatoare" care au putut fi auzite in cursul dezbaterilor generale și imobilismul negocierilor concrete din comitetele

de lucru ale conferinței. Iar o asemenea atitudine nu poate fi explicată decit prin aceea că, in timp ce pentru țările sărace criza inseamnă reducerea severă chiar a puținului de care dispun, pentru statele bogate ea inseamnă diminuarea doar a ciștigurilor, obținute in bună parte pe seama spolierii lumii a treia.

rea comerțului exterior in realizarea venitului național a sporit de peste două ori. rolul cel mai dinamic in schimburile economice internaționale ale acestui grup de state avindu-1 țările in curs de dezvoltare.O situație nouă, deosebit de îngrijorătoare, s-a creat în ultimii ani, cind producția mondială, practic, a
• Menținerea și adîncirea decalajelor economice 

a dus la restrîngerea pieței mondiale, afectînd 
toate statele

® „Nordul" bogat devine tot mai dependent de 
„Sudul" sărac — o realitate ce impune spriji
nirea eforturilor de dezvoltare ale lumii a treia

• O necesitate stringentă : înlocuirea programelor 
de înarmare cu programe de dezvoltare

Dar, dacă interesele pe termen scurt ale țărilor dezvoltate și ale celor în curs de dezvoltare sint divergente, interesele lor pe termen lung coincid. Lumea a treia, s-a arătat la conferință, nu mai este ceea ce era în urmă cu 20—30 de ani. Datele și faptele supuse atenției participanți- lor arată că, într-o perioadă relativ scurtă (1910—1970), țările în curs de dezvoltare și-au sporit tie 4,5 ori producția globală, de 7 ori pe cea industrială. iar venitul național pe locuitor s-a dublat. Ele reprezintă, in prezent. o cincime din producția mondială și absorb aproape o treime din produsele manufacturate pe care le exportă țările dezvoltate.Actualul sistem de relații internaționale a dus la o mai mare prosperitate in Nordul bogat, dar și la o mai accentuată dependență a sa de Sudul sărac. în aceeași perioadă, in fiecare din țările dezvoltate ponde

stagnat, iar comerțul internațional a dat chiar înapoi. Așa cum apreciază țara noastră, cum s-a relevat și in cursul dezbaterilor generale din cadrul conferinței dc la Belgrad, un factor cu un efect deosebit de distructiv asupra dezvoltării economice a tuturor statelor l-a constituit politica dobinzilor inalte promovată de la o vreme de unele țări puternic industrializate. Scumpirea creditului a descurajat investițiile productive, ceea ce a accentuat fenomenele re- cesioniste în economia țărilor dezvoltate. Restrîngerea producției în țările bogate, diminuînd cererea de produse din țările sărace, a redus veniturile din exporturi ale celui de-al doilea grup de state și implicit capacitatea lor de a absorbi bunuri provenite din primul grup de țări. în aceste condiții, a căuta soluții globale, cum preconizează România, nu este o problemă de ca

ritate, ci o modalitate de a răspunde intereselor tuturor statelor.Actuala, situație critică, au apreciat numeroși vorbitori, este rezultatul nu humai al crizei de structură din economia mondială, ci și al tensiunilor politice in creștere din lume, care își găsesc o elocventă expresie în intensificarea cursei inarmărilor. Cheltuielile militare, care depășesc 600 miliarde de dolari, reprezintă o uriașă risipă de resurse financiare, materiale și umane, de potențial științific și tehnologic și constituie, în același timp, o povară mai grea decit oricind pe umerii tuturor popoarelor. Faptul că omenirea consacră in prezent pentru înarmare de aproape 20 de ori mai mult decit pentru dezvoltare arată eit dc incompatibilă este competiția militară eu eforturile îndreptate spre depășirea crizei economice mondiale, spre lichidarea subdezvoltării și asigurarea progresului intregii omeniri. Totodată, asemenea evoluții negative relevă cit de stringent se ridică problema declanșării unui proces real de dezarmare, care să determine o reducere substanțială a cheltuielilor militare și să permită folosirea in scopuri pașnice, de dezvoltare, a fondurilor astfel eliberate. In cursul dezbaterilor generale a reieșit pregnant in evidență că înlocuirea programelor de înarmare cu programe de dezvoltare, pentru care se pronunță cu fermitate România, ar însemna atit un pas concret in direcția dezideratului vital al omenirii — securitatea și pacea — cit și o contribuție efectivă la sprijinirea eforturilor de progres ale țărilor in curs de dezvoltare, la îmbunătățirea climatului economic mondial.Demersul României, al președintelui Nicolae Ceaușescu la actuala sesiune U.N.C.T.A.D. vizează identificarea nu numai a cauzelor crizei, ci și a căilor și mijloacelor capabile să contribuie la depășirea ei. în acest sens, țara noastră a prezentat la Belgrad un amplu program de acțiune,

care îmbină măsurile pe termen scurt de stopare a deteriorării situației economice mondiale cu măsurile pe termen lung de transformare a sistemului economic internațional, în scopul așezării lui pe principii noi, de egalitate și echitate.în concepția României, astfel de măsuri trebuie să vizeze promovare^ largă a colaborării economice mondiale prin înlăturarea oricăror obstacole ce limitează posibilitățile de dezvoltare a comerțului. internațional ; soluționarea problemei datoriei externe a țărilor in curs de dezvoltare și sporirea substanțială a fondurilor alocate pentru sprijinirea acestor state ; convenirea de modalități practice pentru reducerea și stabilizarea dobinzilor la niveluri rezonabile și pentru asigurarea accesului țărilor rămase in urmă la creditele internaționale în condiții preferențiale ; rezolvarea problemei materiilor prime și adoptarea unor programe speciale de ajutorare a țărilor sărace in domeniul agriculturii, al industriei, transporturilor și în alte sectoare, care să asigure o mai bună valorificare a propriilor resurse materiale și umane, progresul lor economic și social.Avînd în vedere caracterul complex ai acestor probleme, România consideră necesară convenirea unor modalități de a continua dialogul și după sesiune, in forme adecvate, care să permită materializarea înțelegerilor și deciziilor ce vor fi luate la actuala conferință; Este convingerea țării noastre că transpunerea de urgență in practică a unor astfel de măsuri, impuse de însăși gravitatea actualei situații, ar aduce o însemnată contribuție la relansarea activității economice in lume și începerea unui proces efectiv de instaurare a noii ordini economice internaționale, la depășirea dificultăților create de criză și asigurarea stabilității economice și politice mondiale.
Gli. CERCELESCU

Programul noului guvern 
portughezLISABONA 21 (AgLrpres). — în Parlamentul Portugaliei a fost prezentat programul noului guvern- al acestei țări, condus de premierul Mario Soares — informează agenția Associated Press, arătind că programul are caracterul unui proiect general de asanare a economiei portugheze, în situația în care deficitul balanței de plăți a țării este de 3.2 miliarde dolari, iar datoria sa externă — de peste 13 miliarde dolari. Fără a furniza elemente detaliate. documentul preconizează accentuarea restricțiilor în sfera creditului. Pe plan extern, documentul se pronunță pentru realizarea aderării Portugaliei la C.E.E. Se prevede ca dezbaterile parlamentare a- supra programului să înceapă miercuri, votul urmind să aibă loc vineri.

ORIENTUL MIJLOCIU
Raport oficial al autorităților 
libaneze : forțele israeliene 
poartă întreaga răspundere 
pentru masacrele de la Sabra 

și ShatilaNAȚIUNILE UNITE 21 (Agerpres). — Conferința Națiunilor Unite asupra problemei palestiniene, care fusese programată inițial să aibă loc între 16 și 27 august la Geneva, va avea loc in același oraș intre 29 august și 7 septembrie a.c., a anunțat comitetul pregătitor al reuniunii.BEIRUT 21 (Agerpres). — Forțele armate israeliene poartă întreaga răspundere pentru masacrele comise in taberele de refugiați palestinieni de la Sabra și Shatila • din septembrie 1982 — se afirmă intr-un raport al Procuraturii generale militare libaneze, difuzat de agenția locală Al Markaziya, citată de France Presse. Raportul — dat publicității la 20 iunie — apreciază că, „in lumina acordurilor de la Geneva din 1949, trupele israeliene sint considerate răspunzătoare din punct de vedere juridic, intrucit ele dețineau controlul total asupra acestor tabere și asupra căilor de acces".După cum se știe, raportul comisiei Kahane, din Israel, publicat la 8 februarie, stabilea, la rindul său, o răspundere „indirectă" a trupelor israeliene în comiterea acestor masacre.
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