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TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU
S-A REÎNTORS ÎN CAPITALĂ
Tovarășul
Nicolae
Ceaușescu,
secretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii
Socialiste România, s-a înapoiat,
marți după-amiază, în Capitală, ve
nind de la Moscova, unde a partici
pat la întîlnirea conducătorilor de
partid și de stat din unele țări socia
liste europene.
Tovarășul Nicolae Ceaușescu a fost
însoțit de tovarășii Constantin
Dăscălescu, membru al Comitetului
Politic Executiv al C.C. al P.C.R.,
prim-ministru al Guvernului Repu
blicii Socialiste România, Constantin
Olteanu, membru al Comitetului Po
litic Executiv al C.C. al P.C.R., mi
nistrul apărării naționale, Miu
Dobrescu, membru supleant al Co
mitetului Politic Executiv, secretar
al C.C. al P.C.R., Ștefan Andrei,
membru supleant al Comitetului Po
litic Executiv al C.C. al P.C.R., mi
nistrul afacerilor externe.
La sosire, pe aeroportul Otopeni,
secretarul general al partidului, pre
ședintele Republicii, a fost salutat de
tovarășa Elena Ceaușescu, de tova
rășii Iosif Banc, Emil Bobu, Nicolae
Constantin,
Ludovic
Fazekas,
Alexandrina Găinușe, Petre Lupu,
Manea Mănescu, Paul Niculescu,
Gheorghe Oprea, Gheorghe Pană,
Ion Pățan, Gheorghe Rădulescu, Ilie
Verdeț, Ștefan Voitec, Ștefan Bîrlea,
Petru Enache, Mihai Gere, Nicolae
Giosan, Suzana Gâdea, Ștefan
Mocuța, Ana Mureșan, Elena Nae,
Ion Ursu, Richard Winter, precum și
de membri ai C.C. al P.C.R., ai Con
siliului de Stat și ai guvernului, con
ducători de instituții centrale și or
ganizații obștești.
Erau de față E. M. Tiajelnikov,
ambasadorul Uniunii Sovietice la
București, șl membri ai ambasadei.
Un grup de pionieri au oferit tova
rășului Nicolae Ceaușescu și tovară
șei Elena Ceaușescu buchete de flori.

★

La plecare, pe aeroportul Vnuko

vo, tovarășul Nicolae Ceaușescu a
fost condus de A. A. Gromîko, mem
bru al Biroului Politic al C.C. al
P.C.U.S., prim-vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri, ministrul aface

rilor externe al U.R.S.S., G. I. Marciuk, membru al ■ C.C. al P.C.U.S.,
vicepreședinte al Consiliului de Mi
niștri, președintele Comitetului de
Stat al U.R.S.S. pentru Știință și

Tehnică, O. B. Rahmanin, prim-ad
junct de șef de secție la C.C. al
P.C.U.S.
A fost prezent Traian Dudaș, am
basadorul României la Moscova.

SECERIȘUL CEREALELOR
— in ritm mai intens, cu maxima grijă pentru recoltă!
® In județele din centrul și
nordul țării este necesar
un efort susținut pentru
strîngerea în cel mai scurt
timp a orzului de pe ulti
mele 65000 de hectare
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• Secerișul griului se desfă
șoară în 20 de județe. Pînă
în seara zilei de 27 iunie, re <
colta a fost adunată de pe
305750 hectare, ceea ce re
prezintă 14 la sută din su
prafața cultivată
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• Lanurile de grîu s-au copt
pe mari suprafețe. Să se lu
creze cu toate mijloacele
mecanice, astfel încît vite
zele zilnice stabilite la sece
riș să fie realizate și de
pășite
în aceste zile, sarcina cea mai
importantă ce revine oamenilor,
muncii din agricultură este de a în
cheia în cel mai scurt timp recol
tarea orzului și de a intensifica la
maximum secerișul griului. Cu atît
mai mult este necesar să se lucre
ze în ritm intens la stringerea re
coltei de cereale păioase, cu cit
temperaturile ridicate din ultimele
zile au favorizat coacerea lanurilor
pe mari suprafețe. Acum, orice întîrziere la seceriș este de natură să
provoace pierderi de recoltă prin
scuturarea spicelor !
Este de remarcat că In ultimele
zile a crescut ritmul de recoltare a
orzului. Din datele centralizate in
seara zilei de 27 iunie la Ministerul
Agriculturii rezultă că orzul a fost
strîns de pe 574 346 hectare, ceea ce
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40 de unități economice
din județul Timiș
Numărul unităților economice din
județul Timiș care au îndeplinit îna
inte de termen sarcinile de plan la
producția-marfă industrială pe pri
mul semestru al acestui an a ajuns
la 40. Acest succes, care are la bază
folosirea mai bună a capacităților de
producție și a forței de muncă, creș
terea productivității muncii, reduce
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STADIUL RECOLTĂRII GRIULUI, în seara zilei de 27 iunie. Cifrele înscrise

pe hartă reprezintă, în procente, suprafețele de pe care a fost strîns grîul
în întreprinderile agricole de stat (sus) și în cooperativele agricole (jos).
In județele notate cu o linie nu începuse secerișul griului la data respectivă.

reprezintă 90 la sută din suprafața
cultivată. Practic, această lucrare
mai este de efectuat în județele din
zona a treia. Este pe deplin posibil
și necesar ca, printr-un efort stă
ruitor al mecanizatorilor și coopera
torilor, strîngerea orzului să se în
cheie în cîteva zile și în aceste
județe.
De bună seamă, recoltarea griu
lui reprezintă acum obiectivul cen
tral al activității din agricultură.
Dealtfel, această lucrare se desfă
șoară în 20 de județe, pînă în seara
zilei de 27 iunie producția fiind
strînsă de pe 305 750 hectare, adică
14 la sută din terenurile semănate
cu această cultură. Cu fiecare zi,
pe măsură ce lanurile ajung la
maturitate, aria secerișului griului
se extinde și în alte județe situate
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rea consumurilor materiale și ener
getice, a fost raportat, între altele,
de puternicele colective muncitorești
ale întreprinderilor „Ciocanul" — Nă
drag, „Electromotor" Timișoara, de
produse ceramice Lugoj, Trustului
județean de construcții-montaj. Avansul de timp cîștigat va permite
celor 40 de unități economice frun
tașe ca pînă la finele lunii iunie să
livreze suplimentar economiei națio
nale laminate din oțel, motoare elec

în centrul și nordul țării. Iată de
ce, pentru ca întreaga recoltă de
grîu să fie strînsă și pusă la adă
post în timpul cel' mai scurt și fără
pierderi, este imperios necesar ca
pretutindeni să se lucreze bine or
ganizat, din zori și pînă seara, cu
toate combinele existente în do
tarea stațiunilor pentru mecani
zarea agriculturii, spre a se asigura
realizarea și depășirea vitezelor de
lucru stabilite. Cu atît mai mult
trebuie să se acționeze în acest
sens, cu cît mai sînt de Insămînțat
mari suprafețe cu culturi duble.
Organele și organizațiile de
partid, organele agricole județene,
consiliile agroindustriale și condu
cerile unităților agricole au datoria
de mare răspundere de a asigura
in fiecare unitate agricolă o maxi
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mă concentrare a forțelor umane și
mecanice, astfel încît secerișul,
transportul și depozitarea griului
să se facă in ritmul cel mai înalt,
pînă la recoltarea producției de pe
ultimul hectar. Pentru intensifica
rea recoltării, măsurile ce se între
prind acum trebuie să vizeze cu
prioritate concentrarea și gruparea
combinelor în număr mare pe cite
o parcelă, inițierea operativă a unor
acțiuni de întrajutorare intre uni
tăți, mobilizarea cooperatorilor pen
tru a strînge grîul cu coasa și se
cera, acolo unde acesta are talia
mică sau a fost culcat de vint și
ploi. Acum, la vremea secerișului,
nici un efort nu trebuie precupețit
pentru a se strînge și pune la adă
post cît mai repede recolta de grîu
— pîlnea țării, a poporului.
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trice, utilaje tehnologice, materiale
de construcții, bunuri de consum și
alte produse în valoare de 310 mi
lioane lei. (Cezar Ioana, corespon
dentul „Scînteii").

Industria* orașului Huși
Acționînd stăruitor și cu respon
sabilitate pentru continua sporire a
productivității muncii, colectivele în
treprinderilor industriale ale orașu

lui Huși au îndeplinit, înainte de ter
men, planul pe primul semestru al
acestui al treilea an al actualului cin
cinal la producția-marfă și la ex
port. Pînă la 1 iulie, aceste harnice
colective, între care se află cele de
la „Hușeana", „Moldotex" și Filatura
de bumbac, vor realiza și livra su
plimentar economiei naționale și
partenerilor externi produse în va
loare de peste 34 milioane lei. (Petru
Necula, corespondentul „Scînteii").

La 28 iunie 1983 a avut loc, Ia
Moscova, o întîlnire a conducătorilor
de partid și de stat ai Republicii
Populare Bulgaria, Republicii Socia
liste Cehoslovace, Republicii Demo
crate Germane, Republicii Populare
Polone, Republicii Socialiste Româ
nia, Republicii Populare Ungare și
Uniunii Republicilor Sovietice Socia
liste.
La Întîlnire au participat :
Din partea Republicii Populare
Bulgaria — Todor Jivkov, secretar
general al Comitetului Central al
Partidului Comunist Bulgar, pre
ședintele Consiliului de Stat al Re
publicii Populare Bulgaria, conducă
torul delegației ; Grișa Filipov, mem
bru al Biroului Politic al C.C. al
P.C.B., președintele Consiliului de
Miniștri al R.P.B. ; Dobri Djurov,
membru al Biroului Politic al C.C. al
P.C.B., ministrul apărării populare al
R.P.B. ; Petăr Mladenov, membru al
Biroului Politic al C.C. al P.C.B., mi
nistrul afacerilor externe al R.P.B.;
Din partea Republicii Socialiste
Cehoslovace — Gustav Husak, secre
tar general al Comitetului Central al
Partidului Comunist din Cehoslova
cia, președintele Republicii Socialis
te Cehoslovace, conducătorul delega
ției ; Lubomir Strougal, membru al
Prezidiului C.C. al P.C.C., președin
tele Guvernului R.S.C. ; Vasil Bilak,
membru al Prezidiului, secretar al
C.C. al P.C.C.; Bohuslav Chnoupek,
membru al C.C. al P.C.C., ministrul
afacerilor externe al R.S.C. ; Martin
Dzur, membru al C.C. al P.C.C., mi
nistrul apărării naționale al R.S.C. ;
Din partea Republicii Democrate

Germane — Erich Honecker, secre
tar general al Comitetului Central al
Partidului Socialist Unit din Germa
nia, președintele Consiliului de Stat
al Republicii Democrate Germane,
conducătorul delegației; Willi Stoph,
membru al Biroului Politic al C.C. al
P.S.U.G., președintele Consiliului de
Miniștri al R.D.G. ; Heinz Hoffmann,
membru al Biroului Politic al C.C.
al P.S.U.G., ministrul apărării națio
nale al R.D.G. ; Oskar Fischer, mem
bru al C.C. al P.S.U.G., ministrul
afacerilor externe al R.D.G. :
Din partea Republicii Populare
Polone — Wojciech Jaruzelski, primsecretar al Comitetului Central al
Partidului Muncitoresc Unit Polonez,
președintele Consiliului de Miniștri
al Republicii Populare Polone, con
ducătorul delegației ; Jozef Czyrek,
membru al Biroului Politic, secretar
al C.C. al P.M.U.P. ; Stefan Olszowskl, membru al Biroului Politic al
C.C. al P.M.U.P., ministrul afacerilor
externe al R.P.P. ; Florian Siwicki,
membru supleant al Biroului Politic
al C.C. al P.M.U.P., adjunct al mi
nistrului apărării naționale, șeful
Statului Major General al Armatei
poloneze ;
Din partea Republicii Socialiste
România — Nicolae Ceaușescu, secre
tar general al Partidului Comunist
Român, președintele Republicii So
cialiste România, conducătorul dele
gației ; Constantin Dăscălescu, mem
bru al Comitetului Politic Executiv
al C.C. al P.C.R. prim-ministru
al Guvernului Republicii Socialiste
România ; Constantin Olteanu, mem
bru al Comitetului Politic Executiv
al C.C. al P.C.R., ministrul apărării

naționale ; Miu Dobrescu, membru
supleant al Comitetului Politic Executiv, secretar al C.C. al P.C.R. ;
Ștefan Andrei, membru supleant al
Comitetului Politic Executiv al C.C.
al P.C.R., ministrul afacerilor ex
terne ;
Din partea Republicii Populare Un
gare — Janos Kadar, prim-secretar
al Comitetului Central al Partidului
Muncitoresc Socialist Ungar, con
ducătorul delegației ; Gybrgy Lazar,
membru al Biroului Politic al C.C.
al P.M.S.U., președintele Consiliului
de Miniștri al R.P.U. ; Frigyes Puja,
membru al C.C. al P.M.S.U., mi
nistrul afacerilor externe al R.P.U. ;
Karoly Csemi, membru al C.C. al
P.M.S.U., secretar de stat la Minis
terul Apărării al R.P.U. ;
Din partea Uniunii Republicilor
Sovietice Socialiste — I. V. Andro
pov, secretar general al Comitetului
Central al Partidului Comunist al
Uniunii Sovietice, președintele Prezi
diului Sovietului Suprem al U.R.S.S.,
conducătorul delegației ; N. A. Tiho
nov, membru al Biroului Politic al
C.C. al P.C.U.S., președintele Consi
liului de Miniștri al U.R.S.S. ; A. A.
Gromîko, membru al Biroului Politic
al C.C. al P.C.U.S., prim-vicepre
ședinte al Consiliului de Miniștri,
ministrul afacerilor externe al
U.R.S.S. ; D. F. Ustinov, membru al
Biroului Politic al C.C. al P.C.U.S.,'
ministrul apărării al U.R.S.S.
Participanții la întîlnire au făcut un
schimb de păreri cu privire la evolu
ția evenimentelor internaționale din
ultimul timp și au adoptat urmă
toarea Declarație comună.

DECLARAȚIE COMUNĂ
Participanții la întîlnire, examlnînd împreună situația
creată in Europa și în lume în ansamblu, își exprimă, în
numele statelor lor socialiste, îngrijorarea în legătură cu
continuarea intensificării stării de încordare, destabiliza
rea relațiilor internaționale, creșterea pericolului războiu
lui nuclear cu consecințe cqtastrofale. Ei consideră nece
sar să atragă atenția tuturor țărilor și popoarelor asupra
acestor pericole.
In cadrul întîlnirii au fost reafirmate aprecierile și con
cluziile privind evoluția situației internaționale cuprinse
în Declarația politică, adoptată la 5 ianuarie 1983 la
Consfătuirea de la Praga a Comitetului Politic Consulta
tiv al statelor participante la Tratatul de la Varșovia.
Aceasta se referă la concluzia privind hotărîrea tot mal
puternică a popoarelor, a tuturor forțelor progresiste și
iubitoare de pace de a se pune capăt cursei înarmărilor,
de a se trece la dezarmare, îndeosebi la dezarmarea
nucleară, de a se asigura dezvoltarea tuturor statelor în
condiții de egalitate, de respect al independenței și su
veranității naționale, într-un climat de colaborare, secu
ritate și pace.
Aceasta se referă, de asemenea, la concluzia Declara
ției politice de la Praga cu privire la factorii negativi
care exercită influență asupra situației din relațiile inter
naționale și determină agravarea acesteia. In
ultima
vreme, acești factori au continuat să se manifeste și măi
puternic.
Cursa înarmărilor Ia o amploare fără precedent. S.U.A.
șl unii din aliații acestora nu ascund ei înșiși că prin
acțiunile lor urmăresc să obțină supremația militară. Se
desfășoară activități privind crearea de baze pentru
amplasarea îp unele țări vest-europene membre ale
N.A.T.O. a noilor rachete nucleare americane cu rază
medie de acțiune. Se înfăptuiesc programe de producere
și desfășurare a unor noi mijloace nucleare strategice cu
bază la sol, pe mare și In aer. Se elaborează sisteme
cosmice de luptă pentru d'plicarea loviturilor asupra
obiectivelor în spațiul cosmic și pe Pămînt. Se creează
sisteme principial noi de armamente convenționale, apro
piate prin caracteristicile lor de luptă de armele de dis
trugere în masă. Cresc vertiginos cheltuielile militare, care
apasă ca o grea povară pe umerii popoarelor.
In aceste condiții, participanții la întîlnire exprimă în
grijorarea profundă față de lipsa de progrese la nego
cierile privind limitarea și reducerea armamentelor. Se
au în vedere negocierile de la Geneva privind limitarea
armamentelor nucleare în Europa, limitarea și reducerea
armamentelor strategice, precum și lucrările Comitetului
de la Geneva pentru dezarmare și negocierile de la
Viena privind reducerea reciprocă a forțelor armate și
armamentelor în Europa centrală.
Participanții la întîlnire atrag, de asemenea, atenția
asupra faptului că intensificarea cursei înarmărilor este
însoțită de declarații privind o anumită flexibilitate la ne
gocierile în legătură cu limitarea și reducerea armamen
telor și de acreditarea tezei false potrivit căreia creșterea
puterii militare ar putea servi intereselor păcii și secu
rității popoarelor. Statele reprezentate la întîlnire resping
in mod ferm o asemenea politică.
Situația Internațională este agravată tot mal mult de
accentuarea politicii imperialiste de forță șl dictat, de
politica de confruntare între state, de consolidare și re
împărțire a sferelor de influență, de Intensificare conti
nuă a acțiunilor agresive ale imperialismului. Se înmul
țesc încercările de amestec în treburile Interne ale state
lor socialiste, ca și ale multor altor state, se deteriorează
legăturile economice reciproc avantajoase, se desfășoară
campanii ostile împotriva țărilor socialiste, se recurge și
ia alte metode de presiune. In diferite regiuni ale lumii
se agravează și mai mult focarele de încordare militară
și stările de criză existente și apar altele noi, crește pe
ricolul extinderii lor, se duc războaie nedeclarate împo
triva unor state independente, se Impun prezențe mili
tare străine, care contravin intereselor naționale. Sînt
respinse cerințele justificate privind instaurarea unei noi
ordini economice mondiale, continuă să se adîncească
decalajele economice intre state.
Această politică se află în flagrantă contradicție cu
interesele și aspirațiile fundamentale ale popoarelor Eu
ropei și ale întregii lumi, care s-au manifestat atît de
evident în numeroasele demonstrații de masă împotriva

războiului, chemînd la asigurarea dreptului oamenilor și
națiunilor la existență liberă, demnă și în condiții de
pace, în luările de poziție ale parlamentelor, oamenilor
de știință, medicilor și reprezentanților cercurilor largi ale
opiniei publice la diferite forumuri internaționale, ca Adu
narea mondială pentru pace și viață, împotriva războiu
lui nuclear, care a avut loc recent la Praga.
Participanții la întîlnire consideră că situația creată pune
in fața tuturor statelor, a tuturor popoarelor problema
cum poate fi preîntîmpinată evoluția periculoasă a acesteia^ cum poate fi evitată alunecarea lumii spre catas
trofă. In Declarația politică de la Praga din 5 ianuarie
1983, statele socialiste reprezentate la actuala întîlnire de
la Moscova au propus un program amplu de acțiuni în
dreptate spre diminuarea încordării internaționale, spre
înlăturarea pericolului de război.
Ele reafirmă actualitatea și valabilitatea acestui pro
gram și se pronunță din nou împotriva întrecerii în do
meniul înarmărilor nucleare și, în general, împotriva ori
cărei competiții militare. Ele sînt ferm convinse că nici
un fel de probleme mondiale, inclusiv disputa istorică din
tre socialism și capitalism, nu pot fi soluționate pe ca
lea războiului.
In situația actuală sînt necesare măsuri urgente, ca
pabile să înlăture pericolul războiului, să orienteze cursul
evenimentelor mondiale în direcția destinderii, a însănă
toșirii relațiilor internaționale.
Participanții la întîlnire consideră că problema funda
mentală a contemporaneității o constituie încetarea neîntirziată a cursei înarmărilor șl trecerea la dezarmare, în
deosebi la dezarmarea nucleară ; ei apreciază că este
necesar să se facă totul pentru înfăptuirea acestor țe
luri stringente pentru apărarea păcii, civilizației și vieții
pe Pămînt. Ei reafirmă că sînt gata să depună toate efor
turile pentru soluționarea acestor probleme pe calea tra
tativelor.
In acest cadru, cea mal mare însemnătate o are în
lăturarea pericolului confruntării nucleare pe continentul
european. Militînd pentru eliberarea completă a Europei
de arme nucleare, atît cu rază medie de acțiune, cît și
tactice, participanții la întîlnire consideră necesar să se
realizeze cel puțin înțelegeri care să excludă amplasarea
in țările vest-europene a noilor rachete nucleare ameri
cane și să prevadă reducerea corespunzătoare a mijloa
celor cu rază medie de acțiune existente în Europa, în
scopul asigurării echilibrului la cel mai redus nivel.
Realizarea unui asemenea acord este posibilă dacă
ambele părți vor da dovadă de înțelegere și voință po
litică, vor ft călăuzite de considerentele majore ale păcii
și securității. De pe aceste poziții statele reprezentate la
întîlnire abordează negocierile de la Geneva cu privire
la limitarea armamentelor nucleare în Europa.
In cadrul întîlnirii s-a exprimat sprijinul deplin față de
propunerile sovietice îndreptate spre o reducere echitabilă
a armamentelor nucleare cu rază medie de acțiune
existente In prezent. Participanții la întîlnire cheamă ca,
pe bază de propuneri .reciproc acceptabile, să se facă
totul pentru ca în acest an să se ajungă în cadrul nego
cierilor la o înțelegere privind neamplasarea în Europa
de noi rachete nucleare cu rază medie de acțiune și re
ducerea mijloacelor cu rază medie de acțiune existente.
Ei sînt convinși că prin respectarea riguroasă de către
ambele părți a principiului egalității și securității egale
pot fi aduse pe un făgaș constructiv negocierile cu privi
re la limitarea și reducerea armamentelor strategice și, în
cadrul acestora, poate fi realizată o înțelegere reciproc
acceptabilă, corespunzător intereselor întăririi păcii ge
nerale.
Ei consideră necesar să se ajungă la începerea urgentă
a negocierilor cu privire la interzicerea amplasării în
spațiul cosmic a oricărui gen de arme, să se elimine po
sibilitatea de extindere a cursei înarmărilor asupra Cos
mosului.
Participanții la întîlnire Tșl exprimă convingerea că, în
Interesul păcii și securității popoarelor, este necesar să
se înfăptuiască neîntîrziat înghețarea armamentelor nu
cleare ale tuturor puterilor nucleare, și in primul rlnd
ale U.R.S.S. șl S.U.A. ; puterile nucleare care încă n-au
făcut aceasta, să-șl asume obligația de a nu recurge
primele la arma nucleară.

(Continuare in pag. a V-a)
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COMISIILE PE PROBLEME
un spri|in prețios al comitetului de partid

------------------- 1

DIVERS I

Pentru a pune cit mai deplin în
valoare capacitatea membrilor lor
si a altor comuniști cu experiență
______
și pregătire politică și profesională
corespunzătoare, comitetele de par
tid din unități economice și institu
ții dispun prin comisiile pe probleme
de un adecvat cadra organizatoric.
După cum demonstrează și activi
tatea practică, aceste comisii iși
confirmă utilitatea numai în măsu
ra în care munca lor este bine or
ganizată, direcțională și controlată.
Tocmai de aceea, Comitetul munici
pal de partid Focșani, printre obiec
tivele sale în îndrumarea comitetelor
de partid subordonate, a inclus și
aspecte legate de perfecționarea
muncii desfășurate de comisiile pe
probleme.
„Ceea ce ne preocupă în prezent
— ne spunea tovarășul Costică Stoi
ca, prim-secretar al comitetului mu
nicipal de partid — este faptul că
toate aceste comisii să fie implicate
și mai activ în rezolvarea sarcinilor
pe care comitetele de partid și le-au
extras, potrivit specificului muncii
lor, din obiectivele cuprinse în hotăririle Conferinței Naționale a par
tidului, îndeosebi acelea pe care
secretarul
general
al
partidu
lui, tovarășul Nicolae Ceaușescu,
le-a subliniat in cuvîntările ținute
la Consfătuirea de lucru de la C.C.
al P.C.R. și la ședința comună a
Consiliilor Naționale ale Oamenilor
Muncii din industrie și agricultură.
In acest sens, comitetul municipal
urmărește ca amintitele comisii să
reprezinte veritabile organisme de lu
cru. Spre ilustrare concretă v-aș .
recomanda să luați cunoștință de
experiența comitetului de partid de
la Întreprinderea de confecții, una
din importantele unități economice
ale municipiului nostru".
, Intr-adevăr, urmînd firul acestei
sugestii, am consemnat date și fapte
concludente despre activitatea co
misiilor pe probleme, subordonate
comitetului de partid de aici. Chiar
în ziua prezenței noastre în această
unitate, am întîlnit la lucru un co-
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La marginea comunei Bălchiu, județul Brașov, se află un
cîmp experimental inedit. Aici
au fost aduși și plantați tot fe
lul de arbuști din flora sponta
nă a țării și chiar de peste ho
tare, pentru ameliorare, aclima
tizare și înmulțire. Intre aceștia
se află un arbust originar din
Canada, cu fructe mari și mul
te, dar cw o înălțime de numai
2—3 metri, față de cel obișnuit,
care crește pînă la 15 metri.
Există aici și un măceș fără
spini ale cărui fructe ajung pînă
la 3 cm lungime și care sint de
20 de ori mai bogate in vitami
na C decit lămâile, un afin care
atinge înălțimea de un metru și
jumătate.
Un cîmp experimental în ve
derea creării unor plante ale că
ror fructe să contribuie la rea
lizarea de noi sucuri și răcori
toare. O „fabrică" de vitamine,
de sănătate.
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Omagiu
statorniciei
Conducerea întreprinderii me
canice Mija, județul Dîmbovița,
a avut frumoasa inițiativă de
a-i sărbători pe „veterani" —
oameni ai muncii cu peste 30 de
dni vechime în unitate. Au fost
prezenți nu mai puțin de 300
muncitori și cadre tehnice. Unul
din cei care i-au omagiat în
cuvîntul său i-a numit „fondul
principal de înțelepciune și ex
periență profesională al între
prinderii". La rîndul lor, forma
țiile artistice le-au elogiat, în
cîntece și versuri, contribuția la
dezvoltarea întreprinderii, la
formarea noilor generații de
muncitori și
specialiști de
nădejde.
Aplaudăm inițiativa și le adre
săm, la rindu-ne, „ani mulți, cu
bucurie!".
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Prin arterele sutelor de kilometri
de conducte subterane ale Capitalei
circulă zilnic milioane de metri cubi
de apă. Cît un adevărat fluviu. Pen
tru stabilirea consumului sînt mon
tate, la majoritatea imobilelor, apa
rate de măsură — contoare, respectiv
apometre. în acest fel, se asigură nu
. numai departajarea consumului pe
fiecare abonat, ci se stimulează spi
ritul de economie, cetățenii fiind
direct interesați în folosirea chibzuită
a apei.
Dar apometrele, ca orice aparate,
se mai pot defecta. Iată de ce, la ni
velul I.C.A.B. a fost organizată o
grupă specială de intervenție care
are obligația să intervină operativ, oricînd este nevoie. Cum procedează meseriașii de la grapa respectivă ? Explicațiile ni le-a furnizat tovarășul Paul Anculescu, șe
ful secției de distribuire a apei din
cadrul respectivei întreprinderi :
— în clipa în care „cititorii de con
toare" (așa se numesc lucrătorii de
la I.C.A.B. care verifică înregistrările
apometrelor — n.n.) constată că aparatele nu funcționează, fac in
„carnetul de citire" mențiunea „la
scos", ceea ce în limbajul nostru în
seamnă că aparatele trebuie înlocuite
și trimise la atelierul de reparații. A
doua zi, revizorul care controlează
carnetul întocmește pentru fiecare
contor care poartă mențiunea „la
scos" un bon de înlocuire, și îl Îna
intează grupei de intervenție. Mese
riașii de intervenție sînt astfel orga
nizați și dotați, incit orice apometru
defect este înlocuit în cel mult 4—5
zile.
Reținînd aceste precizări, ne-am
propus să urmărim cum funcționea
ză acest mecanism organizatoric în
practică. Și iată ce am constatat cu
prilejul unui sondaj.
Bonurile de înlocuire pe care le în
tocmesc revizorii sînt doar niște sim
ple ...petice de hîrtie, neînseriate, ne
înregistrate. Nimeni nu știe și nici
nu mai poate cerceta retroactiv o
evidență a bonurilor de înlocuire.
Mergînd, în continuare, pe urmele
acestor bonuri, la grupa de inter
venție am întîlnit o altă surpriză :
din cele 195 de contoare înlocuite în
ziua documentării noastre, 66 aveau
bonurile emise cu... două luni în
urmă. Situația se repetase și în zilele
precedente. Am reconstituit și cazuri
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Cetățeanul Petre Gheorghe
din comuna Bărcănești (Praho
va) se află într-o continuă
dispută cu vecinii lui din stingă
și din dreapta casei. Mărul
discordiei: un metru de pământ.
Toți susțin că respectiva fișie de
teren le aparține. Intrucit, cu
toate străduințele,
consiliul
popular n-a izbutit să-i împace,
Petre Gheorghe a început, cu
patru ani în urmă, seria proce
selor. De patru ani de zile, veci
nii se tot judecă intre ei. Au
bătut zeci de drumuri pe la Plo
iești și București, au cheltuit
zeci de mii de lei cu avocații.
Degeaba. Unchiul lui P. G., om
la SO de ani, suferind, a venit
la corespondentul nostru pentru
județul Prahova, Constantin Căpraru, să-l roage să dea la ziar
un apel al său pe adresa proce
somanilor: „Oameni buni, potoliți-vă! Terminați cu procesele
și începeți să vă înțelegeți ome
nește, ca între vecini". In ce ne
privește, am inserat aici apelul
bătrînului. Rămîne ca el să fie
recepționat de cei în cauză.

Ia cumpăna nopții, tntr-o cameră a căminului de nefamiliști
nr. 1 din Vaslui zbîrniiau zaru
rile de mama focului. Zuruitul
lor nu-i mai lăsa pe cei din
camerele vecine să pună geană
peste geană. A fost auzit
zbîrniitul și de lucrătorii de mi
liție care treceau pe stradă, în
obișnuitul rond de noapte. Au
intrat înăuntru și au dat peste
șase inși — Gheorghe Cloșcă,
V. Alistar, Gheorghe Codreanu,
D. Buzdugan, Gheorghe Florea
și C. Enache — care își dispu
tau cu ardoare „norocul" de pe
masă: 3000 de lei. După ce suma
a fost confiscată, barbugiii au
fost trimiși să răspundă și in
fața legii.
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setea

loan Leca, de la întreprinde
rea „Electrocentrale" (Canalul
de aducțiune a apei Brăila), lu
cra pe o dragă. La un moment
dat, omului i s-a făcut sete. A
căutat pe dragă, in dreapta și-n
stingă, o sticlă cu apă. A găsit
una intr-un colț și, fără să vadă
dacă e sau nu e apă in ea, a
dus-o la gură. A fost transpor
tat urgent la spital in stare foar
te gravă. Dar prea târziu pentru
a mai putea fi salvat. In sticlă
nu se afla apă, ci o substanță
toxică.
Rubrică realizată de

Petre POPA
cu sprijinul
corespondenților „Scînteii

disparate, luate întâmplător din pre
vederile planurilor de muncă ale
comitetului de partid, ci să con
veargă spre obiective unitare, pe
structura cărora sînt elaborate pla
nurile de muncă. Iată, de pildă, pro
blema calității, foarte importantă
pentru întreprinderea noastră, unde
80 la sută din producția realizată
este destinată exportului. Ați văzut
cum comisia de propagandiști și agitatori abordează, printre altele,
aspecte variate legate de calitate.
Preocupări similare veți întâlni și la
celelalte comisii".
Continuarea documentării noastre

Din experiența organizației de partid
a întreprinderii de confecții Focșani
muncă al întreprinderii. Acesta ar
fi un prim exemplu, deoarece, în
urma constatărilor noastre, am
fost edificați
asupra unei serii
de preocupări mult mai diverse, a unui repertoriu tematic mult
mal complex.
Pentru ca aceste organisme să-și
justifice rosturile înființării lor, a
fost necesar mai întîi să fie asi
gurată o componență corespunză
toare fiecărei comisii. „Repartizarea
membrilor comitetului și a altor to
varăși în comisii a reprezentat doar
punctul de plecare", ne precizează
tovarășa Elena Teodorescu, secre
tar al comitetului de partid din
unitate. „Nu voi insista . asupra
grijii pe care comitetul de par
tid o arată constituirii de colective de lucru in cadrul comisiilor, respectării altor îndatoriri
precum întrunirile trimestriale sau
ori de cite ori este nevoie ale co
misiilor, elaborarea de programe de
lucru etc. Comitetul de partid con
sideră că îndrumarea și controlul
activității comisiilor trebuie să aibă
în vedere ca acțiunile lor să nu fie

confirmă spusele secretarei de par
tid. Astfel, un colectiv al consiliu
lui de control muncitoresc al activi
tății economice și sociale a întocmit
studii și a propus măsuri privind
înnoirea și modernizarea producției,
creșterea calității produselor la sec
ția a Il-a, îmbunătățirea asistenței
tehnice în schimbul doi. în această
perioadă, consiliul de control mun
citoresc și-a propus, de asemenea,
să analizeze și să prezinte soluții
adecvate în ceea ce privește desfă
șurarea cursurilor de perfecționare
profesională pentru toate meseriile
din întreprindere, crearea de condi
ții pentru ca în secția a IlI-a toți
muncitorii să-și îndeplinească con
stant normele cantitative și calita
tive de producție.
La rîndul lui, un colectiv al co
misiei pentru problemele organiza
torice de partid și de cadre, ale or
ganizațiilor de masă și obștești a
efectuat un studiu privind perspec
tivele. primirilor în partid. Printre
altele, s-a propus ca în pregătirea
celor care urmează să intre în par
tid și in repartizarea de sarcini con-

Apometrele lipsei de promptitudine

Ca intre vecini
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lectiv al comisiei de propagandiști
și agitatqri preocupați de reactuali’ ' vizuale înt con_
zarea propagandei
cordanță cu realitățile și. i cerințele
concrete ale locurilor de muncă. în
perspectivă imediată, așa cum ne-a
P
informat tovarășa Maria Putu,
responsabila comisiei, urma săi se
revadă activitatea gazetelor de pe
rete și vitrinelor calității, să ,se ana
lizeze posibilitățile
îmbunătățirii
conținutului activității cultural-artistice pentru a se înlătura semnele
unei oarecari plafonări și a unei
îndepărtări de la problemele reale cu
care se confruntă colectivul de

crete acestora un loc important să
fie conferit îndatoririi de a realiza
produse de cea mai bună calitate si
de a se acorda o deosebită atenție
onorării contractelor de export.
Economisirea de materii prime și
materiale, obiectiv de prim ordin al
activității comitetului de partid,
este ușor de regăsit atît în studiul
consacrat modului de indeplinire de
către comitetele de secții și birou
rile organizațiilor de bază a hotărîrilor comitetului de partid și a
propriilor hotărîri, cît și intr-o
analiză a conținutului muncii agitatorilor de către comisia pr.opagandiștilor și agitatorilor care
a constatat anumite lipsuri în aceasta direcție și a prezentat solu
ții pentru înlăturarea lor, precum
și în investigația întreprinsă de un
colectiv al consiliului de control
<
muncitoresc asupra felului îni care
sint gospodărite materiile prime și
auxiliare în secții.
Comitetul de partid de la Intreprinderea de confecții a imprimat
activității acestor organisme și. alte
valențe, precum pătrunderea în pro
funzime a aspectelor examinate, discernămînt în analiza cauzelor Și
efectelor unor stări de lucruri necorespunzătoare, receptivitate
la
apariția noului și spirit de iniția
tivă in promovarea experienței po
zitive. Dar mai presus de toate, în- .
suși comitetul de partid știe să va
lorifice optim plusul de informa
ții, de propuneri, sugestii, pe care
i le pun la dispoziție comisiile amintite. îmbinînd strîns laturile de
examinare a realităților cu cele
de implicare în soluționarea obiec
tivelor pe care le propune, comitetul
de partid dă membrilor comisiilor
sale sentimentul deplin al utilității
acțiunilor lor, iar comitetului mu
nicipal de . partid o exemplificare
concludentă pentru celelalte organe
de partid din unitățile economice
focșănene.

Dan DRĂGULESCU
Constantin VARVARA

Din metale recuperate,
produse variate și utile
Colectivul de oameni ai muncii
de la întreprinderea de radiatoare,
echipament metalic, obiecte și armă
turi sanitare (I.R.E.M.O.A.S.) a pus
în aplicare, în ultimii ani, mai multe
propuneri formulate in adunările
generale de partid și în consiliul
oamenilor muncii vizi nd recupera 
rea, recondiționarea și revalorifi
carea diferitelor resturi de metale
rezultate din procesul de produc
ție. De remarcat măsura, aplicată
în cadrul întreprinderii, de a se dota
toate utilajele cu dispozitive spe
ciale de dirijare spre recipiente-colectoare a rămășițelor de metal
provenite din așchiere, strunjire,
frezate, polizare etc. Recipientele
respective poartă înscrise denumi
rea metalelor (zinc, cupru, bronz,
alamă etc.), permițind sortarea lor
mai ușoară.

Din acestea s-a trecut la confec
ționarea a diferite produse (chei,
garnituri, șaibe, șuruburi, piulițe
ele.). Tot din recuperări am trecut
la fabricarea in secția de echipa
ment metalic a broaștelor de uși,
drucăne, șilduri, balamale, chei de
yalle. La fel, am reușit 6ă pro
ducem și citeva 'sortimente de
lacăte, contractînd cu comerțul 1,5
milioane bucăți.
O atenție deosebită s-a acordat și
recondiționării pieselor uzate. S-a
construit prin autoutilare o instala
ție de metalizare a pieselor de
schimb deteriorate, instalație ce
poate îi pusă la dispoziție, pe bază
de comandă, și altor întreprinderi
din țară.

Ion BURLACU
economist la I.R.E.M.O.A.S.,
București

O problemă de educație
Pentru timpul lor liber, locuitorii
jurul cabanei-restaurant de aici au
din Cimpulung, ca din orice așefost amplasate, mai demult, căsuțe
zare din (ară, au la dispoziție o
de tip camping. La ora actuală
serie de amenajări. Din păcate, mai
acestea arată jalnic — cu acoperi
există și situații în care în loc de
șurile putrezite, geamuri sparte,
divertisment cetățenii intilnesc as
pereții distrași. Nu s-a găsit nimeni
pecte supărătoare.
să vegheze ca aceste bunuri să nu
Un „exemplu" îl constituie cine ajunsa la degradare ? De ce, oare,
matograful din localitate. După
cîțiva certați cu bunul simț să fie
soectacolele de film, sala oferă, alăsați să altereze ambianța locu
desea, o priveliște greu de descris.
rilor publice ? Desigur, și opinia
Unii tineri veniți în grupuri, după
publică poartă o însemnată vină,
ce consumă tot felul de dulciuri, ca
trebuind să intervină mai decis
și penibilele „bomboane agricole",
pentru a curma asemenea mani
cum li se spune semințelor, aruncă
festări necivilizate. Este o proble
resturile pe jos. Oare nimeni nu
mă de educație, la care trebuie să
poate — sau nu-și dă interesul — . colaboreze atit personalul unități
să-i facă să înțeleagă că se află
într-o sală de spectacol și că au o- lor. cit și oricare cetățean.
bligația elementară să mențină cu
Ioan DOBRESCU
rățenia și ordinea — și nu invers ?
strada P. Zamfirescu nr. 11,
O imagine foarte neolăcută poate
Cimpulung, județul Argeș
fi văzută in parcul „23 August". în

Crescătoria din... mijlocul pădurii

După nuntă
După ce a petrecut cit a pe
trecut la nunta unui coleg, Flo
rinei Porcea, șofer la întreprin
derea de utilaj greu Cluj-Năpoca, secția Tg. Mureș, a plecat
spre casă.. înainte de a ajunge
acasă, lui F. P. i s-a făcut din
nou sete. S-a întors la locul pe
trecerii, dar intre timp nunta se
terminase și localul era închis.
A luat o bucată de fier și a
început să bată în ușă. Cind res
ponsabilul localultti i-a spus că
s-a închis și că se face curățe
nie, F. P. l-a luat la bătaie. A
apărut un ospătar, dar a fost lo
vit și el cu bucata de fier in
cap
și
numai
intervenția
promptă a medicilor l-a mai
putut salva.
Ce s-a întâmplat cu făptașul?
După cum ne scrie procurorul
Mircea Pașca din Tg. Mureș,
F. P. a fost condamnat pentru
tentativă de omor la 6 ani închi
soare și 3 ani interzicerea unor
drepturi. Recursul inculpatului a
fost respins de Tribunalul Su
prem.
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în afară de O.Z.N.-url
sau Yeti, omul zăpezilor,
sint și
. alte lucruri ciudate pe lumea asta. De pil
dă, acest bilet de... sinu
cidere „la purtător", din
care reproducem: „Puiul
meu, cînd vei citi aceste
rînduri, eu nu voi mai fi.
A fost singura soluție. Te
rog să mă ierți pentru tot
ceea ce am făcut".
Cuvintele dintre ghili
mele par a anunța o dra
mă amoroasă fără sorți de
ieșire la un liman opti
mist. Chiar așa să fie ?
Cele ce urmează seamănă,
parcă, oarecare îndoială în
privința asta: „Banii care
lipsesc i-am cheltuit ca o
nebună".
Și lipseau vreo 700 000
de lei!
Nu, nu din casa Lidiei
Mihalcea, autoarea biletu
lui, ci din casa magazinu
lui universal din comuna
Tudor Vladimirescu, jude
țul Galați, unde a funcțio
nat o vreme ca gestionară
a raionului de tricotajemercerie. Nu-i deloc de
neglijat faptul care dintre
case fusese păgubită. Nefiind a Lidiei Mihalcea,
evident, nici... sinuciderea
„cu strigare" pentru sen
sibilizarea tuturor urechilor nu a mai avut loc.
Să ne întoarcem însă la
suita de ciudățenii care au
înduioșătoarea
precedat
scenă a... sinuciderii. O
primă verigă din acest
lanț: prezentarea Lidiei
^Mihalcea la Costică Hincu,

In care înlocuirea a durat mai mult
de un an de zile.
— Cum se explică asemenea întîrzieri ? — îl întrebăm pe tovarășul
Paul Anculescu, cel care ne dăduse
asigurări că „orice comandă se exe
cută în maximum 4—5 zile".
— Păi, nu toate bonurile le pri

Insemnări
despre un sistem
•••
de evidență care...
nu evidențiază nimic
mim direct de la revizori. O parte Iși
fac stagiu la „zone" (subunități dis
tribuite pe sectoarele administrative
ale Capitalei), care n-au însă sufi
cientă capacitate de intervenție.
— De ce acest drum întortocheat
al bonurilor ?
— Cu cîtva timp în urmă, condu
cerea întreprinderii a luat măsura ca,
alături de noi, să se ocupe de înlo
cuirea contoarelor și „zonele".
Firește, nu intră în atribuțiile re
dactorilor și nici nu sintem în măsu
ră să apreciem dacă măsura de frag
mentare și diseminare a răspunderi
lor — în cazul înlocuirii contoarelor —

este sau nu întemeiată. Urmează,
desigur, să se pronunțe conducerea
întreprinderii
după
reanalizarea
procedurii în lumina efectelor ară
tate. Fără a diminua răspunderea
I.C.A.B. pentru unele aspecte de
organizare a propriei activități,
sînt de reținut și diferitele greutăți
cu care se confruntă : grapa de
înlocuire contoare n-a primit de
la începutul anului și pină acum
de la furnizor (Baza de aprovizionare
tehnico-materială a municipiului)
nici un gram de cositor și nici o gar
nitură de cauciuc — materiale auxi
liare de primă necesitate la înlocui
rea contoarelor ; actualele contoare,
în special cele de capacitate mare,
sînt de o construcție greoaie (au cîte
150—200 kg fiecare), fiind extrem da
dificilă manevrarea lor în căminele
de canal unde se montează. Totodată,
contoarele mari se defectează repede,
întrucît nu au prevăzut un sistem
de filtrare, cum au contoarele de
mică capacitate.
Așteptăm punctul de vedere al con
ducerii I.C.A.B., cît și al direcției de
resort din Cadrul Consiliului popu
lar al municipiului București, punct
de vedere care să cuprindă, în pri
mul rînd, măsurile luate pentru re
medierea faptelor semnalate.

Mihai IONESCU

DE LA C. E. C.^
Venind tn întîmpinarea dorințe
lor manifestate de numeroși depu
nători, Casa de Economii și Consemnațiuni organizează joi 30 iunie
a.c., ora 16,30, în sala culturală a
întreprinderii „Adesgo" din Capi
tală. str. Șerban Vodă nr. 229, sec
torul 4, tragerile la sorți pentru
trimestrul IX a.c. ale libretelor de
economii cu dobindă și ciștiguri
și libretelor de economii cu ciști
guri, precum și tragerea la sorți
pentru luna iunie a.c, a obligațiu
nilor C.E.C. cu ciștiguri.
Cu acest prilej, Casa de Economii
și Consemnațiuni va acorda un
număr important de ciștiguri în
bani și obiecte depunătorilor care

fostul președinte al coope
rativei din comună (din
rețeaua UJECOOP Ga
lați, de care aparține
menționatul magazin uni
versal) șl la contabila șefă,
Dragomir Săndița. Ce le-a
spus, ce nu le-a spus aces
tor doi factori cu răspun
deri în bunul mers al co
merțului din comună,l, xvțre
zultatul contează: Lidiă
Mihalcea este angajată
întocmindu-i-se
imediat.
urgent un contract fictiv
de constituire a garanției,
încălcindu-se fără să se cli
pească, fără tresărire dis
pozițiile limpezi
privind
condițiile de încredințare a
unei gestiuni. Un simplu
telefon să fi încercat unul
din cei doi și ar fi avut mo
tiv să nu se grăbească atît
de mult: candidata la ges
tiune mal „gustase" din această meserie la I.C.S.I.M.
Galați, de unde a fost în
lăturată pentru că sustrăsese mărfuri în valoare de
9 000 de lei. Ucenicia în nă
rav începuse, deci. Acum
se lansa in marea perfor
manță...
Ciudat e că președintele
cooperativei și contabila
șefă au ignorat, Încă de la
angajarea Lidiei Mihalcea.
reguli și norme elementare;
și ni se pare și mai ciudat
faptul că aceasta din urmă
a reușit să-i convingă să o
facă. întrebarea e: cum?
Cheia acestui răspuns o de
țin, și o vor deține pen
tru totdeauna, numai cei
trei...

utilizează aceste instrumente de
economisire.
După cum este cunoscut, toate
tragerile la sorți organizate de
Casa de Economii și Consemna
țiuni sînt publice, astfel incit toți
cei interesați pot participa la lu
crările de efectuare a acestora.
Listele oficiale cu numerele li
bretelor de economii, ca și seriile
obligațiunilor ieșite cîștigătoare la
tragerile Ia sorți anunțate mai sus,
vor fi publicate în ziarele „Scînteia" și „România liberă".
De asemenea, unitățile C.E.C.
din întreaga țară țin la dispoziția
depunătorilor pentru consultare
listele oficiale cu rezultatele tra
gerilor la sorți.

UNITĂȚI
TURISTICE
ÎN JUDEȚUL
HARGHITA
în ultimii ani, în județul Har
ghita s-au construit și amena
jat cîteva frumoase unități tu
ristice. Lîngă salina Praid, cu
noscută pentru calitățile sale te
rapeutice încă de pe vremea ro
manilor, într-o pitorească zonă
turistică (pe D.N. 13 A Sovata —
Praid — Odorheiu Secuiesc), la
poalele munților Harghita, se
află hotelul „Praid", cu camere
elegante și confortabile, cu-în
călzire centrală, restaurant și
cofetărie,
în stațiunea Izvoru Mureșului, ‘
care oferă un microclimat cu
efecte terapeutice reconfortante,
fiind amplasată într-o zonă
muntoasă, se află un ospitalier
han turistic, care dispune de
locuri de cazare în camere cu
două și trei paturi, cu băi sau
dușuri, încălzire centrală. Res
taurantul servește preparate cu
linare cu specific tradițional și
local.
Cele două unități sînt deschise
în orice sezon, asigurind condi
ții optime pentru petrecerea zi
lelor de concediu.
La 2 kilometri de comuna Corund, spre Praid, intr-o zonă eu
ape minerale și posibilități de
pescuit, turiștii au la dispoziție
la hanul Corund locuri de caza
re, teren pentru amplasarea
corturi, restaurant.
Aceleași condiții la oferă
Popasul turistic „Kilometrul
amplasat la marginea orașului
Gheorgheni.
în masivul Gurghiu, la izvorul
riului Tirnava Mică, la 20 km
de Praid, pe șoseaua spre Gheor
gheni, la o altitudine de peste
1 200 metri, se află Cabana Bucin, amplasată intr-un peisaj de
un pitoresc aparte.

O inițiativă inedită : acum cîțiva
ani, sub îndrumarea Ocolului silvic
Bocșa Română, in zona Ersigului
a fost amenajată o crescătorie de
fazani. Scopul măsurii — repopu
larea pădurilor județului Caraș-Severin cu această specie; Locul ales
s-a dovedit propice, iar central de
la Ersig s-a dezvoltat an de an.
Anul trecut, din cei 9 000 de pui de
fazani ajunși la maturitate, 2 000 au
fost trimiși filialei de vînătoare de
la Caransebeș. Pe de altă parte,

Bocșa Română,
județul Caraș-Severin

^PE SCURT; DIN SCRISORI <
• DEZVOLTAREA GOSPODARIEI-ANEXA. De anul trecut, cantinarestaurant a întreprinderii de pielărie și încălțăminte „Partizanul" din
Bacău și-a organizat o gospodărie-anexă cuprinzînd o grădină de legume
. și.zarzavaturi și o crescătorie de porci. La, aceasta din urmă s-a obținut
intr-un singur an o considerabilă sporire a efectivului animalier — res
pectiv, în medie, cîte 7 purcei de la fiecare scroafă. (Coca Elena PO
PESCU. strada Mioriței nr. 3, Bacău). • CUVINTE'DE MULȚUMIRE.
Aș dori și pe această cale să adresez cuvintele mele de prețuire pentru
minunatul personal medico-sanitar din stațiunea Amara, care se ocupă
cu multă atenție și pricepere de oamenii veniți la tratament. Am stat
recent la Amara peste două săptămîni și pot să spun că am auzit de
la nacienți numai vorbe de laudă față de condițiile de îngrijire. (Cor
nelia TODINICĂ, comuna Mărgineni, județul Neamț). O ÎN ALTA
PARTE. Consider că e inadmisibil ca locul de depozitare a gunoaielor
din municipiul Craiova să se afle la o distanță de numai cîteva zeci de
metri de întreprinderea „Oltcit". Am intervenit la ziarul local „înainte",
dar pînă în prezent nu s-au luat măsuri — deși nu ar fi complicată găsi
rea unei soluții rezonabile, (Gheorghe TEUȘE, bloc A 2, cartierul Dezro-

dusă la cunoștința corpului
de revizori contabili din în
tregul județ. Normal! . Să
ne mai întoarcem însă la
un „inventar" în gestiunea
Lidiei Mihalcea. S-a mun
cit. de dimineață pînă după
prînz. Rezultatul ? Se con
tura limpede o pagubă de
100 000 de lei. Lucruri cla
re, așa cum. în aritmetica

CAVALCADA REVIZORILOR
SI... UN EPILOG DESCHIS
ar fl procedat orice om cu
respect față de lege într-o
astfel de. împrejurare. E
cazul însă să vedem cum
se... acționează la numita
cooperativă din Tudor Vladimirescu: se iau frumușel
toate listele de inventar. Se
merge la Iordan Maria aca
să. Loc unde se întocmesc
liste fictive, paravan ce se
voia redutabil pentru mas
carea pagubei semnalate.
Să zicem că gestionara
nărăvită la căpătuială din
averea magazinului univer
sal a știut s-o „hipnotize
ze" și pe Iordan Maria așa
cum reușise performanța
asta și cu alții. Să zicem
că persoana în control o fi
mai slabă de inimă, că e

Ioan ROTARESCU

MII

In imagine : hotelul „Praid".

în aceste circumstanțe, „săritoare" la necazul omu
De aici încolo șirul
„ciudățenii" va continua de harababură greu de ima lui ori e inconștienta întru
nestingherit pînă se va a- ginat, cele ce urmează mai chipată. Știți însă sub pri
tinge... plafonul unei pagu că nu ar mai trebui cate virile cui s-a întocmit falsul
be in avutul cooperativei gorisite drept lucruri ciuda de... șaizeci de mii de lei?
de aproape șapte sute de te. La un alt inventar fă Nici mai mult, nici mai pu
mii de lei. Iată, un prim cut de Hincu Tudorița și țin, al... contabilei șefe,
inventar constată un plus Iordan Maria se constată o Dragomir Săndița! Ea a
de 12 000 de lei. De unde lipsă în valoare de 60 000 dat, cum s-ar zice, „asis
venea acesta? Că doar nu de lei. E o sumă, nu? Nu tența tehnică" de speciali
l-o fi adus barza! Nu se va mal e cazul să spunem cum tate, ca totul să iasă la

afla niciodată, pentru că
gestionara va distruge lis
tele de inventar (!). Act nu
numai iresponsabil, ci și
pedepsit de lege. Față în
față cu un asemenea act
calificat exact de codul penai, vor schița măcar un
gest de trezire la realitate
cei aflați în fruntea coope
rativei? Da de unde! Și ia
răși întrebarea: ce anume
i-a determinat să Închidă
ochii? Cu atît mai mult cu
cit știau foarte bine că atît
plusul, cit și minusul din
tr-o gestiune au semnifica
ția unui singur diagnostic:
ceva nu este în regulă. Că
răul trebuie găsit, înlătu
rat, stopat! Iarăși întrebări
fără răspuns.

asemenea livrări au fost destinate
și exportului.
Prin prisma experienței dobindite, anul acesta se are in vedere
trecerea la o creștere intensivă a
fazanilor, așteptîndu-se ca „pro
ducția" să ajungă la pește 20 000 de
exemplare,. O nouă avuție pe care
pădurea o furnizează oamenilor
harnici.

centimă. Adică, falsul! Ta
bloul pare desprins dintr-o
încercare umoristică de
gust îndoielnic: delapidatoarea și „revizoarea" mun
cind pe brînci pe ogorul
plastografiei, să „justifice"
misterul dispariției celor
șaizeci de mii de lei,
„muncă" competent tndrumată de contabila șefă a
unității, despre ale cărei
îndatoriri de serviciu nici
nu mai vrem să amintim
aici. Adevărul e că scena
în cauză a stîrnit nu nu
mai indignare și stupoare,
ci și ilaritate atunci ecind,
în cadrul activității de pre
venire a actelor antisociale
ce‘ au drept scop atingerea
avutului obștesc, a fost a-

elementară doi și cu doi
fac patru. Clare, clare, dar
tot se va găsi o ieșire din
impas, în „stilul casei". La
întreruperea inventarului
— se intra In noapte —
tocmai cind să se închidă
ușa, gestionara își aduce
aminte că și-a uitat... pa
pucii în magazin. Rădulescu Maria și Vlad Maria,
persoanele care efectuau
inventarul, o invită pe „ui
tucă" să-și recupereze pa
pucii. N-o însoțesc in ma
gazin, așa cum e regula
elementară. Era exact ce
voia Lidia Mihalcea, care,
tot căutînd... papucii, a luat
cu brațul mărfuri inventa
riate, trecîndu-le în secto
rul neinventariat.

Mai e nevoie să adăugăm
că și de data asta „revizia" '
a ieșit la bănuț?!
în timpul investigației
pe marginea acestui caz ie
șit din comun, cineva avan
sa ideea că Lidia Mihalcea
este in fond o... victimă. Și
argumenta:
De-abia ce a luat postul
de gestionară în primire și
a și început să prospere. O
prosperitate bătătoare la
ochi: ținea două case —
una la Brăila, alta în co
mună. Cheltuia cu gaz
dele și cu... bonele pentru
îngrijirea copiilor cam 6 500
de lei pe an peste totalul
retribuției sale. își invita
prietenii la motelul de la
Hanu Conachi, unde o făcea pe „femeia de oraș“,
plătind de fiecare dată nu
mai ea. Aducea copiii’ în
magazin, îi îmbrăca din
cap pînă în picioare, așa,
pe gratis. Era mare ama
toare de excursii cu mași
na lui Costică Hîncu, ea
suportînd, bineînțeles, cos
tul kilometrilor de agre
ment. Și așa mai departe.
Toate acestea sub priviri
le celor care erau datori să
o tragă de mînecă, să o tre
zească la realitate. Sub pri
virile — și deseori cu par
ticiparea! — președintelui
cooperativei, Costică Hin
cu, contabilei șefe Drago
mir Săndița, „revizorilor"
amintiți, etc., etc.
Delapidatoarea, victimă?
Iată un punct de vedere
care ni se pare a nu fi
prea departe de adevăr.

Dar, înainte de toate, ea a
fost victima propriilor tare
morale. A propriilor .slăbi
ciuni, dominate de pofta de
înavuțire prin nemuncă, de
huzur pe banii cooperati
vei, de dispreț și irespon
sabilitate față de valorile
date pe mină cu atît de
mare ușurință. Sînt fapte
care au atirnat greu în ba
lanța dreptății, instanța —'
Tribunalul județean Galați
— pronunțind o condam
nare la închisoare de 18 ani.
Aceeași instanță insă
nu putea să nu țină sea
ma și de factorii favorizanți care, în împrejurările
evocate, și in altele pe care
nu le-am amintit, i-au
semnat Lidiei Mihalcea
„bilet de liberă trecere"
spre delapidare. Drept pen
tru care pe mulți dintre
acești semnatari i-a făcut
părtași la recuperarea pre
judiciului produs. Măsură
firească, deoarece, potrivit
proverbului, cine nu des
chide ochii, deschide punga.
Și totuși...
Totuși, după inventarie
rea tuturor împrejurărilor
care au avut drept epilog
această pagubă în avutul
obștesc, ai încă sentimen
tul că destule lucruri au
rămas în suspensie, că des
tule vinovății nu au fost
ridicate total la suprafață,
în lumina crudă, dar dreap
tă a adevărului.
S-ar putea însă să fie
doar o simplă impresie...

Ilie TANĂSACHE
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CEREALEI! DE VARA - strînse si puse ni repede Io adăpost!
IALOMIȚA,

Viteza zilnică de lucru - aproape
de nivelul stabilit

Secerișul griului în județul Ialo
mița se află acum în plină desfă
șurare. Cele 1 380 combine sînt in
lanuri de la primele ore ale dimi
neții și pînă seara, în medie 12—13
ore pe zi. Dacă sîmbătă, 25 iunie,
griul a fost recoltat de pe 4 000
hectare, duminică — 5 800 hectare,
luni — 6 400 hectare, marți s-a
ajuns la 7 950 hectare, adică aproa
pe cit reprezintă viteza zilnică pla
nificată.
Practic, cum se lucrează în uni
tăți ? Recoltarea griului la C.A.P.
Slobozia a trecut acum de jumă
tate. Inginerul Gheorglie Mihai,
președintele cooperativei, ne-a in
format că mecanizatorii sînt hotărîți să încheie, pînă vineri la prînz,
recoltarea griului pe întreaga su
prafață de 700 hectare cultivată.
Marți,, de exemplu, se aflau în
brazdă 18 combine, care au recol
tat pînă seara circa 110 hectare,
Mecanizatorii
Octavian
Petcu,
Gheorghe Pascu și Iorgu Ungureanu au recoltat cîte 15—16 buncăre,
depășind cu mult norma de lucru
stabilită. Transportul griului la ba
zele de recepție se face pe cele
mai scurte trasee, mulți conducă
tori auto reușind să facă cîte 5—6
drumuri pe zi. Concomitent, forțe
importante sînt mobilizate la
strînsul paielor, la pregătirea tere
nului și semănatul culturilor duble.
Cele 13 prese și MAC-uri adună pa
iele, într-un schimb prelungit de 16
ore, de pe 75—80 hectare. Trans
portul lor se face mai ales cu ate
lajele. La arat și pregătirea terenu
lui sînt folosite 10 tractoare, care
reușesc să asigure front de lucru
celor patru semănători.
De modul în care este organizat
secerișul la C.A.P. Amara ne-am
dat seama urmărind drumul celor
26 de combine „Gloria" în unul
din lanurile de griu. Activitatea se
desfășoară în ritm susținut. Viteza
planificată la recoltare, de 150 de
hectare, este zilnic depășită cu 10—
15 hectare. în pas cu combinele
lucrau presele de balotat paie,
tractoarele cu discuri și semănătorile. Păstrînd acest ritm, secerișul

va fi încheiat pînă joi seara, urmînd ca duminică să fie terminată
și însămînțarea culturilor duble.
Inginerul-șef al unității, împreună
cu șeful secției de mecanizare,
prezenți în mijlocul mecanizatori
lor, urmăreau funcționarea mașini
lor, avind grijă ca toate combinele
să fie bine reglate. Se afla la da
torie și inginerul-șef al S.M.A. Slo
bozia, Grigore Bîrsan, care răs
pundea de înlăturarea defecțiunilor
ce se iveau. Seara, după ieșirea
combinelor din brazdă, împreună
cu mecanicii de aici, verifică fie
care mașină în parte și execută,
totodată, reglarea aparatelor de
treier, astfel încît dimineața com
binele pot intra în brazdă imediat
după răsărirea soarelui.
Pînă marți seara, In județul Ia
lomița grîui a fost recoltat de pe
38 la sută din suprafața cultivată
de 70 000 de hectare. Există toate
condițiile ca, în următoarele cinci
zile, secerișul griului să fie în
cheiat în toate unitățile agricole.
Cele mai bune rezultate le-au înre
gistrat pînă acum unitățile din
consiliile agroindustriale Slobozia,
care au recoltat 65 la sută din su
prafața cultivată, cele dip Fetești
— 53 la sută, Țăndărei — 51 la

sută, Bordușani — 50 la sută. Pre
ședintele consiliului unic agroin
dustrial Slobozia, tovarășul Costel
Vasile, ne-a prezentat cîteva din
măsurile ce au dus la obținerea
acestor rezultate. „înainte de de
clanșarea recoltării griului, am ve
rificat și revizuit cele 93 combine.
Am acordat atenție îndeosebi ma
șinilor care au creat probleme la
secerișul orzului. La fel am pro
cedat cu cele 38 de prese și 35 de
MAC-uri. Ca atare, la ora actuală
nu mai avem defecțiuni la com
bine, acestea lucrează cu întreaga
capacitate de 550 hectare pe zi".
în județul' Ialomița, secerișul
griului se desfășoară în general
bine, dovadă fiind suprafețele
mari de pe care a fost strînsă re
colta de grîu. Stadiul recoltării, pe
ansamblul județului, putea fi însă
mai avansat dacă și în unitățile
agricole din consiliile agroindus
triale Sinești și Gîrbovi se acționa
cu aceeași fermitate pentru mobi
lizarea tuturor forțelor la strînsul
griului și însămînțarea culturilor
duble. Este deci încă loc pentru
mai bine.

Mihai VIȘOIU
corespondentul

„Scinteii"

Cu combinele și cu un
mare număr de cosasi

botoșani.

A

De cîteva zile, șl In județul Bo
toșani s-a trecut la secerișul orzu
lui, suprafața recoltată pînă marți
dimineața ajungind la 8 250 hectare,
din cele 17 165 aflate în cultură. în
ultimele două zile, recolta a fost
strînsă de pe mai mult de 4 000
hectare. Pînă luni seara au raportat
încheierea secerișului mai multe
cooperative agricole din consiliile
agroindustriale Botoșani, Dragalina
și Ripiceni, combinele fiind transfe
rate altor unități din cadrul acelo
rași consilii agroindustriale, unde
orzul a ajuns mai fîrziu la matu
ritate.
Cum s-a putut realiza un ritm de
lucru superior în unitățile care au
încheiat secerișul 1 Consemnăm
răspunsul primit de Ia tovarășul
Vasile David, inginerul-șef al
cooperativei agricole din Bălușeni.
„Și la noi lanurile cu orz s-au copt
neuniform. Identificînd aceste su
prafețe, ce cuprindeau de la un ar
pînă la peste o jumătate de hectar,
am hotărît să le recoltăm cu coa
sele. După uscare, orzul a fost adu
nat în căpițe și treierat cu combina.
Cele trei formații de cosași, ce
le-am organizat pe lîngă fiecare
grup de combine, au recoltat aproa
pe 40 hectare, ceea ce a permis să
încheiem secerișul mult mai re-

Din primele zile rezultate bune

sectorul agricol ilfov:
După ce, acum cîteva zile, s-a
încheiat secerișul orzului, în secto
rul agricol Ilfov, toate forțele au
fost concentrate imediat la recolta
rea griului, care, pînă în seara zi
lei de 27 iunie, a fost strîns de pe
mai mult de 6 000 de hectare. Pen
tru realizarea și depășirea viteze
lor de lucru, In toate unitățile agricole au fost luate din vreme
măsuri pentru ca munca să fie cit
mai bine organizată, mijloacele me
canice și forțele umane fiind astfel
folosite din plin, din zori și pînă
cînd se Întunecă, pretutindeni unde
lanurile au dat în.pîrg.
Este edificator în acest sens mo
dul în care se desfășoară secerișul
la cooperativa agricolă din Gruiu.

Aici, țăranii cooperatori, mecaniza
torii, inginerii agronomi, cărora —
la strînsul spicelor de pe miriști —
li se alătură copiii satului, se află
angajați cu toții, în frunte' cu
primarul, Valeriu Rădulescu, în
bătălia pentru a strînge cît mai re
pede griul. Din cele 500 de hectare
însămînțate cu grîu, în această co
operativă, au mai rămas de recol
tat circa 200. „în două-trei zile,
dacă și timpul se va menține fru
mos ca pînă acum — ne spunea
primarul comunei, pe care l-am
. găsit în cîmp, la seceriș — toată
recolta, pînă la ultimul bob, va fi
strînsă și depozitată în bune con
diții, evitîndu-se orice pierdere".
în paralel cu secerișul și elibe-

rarea de paie a terenurilor, la
C.A.P. Gruiu semănatul culturilor
duble se desfășoară cu toate for
țele. Porumbul pentru boabe a fost
însămînțat pe 175 hectare din cele
220 planificate, legumele pe 90 hec
tare, iar furajele pe 200 hectare.
Am insistat asupra modului în
care se muncește în aceste zile la
C.A.P. Gruiu, întrucît el constituie
un exemplu din multe altele ce
dovedește că lucrătorii ogoarelor
din sectorul agricol Ilfov sint hotărîți să încheie cît mai repede re
coltarea griului și să semene neîntîrziat culturile duble pe toate
terenurile prevăzute.

Ion DUM1TR1U

pede față de alte unități, evitînd
și pierderile ce ar fi putut rezulta
din cultura ajunsă mai repede la
stadiul de coacere". în mod asemă
nător au procedat și cooperativele
agricole Unțeni, Răchiți, Roma și
Nicșeni, din cadrul consiliului
agroindustrial Botoșani. Tovarășul
Dumitru Pește, președintele acestui
consiliu agroindustrial, ne-a preci
zat : „Chiar și în condițiile în care
cultura ar fi ajuns în mod uniform
la stadiul de coacere, organizarea
unor formații de cîte 3—4 cosași
pe lîngă fiecare grup de combine
este absolut necesară. Aceasta de
oarece atît cultura de orz, cît și
cea de grîu au în acest an o înăl
țime mică, ceea ce face ca pe unele
porțiuni combinele să nu poată fi
folosite. Pe de altă parte,, folosim
cosașii și pe porțiunile de teren din
jurul stîlpilor de telegraf ori ai re
țelelor electrice, astfel încît nimic
din recolta acestui an să nu se ri
sipească".
La fel ca în cooperativele agri
cole menționate se procedează, în
acest început de campanie a sece
rișului, în numeroase alte unități
agricole botoșănene. Drept rezultat,
pină luni seara, în consiliile agro
industriale Albești, Coțușca, Draga
lina, . Frumușica, Sulița și Trușești,
orzul a fost strîns pe 75—85 la sută
din suprafața cultivată, adică cu
mult peste media pe județ.
Desprindem concluzia că organi
zarea unor echipe de cosași la re
coltarea orzului a determinat gră
birea acestei lucrări în multe uni
tăți agricole. Este deci un proce
deu necesar ce trebuie aplicat și de
alte unități agricole din județ. „De
ce nu a fost generalizat totuși acest
procedeu ?“ — l-am întrebat pe to
varășul Constantin Dimitriu, direc
torul general al direcției agricole
județene. „Mă voi ocupa personal
de generalizarea acestui procedeu
și în consiliile agroindustriale Cîndești, Darabani și Bucecea, unde re
coltarea orzului este întîrziată" — a
ținut să ne precizeze. Desigur, ase
menea intervenții se cer să fie cît
mai prompte, întrucît de încheierea
cît mai grabnică a secerișului orzu
lui depinde In mod direct și semă
natul culturilor duble.

Silvestri A1EENE1
corespondentul
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toate suprafețele!
CUM EXPLICAȚI ACESTE DECALAJE?
STADIUL ÎNSĂMÎNȚĂRII CELEI DE-A DOUA CULTURI
ÎN JUDEȚELE DIN ZONA ÎNTÎI PÎNĂ ÎN SEARA ZILEI DE 27 IUNIE

La cooperativa agricolă de producție Gircov - județul Olt, după recoltatul griului,
tractoarelș au intrat la arat

Foto : N. Cloreî

în județele din zona Intii, sece
rișul orzului s-a încheiat de cîteva
zile, unele județe terminînd aceas
tă lucrare cu mai bine de două
săptămîni în urmă. Totodată, în
această zonă, recoltarea griului este
în plină desfășurare. Rezultă de
aici că unitățile agricole din aceste
județe dispun de condiții bune — și
ne referim în primul rind la supra
fețele mari de pe care au fost strinse cerealele păioase — pentru însămînțarea culturilor duble pe toate
terenurile planificate.
Totuși, în multe din aceste județe
însămînțarea culturilor duble este
mult rămasă în urmă. După cum
rezultă din tabelul alăturat, s-au
creat decalaje foarte mari intre su
prafețele de pe care a fost strînsă
recolta, cele eliberate de paie și cele
semănate cu a doua cultură. Este o
situație de natură să ducă la întîrzierea acestei lucrări, cu toate con
secințele ce decurg din aceasta. De
aceea, sînt necesare măsuri ener
gice, o amplă mobilizare de forțe la
strîngerea paielor, pregătirea tere
nului — ziua și noaptea — și însămințarea imediată a culturilor
duble. Numai semănate acum, cit
mai repede cu putință, aceste
culturi pot asigura pînă la toamnă
recoltele prevăzute.

- In hectare -

Suprafața
Suprafața de pe care
de cereale
au fost
recoltată
strînse
paiele

Județul

Dolj
Olt
Teleorman
Giurgiu
Sectorul agricol
Ilfov
Ialomița
Călărași
Constanța
Tulcea
Brăila
Buzău
Timiș
Arad

Suprafața
semănată
cu culturi
duble

Diferența
intre
terenurile
recoltate
și cele
semănate

65 127
64 895
56 712
38 545

41 864
54 860
38150
33 550

35 481
44,935
37 750
29 821

29 646
19 960
18 962
8 724

16 807
47 987
55 785
57 488
34 926
38 245
31 084
103 040
40 420

10 938
40 000
35 155
45195
23 629
25 900
24 547
61 440
28 116

8 659
29 041
32 041
37 755
20 437
25 559
17 245
47 358
23 223

8148
18 946
23 744
19 733
14 489
12 686
13 839
55 682
17 197

olt.

Județele Hunedoara și Neamț au încheiat
recoltarea orzului
Alte două județe — Hunedoara și
Neamț — au încheiat recoltarea or
zului de pe întreaga suprafață ocu
pată cu această cultură. In prezent,
se acționează cu toate forțele la
eliberarea terenului și însămînțarea
culturilor succesive, recoltarea fu
rajelor, întreținerea culturilor pră
sitoare, la celelalte lucrări de sezon.
Totodată, s-au luat toate măsurile
pentru a se începe, la momentul
optim, secerișul griului.
în telegramele adresate C.C.
al P.C.R., tovarășului Nicolae
Ceaușescu, de comitetele județene
de partid respective se exprimă
hotărîrea lucrătorilor ogoarelor din

aceste județe de a munci In conti
nuare cu cea mai mare răspundere
pentru Înfăptuirea exemplară a
prețioaselor orientări, și indicații
date de secretarul general al partidului, pentru a obține recolte bune
de cereale, plante tehnice, cartofi,
legume, precum și producții sporite
în zootehnie, aducîndu-și astfel
contribuția la realizarea fondului,
central al statului și a programului
de autoconducere și autoaprovizionare teritorială, la îndeplinirea
istoricelor hotărîri adoptate de Con
gresul al XII-lea și Conferința Na
țională ale Partidului Comunist
Român.

p

Pe primul loc, sau despre un „secret"

cunoscut de toată lumea
Unitățile agricole de stat și coo
peratiste din județul Olt au fost
primele care au încheiat secerișul
orzului. Acum, recoltarea griului
este mult avansată, comparativ cu
stadiul acestei lucrări în județele
vecine. Este rezultatul bunei or
ganizări a muncii, folosirii din plin
a combinelor și a timpului de lu
cru. Ceea ce se cuvine menționat
cu deosebire este faptul că în acest județ și însămînțarea cultu
rilor duble este, de asemenea, avansată. Astfel, pînă în seara zi
lei de 27 iunie, din suprafețele de
pe care a fost strînsă recolta de
orz și grîu — 64 895 hectare — au
fost semănate 44 935 hectare, ceea
ce reprezintă 62 la sută din plan.
Cum se explică obținerea acestor
rezultate bune la semănatul cultu
rilor duble ?
, în consiliul agroindustrial Vlădila, secerișul orzului s-a încheiat
de multă vreme, culturile duble ajungînd în faza aplicării primelor
prașile mecanice. Așa se prezin
tă lanurile de porumb pentru boa
be în cultură dublă, semănate după
orz la I.A.S. Redea și cooperati

vele agricole Deveselu, Redea, Vlădila și Rotunda, unde în aceste
zile s-a trecut la executarea pri
mei prașile mecanice. La C.A.P.
Vlădila l-am înt'ilnit pe tovarășul
Petre Lupu, inginerul-șef al con
siliului agroindustrial, care ne-a
spus : „Anul acesta am acordat o
mare atenție însămințării culturilor
duble. Pînă acum am însămînțat
1 500 hectare cu porumb pentru
boabe, adică tot atît cît am avut
și programat, 200 hectare cu po
rumb siloz din 500 stabilite prin
plan și 90 hectare cu legume din
cele 175 prevăzute. Acum am tre
cut și la însămînțarea suprafețelor
de pe care am recoltat griul".
Secretul acestor rezultate bune
constă în executarea tuturor lu
crărilor în flux neîntrerupt, ceea
ce a permis ca, după seceriș, se
mănatul culturilor duble să se facă
în cel mult 48 de ore. De acest
lucru ne-am convins pe terenuri
le C.A.P. Vlădila. Toate lucrările
se execută la intervale de 2—3 ore,
una după alta, fără decalaje. Șap
te combine recoltau griul, patru

MAC-uri și patru prese eliberau de
paie terenul ; în continuare, șase
pluguri și un disc mare (A 1 800)
arau și pregăteau terenul, iar o
semănătoare cu 12 secții însămînța porumbul. Cooperativele agrico
le Studina, Grădinile și Troianu
oferă, in aceste zile, imagini ase
mănătoare. „Trebuie să profităm de
faptul că anul acesta grîui, ca și
orzul, s-a copt mai devreme — ne
spunea tovarășul Ștefan Neda, pri
marul comunei Redea. Acest lucru
ne permite să •însămînțăm culturi
le duble din vreme. Avem garan
ția că porumbul însămînțat acum
va ajunge la maturitate".
Se desprinde concluzia că rezul
tatele foarte bune la însămînțarea
culturilor duble obținute de unită
țile agricole din județul Olt stau
la îndemîna oricui. „Secretul", cu
noscut de toți dealtfel, constă în
evitarea decalajelor dintre lucrări,
prin executarea acestora în flux
neîntrerupt.

Iancu VOICU
corespondentul
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LA ÎNTREPRINDEREA DE

STRUNGURI TÎRGOVIȘTE

La oțelăria Combinatului
de utilaj greu
din Cluj-Napoca

CHELTUIELILE MATERIALE AU SCĂZUT, DAR RESURSELE NU SÎNT EPUIZATE
Vom porni de la cîteva calcule
care scot în evidență influenta pozi
tivă decisivă a acțiunilor de reducere
a cheltuielilor materiale asupra acti
vității economico-financiare a între
prinderii de strunguri din Tîrgoviște.
Bunăoară, un singur procent in mi
nus la capitolul consumuri materiale
are ca efect direct un spor de pro
ducție netă de 2,3 la sută. Merită re
ținut totodată că din metalul econo
misit intr-un an, prin creșterea cu
numai 1 la sută a coeficientului de
utilizare a acestuia, se pot realiza'
6 strunguri paralele.
Constructorii de strunguri și-au
făcut, evident, asemenea calcule, pe
care le-au însoțit cu numeroase
măsuri de natură să asigure dimi
nuarea consumurilor. Un prim argu
ment în această privință este bilan
țul pe primele cinci luni din acest
an. perioadă in care au obținut o
economie de 18,9 lei la fiecare 1 000
lei producție-marfă. Mai trebuie re
marcat, de asemenea, faptul că in
ultimii doi ani consumurile specifice
de metal au fost reduse cu 9 la sută,
iar cele energetice cu 7 la sută.
— Am analizat atent situația chel
tuielilor materiale în spiritul indica
țiilor tovarășului Nicolae Ceaușescu
formulate la recenta Consfătuire de
lucru de la C.C. al P.C.R. — ne-a
precizat inginerul-șef al întreprinde
rii. Anton Iftode. Concluzia este cît
se poate de clară : nivelul acestor
cheltuieli este încă, ridicat. Mai
exact, ele dețin, la ora actuală, o
pondere de 77 la sută în totalul chel
tuielilor de producție. Pentru a
Înfăptui în mod corespunzător sarci
na de maximă însemnătate econo

mică de a reduce în mod substanțial
cheltuielile materiale chiar din acest
an. muncitorii și specialiștii din în
treprinderea noastră își sporesc
preocupările în acest sens, pe baza
unui program amănunțit. Principalele
căi de acțiune sint perfecționarea
tehnologiilor de execuție, reproiectarea constructivă a unor repere în
vederea reducerii greutății, valorifi
carea la maximum posibil a capete
lor de bară rezultate la operația de

iar colaborarea cu alte întreprinderi,
aflate la distanțe mari, se desfășoară
greoi. Deoarece în această situație
mai' sint, după cîte știu, cel puțin
3—4 întreprinderi din județul Dîm
bovița. instalarea unui cuptor de
tratament la noi sau intr-o unitate
apropiată reprezintă o necesitate.
Fiind întreprinderi constructoare de
mașini, acest lucru s-ar putea realiza
sub coordonarea forurilor noastre de
resort.

se adaugă introducerea în fabricație
a unor mașini-unelte noi, realizate
într-o concepție tehnologică îmbună
tățită, se reflectă în creșterea, în pri
mul trimestru, cu 2,1 la sută a indi
celui de utilizare a metalului Ia
sortimentul mașini-unelte, față de cît
a fost planificat. Dar, așa cum vom
vedea, și alte cantități însemnate de
metal pot fi valorificate mai bine
decît în prezent. Despre ce este
vorba ?

In centrul atenției colectivului: perfecționarea tehnologiilor de fabricație, raționalizarea
consumurilor de metal; economisirea severă a energiei
debitare, recondițlonarea pieselor de
schimb și a S.D.V.-urilor, raționali
zarea continuă a consumurilor ener
getice.
Ne propunem să insistăm. In con
tinuare, asupra modului în care se
valorifică metalul.
— Deosebit de eficientă este for
jarea unui număr cît mai mare de
piese în matrițe. întrucît de aici re
zultă o economie de 1,2 — 1,5 kg o»
bucată prin reducerea adaosurilor de
prelucrare — am notat opinia șefului
atelierului forjă, ing. Ștefan Rogozea. Chiar în aceste zile extindem
această tehnologie la o serie de noi
repere. Mai mult, proiectanții de
tehnologii au reanalizat unele piese
ce se prelucrează în acest fel și au
găsit noi soluții pentru a obține
semifabricate forjate și mai „suple".
Extinderea acestui procedeu este însă
îngreunată de faptul că nu dispunem
de capacitate pentru tratarea ter
mică secundară a matrițelor mari,

Alături de forjă, la atelierul de
debitare, ne este prezentată o măsură
gospodărească simplă, dar eficientă,
în ce constă ? Capetele de bară se
recuperează și se gestionează pe
dimensiuni și calități, după care iau
din nou, destul de repede, drumul
producției, pentru că, potrivit regulii
instituite de conducerea întreprinde
rii. nu se eliberează laminate din
magazie înainte de a se vedea ce se
poate refolosi din aceste materiale
la comanda respectivă. Pe această
cale, în primele cinci luni ale anu
lui au fost „salvate" de la topire
aproape 100 tone metaL
S-au înregistrat, totodată, o serie
de reușite în ce privește înlocuirea
metalului cu poliesteri armați cu fi
bre de sticlă. Este cazul unor piese
grele din aluminiu, fontă și oțel. Re
cent. lista acestora a sporit, obținîndu-se o economie de 1,3 kg alu
miniu și 18,6 kg fontă pe fiecare
produs. Toate aceste măsuri, la care

Strungarul Iosif Cobianu prelucra
în ziua în care ne-am aflat în uni
tate un lot de piulițe de cîteva kg
fiecare. Grosimea stratului de metal
degajat : circa 10 mm. La rîndul său,
strungarul Constantin Orbeci ne-a
arătat o flanșă de dimensiuni mari
pe care o strunjise la interior nu
înaintind cu cuțitul în mod progre
siv. cum se procedează de regulă,
întrucît această manieră de lucru
i-ar fi luat prea mult timp. El a
efectuat o străpungere prin piesă și
a obtinut, în chip de „șpan", o flanșă
mai mică — de vreo 10 kg. Inginerul
Valeriu Rădulescu. șeful secției axe,
dar și alți specialiști cu care am dis
cutat, justifică astfel de aspecte aducînd drept argument problema efici
entei ; aceste neajunsuri se pot
elimina doar prin forjarea In ma
trițe a pieselor în cauză, tehnologie
ce devine rentabilă numai de la un
număr în sus de piese. Or, noi am
semnalat tocmai un produs de serie

Un nou cuptor electric
în funcțiune

mică. Foarte bine. Iată tnsă cazul
unei roți dințate unde se. înlătură,
sub formă de șpan, peste 35 la sută
din greutatea semifabricatului obți
nut prin forjare liberă.
— în această lună executăm numai
20 strunguri de acest tip, dar în
lunile următoare numărul lor va
crește și se va putea trece la for
jarea în matriță — a fost părerea
6ubinginerului Ion Pripu, șef de
atelier.
Este clar deci că nu avem de'-a
face cu o situație în care se veghează
cu strășnicie ca nu cumva eficiența
să scadă, ci dimpotrivă. Dacă erau
pregătite încă de acum noua tehno
logie și S.D.V.-urile nu- se cîștiga
mai mult în ce privește consumul de
metal ? Iar în legătură cu alte piese,
între care un ax de ambreiaj ce se
execută in zeci de exemplare și la
prelucrarea căruia se pierd 8—10 kg
de metal, nu a mai existat, practic,
nici un argument. Deși, ca în zicală,
dintr-un fus de moară iese o coadă
de teslă.
Așadar, la întreprinderea tîrgovișteană sînt necesare în continuare
măsuri ferme pentru reducerea chel
tuielilor materiale, îndeosebi prin
perfecționarea tehnologiilor învechite.
Există toate premisele pentru reali
zarea unei eficiente economice su
perioare — o dotare tehnică mo
dernă, programe clare de activitate,
cadre tehnice și muncitori cu înaltă
calificare, în măsură să valorifice
mai intens rezervele de reducere a
consumului de metal, a cheltuielilor
materiale.

Gheorghe MANEA
corespondentul ’ „Scinteii”

întreprinderea „Electroaparataj" din
Capitală. Aspect din secția strungărie

La oțelăria electrică a Combi
natului de utilaj greu din
Cluj-Napoca a fost pus in func
țiune un nou cuptor electric, cu
o capacitate de 50 de tone, care,
alături de primul ce funcțio
nează din septembrie anul tre
cut, face 'din această unitate și
o vatră a oțelului. Intrarea in
funcțiune a' cuptorului sporește
producția de oțel la 105 000 tone
pe an. De aici se asigură cu
lingouri de oțel forja grea, tur
nătoria cu oțel lichid, precum și
laminorul cu lingouri mari.
Pentru reducerea consumului
de energie electrică, lingourile
sînt expediate forjei calde pen
tru supraîncălzirea lor in cazul
în care temperatura nu se ri
dică la nivelul celei prevăzute.
La punerea în funcțiune a
cuptorului și-au adus o impor
tantă contribuție muncitorii din
combinat, constructorii Trustu
lui de construcții industriale
Cluj și de la Trustul de instalații-montaj Brașov. Punerea
în funcțiune a cuptorului a fost
realizată de experimentații mai
ștri oțelari Mihai Blag și Ioan
Prodan, care au lucrat ani în
delungați la Combinatul meta
lurgic din Cîmpia Turzii. în curind vor începe probele tehno
logice la stația de turnare în
vid și la instalația de degazare
în oală, care vor asigura oțeluri
de înaltă calitate. (Alexandru
Mureșan).
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MISIUNEA SCRIITORULUI
-a se identifica cu aspirațiile poporului, a lucra
pentru a-l ridica la înălțimea culturii socialiste
ultura noastră a acreditat,
de-a lungul întregii sale dez
voltări, de la primele înmu
guriri ale scrisului românesc
și pină la opera impunătoare a ma
rilor clasici, imaginea-simbol a
scriitorului-cetățean. Pentru un
astfel de creator, situarea alături
de popor, cufundarea în apa lim
pede a izvorului vieții și muncii
acestuia au constituit și constituie
însăși condiția fundamentală a exis
tenței sale artistice. O existență in
disolubil împletită cu aceea a ma
selor, cu evenimentele de mare
semnificație națională, istorică, so
cială, cu momentele de răscru'ce
din lunga și necurmata luptă pen
tru libertate și independență a po
porului. Operele de seamă ale li
teraturii române s-au născut din
tumultul istoriei luptătoare a po
porului. Scriitorii noștri au făcut
întotdeauna să răsune puternic în
cărțile lor idealurile independenței,
unității tuturor, românilor, dorul de
libertate și egalitate în lumina că
ruia au trăit și au luptat marii
înaintași. Iată de ce evocarea celor
75 de ani cîți s-au împlinit de la
înființarea Societății Scriitorilor
Români, prima asociere profesio
nală a condeielor de la noi, ne im
pune, potrivit adevărului oglindit
de viața și opera creatorilor tuturor
timpurilor, imaginea artistului ce
tățean și patriot, „suflet în sufletul
neamului", militant înflăcărat pen
tru marile idealuri revoluționare,
pentru suveranitate și independen
ță, pentru unire, progres și demo
crație, pentru demnitatea omului și
a națiunii, pentru triumful rațiunii
in lume.
Vorbind despre misiunea scriito
rului, marele critic și istoric literar
G. Călinescu, autorul monumentalei
„Istorii a literaturii române de la
origini pină în prezent", recent
reeditată, sublinia profund îndrep
tățit : „Cred că asupra tuturor
chestiunilor profesionale primează
o calitate pe care trebuie s-o dez
volte orice scriitor — și anume : a
fi de folos poporului. Arta e o mi
siune ; rămîne mereu în picioare
comandamentul poetului vates,
vestitor al izbînzilor vremii lui".
Este profund semnificativ că din
rîndul scriitorilor care în acești 75
de ani s-au aflat în fruntea breslei
profesionale au făcut parte crea
tori exemplari, artiști cu o înaltă
conștiință patriotică și cetățenească,
autori ai unor opere de mare rezo
nanță socială, cu rădăcini adinei în
«olul patriei, al marilor lupte și
aspirații populare. Dealtfel, una
dintre primele acțiuni memorabile
ale Societății Scriitorilor Români a
fost marea șezătoare literară de la
Sibiu (martie, 1911), manifestare
elocventă a conștiinței unității po
porului din toate provinciile româ
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nești, expresie vie a militantismu
lui ce a însuflețit întotdeauna opera
și activitatea scriitorului român,
dînd sens și conținut misiunii lui
sociale, patriotice. Marea majoritate
a scriitorilor care au fondat Socie
tatea Scriitorilor Români și au acti
vat ca membri ai săi au fost, prin
scrisul și demersurile lor sociale,
militanți neobosiți întru patriotism,
pentru marile cauze naționale ale
poporului român, ale țării. Mihail
Sadoveanu, Emil Gârleanu, Șt. O.
Iosif, Dimitrie Anghel, Ilarie
Chendi, Octavian Goga au fost,
astfel, printre cei mai devotați

lor, scriitorii au fost, nu o dată, eroi
ai muncii intelectuale novatoare,
lampadoforii ce au pregătit prin și
CU' scrisul lor atmosfera spirituală
pentru actele de răscruce din isto
ria patriei. Ei au contribuit, astfel,
prin scrisul și faptele lor, angajate
alături de popor, la pregătirea at
mosferei pentru marile evenimente
și înfăptuiri populare, cum au fost
Răscoala lui Horia, prin iluștri ilu
miniști români și corifei ai Școlii
Ardelene, Revoluția lui Tudor Vladimirescu, Revoluția de la 1848,
Unirea Principatelor, Războiul de
independență, răscoalele țărănești
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Cultivarea patriotismului, a dragos
tei fierbinți față de țară și popor con
stituie una din îndatoririle cele mai no
bile ale literaturii și artei. Patria - cu
trecutul ei glorios, cu prezentul său so
cialist, cu viitorul său de aur, cum îl
dorea Eminescu - este și rămîne veșnic
J o generoasă temă de inspirație penț tru scriitori.
}
NICOLAE CEAUȘESCU
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popularizatori al cuvîntulul româ
nesc peste tot acolo unde trăiau
români. Activitatea breslei scriito
rilor a început, acum 75 de ani, sub
semnul unui militantism definitoriu
pentru întreaga ei existență.

e-a lungul vremii, închinîndu-și energia, talentul, for
ța creatoare, unii sacrificîndu-și chiar viața pe cîmpul
de luptă, scriitorii români s-au dă
ruit integral poporului, patriei, pro
pășirii limbii și culturii naționale.
„Scriitorul nu trăiește intr-un
turn de fildeș, izolat — scria Ion
Agârbiceanu. Trăiește ca oricare
oin, în lume, în societate, în zbuciu
mul ei. Toți creatorii de valori lite
rare au pornit de la viața din jurul
lor, din zbuciumul ei în sinul so
cietății contemporane lor. Și nici
unul n-a putut rămîne indiferent la
frămîntările, preocupările omenești
din vremea lor". Răspunzători în
fața societății și a timpului prin
opere durabile, frămîntînd cuvin
tele zile șl nopți, „mii de săptămîni", spre a găsi cea mai potrivită
expresie adevărului despre timpul

D

de la 1907, Unirea de la Alba Iulia din 1 decembrie 1918. Angajați
in lupta antifascistă, scriitorii au
demascat exploatarea burghezomoșierească, sprijinind cu conde
iul lor actul revoluționar de la
23 August, instaurarea unui gu
vern democratic, naționalizarea
principalelor mijloace de producție,
transformarea agriculturii pe calea
socialistă, într-un cuvînt, toate ac
tele revoluționare săvîrșite sub
conducerea Partidului Comunist
Român, căruia scriitorii i-au fost
ajutoare de nădejde în ampla operă de construire a noii .societăți
socialiste.

intetizînd magistral misiunea
scriitorului și a scrisului ro
mânesc de-a lungul vremii,
secretarul general al parti
dului nostru, tovarășul Nicolae
Ceaușescu, arăta : „Marii noștri
gînditori și creatori de valori spiri
tuale și-au pus vocația în slujba li
bertății și a independenței patriei, a
dezvoltării limbii române. Glorificind eroismul legendar al luptei
strămoșilor
pentru
neatîrnare,

S
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fi scriitor-cetățean

Știu, ca toți cititorii
dealtfel : despre ideea
de scriitor se pot al
cătui tratate succesive,
de multe mii de pa
gini ; s-au și realizat
destule și se vor mai
infăptui, fără nici un
dubiu, și a te încumeta
s-o abordezi în cîteva
rînduri e o naivitate
care o întrece pe aceea a legendarului
copil hotărît să stră
mute apa mării pe ni
sip cu o biată coajă
de nucă. Dar nu de o
abordare
exhaustivă
este vorba acuma, ci
de o simplă și sinceră
mărturisire a unui
crez artistic pe care
l-ar putea face, mult
mai bine, oricare din
tre scriitorii de astăzi,
cu toate că un francez
afirma odată că unui
poet, de pildă, îi este
la fel de greu să vor
bească despre poezie
cum îi este unei plan
te să vorbească des
pre botanică. Totuși,
acestea sînt extrava
ganțe pe care le-a in
firmat de mult, încă
din antichitate, isto

men din poezia lui
Mihai Beniuc).
A fi scriitor român
înseamnă a fi un mi
litant pentru progresul
și fericirea poporului
tău și a omenirii în
tregi, un apărător al
păcii și al valorilor
culturii și civilizației

ria; un Horațiu, bu
năoară, cînd a scris
Epistola către Pisoni,
cunoscută de la Quin
tilian încoace sub nu
mele de Ars poetica.
Un scriitor n-a fost
nicicînd și nu poate fi
altceva decît un om ta
lentat, înzestrat cu ha
rul de a putea expri
ma frumos, original,
gîndurile și sentimen
tele sale ca membru al
unei anumite societăți
și al unei colectivități
etnice. El este, totoda
tă, expresia spațiului
geografic, a țării în
care trăiește și a tim
pului său istoric. Este
un exponent național,
o lume reflectată într-un om. Este o veri
gă in succesiunea ge
nerațiilor, o sinteză a
trecutului cultural și
un deschizător de dru
muri noi ; un punct de
sosire și un punct de
pornire a destinului
nostru istoric ; un pe
dagog al mulțimilor,
un crainic, un „tobo
șar al vremurilor noi"
(ca să folosim un ter-

de bine, de frumos, de
omenie și de adevăr.
A fi scriitor înseam
nă a fi un generos, un
dăruit mulțimilor, a
nu te izola îngîmfat
în turnul de ivoriu, a
nu fi surd și orb Ia
frămîntările maselor
populare, a nu te de

de Ion Dodu BĂLAN

universale ; Înseamnă
să veghezi la fruntarii
le sufletului românesc
ca un grănicer la mar
ginile țării. Și mai în
seamnă să participi Ia
clădirea noii orînduiri
socialiste, cu spiritul
de jertfă al miticei
Ane a lui Manole care
parcă mai geme, pe
vreme de ploaie, în zi
durile de la Argeș.
Meseria de scriitor
este o meserie de con
știință, un act de apos
tolat pentru înfrumu
sețarea vieții oameni
lor, pentru creșterea
continuă, pe cap de lo
cuitor, a „producției"

scrie egoist și egotist
numai pe tine, a nu
scrie doar pentru un
grup de inițiați și de
aleși, a nu-ți ignora
disprețuitor
vremea
așteptînd ■ recunoaște
rea viitorimii, a nu te
rupe, pentru nimic în
lume, de poporul tău,
ci a fi suflet in sufle
tul neamului — cum
se declara Coșbuc —
uri om al timpului co
munist și al eternității
noastre istorice.
A fi scriitor în vre
mea noastră înseamnă
a fi un militant co
munist, a-i sluji idea
lurile, a crea valori

operele lor dădeau în același timp
răspuns aspirațiilor de progres ale
societății din vremea lor, jucau rolul
de instrumente ale luptei pentru în
făptuirea idealurilor do dreptate și
progres ale poporului român. Prin
aceasta, și prin înalta lor valoare
artistică sau științifică, aceste opere aparțin nu numai tezaurului
nostru național, ci și patrimoniului
culturii universale".
Din toate marile opere ale spi
ritualității românești se desprinde
această imagine a artistului-cetățean, militant pentru cauza po
porului său, pentru triumful ma
rilor sale idealuri umaniste. Lec
ția înaintașilor, promovată și cul
tivată de organizația profesională
a scriitorilor, a fost și se cuvine
a fi mereu vie. Scriind despre mi
siunea scriitorului ■ contemporan și
adresîndu-se „celor ce vin", noilor
generații de condeieri care bat la
porțile afirmării, marele umanist
Tudor Vianu sublinia : „Nu cău
ta originalitatea întoreîndu-te că
tre tine, ci proiectîndu-te în afa
ră, în multele fapte ale creației
harnice, entuziaste și devotate. Nu
te închide în tine și nu te izola
de lume. în turnul de fildeș nu
locuiește un om viu, ci o stranie
ființă rituală, un palid muezin.
Cum vrei să te definești dacă nu
te miști, dacă nu intri într-o re
țea de relații complexe, dacă nu
cobori în viață, dacă nu te lupți ?
Nu-ți pot spune decît un singur
lucru : trăiește ! Se întîmplă atitea lucruri însemnate, grele de vii
tor in largul lumii, în țara noastră.
Ia parte la toate aceste lucruri
mari, fii omul timpului tău, înțelege-1 și deschide-te în fața lui cu
inima largă și generoasă".
Cu inima largă și generoasă s-au
deschis timpului lor toți marii scrii
tori, „eternii păzitori ai solului nos
tru veșnic", căci, așa cum îndem
na, cu autoritatea scrisului, dar și
a exemplului său cetățenesc Mihail
Sadoveanu, „Iubind poporul și
identifieîndu-se cu aspirațiile lui,
lucrind pentru a-l ridica la înăl
țimea culturii socialiste, scriitorul
devine un oștean al poporului și
păcii".
Asemenea gînduri despre misiu
nea scrisului românesc animă con
știința literară a prezentului, în
tr-o remarcabilă continuitate și
solidaritate spirituală a generații
lor creatoare. Viața poporului, is
toria noastră zbuciumată și glorioa
să, patria cu toate frumusețile ei,
marile realizări ale socialismului,
sub înțeleaptă conducere a Parti
dului Comunist Român, a secre
tarului său general, tovarășul
Nicolae Ceaușescu, devin, sub pana
scriitorilor noștri, un cîntec nepie
ritor, o epopee glorioasă a unul
semnificativ și măreț drum istoric.

respectînd
adevărul,
cultivînd realismul și
umanismul socialist și
apărînd omenia româ
nească.
A fi scriitor comu
nist al vremii tale în
seamnă a-i dezvălui,
într-o viziune dialecti
că, contradicțiile în
vederea
soluționării
lor la timp și eficace,
a sprijini noul, a ves
teji vechiul anchilozat
și anacronic, frînă
grea în calea progresu
lui, a biciui moravuri
le și năravurile răma
se dintr-o lume apusă
pentru totdeauna, a te
declara adversar ne
înduplecat al idilismu
lui festivist și al cri
ticismului negru și
înăcrit.
A fi scriitor înseam
nă a fi un mare mun
citor, așa cum au fost
toți Condeierii români
autentici de la Coresi
și pînă astăzi.
Scriitorii au fost și
sînt în continuare
făuritori de limbă și
de conștiințe, de uni
versuri spirituale noi,
în care ne. regăsim

cu mîndrle patriotică
identitatea
noastră
istorică. Scriitorii au
fost, în toate momen
tele de răscruce ale
zbuciumatei
noastre
istorii, ajutoare vred
nice și credincioase
ale poporului nostru
în lupta lui pentru afirmarea continuității
neîntrerupte pe aceste
plaiuri, pentru salv
gardarea ființei națio
nale, pentru dreptate
sbcială, progres, liber
tate, suveranitate na
țională și indepen
dență.
Scriitorul este o ce
lulă vie in sufletul
neamului și-i cîntă cu
talent și răspundere
„bucuria și amarul",
dorind, odată cu Emi
nescu, ca la trecutu-i
mare țara noastră să
aibă un mare viitor,
pe măsura eforturilor
prezentului socialist,
eforturi care sînt, și se
cer, tot mai mult în
corporate în grandioa
sa epopee ce se con
struiește sub ochii
noștri.

„Căminul cultural - centru educativ
și de civilizație al satului contemporan"
Ne aflăm in faza etapei finale a
marelui Festival național „Cintarea României". în curînd vom
afla și formațiile artistice laureate
ale actualei ediții. însă munca
educativ-formativă și cultural-artistică de masă este permanentă, nu
încetează nici un moment, ci, așa
cum a cerut secretarul general
al partidului, tovarășul Nicolae
Ceaușescu. „se Impune sâ acordăm
în continuare o atenție mai mare
activității politico-educative de
dezvoltare a conștiinței socialiste
revoluționare a oamenilor muncii,
în spiritul hotărîrilor Plenarei din
iunie, al hotărîrilor Conferinței
Naționale".
Cum se poate realiza acest im
perativ în perioada estivală ?
— Tocmai pentru a asigura men
ținerea în permanentă activi
tate a tuturor forțelor și factorilor
educaționali în perioada de varătoamnă, ne spunea tovarășul Du
mitru Bran, șeful secției propa
gandă a comitetului județean de
partid, consiliul județean al edu
cației politice și culturii socialiste
a inițiat organizarea unei atrac
tive competiții cultural-artistice și
educative care antrenează ' toate
așezâmintele de cultură sătești.
Purtînd genericul „Căminul cul
tural — centru educativ și de civi
lizație ai satului contemporan",
concursul cultural-artistic de care
este vorba se desfășoară din mai
pînă în decembrie sub generoasa
emblemă a Festivalului național
„Cîntarea României". Precizînd că
în același timp și colectivele mun

citorești din întreprinderile indus
triale participă, pe rind, la o între
cere politico-educativă și artistică
sub denumirea „Dialogul muncii și
hărniciei", putem spune că aproape
toți oamenii muncii vasluieni în
această perioadă participă într-o
formă sau alta la activitatea cultural-educativă.
— Ce noutate aduce, care este

0 INIȚIATIVĂ CU LARG
ECOU ÎN JUOEȚUL VASLUI
scopul, cum este organizat și se
desfășoară acest concurs 1
Ne răspunde Elena Condrea,
președintele comitetului județean
de cultură și educație socialistă :
— Este vorba, în primul rind,
de o competiție complexă, vizind
toate laturile educației comuniste,
ale dezvoltării conștiinței oameni
lor muncii de la sate, pentru mo
bilizarea lor la înfăptuirea sarci
nilor economice. Ne-am propus,
așadar, nu doar menținerea în con
tinuă activitate a tuturor forma
țiilor artistice de amatori, ci, mai
mult, intensificarea activității po
litico-educative și artistice în peri
oada cind de Obicei se cam intra
intr-un fel de vacantă. Aceste con
cursuri ne dau posibilitatea să
abordăm o multitudine de aspecte
ale vieții și muncii oamenilor, dar,
in același timp, să realizăm un
dialog' cultural-artistic direct, cu

un bogat conținut politic, științific,
educativ. Se începe cu buna gos
podărire și utilizare a bazei mate
riale și se continuă cu activitatea
de popularizare și cunoaștere a. do
cumentelor de partid și a legilor
țării, de răspîndire a cunoștințelor
științifice, de difuzare a cărții și
filmului românesc. încheindu-se cu
dialogul artistic antrenant în fața
spectatorilor. Bineînțeles, cei care
deschid concursul sint chiar pri
marii comunelor, care prezintă
succint realizările comunei și preo
cupările locuitorilor în actuala
campanie agricolă.
Concursul a debutat la sfîrșitul
lunii mai in comuna Fălciu. care a
avut oaspeți și parteneri de între
cere pe cooperatorii din Murgent
La spectacol au participat și di
rectorii de cămine din județ, alți
activiști culturali, conferindu-i-se
astfel manifestării și un binevenit
caracter de schimb de experiență.
Apoi s-au mai desfășurat ample
spectacole și la căminele culturale
Todirești (la care a luat parte și
instituția similară clin Vulturești).
Miclești (Codăești). Munteni de
Jos (Tanacu), Viișoara (Găgești),
Vetrișoaia (Berezeni) și Tutova
(Ivești). Duminică de duminică,
satele vasluiene cunosc însuflețirea
și efervescența proprii marilor ser
bări artistice populare, intrate de
acum în tradiție. Este o inițiativă
ce completează și imbogățeșle
agenda cultural-educativă estivală,
în acest an. in județ.

Petru NECULA
corespondentul

„Scinteii"

Autenticitate și improvizație
în programele ansamblurilor coregrafice
Conceput și structurat ca o am
plă și neîntreruptă manifestare a
spiritului creator al poporului nos
tru, Festivalul național al educa
ției și culturii socialiste „Cîntarea
României" prilejuiește
periodic,
prin acele momente de vîrf ale
competiției republicane menite sâ
desemneze laureațli fiecărei ediții,
pe lingă întilnirea. generatoare de
profunde emoții estetice, a unui
public larg cu cele mai reprezenta
tive valori din domeniul creației și
interpretării, și posibilitatea unei
cuprinzătoare evaluări a nivelului
calitativ atins de formațiile artis
tice de amatori de toate genurile.
Capitala a găzduit. în acesta zile,
așa cum s-a mai scris, prima din
tre confruntările etapei finale a
celei de a IV-a ediții a Festivalu
lui național „Cîntarea României",
reunind pe scena Teatrului din
Lipscani formațiile coregrafice de
amatori din 18 județe ale țării și
din municipiul București. Deși cei
peste 11 000 de dansatori, de cele
mai diferite profesiuni și virate, de
Ia „călușarul" de 4 ani din Con
tești — Teleorman pînă la bătrânul
de 82 de ani din Cojasca — Dîm
bovița. care au evoluat pînă acum
pe scena finalei, reprezintă mai
puțin de jumătate din potențialul
existent în momentul de față în
acest domeniu al mișcării artistice
de amatori (și deci nu a sosit încă
ceasul concluziilor exhaustive) ne
îngăduim totuși să reliefăm cîteva
din elementele cele mai - semnifi
cative desprinse din tumultuoasa
întrecere a formațiilor coregrafice.
Se impune cu pregnanță consta
tarea că sutele de ansambluri de
cîntece și dansuri sau cele folclo
rice. colectivele de dansuri popu
lare mixte sau formațiile de da
tini și obiceiuri de la orașe și
sate au devenit un uriaș laborator,
în care inepuizabilul și neprețuitul
tezaur al folclorului nostru muzical-coregrafic este cercetat, selec
tat, șlefuit, îmbogățit și valo
rificat cu migală și pasiune.
Spectacolele complexe, de o mare
bogăție ideatică și de o aleasă- ți
nută artistică realizate de ansam
blurile de la I.M.M.R. „16 Februa
rie"
Cluj-Napoca,
„Electroputere" Craiova, întreprinderea me
canică Plopeni, Combinatul pe
trochimic Pitești, căminul cul
tural din Scornicești. clubul mun
citoresc din Oțelul Roșu, căminul
cultural din Petrești-Greci-Ionești,

casele de cultură ale sindicatelor
din Reșița și Ploiești. întreprin
derea mecanică Mija, Casa de cul
tură municipală Tirgoviște, între
prinderea de confecții Rm. Sărat,
clubul muncitoresc „Constructorul"
din Capitală și de multe, foarte
multe altele, reprezintă argumen
te concludente în sprijinul acestei
afirmații
O admirabilă Intenție, profun
zime și rigoare în descoperirea și
reliefarea semnificațiilor etice ale
unor vechi obiceiuri și datini
populare, în Îmbogățirea lor cu
atribute augeștive ale contempo
raneității și în valorificarea lor
scenică sintetică și expresivă au
dovedit ansamblurile profilate pe
acest gen de spectacole de la Casa
municipală de cultură Buzău, Casa
de cultură a sindicatelor Slobozia,
Comitetul comunal Ciclova Română
al U.T.C. sau căminul cultural
Ibrianu — Brăila.
Saltul calitativ realizat de majo
ritatea colectivelor coregrafice do
amatori cu profil folcloric im
pune pentru etapele următoa
re o concentrare a eforturi
lor în direcția diversificării formu
lelor scenice, a îmbogățirii conți
nutului de idei al reprezentațiilor,
a imaginării unor desene core
grafice mai variate, mai funcțio
nale și a unei mai armonioase îm
binări a mișcărilor de dans cu
cîntecul, vensul sau strigăturile
specifice diferitelor zone. Dorința
de perfecționare și afirmare, care
animă aceste ansambluri și forma
ții de dansuri, trebuie canalizată
nu atît spre sporirea nejustificată
a numărului de interpreți — care
îngreunează deseori desfășurarea
firească a acestora pe scenă — și
nici spre o intensificare a ritmului
de execuție (uneori în dauna păs
trării specificului unor zone fol
clorice), ci în primul rînd spre dobindlrea unei personalități artistice
mai pregnante și a unei originali
tăți izvorâte din cercetarea și valo
rificarea unor creații inedite ale
folclorului nostru muzicai-coregrafic.
Finala actualei ediții a evidențiat
și creșterea numărului de formații
de dans modern și de dans con
temporan. Din. păcate însă, singu
rul element care distinge în majo
ritatea cazurilor o formație de dans
modem de alta sînt costumele,
cane mai de care mai fanteziste și
mai cu „sclipici", iar nu, cum ar

fi firesc, originalitatea ritmurilor,
a mișcărilor sau a desenului co
regrafic. Atraclivitatea exercitată
de acest gen indeosebi asupra tine
retului se cuvine să fie orientată
cu mai mult discernămint și bun
gust, spre realizarea unor specta
cole de dans modern cu autentice
calități artistice. Noțiunea de dans
contemporan, in sensul sporirii ca
pacității de expresie a mișcărilor
libere și al intensificării gradului
de transmitere a unor trăiri sufle
tești sau a unor idei cu substrat
filozofic, nu și-a găsit o întruchi
pare adecvată, după părerea noas
tră, în această etapă a întrecerii
formațiilor coregrafice — decit in
programul realizat de formația
„Columna" a sindicatului învățămint al sectorului 2 din Capitală,
sub conducerea prof. univ. Vcra
Proca-Ciortea și de grupul de dan
satori de la „Ecran-club" Bucu
rești, îndrumat de prof. Dan Bebe
Ionescu.
De astă-dată, prezența dansului
tematic ni s-a părut prea puțin
semnificativă. Dăinuie încă, in
acest domeniu, o concepție sim
plistă, schematică.
inexpresivă,
care generează doar mimări core
grafice ale unor idei sau copii stingace ale unor aspecte desprinse,
zice-se, din realitate. Există însă
și excepții, care ne întăresc con
vingerea în viabilitatea genului,
în capacitatea lui de a spori poten
țialul expresiv și implicit educa
tiv al artei dansului, atunci cînd
este promovat în deplină cunoș
tință de cauză și în lumina unor
principii estetice clare, bine con
turate și aplicate creator. Aceste
excepții au fost. în această etapă
a competiției republicane, specta
colele realizate de coregrafa Elena
Cunsaru, cu formația întreprinde
rii de confecții din Brăila, de Iuliu
Filip, cu formația clubului „Por
tul" din Constanta, și de Nicolae
Chiriță, cu formațiile de la între
prinderea mecanică din Plopeni și
de la Casa de cultură a sindicate
lor din Ploiești.
Nădăjduim că aceste cîteva con
siderații privind activitatea for
mațiilor coregrafice de amatori
vor fi confirmate și evident
dezvoltate de evoluția colectivelor
de acest gen, care se vor întrece
pentru obținerea înaltelor distinc
ții ale Festivalului
„Cîntarea
României", la Suceava și Mediaș.

Lucia BOGDAN

CONSEMNĂRI

Semnificația documentelor

Noua Casă de cultură din Blaj

»

A apărut: „Revista română de studii internaționale"
nr. 2/1983
Sub titlul „Destinderea și viito
rul procesului de la Helsinki" sînt
reunite lucrările simpozionului in
ternațional organizat de Asociația
de drept internațional și relații in
ternaționale și Institutul de studii
în problemele securității Est-Vest
din New-York.
Din sumar : Primirea de către
tovarășul Nicolae Ceaușescu a
participanților la simpozionul in
ternațional pe problemele secu
rității și cooperării europene ;
„Discursul de deschidere al tova
rășului Ștefan A. Andrei, ministrul
afacerilor externe al României" ;
„Securitatea și cooperarea europea
nă în activitatea științifică a
A.D.I.R.I."
(Nicolae
Fotino) ;
„Obiectivele destinderii — spiritul
și evoluția lor" (F. Stephen Lar
rabee) ; „Regulile de bază ale des
tinderii : ambiguitatea și insufi

ciența lor" (Peter Jankowltsch) ;
„Aplicații practice ale destinderii :
înțelesul și impactul lor" (Miljan
Komatina) ; Rapoartele grupurilor
de lucru nr. 1, 2, 3 ; „Speranțele
de la Helsinki" (Constantin Vlad) ;
„Considerații cu privire la C.S.C.E.
și la politica de destindere" (Va
lentin Lipatti) ; „Cursa înarmă
rilor și pericolul nuclear la adre
sa Europei" (Sergiu Verona) ;
„Realitățile de la Helsinki" (Wil
helm Kuntner) ; „Comentarii asu
pra evoluției și declinului procesu
lui inițiat la Helsinki" (John Ed
win Mroz) ; „Viitorul destinderii și
reuniunea de la Madrid" (Ljubivoje
Acimovid) .
Revista are și o ediție în limbi
străine: „Revue Roumaine d’Etudes
Internationales", cu articole în
limbile engleză, franceză și rusă.

Un nou și substanțial nu
măr al revistei „Manuscriptum" (2/1983) valorifică o
seamă de documente, acte,
scrisori, fotografii legate de
viața și activitatea marilor
noștri scriitori. Astfel, la
rubrica „Eternii noștri pă
zitori ai solului veșnic", re
vista continuă să restituie in
paginile sale texte descifra
te din Caietele eminesciene
care urmează a fi incluse în
ediția academică M, Emines
cu Opere. De astă dată, sub
titlul „Despre revoluția lui
Tudor Vladimirescu", D. Vatamaniuc restabilește legă
tura dintre anumite editori
ale din Timpul și texte ma
nuscrise, prezentînd edifica
toare fragmente, iar E. Pintea prefațează „însemnări
despre istoria universală"
desprinse din „paginile ger
mane" din perioada audierii,
de către marele poet, la
Berlin, a cursurilor de egip
tologie și istorie modernă.
Prin cîteva pagini din două
manuscrise ale lui M. Sa
doveanu existente în arhiva
Muzeului literaturii române
(„Zodia cancerului" și „Nicoară Potcoavă") luăm cu
noștință de fazele procesului
de creație sadovenian, întrucît ne dau posibilitatea de a
compara versiunea finală a
scrierilor cunoscute de toți
cu variante intermediare, aflate în manuscris. Puia Flo-

rica Rebreanu prefațează în
cîteva dense considerații și
precizări „Paginile de jur
nal" ale lui Liviu Rebreanu,
un „document de atelier
scris cu sinceritate, sub im
presia momentului, dar me
reu sub imperiul legii sale
morale". De un interes deo
sebit sînt : „Epistolar — Titu Maiorescu", „Dosar : B.P.
Hașdeu", „Prima verba :
Mircea Eliade, Romanul adolescentului miop", un do
cument purtînd semnătura
lui G. Călinescu în care ma
rele critic evocă activitatea
de editori a fraților Șaraga.
Revista marchează, prin
Însemnările acad. Manea
Mănescu, aniversarea celor
90 de ani de la Înființarea
P.S.D.M.R. în cadrul rubricii
dedicate aceluiași eveni
ment se publică emoționan
te „poezii din închisoare" de
M. Gh. Bujor, precum și o
scrisoare a lui Jean Bart în
care autorul romanului „Europolis" își arată admirația
față de mișcarea socialistă
din Galați. Mai menționăm
dezbaterea despre edițiile
critice de referință (anchetă
de Fănuș Băileșteanu ; co
mentatori Paul Comea și
Gh. Suciu) care întregește
fericit un număr bogat, suscitînd pe drept cuvînt inte
resul larg al cititorilor și
specialiștilor.

M. C.

Un act de cultură teatrală
La Început de vară. Teatrul
Național oferă o nouă pre
mieră. O premieră mai ne
obișnuită, căci nu e vorba de
o inițiativă spectaculară, ci
de una editorială (ce încoro
nează seria permanentă a
„Caietelor"). O premieră ine
dită (la propriu), căci volumi
nosul „Caiet — ediție spe
cială" Ia care ne referim in
clude, alături de restituiri,
chiar texte ce văd pentru pri
ma oară lumina tiparului
semnate de Tudor Arghezi,
Liviu Rebreanu, Camil Pe
trescu. Aceasta — alături de
versurile și eseurile unor
scriitori contemporani.
Editorii (B. Elvin și Liviu
Dorneanu) au acordat un loc
important dramaturgiei. în
prima parte a Caietului, ci
titorii pot parcurge incitante
studii de sinteză privind pa
siunea realului în scrisul
lui Paul Everac, forța medi
tației angajate a lui Horia
Lovinescu, virtuțile viziunii
scenice a lui D. R. Popescu,
Marin Sorescu ori Mircea Ștefănescu. De o atenție (și
un spațiu !) binemeritate se
bucură „Actorul" — fie că
societarii primei scene sint
invitați să se destăinuie, să
vorbească despre cei ce le-au
fost maeștri sau parteneri, fie
că urmărim profiluri realiza
te de critici. Nu lipsesc din
„portretul de familie" nici

reprezentanții
generațiilor
mai tinere de actori.
Despre „Arta regizorului și
scenografului" vorbesc in
Caiet nu numai oamenii de
specialitate, ci și spectatorii,
după cum despre dialogul
dintre teatru și artele fru
moase ori muzică scriu pro
zatori, dramaturgi, regizori,
medici și arhitecți. Caietul
adăpostește, ca de obicei, și
o vastă „scenă literară" pe
care sînt „montate" intere
sante eseuri consacrate ope
rei lui Eugen Barbu, George
Bălăiță, Geo Bogza, Augus
tin Buzura, Șerban Cioculescu, Paul Georgescu, Eugen
Jebeleanu, Adrian Păunescu,
Marin Preda, Nichita Stănescu, ori unor critici de azi.
Generoase sînt și ferestrele
deschise spre cultura univer
sală — fie că este vorba de
traduceri din Gogol ori
Brecht, fie de reproducerea
unor pagini din memoriile lui
Harold Clurman ori Menu
hin, de considerațiile lui Gh.
Tovstonogov și Michelangelo
Antonioni.
în ansamblu, „Caiet — edi
ție specială" este un instru
ment de preț In consemnarea
și popularizarea unor aspecte
relevante ale devenirii tea
trului românesc, ale eveni
mentelor ce s-au desfășurat
pe podiumul primei scene a
țării, Teatrul Național.

Natalia STANCU

Contribuții la filozofia culturii
în seria bunelor sinteze
tematice pe care le scoate
de la o vreme redacția Re
vistei române se înscrie și
numărul 4—5/1983 al presti
gioasei publicații. Subsuma
te dorinței de a reliefa aportul românesc la îmbogă
țirea tezaurului spiritual al
umanității, la adîncirea cu
noașterii omenești, textele
inserate în el realizează o
adevărată istorie — în „stu
dii și texte" — a culturologiei
românești,
abordată
din
perspectiva promotorilor ei
de marcă. După un sobru și
documentat eseu introduc
tiv : Omul, o existență cul
turală, semnat de Dumitru
Ghișe, sint publicate artico
le, conferințe, intervenții,
eseuri, puncte de vedere de
Dimitrie Cantemir, Titu Ma
iorescu, Eminescu, Dobrogeanu Gherea, A.D. Xenopol, C. Rădulescu-Motru,
Lucian Blaga, Mihail Dragomirescu, P.P. Negulescu, Pe
tre Andrei, Mircea Eliade,
Tudor Vianu, D. D. Roșea
ș.a. în aparență, finalitatea
demonstrațiilor acestora este
diferită. Extrasul din sinte
za
cantemirescă
despre
„Sistemul sau întocmirea re
ligiei mahomedane" pune
bine în lumină convingerea
ilustrului cărturar că „na

țiunile orientale nu sînt cu
nimic inferioare națiunilor
occidentale"./Maiorescu stu
diază „progresul adevărului
în judecata lucrărilor lite
rare" și propune căi care,
după părerea sa, conduc
spre edificarea unei culturi
moderne, solide și viabile
în România. Din A.D. Xenopol a fost ales un substanțial
fragment din „Expunere pe
scurt a principiilor funda
mentale ale istoriei". Blaga
este prezent cu profundele
disociații din „Orizont și
stil". Din opera lui Tudor
Vianu sînt selectate pasaje
din „Transformările ideii de
om și alte studii de estetică
și morală". Astfel de texte,
Însoțite de avizate comenta
rii, semnate de reputați cer
cetători precum Petru Vaida, C. Noica, Al. Zub, D.
Micu, Vasile Morar, Al. Tănase ș.a., converg însă în
tr-un plan general, acela al
demonstrării faptului că atît
cultura, cit și creația sînt li
nii de forță, constante tema
tice ale filozofiei românești,
în totul, Revista română
propune cititorului încă un
număr dens, atent gîndit și
realizat.

M. COSTEA
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Președintele Republicii Socialiste România

NICOLAE CEAUȘESCU

Tovarășul GheOrghe Oprea, prim
viceprim-ministru al guvernului, a
primit, marți după-amiază, pe Leo
pold Ler, ministrul finanțelor din Re
publica Socialistă Cehoslovacă.
In timpul întrevederii au fost evi
dențiate cu satisfacție bunele rapor
turi de priețenie și colaborare româno-cehoslovace, care, in spiritul în
țelegerilor și hotărîrilor bilaterale
convenite la nivel înalt, cunosc o
continuă dezvoltare pe multiple pla
nuri. în context, au fost subliniate
relațiile de colaborare economică și
financiară dintre cele două țări, apreciindu-se că există largi posibilități
pentru extinderea acestora în conti
nuare.
A participat Petre Gigea, ministrul
finanțelor.
A fost prezent Josef Șimon, am
basadorul R. S. Cehoslovace la Bucu
rești.

Cuvîntare la ședința comună a Consiliului
Național al Oamenilor Muncii din Industrie
și Consiliului Național al Agriculturii

La Ministerul Comerțului Exterior
ți Cooperării Economice Internațio
nale a fost semnat, marți la amiază,
Protocolul privind schimbul de
mărfuri și plățile între Guvernul Re-

Vă exprim mulțumiri sincere, cordiale,, pentru telegrama de felicitare pe
care ați avut amabilitatea să mi-o adresați cu prilejul alegerii mele ca pre
ședinte al Republicii Populare Chineze.
Prietenia, colaborarea și unitatea strînsă dintre partidele, țările și po
poarele noastre au o bază solidă, au rezistat incercărilor istoriei. Sint ferm
convins că colaborarea dintre China și România în toate domeniile se va
dezvolta și întări in mod necontenit, aducînd noi contribuții la prosperitatea
Chinei și României, la fericirea popoarelor celor două țări.

LI XIANNIAN
Președintele
Republicii Populare Chineze

A apărut în limbile maghiară și germană

28 mai 1983

★

a mulțumit pentru temeinica pregă
tire dobîndită în perioada stagiului
la CEDOR și a exprimat recunoștință-partidului și statului român
pentru condițiile de studiu și viată
asigurate în perioada școlarizării,
precum și pentru posibilitatea oferi
tă, cu ocazia vizitelor de documen
tare efectuate, de a cunoaște o parte
din realizările obținute de poporul
nostru sub conducerea Partidului Co
munist Român, în frunte cu tovarășul
Nicolae Ceaușescu.
La festivitate au luat parte Iosif
Ionescu, secretar al Comisiei naționale de demografie, reprezentanti ai
Ministerului Afacerilor Externe, ca
dre didactice și cercetători, experți
români și străini din cadrul
CEDOR.
Au participat Franz Eberhard, di
rectorul Centrului european pentru
invățămîntul superior al UNESCO,
șefi de misiuni diplomatice acreditați
la București, membri ai corpului di
plomatic.
(Agerpres)

Editat de revista „Viața studen
țească", a apărut de curînd „Ghidul
candidatului Ia admiterea in învățămîntul superior", fascicola 5 (3/1983).
La fel ca precedentele fascicole, și
acest număr al ghidului răspunde di
verselor aspecte legate de concursul
de admitere în invățămîntul superior,
oferind celor interesați prezentări de
specializări (Aeronave, Utilaj pentru
industria materialelor de construcții,
îmbunătățiri funciare, Cadastru fun
ciar, Tehnologia tricoturilor și con
fecțiilor, Tehnologia prelucrării pe
trolului și petrochimiei, Arhitectură
și sistematizare. Planificare și ci
bernetică economică, Stomatologie,
Matematică, Geografie — o lim
bă străină, Limbi străine, Filozofieistorie, Canto-muzică, Imagine de
film și televiziune), condiții generale
și speciale de admitere pentru acest
an, retrospective ale admiterii (nu
mărul candidaților și al locurilor,
reușiți, mediile minime de intrare la
neîncorporabili și încorporabili din
sesiunile anului 1982), subiecte cerute
candidaților anului trecut, rezolvări
furnizate de cadre didactice la mate
matică, fizică etc., perspectivele pe
care o anumită specializare le des
chide absolvenților, colaborări de

FOTBAL : Semifinalele

PROGRAMUL 1

nr. 6/1983

R.S. Cehoslovacă. Biletele de 25
lei varianta au drept de parti
cipare la toate extragerile. Se
poate juca pe variante simple,
variante combinate și combinații
„cap de pod“, achitate sută la
sută sau în cotă de 25 la sută.
Consultați prospectul acestei
trageri deosebit de avantajoase
și procurați din timp bilete cu
numerele preferate !

16,00
16,05
16,25
16,55
17,00
18.50
20,00
20,20
20,35
20.50
21,10
21,20

Telex
Școala contemporană
Viața culturală
Rezultatele tragerii Pronoexpres
Telesport
_ '
1001 de seri
Telejurnal
Actualitatea economică
Melodii și interpreți
Memoria documentelor
La zi în 600 de secunde
Teatru TV : ,,Totu-i
_____ . bine ctpd
sfîrșeșta
___ ,_T.j bine" de William Shakes
peare.' Premieră pe țară. (Ultima
parte) •
22,30 Telejurnal

20,00
20,20
21,05
21,S3
22,30

PROGRAMUL 1
Telejurnal
Scena și ecranul
Din țările socialiste
Mic dicționar da operă si balet
Telejurnal

Prea puțin sport...
într-o „duminică sportivă"

la sinaiă:

„Cupei României"

Aflasem la Consiliul județean pen
Cîteva afișe, cam discret așezate,
tru educație fizică și sport Prahova,
Îndrumă pe amatorul de sport doar
chiar de la președintele acestuia, că
spre stadionul orașului, unde — în
în 26 iunie va avea loc la Sinaia o
cadrul campionatului de fotbal al
duminică sportivă, una din acele
diviziei C — echipa „Carpați“-Sinaia
acțiuni cu largă audiență la public,
susținea ultimul joc din actualul se
prilej de petrecere a timpului liber
zon. La stadion aveam să constatăm
în mod plăcut' și reconfortant în
că meciul prezen
cadrul natural al
ta o importanță
„Perlei Carpațimaximă. Doar o
lor". Și, cum cu
victorie (și nu
noșteam din alte
OPINII
DIN
ARENĂ
mai cu 5—0!) o
împrejurări capa
*
citatea organiza
putea salva de la
ȘI
DIN
AFARA
EI
Posturile noastre de radio vor
retrogradare... In
torică a forurilor
transmite, alternativ, aspecte de la
teres deosebit în
sportive
locale,
ambele partide. Transmisia se va erindul
simpatine-am propus să
fectua pe programul I, cu începere
zanților echipei (foarte numeroși
facem o relatare de la fața locului,
de la ora 16,55, în cadrul emisiunii
dealtfel), in rindul antrenorilor
Sosiți duminică la Sinaia, am
„Fotbal, minut cu minut".
și al jucătorilor, Ba chiar și al
străbătut orașul de la un capăt la
altul pentru'a afla amănunte despre
brigăzii de arbitri — M. Pencea, I.
evenimentul anunțat. Nici la sediul
Ionescu (din Roșiori), I. Toader
RUGBI : Finalele
clubului orășenesc sportiv, nici la
(din Alexandria). Cum golurile înpanourile
de
afișaj
public,
nici
la
tirziau
(la pauză doar 1—0, dintr-un
echipelor de seniori
penalti discutabil), „cavalerii fluieru
terenurile sportive sinăiene n-am
găsit însă vreun anunț util în acest
lui" au dat decizii anapoda, care
In Capitală, pe stadionul Steaua
sens. Unde și cum se desfășoară
însă avantajau gazdele, spre stupe
(din bd. Ghencea), azi au loc ulti
această acțiune înscrisă in calenda
facția chiar ■ și a suporterilor sinămele meciuri din competiția rugbișrul județean și local al manifestări
ieni... „Carpați" conduce cu 5—0, re
tilor seniori. Titlul de campioană a
lor sportive de masă din cadrul
plica oaspeților, insistentă, pune in
„Daciadei" și-l dispută, de la ora
„Daciadei"
?
Răspunsul
nu
l-am
pu

pericol scorul. Dar (precaut...) arbi
16,30, selecționatele Bucureștiului și
tut
afla
nicăieri.
Să
fi
fost
aminată
?
trul
de centru fluieră finalul partidei
Constanței. în deschidere, de la ora
Din ce motive ? Timpul era admi
cu 5 (cinci) minute mai devreme.
15, selecționatele județelor Iași și
rabil, bazele sportive din Sinaia —
Spectatorii, mulți uitîndu-se la ceas,
Hunedoara se întrec pentru locurile
se miră și aplaudă rămînerea .echipei
toate disponibile.
3—4.
„Carpați" Sinaia în divizia C. Evi
dent însă, nu-s mulțumiți deloc de
ÎN CÎTEVA RÎNDURI
comportarea fotbaliștilor lor — su
perficiali și delăsători la antrena
ține
Elisabeta
Sosznowska
(Polonia)
a
finalei
„Cu@ In prima manșă
mente, ca și la meciuri, aproape pe
pei ligii' Spaniei" la fotbal, dispu- , cu 5 puncte, urmată de Gertru
toată durata sezonului competițional.
de Baumstark (România) și Agnes
tată la Madrid, in prezența a pes
Dacă avem în vedere că responsa
Brusztman (Polonia) cu 4 puncte
te 80 000 de spectatori, echipele Real
bilii celor două centre de închiriere
Madrid și F.C. Barcelona au termi
fiecare, Rohinl Khadlikar (India) —
a' materialelor sportive au avut, ca
nat la egalitate : 2—2 (0—0). Golu
3,5 puncte etc. In runda a 6-a,
de obicei, zi liberă (și magaziile au
rile au fost marcate de Del Bosque
Baumstark a remizat cu Eugenia
stat încuiate), iată-ne în situația de
și Juanito, respectiv, Carrasco și.
a consemna la Sinaia prea puțin
Ghindă, ' osznowska a cîștigat la
Maradona.
sport tocmai într-o „duminică spor
Marta Keller, Nagrodskaia a pierdut
• In turneul internațional femi
tivă".
la Anett Wagner, Roek a remizat cu
nin de șah de la Piotrkow-TribuI. DUM1TR1U
Brusztman.
nalski, după 6 runde lideră se men-

Sub genericul competiției spor
tive naționale „Daciada" se vor
desfășura astăzi semifinalele „Cupei
României" la fotbal.
Cele două meciuri se vor dispu
ta pe terenuri neutre, de la ora 17,
după următorul program ; la Sibiu :
Dinamo
Universitatea Craiova
București ; la Arad : Politehnica Timișoara — Corvinul Hunedoara.

• PROCEDEU INEDIT
DE LIPIRE. Specialiștii soviet
tici au reușit, utilizlnd un pro
cedeu de sudură prin difuzie, să
facă să fuzioneze materiale pînă
acum imposibil de lipit : cu
pru cu ceramică, aur cu bronz,
fier cu oțel. în acest scop este
folosit un automat de sudură în
care sînt comprimate cele două
componente ale fuzionării și în
călzite local pînă la o anumită
temperatură. Aceasta trebuie să
atingă 50 pînă la 70 la sută din
temperatura de topire a compo
nentelor greu fuzibile a celor
două materiale sau aliaje, dar să
nu depășească punctul de recristalizare. Prin acțiunea conjugată
a căldurii și presiunii, metalul
se înmoaie Ia suprafața de con
tact, asperitățile se îndreaptă,

(Urmare din pag. I)

prestigiu ale unor cercetători știin
țifici și cadre didactice din școala
noastră superioară.
Pledoariile, recomandările, precum
și datele retrospective cuprinse în
aceste pagini își propun să contribuie
la fundamentarea de către absolven
tul de liceu a actului opțiunii pro
fesionale pe o cunoaștere cit. mai pre
cisă a perspectivelor și cerințelor
reale. Așadar, un ghid al orientării
științifice, școlare și profesionale cu
chestiuni care preocupă în cel mai
înalt grad îndrumătorii U.T.C. din
școli, cadrele didactice, părinții și, de
sigur, cu prioritate, absolvenții de
liceu.

Statele participante la întîlnire se adresează din nou
statelor membre 'ale N.A.T.O. cu chemarea de a începe
neîntîrziat negocieri cfirecte în vederea ajungerii la un
acord privind înghețarea, începind cu 1 ianuarie 1984, a
cheltuielilor militare și măsuri concrete de reducere re
ciprocă efectivă a acestora în perioada
următoare,
urmînd ca mijloacele astfel eliberate să fie folosite pentru
necesitățile economice și sociale, inclusiv ale țărilor în
curs de dezvoltare. Ele exprimă speranța că statele
N.A.T.O. vor răspunde la această chemare.
Ele așteaptă, de asemenea, acordul statelor N.A.T.O. de
a trece la examinarea practică a propunerii referitoare
la Tratatul privind nefolosirea reciprocă a forței militare
și menținerea de relații pașnice între statele participante
la Tratatul de la Varșovia și statele membre ale Tratatu
lui Atlanticului de Nord, deschis tuturor statelor lumii.
Statele reprezentate la întîlnire se pronunță din nou
pentru înfăptuirea propunerilor privind crearea de zone
denuclearizate în nordul Europei; în Balcani și în alte
regiuni ale continentului european, pentru angajarea de
negocieri corespunzătoare ■ în aceste probleme.
S-au subliniat însemnătatea și necesitatea încheierii cît
mai grabnice a reuniunii de la Madrid cu rezultate pozi
tive, care să răspundă așteptărilor popoarelor europene
și să asigure convocarea Conferinței pentru măsuri de
întărire a încrederii, securității și pentru dezarmare în
Europa, continuitatea procesului multilateral început, la
Helsinki. Aceasta ar constitui o contribuție importantă la
afirmarea politicii de pace, destindere și colaborare.
Pentru realizarea de înțelegeri concrete pe_problemele
stringente din domeniul încetării cursei înarmărilor și al
însănătoșirii situației internaționale este necesar să se
depună toate eforturile, să se ducă tratative în spirit
pozitiv, de lucru, să se înfăptuiască măsuri de natură să
contribuie la crearea unei atmosfere favorabile pentru
progresul negocierilor și să nu se întreprindă acțiuni care
ar putea să complice aceste tratative.
Statele reprezentate la întîlnire reafirmă cu toată pu
terea că ele se pronunță împotrivq oricăror măsuri de
natură să ducă la extinderea sferei de acțiune a N.A.T.O,
sau la crearea de noi grupări militar-politice. In ce le
privește, ele declară că nu intenționează să extindă sfera
de acțiune a alianței lor și nu au în vedere să între
prindă nici un fel de măsuri în această direcție.
Pornind de la interesele păcii și securității lor, statele
participante la întilnire declară că în nici un caz nu vor

Timpul probabil pentru Intervalul cu
prins intre 29 Iunie, ora 21 — 2 Iulie,
ora 21. In țară : Vremea va fi In ge
neral instabilă, cu cerul temporar noros.
Vor cădea ploi locale, care vor avea
caracter de aversă însoțite de descărcări
electrice, mai frecvente in zonele de
deal șl de munte. Izolat, cantitățile de
apă vor depăși 20 litri pe metrul pătrat
în 24 de ore. Vîntul va sufla slab pînă

la moderat, cu Intensificări locale de
scurtă durată, Temperaturile minime
vor fi cuprinse Intre 9 și 19 grade, iar
cele maxime între 21 și 31 de grade, izo
lat mai ridicate în sudul țării. Izolat,
condiții de grindină.
In
București :
Vremea va fi ușor instabilă, cu cerul
schimbător. Averse de ploaie și des
cărcări electrice se vor produce îndeo
sebi după-amiaza. Vîntul va sufla slab
pînă la moderat. Temperaturile minime
vor fi cuprinse între 12 și 15 grade, iar
cele maxime Intre 28 și 31 de grade.
(Otilla Diaconu, meteorolog de servi
ciu).

„PRESA NOASTRĂ"

• SPORT ® SPORT ® SPORT • SPORT • SPORT • SPORT
AZI, ÎN CADRUL „DACIADEI"

★

Marți a avut loc la București o
festivitate în cadrul căreia au fost
oferite diploma și distincția „Meri
tul pionieresc", precum și premii în
obiecte din partea Consiliului Națio
nal al Organizației Pionierilor, In
spectoratului general al Miliției,
Comandamentului trupelor de pom
pieri și Muzeului de istorie al Re
publicii Socialiste România unor
copii care s-au remarcat, în cursul
anului școlar recent încheiat, prin
fapte deosebite de cutezanță, cinste
și omenie. Astfel, au fost evidențiați numeroși pionieri din Întreaga
țară, care și-au îndeplinit exemplar
îndatoririle școlare și pionierești, au
salvat vieți omenești și bunuri ma
teriale, au sprijinit organele de mi
liție în depistarea și prinderea unor
infractori, au făcut importante des
coperiri arheologice, au ajutat cu
dăruire persoane în vîrstă, cinstind
o dată in pluș cravata roșie de pio
nier.
(Agerpres)

Ghidul candidatului la admiterea
în învățămîntul superior

A apărut revista

Duminică 3 iulie tragere excepțională Loto
în aceste zile continuă vînzarea biletelor pentru tragerea
excepțională Loto de duminică
3 iulie 1983, care oferă participanților șanse multiple de mari
succese. în cadrul a șapte ex
trageri cu un total de 66 numere
se vor atribui cîștiguri in auto
turisme „Dacia 1300“, importan
te sume de bani variabile și fixe
și excursii în R.D. Germană sau

publicil Socialiste România și Gu
vernul Republicii Socialiste Vietnam
pe anul 1983.

EDITURA POLITICA

Festivitatea de închidere a cursului postuniversitar
La Centrul demografic O.N.U. —
România (CEDOR) din București
a avut loc, marți, festivitatea de în
chidere a celui de-al VIII-lea curs
postuniversitar cu tema „Populația și
dezvoltarea social-economică", desti
nat cadrelor din țările în curs de dez
voltare.
Timp de 6 luni, economiști, socio
logi, statisticieni, planificatori, arhitecți, demografi, geografi, psihologi
din Algeria, Angola, Argentina, Be
nin, Camerun, Coasta de Fildeș, Con
go, Guineea, Maroc, Senegal, Viet
nam, Zair și România au studiat
multiplele aspecte ale problematicii
demografice cu care se confruntă lu
mea contemporană.
în alocuțiunile rostite cu acest pri
lej, Maria Groza, adjunct al minis
trului afacerilor externe, și Marcel Y.
Fabri, directorul CEDOR, au subli
niat importanța crescîndă a Centrului
demografic O.N.U. — România, rod
ai colaborării fructuoase dintre
România și Organizația Națiunilor
Unite in acțiunea de sprijinire a țări
lor în curs de dezvoltare, pentru li
chidarea fenomenului subdezvoltării.
Totodată, s-a subliniat contribuția
importantă pe care țara noastră o
are în desfășurarea în bune condiții
a activității CEDOR prin sprijinul
material și cadrele de specialiști puse
la dispoziția centrului, precum și
prin experiența sa de dezvoltare social-economică.
Luînd cuvîntul în numele cursanților, Slimane Benelhadj din Algeria

DECLARAȚIE COMUNĂ

Cronica

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU

iar eventualii pori se umplu.
Ambele materiale difuzează
unul intr-altul, devenind aproa
pe un monolit. Procedeul prezin
tă multiple avantaje : economi
citate, evitarea modificării ma
sei și a unor prelucrări mecani
ce ulterioare.

camdată In etapa experimentă
rii, un reactor pirolitic instalat
în apropierea orașului Ingolstadt
din R.F.G. poate trata anual
6 000 pînă la 8 000 tone deșeuri
urbane de material plastic.

® REVALORIFICAREA
DEȘEURILOR DE MASE
PLASTICE. Pornlnd de la

Specialiștii
japonezi au realizat o instalație
pentru prelucrarea plantelor
marine, peștilor și altor anima
le marine într-un concentrat bo
gat în vitamine, proteine și sub
stanțe minerale. Instalația are o
capacitate zilnică de 20 tone
concentrat de pește cu 85 la
sută conținut proteic. Preparatul
are gust de carne de vită și un
termen de garanție de șase luni,
fiind produs sub formă de gra
nulat de culoare alb-gălbuie.

piroliză — procedeu clasic de
descompunere termică — cerce
tători ai Universității din Ham
burg propun eliminarea deșeu
rilor de plastic prin încălzirea
lor la o temperatură care să fa
vorizeze disocierea hidrocarbu
rilor în constituenți — utiliza
bili la rîndul lor ca noi și pre
țioase materii prime. Aflat deo

• NOU
ALIMENTAR.

PRODUS

BULETIN RUTIER
Intormații de la Inspectoratul general al Miliției —
Direcția circulație
Cele mai frecvente abateri ale biAtenție, bicicliști !
cicliștilor au loc la schimbarea direc
ției de mers. Nesemnalizarea și neaBicicliștii constituie o prezentă
sigurarea prealabilă la această ma
tot mai numeroasă pe drumurile pu
nevră, urmate de apariția bruscă in
blice. Este și urmarea avantajelor
fata autovehiculelor care rulează din
pe care le prezintă acest vehicul pe
sens opus, constituie sursele celor
două roți pentru cei ce-1 folosesc.
mai multe accidente datorate biciMultiplele avantaje se pot transfor
cliștilor.
ma însă în mari neplăceri dacă de
Drumul public oferă condiții si
plasarea pe arterele rutiere nu se
gure de deplasare tuturor categorii
desfășoară în spiritul normelor de
lor
de participant! la trafic. Cu con
circulație și de conduită preventivă.
Din păcate, situația zilnică a acci
diția ca toți să cunoască și să resdentelor de circulație oferă destule
pecte obîigațiile ce le revin in caliexemple în acest sens. Cu toate că
tatea pe care o au în circulație.
multe dintre șosele au acostamente
largi sau poteci laterale ce permit
Atenție, pietoni I
bicicliștilor o deplasare în siguranță,
unii dintre aceștia pedalează aproape
Statistica
accidentelor rutiere, în
de mijlocul drumurilor, punînd în
special a celor cu urmări grave, re
pericol siguranța circulației. Același
levă că multe dintre acestea se pe
pericol îl prezintă și deplasările în
trec din vina pietonilor, a acelora
afara localităților pe timp de noapte,
care ignoră regulile elementare re
cînd bicicleta nu este echipată cu
feritoare la traversarea străzii. Foar
mijloacele de semnalizare adecvate.
te frecvente au devenit. în ultima
Cu cîteva zile în urmă, în comuna
vreme, accidentele datorate traver
Tălmaciu. județul Sibiu, a avut loc
sării prin fața sau prin spatele mij
un eveniment rutier grav ; Andrei
loacelor de transport în comun opri
Viorel se deplasa cu bicicleta pe un
te în stații. Două eleve de la Liceul
drum din localitate. Pe bicicletă
industrial nr. 6 din Cluj-Napoca,
transporta. In, pofida prevederilor
vrind să treacă strada printre două
legii care interzic această practică,
autobuze oprite, au fost lovite de
pe soția sa. Ajungind la intersecția
un autoturism. Alteori, graba celor
cu un drum național, nu numai că nu
angajați în astfel de traversări ii
s-a conformat indicatorului de pier
face să uite de prudență, lovindu-se
dere a priorității, dar chiar s-a an
ei înșiși de părțile laterale ale auto
gajat in depășirea unui autocamion
vehiculelor care circulă prin acel
care oprise pentru a da întîietate
loc. Nu este mai puțin adevărat că
vehiculelor ce rulau pe drumul prin
automobiliștii pot preveni o mare
cipal. Biciclistul, în timp ce executa
parte din accidentele datorate pieto
dublarea autovehiculului respectiv,
nilor pri.ntr-o atenție mereu sporită
s-a dezechilibrat, fiind accidentat
și prin adaptarea permanentă a vi
mortal, iar soția lui a suferit vătă
mări corporale.
tezei la condițiile de drum.

cinema
• Revanșa i BUCUREȘTI (15 «1 54) —
9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15, FERO
VIAR (50 51 40) — 9: 11,15; 13,30; 15,45;
18; 20,15.
• Cuibul Salamandrelor : CENTRAL
(14 12 24) — 9: 11,15; 13,30; 15,45; 18: 20.
• Program de desene animate : DOI
îNA
jo ooj
NA țio
(16 .35
38) —
— v,
9; iu,*;);
10,45; 12,15.
• Vrăjitorul din O>
Ol : DOINA (16 35 38)
— 13,45; 17,45.
• Pintea : DOINA (16 35 38) — 1S.SO;
19.30, DACIA (50 35 94)
—
I; 11,15.;
13,30; 15,45; 18; 20.
• Viraj periculos t BUZEȘTI (50 43 53)
— 15,30; 17,45; 20.
• Sflrșitul nopții î LIRA (317171) —
16; 18,15; 20,30.
© Anna celor 1 000 de rile : COSMOS
(27 54 95) — 9,30; 12; 16; 19.
• Mult mal de preț e iubirea j FE
RENTARI (80 49 85) — 15,30; 17,30;
19.30.
O Tatăl reginei : PACEA (W 30 85) —
15,30; 17,30.
• Omul si umbra s PACEA (60 30 85)
— 19,30.
I
• Brigada dlvertio în alertă : MUNCA (21 50 97) — 15; 17,13; 19,30.

Amestecat cu apă, produsul tșl
mărește volumul de cinci ori.

© DINȚII DE LAPTE
TREBUIE TRATAȚI ? DuPă
părerea unor cunoscuți stoma
tologi italieni, răspunsul la această întrebare nu poate fi decît afirmativ. Cercetările efec
tuate au demonstrat că persoa
nele care sînt obligate să re
curgă la proteze dentare au
avut, in cea mai mare parte din
cazuri, dinții bolnavi cînd erau
copii. în acea perioadă părinții
nu s-au gîndit să recurgă la ser
viciile dentistului, gîndindu-sa

• Martorul de pe „Cap Arcona“ :
PROGRESUL (23 94 10) — 16; 18; 28.
• Incredibilele aventuri ale unor ita
lieni ta Rusia : SCALA (11 03 72) —
9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15, FAVO
RIT (45 31 70) — 9; 11,15; 13,30; 15,45;
18; 20,15. MODERN (23 71 01) — 9; 11,15;
13,30; 15,45; 18; 20,15, la grădină — 21.
• Dragostea mea eu Jakub : UNION
(13 49 04) — 9,30; 11,30; 13,30; 15,45;
18; 20.
• Descendență directă : TIMPURI
NOI (15 6110) — 9; 11; 13,15; 15,30;
17,45; 20.
• Fata care vinde flori : GRIVIȚA
(17 08 58) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20.15.
• Vraciul : DRUMUL SĂRII (31 28 13)
— 15; 17,30; 20, POPULAR (35 15 17)
— 10; 13; 16; 19.
• Șatra : GIULEȘTI (17 55 46) — 13,30:
15,45; 18; 20,15, AURORA (35 04 66) —
9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.
• Dosarul „Lina de aur“ : FLACĂRA
(20 33 40) — 15,30; 17,30 19,30.
• Adio, dar rămta cu tine PATRIA
(11 86 25) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20.15, GLORIA (47 46 75) • • 9; 11,15;
13,30; 15,45; 18; 20,15.
• Cel trei mușchetari : LUCEAFARUL (15 87 67) — 9; 11,15: 13,30; 16,45;
18; 20.
• Un comando pentru apa grea :
STUDIO (50 53 15 — 10; 13; 16; 19.

că oricum „dinții de lapte vor
cădea de la sine". în realitate,
în locul dintelui de lapte bolnav
și netratat a crescut un dinte
cu defecte. Tocmai de aceea,
susține prof. Franco Poggio,
dinții de lapte trebuie tratați.
Părinții trebuie să aibă în per
manență în vedere faptul că
tratînd un dinte de lapte cariat
se evită eventualele infecții care
pot da naștere unor îmbolnăviri
dintre cele mai serioase ale or
ganismului.

• FABULĂ ADEVĂ
RATĂ. Toată lumea știe că
atunci cfnd este atacată, șopirla

admite supremația militară asupra lor. Ele se pronunță cu
hotărire pentru asigurarea echilibrului de forțe la nivelul
cel mai scăzut. In legătură cu aceasta, ele rețin atenția
asupra pozițiilor declarate de către organele lor supreme
de stat în această problemă.
Ele reafirmă, de asemenea, poziția lor de principiu,
potrivit căreia realitățile teritorial-politice din Europa de
azi sint de nezdruncinat.
Statele reprezentate la întilnire sint ferm convinse că
pacea nu poate fi consolidată pe calea cursei înarmări
lor. Ele sînt adversare consecvente ale intensificării aces
teia. Numai limitarea, reducerea și distrugerea armamen
telor, numai măsuri care să ducă la dezarmarea generală
și totală, sub un strict control internațional, pot aduce
omenirii o pace sigură și trainică.
în actul final de la Helsinki, treizeci și cinci de state
participante la Conferința pentru securitate și cooperare
in Europa și-au asumat în mod solemn obligația de a
face ca destinderea să fie un proces atît continuu, cit
și din ce în ce mai viabil și cuprinzător, cu caracter uni
versal. Ele au declarat în mod unanim dorința lor de a
dezvolta relații mai bune și mai strînse între ele în toate
domeniile, astfel încît să se depășească confruntarea, da
torată naturii relațiilor lor din trecut, și de a ajunge la o
mai bună înțelegere reciprocă.
Călăuzite de spiritul și litera acestor înalte obligați1,
statele participante la întîlnire vor dezvolta și în viitor
relațiile cu alte state, pe baza coexistenței pașnice. Ele
cheamă țările europene să facă totul pentru înlăturarea
pericolului nuclear în Europa, pentru transformarea Euro
pei într-un continent al păcii, liber de armele nucleare,
atît cu rază medie de acțiune, cit și tactice, într-un con
tinent în care toate statele să conlucreze pe bază de
deplină egalitate și respect reciproc, în interesul progre
sului și bunăstării popoarelor lor, al liniștii, înțelegerii și
securității în Europa și în întreaga lume.
Ele șe adresează țărilor membre ale Alianței Atlanticu
lui de Nord, tuturor țărilor lumii cu chemarea insistentă
de a evalua lucid și obiectiv tendințele periculoase ale
evoluției actuale a relațiilor internaționale și de a trage
concluzii raționale, corespunzător intereselor fundamentale
ale omenirii.
Ele declară că sînt gata să-și unească eforturile lor cu
eforturile tuturor țărilor, indiferent de sistemele lor socialpolitice, cu toți cei care se pronunță pentru întărirea păcii
și securității internaționale, în scopul înfăptuirii unor ac
țiuni practice, capabile să preîntîmpine o situație și mai
rea. Pentru aceasta nu trebuie scăpat momentul.

COTIDIAN.
relatări ale reporterilor și corespondenților „Scînteii“
M Informatica a cunoscut în ulti
mii ani o largă dezvoltare în jude
țul Brașov, unitățile economice, ști
ințifice și sociale fiind dotate cu
tehnică de calcul.
S Cooperația meșteșugărească
din județul Suceava a înființat in
acest an incă 12 unități de produc
ție. Totodată, au fost introduse in
fabricație 185 noi modele și pro
duse în ramurile confecții-tricotaje,
încălțăminte, articole de artizanat,
jucării, împletituri, mic mobilier.
E Locuitorii din satul Breazu, ju
dețul lași, iși construiesc cu fon
duri proprii și prin muncă patriotică
o conductă de aducțiune a apei
potabile... la robinet.
H Atelierul de creație al între
prinderii de pielărie și încălțăminte
„Partizanul" din Bacău a realizat
anul acesta peste 140 de modele
noi de încălțăminte destinate co
merțului intern și exportului. O altă
colecție cuprinzind 100 de modele
se află în lucru și va fi pusă în
operă pînă la finele acestui an.
£5 Nu de mult, în orașul Jibou
a fost dată în funcțiune o nouă și
modernă stație PECO. O altă sta
ție PECO va fi dată în folosință în
comuna lleanda, la jumătatea dru
mului național Cluj-Napoca - Baia
Mare.
0 Un însemnat volum de muncă
patriotică prestează în aceste zile
harnicii locuitori ai satului Livada
(comuna Nojorid), județul Bihor.
Printre altele, ei participă la ame
najarea unui ștrand care va utiliza
o parte din debitul unui izvor geotermal captat in vecinătatea locali
tății. Din aceeași sursă se vor în
călzi o seră de flori, precum și
blocurile de locuințe și instituțiile din
^centrul așezării.

• Mașina timpului: CAPITOL (18 2S 17)
— 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20, la gră
dină — 21.
• Madona păglnă :
COTROCENI
(49 48 48) — 15; 17,15; 19,30.
• împușcat In «pate : VIITORUL
(11 48 03) — 15,30; 17,30; 19,30, FERO
VIAR (50 51 40)
la grădină — 21.
® Aventură In Arabia : VICTORIA
(16 28 79) — 9,30; 11,30; 13,30; 15,45; 18;
20. MIORIȚA (14 27 14) — 9; 11,15; 13,30;
15,45; 18; 20,15.
® Un american la Paris : MELODIA
(12 06 88) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20,15, CULTURAL (83 50 13) — 9; 11,45;
14,30; 17,15; 20.
® Iubire fără soare : VOLGA (79 71 26)
— 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15, SALA
MICA A PALATULUI — 17,15; 20,
ARTA (213186) — 9; 11; 13,15; 15,30;
17,45; 20, Ia grădină — 21.
® Solitarul de la Portul Humboldt șl
Mister Majestic : PALATUL SPORTU
RILOR ȘI CULTURII (75 40 40) — 18,
@ Aleargă după mine ca să te prind :
GRĂDINA FESTIVAL (15 63 84) — 21.
® Marele șarpe : GRĂDINA GLORIA
(47 46 75) — 21.
© Polițistul ghinionist l GRADINA
LIRA (31 71 71) — 20,45.
® I se spunea Buldozerul : GRĂDI
NA LUCEAFĂRUL (15 87 67) — 21.
ffi Micul Lord : GRADINA PARC HO
TEL (17 08 58) — 21,15.

face totul pentru a scăpa, pu
țind chiar să-și lase pradă duș
manului propria coadă. Deși îi
asigură libertatea, pierderea co
zii îi afectează însă „statutul so
cial" in cadrul grupului și îi
face astfel existența mai difici
lă. Doi cercetători americani,
Stanley Fux și Margaret Rostker, de la Universitatea din
Oklahoma, au studiat efectele
pierderii cozii in rîndul șopîrlelor din deșert, ajungind la con
cluzia că acestea își pierd pozi
ția dominantă pe care au avut-o
înainte în cadrul grupului și de
vin subordonate celor pe care
ele le conduceau înainte. Este
vorba însă de o situație tran
zitorie, odată cu creșterea im
portantului apendice șopirla pu
țind să recucerească terenul
pierdut In cadrul grupului său.

B In magazinele de desfacere ale
cooperației meșteșugărești din jude
țul Teleorman au apărut, în ultima
vreme, numeroase articole noi de
uz casnic și gospodăresc, bunuri
de consum, încălțăminte șl artizanat,
realizate din materiale recuperabile
și refolosibile.
B O adresă utilă pentru automobiliști : în orașul Tg. Ocna a fost
construită și dată în folosință ' o
stație modernă pentru întreținerea
și repararea mașinilor. Înzestrată cu
aparatură de înaltă tehnicitate și
dispunînd de personal calificat,
noua unitate asigură executarea
unor operațiuni de testare și revizie
a motoarelor, remedieri, lucrări de
tinichigerie și vopsitorie auto.
■ Valoarea pieselor de schimb
asimilate în ultima perioadă de siderurgiștii din Oțelul Roșu, prin
efort propriu sau în colaborare cu
alte întreprinderi din țară, se ridică
la 13 milioane lei.
■ in orașul Dumbrăveni, Județul
Sibiu, care în ultimii ani cunoaște
o importantă dezvoltare economicosociaiă, a fost dat în folosință un
modern complex comercial cuprinzînd un magazin alimentar cu au
toservire, o librărie-papetărie, sec
toare cu articole de menaj și de
uz casnic, articole electrice și electronice, mercerie, confecții, trico
taje și încălțăminte, precum și un
restaurant.
B Pe cea mai importantă plat
formă de producție din Cluj-Napo
ca a Uniunii județene a coopera
tivelor meșteșugărești Cluj a fost
pusă în funcțiune o instalație de
utilizare a energiei solare compu
să din 120 panouri solare. Ea este
menită să asigure apa caldă me
najeră celor 4 unități din această
zonă.

• O floare jl doi grădinari t PALA
TUL SPORTURILOR ȘI CULTURII (la
ARENELE ROMANE) — 20,45.

teatre
• Filarmonica
„George
Enescu"
(15 68 75, sala Studio) :
Recital
do
contrabas. Dorin Marc.
plan :
La
Doina Prodan — 18.
0 Opera Română (13 18 57) : Căsătoria secretă — 18.
® Teatrul Mic (14 70 81) : Fluturi,
fluturi — 19,30 (la Sala Palatului)
r..________ __:
Maestrul șl Margareta — 18.30.
© Teatrul Foarte Mic (14 09 05) : Stop
pe autostradă — 20.
O Teatrul Gluleștl (sala Majestic,
14 72 34) : Anunț Ia mica publicitate
— 19,30.
O Teatrul satlrlc-muzlcal „C. Tănase”
(grădina Boema, 15 56 78) : Fotbal la
Boema — 19,30; (sala Savoy) : Va
canță la București — 19,30.
® Ansamblul
„Rapsodia
română”
(13 13 00) : La izvor do dor șl etatea
— 18,30.
® A.R.I.A. (13 53 75, la Teatrul de vară
„23 August") : Concert vocal-lnstrumental de muzică rock susținut de
formația „Prinzlp" — R.D.G. — 19.

® LOCUITORI
DIN
EPOCA GLACIARĂ. Intr-o peșteră din insula Tasma
nia (sud-estul Australiei) a
fost făcută o importantă desco
perire arheologică. In acest loc
a locuit către sfîrșitul erei gla
ciare o comunitate de vînători.
Este vorba probabil de strămoșii
băștinașilor tasmani, care tră
iau în condițiile epocii de piatră,
cînd au fost descoperiți de na
vigatorii europeni și care au su
praviețuit pînă în secolul tre
cut. Uneltele de piatră, oasele
arse de animale și bucățile de
lemn carbonizat au fost supuse
măsurătorilor cu radiocarbon, în
urma cărora s-a stabilit că ele
datează de prin anii 18 000—
14 000 î.e.n. Conform acestor da
te și a altora obținute pe baza

descoperirii, cercetătorii au ajuns la concluzia că la sfirșitul
erei glaciale insula Tasmania
constituia o parte a continentu
lui autohton.

• CONFIRMAREA UNEI IPOTEZE ARHEO
LOGICE. în regiunea Transcarpaților ucrainieni a fost des
coperită fosila unui pește din
specia tonilor, necunoscută pînă
acum. Descoperirea a fost fă
cută intr-un strat de gresie la
800 de metri deasupra nivelului
mării. Peștele măsura 78 mm în
lungime, iar vîrsta lui a fost
estimată la 40 milioane de ani.
Descoperirea contribuie la întă
rirea ipotezei conform căreia
Carpații au fost cindva fundul
unei mări.

APELUL

Reprezentantul P.C.R. primit de secretarul general

Ia pace și viață, împotriva războiului nuclear
adoptat la Adunarea Mondială de la Praga
PRAGA 28 (Agerpres). — După cum s-a mai
anunțat, la încheierea Adunării Mondiale pentru
pace și viață, împotriva războiului nuclear, desfășu
rată la Praga, la care a participat și o delegație din
țara noastră, a fost adoptat un apel al cărui text îl
publicăm mai jos :
Omenirea a ajuns la o răscruce fatală a istoriei sale.
Un pas greșit, și lumea poate să fie împinsă în
prăpastia unui război nuclear.
In prezent, mai mult ca oricînd, cursa înarmărilor,
în primul rînd a celor nucleare, a căpătat un caracter
deosebit de amenințător. Toate tratativele cu privire
la limitarea și reducerea înarmărilor au fost de fapt
blocate. Sînt adoptate noi programe militare și se
eloborează noi tipuri de arme de exterminare în masă.
Se încearcă să se acrediteze ideea că folosirea armei
nucleare ar fi „admisibilă" și că este posibil să se
ducă un război nuclear „limitat" sau „prelungit".
Se menține o situație explozivă în diferite regiuni
ale lumii, în primul rînd în Orientul Mijlociu, America
Centrală, Bazinul Caraibilor, Africa de Sud, Asia de
Sud-est și în Extremul Orient. Se săvîrșesc acte agre
sive împotriva unor state suverane. Sînt provocate din
afară conflicte armate înțre diferite țări, care sînt o
piedică în calea năzuințelor legitime ale popoarelor
spre independența politică și economică, spre suve
ranitatea națională și integritatea teritorială, care
subminează cauza păcii în întreaga lume. Se lărgește
rețeaua bazelor militare de pe teritorii străine.
Un pericol deosebit de mare îl prezintă planurile de
amplasare a unor noi rachete nucleare în Europa
occidentală, destinate primei lovituri. înfăptuirea aces
tor planuri va spori mult primejdia ibzucnirii unui
conflict nuclear. Un asemena conflict nu se va limita
la continentul european, ci va duce la o catastrofă
mondială. Este absolut necesar să nu se admită amplasarea rachetelor în Europa, să se procedeze la
reducerea tuturor armamentelor nucleare de pe con
tinentul european și să se obțină lichidarea totală a
armelor nucleare din întreaga lume.
Extrem de neliniștiți de primejdia crescîndă a unui
război nuclear, conștienți de răspunderea noastră
pentru menținerea păcii, ne-am întrunit la Adunarea
Mondială „Pentru pace și viață, împotriva războiului
nuclear", între 21 și 26 iunie 1983, în capitala Ceho
slovaciei, Praga. Sintem cetățeni ai 132 țări din
întreaga lume, oameni de diferite rase, naționalități,
concepții filozofice, convingeri religioase și politice.

Reprezentăm 1 843 de organizații naționale, sindicate,
mișcări pentru pace, mișcări ale femeilor, tineretului și
studenților, partide politice și uniuni bisericești, 108
organizații neguvernamentale internaționale. La adu
nare au participat, de asemenea, reprezentanți a 11
organizații interguvernamentale.

DECLARĂM :
Pregătirea unui război nuclear reprezintă cea mai
gravă crimă împotriva omenirii. Dar războiul nu este
inevitabil. Nu este încă prea tirziu să se prevină o
catastrofă nucleară. Salvarea se află în mîinile popoa
relor, ale fiecărui bărbat și femeie care în comun se
pronunță cu hotărîre pentru cauza păcii.
Mișcarea de masă pentru pace este o forță im
portantă, unul din factorii determinanți ai situației
internaționale, capabili să influențeze politica practică
a guvernelor în opera de menținere a păcii.
Forța acestei vaste și diversificate mișcări pentru
pace rezidă în capacitatea ei de a acționa strîns unită.
Sîntem ferm convinși că oricare ar fi deosebirile dintre
noi în legătură cu anumite probleme, nimic nu trebuie
să ne divizeze în fața obiectivului nostru comun salvarea păcii și a vieții, preîntîmpinarea unui război
nuclear.

NE ADRESAM TUTUROR OAMENILOR :
Să nu admitem ca anul 1983 să devină începutul
unei noi spirale mortale a cursei înarmărilor și inten
sificării în continuare a confruntării.
Să ne concentrăm toate forțele pentru realizarea
celor mai urgente cereri ale tuturor popoarelor lumii :
• Nu, noilor rachete în Europa !
• Da, tratativelor eficiente în vederea reducerii
tuturor tipurilor de arme nucleare în Europa I
• înghețarea imediată a tuturor arsenalelor nu
cleare I
® Nu, armei nucleare în Vest șl Est, In Întreaga
lume I
• Să se oprească cursa înarmărilor - atît nucleare,
cît și clasice.
® Da, zonelor denuclearizate I
® Pentru dezarmare generală șl totală I
© Tratative politice pașnice, Și nu confruntare
militară I
• Bogățiile lumii să fie puse în slujba păcii și
vieții I
• Pace, libertate, Independență și prosperitate
tuturor popoarelor I

Să se pună capăt înarmărilor
nucleare, să fie asigurată pacea Ist
JJ

nucleare cu rază medie de acțiune
pe teritoriul Europei.

SUEDIA : Demonstrație
împotriva pericolului
unui război nuclear

VIENA 28 (Agerpres). — în ca
drul unei conferințe de presă, can
celarul federal al Austriei, Fred
Sinowatz, a subliniat necesitatea
unei mai mari contribuții a țărilor
mici în vederea asigurării păcii
internaționale și a dezarmării.
Austria, ca stat neutru, a precizat
vorbitorul, s-a pronunțat cu con
secvență pentru dezarmare. El a
menționat că Partidul Socialist din
Austria va elabora un document cu
principiile politicii sale vizînd asi
gurarea păcii generale. Totodată,
Fred Sinowatz a relevat ca un
fapt deosebit de important parti
ciparea activă a tineretului aus
triac la mișcarea împotriva unui
război nuclear, pentru dezarmare.

STOCKHOLM 28 (Agerpres). —
La Stockholm a avut loc o mare
demonstrație împotriva pericolului
de război nuclear, împotriva am
plasării de noi arme nucleare cu
rază medie de acțiune în Europa
și pentru distrugerea celor existen
te, pentru dezarmare, destindere și
pace.
La mitingul care a avut loc cu
acest prilej, vorbitorii au arătat că
este imperios necesar să se intensifice eforturile pentru adoptarea
unor măsuri practice de sporire a
încrederii și de dezarmare, care să
contribuie la diminuarea și elimi
narea pericolului de război.

CANADA : Localități
declarate
„zone denuclearizate"

„Nu, noilor rachete!"
VIENA 28 (Agerpres). — In ora
șul Gmunden din Austria a avut
loc un marș al păcii la care au
participat membri ai unor organi
zații de tineret, studenți și femei.
Participanții purtau lozinci, chemînd la intensificarea luptei pentru
pace și dezarmare, împotriva pe
ricolului unui război nuclear. După
marș, relatează agenția T.A.S.S., a
avut loc un miting în cadrul că
ruia vorbitorii s-au pronunțat îm^potriva amplasării unor noi rachete

OTTAWA 28 (Agerpres). — Con
siliul municipal din Brantford (On
tario) a adoptat o rezoluție prin
care localitatea este proclamată
zonă denuclearizată, relatează agen
ția T.A.S.S. Rezoluția cuprinde, de
asemenea, un apel către toate mu
nicipalitățile canadiene de a inter
zice producția, transportul sau de
pozitarea de arme nucleare pe te
ritoriile lor.
.

„DEPĂȘIREA CRIZEI PRESUPUNE
REVITAIIZAREA ECONOMIILOR
ȚĂRILOR IN CURS
DE DEZVOLTARE"
Declarațiile președintelui
Băncii Mondiale
WASHINGTON 28 (Agerpres). —
„O redresare economică sigură în
Statele Unite și în alte țări bogate
depinde de redresarea economică a
țărilor sărace, în care veniturile ma
nifestă o tendință de declin în ulti
ma perioadă", a declarat președin
tele Băncii Mondiale, A. W. Claușen.
Stagnarea economică în țările în curs
de dezvoltare — a spus el — deter
mină aceste state să-și reducă im
porturile din celelalte țări ale lumii,
și aceasta afectează redresarea eco
nomiilor statelor industrializate. Eco
nomiile din țările dezvoltate nu pot
ajunge la o redresare puternică și
susținută pînă cînd economiile țări
lor în- curs de dezvoltare nu vor fi
revitalizate. A. W. Clausen a arătat
— într-un discurs rostit în fața, mem
brilor Comisiei americane pentru
securitate și asistență economică —
că venitul mediu al locuitorilor din
țările sărace, care a crescut ușor în
deceniul trecut, a scăzut în anii 1981
și 1982. Rata acestui declin s-a dublat
în țările sărace din Africa, în timp
ce în America Latină scăderea a fost
de 2 la sută pe an. Clausen a arătat
că Banca Mondială intenționează să
sporească începînd cu 1985 volu
mul împrumuturilor acordate țărilor
sărace cu circa 5 procente pe an.
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Anual, în lume mor de foame
peste 40 milioane de persoane
— s-a relevat la sesiunea Consiliului Mondial al Alimentației
în fața comunității internaționale
NAȚIUNILE UNITE 28 (Agerpres).
stă sarcina nobilă și importantă de
— La sediul din New York al Na
a obține ca pînă în anul 2000 ță
țiunilor Unite s-au deschis lucrări
rile în curs de dezvoltare să-și sa
le sesiunii anuale, la nivel minis
tisfacă din producție proprie nece
terial, a Consiliului Mondial al Asarul de alimente — a declarat
limentației, organism din care fac
Javier
Perez de Cuellar, secretarul
parte 36 de țări membre ale O.N.U.
general al O.N.U., în mesajul adre
în discursul rostit cu acest pri
sat participanților la sesiunea alej, Jean Rippert, director general
nuală a Consiliului Mondial al Aal dezvoltării și cooperării, a sub
limentației, transmite agenția T.A.S.S.
liniat urgența măsurilor privind
După ce se arată că anual în lume
creșterea producției alimentare în
mor de foame peste 40 milioane per
statele în curs de dezvoltare, în
soane, dintre care jumătate sînt co
special în țările din Africa, trans
pii, în mesaj se subliniază că este
mite agenția France Presse.
necesar să fie. adoptate măsuri din
La rîndul său, președintele con
tre cele mai urgente pentru a se
siliului, Francisco Merino Rabago
evita înrăutățirea situației în dome
(Mexic), al cărui mandat s-a înche
niul alimentar.
iat, a criticat „caracterul rigid" al
Din cuvîntările rostite în cursul .
actualului sistem economic interna
sesiunii reiese că țările în curs de
țional cu efecte dramatice asupra ță
dezvoltare nu intenționează să se
rilor în curs de dezvoltare. El a deîmpace cu politica de dictat în re
plîns încetineala cu care instituțiile
lațiile economice internaționale, cer
financiare furnizează resurse țărilor
cu insistență instaurarea unor rela
în curs de dezvoltare în vederea ații economice și comerciale bazate
plicării proiectelor lor în sfera agri
pe egalitatea în drepturi.
culturii.

Evenimentele din America Centrală
© Noi violări ale teritoriului nicaraguan © Luptele din Salvador
operează plecînd de Ia baze instala
MANAGUA 28 (Agerpres). —
te în Honduras, menționează comu
Agenția France Presse anunță că, po
nicatul citat de France Presse.
trivit unui comunicat dat publicității
Ia Managua de Ministerul Relațiilor
SAN SALVADOR 28 (Agerpres). —
Externe al Nicaraguei, unități. spe
Potrivit informațiilor transmise din
ciale ale armatei honduriene și gru
Salvador de agențiile internaționale
puri de mercenari somoziști au violat
de presă, se înregistrează lupte în
de mai multe ori teritoriul nicara
departamentele Morazan și San Mi
guan, ■ în regiunea Teotecacinte, în
guel, unde forțele insurgente dețin
departamentul Nueva Segovia, pentru
de mai multe săptămîni anumite
a demina anumite sectoare ale liniei
zone. în aceste zone au fost deja in
de apărare a armatei sandiniste.
stalate autorități locale insurgente,
Forțele antisandiniste sînt deosebit
care coordonează întreaga activitate
social-economică și politică locală.
de active în această regiune, , unde

Poziția alianței politice „Multipartidaria"
față de situația din Chile

boiului atomic. Departe de a fl date
uitării, imaginile zguduitoare ale
bombardamentelor suferite de cele
două orașe-martir Hiroshima și Nagasaki se constituie într-un amplu
și permanent avertisment.
Statisticile holocaustului nu s-au
Încheiat. La circa patru decenii, lo
cuitorii celor două orașe, sau urmașii
lor continuă să piară ca urmare a
bombelor atomice. în primele luni
căzuseră victime circa 200 000 per
soane. Potrivit unui studiu recent pu
blicat la Tokio, în 1950, totalul victi
melor se ridica la 340 000. Supravie
țuitorii suferă încă de numeroase

abolirea armelor nucleare, omenirea
poate fi ferită de un asemenea cataclism".
80 de milioane de japonezi și-au
pus semnătura pe Apelul pentru
abolirea armelor nucleare. Nu există
categorie profesională, partid politic
care să nu fi aderat la mișcarea pen
tru pace. Muncitori, țărani, elevi, studenți, cadre didactice, oameni de
știință, poeți, muzicieni, în cadrul
unei game largi de acțiuni, condamnă
acumularea unor noi și tot mai de
vastatoare arme și cer cu hotărîre
curmarea producerii acestora. Pe lo
zincile purtate de manifestant! se

AMPLE ACȚIUNI ALE MIȘCĂRII PENTRU PACE DIN JAPONIA
boli cauzate de căderile radioactive.
Leucemia este de șapte ori mai
frecventă în rîndurile acestora decît
In mod obișnuit, iar alte forme de
cancer de patru ori. Numai în peri
oada 9 august 1981 — 9 august 1982
alte 1 888 de persoane au încetat din
viață la Nagasaki ca urmare a unor
maladii provocate de iradiațiile de
acum 38 de ani.
în trecerea timpului s-au adunat
mii și mii de mărturii, au fost rea
lizate zguduitoare filme documenta
re, studii, rapoarte și alte documente,
între acestea, un loc de seamă îl de
ține publicația „SIOGAN" — „DE
CLARAȚII ALE MARTORILOR
OCULARI". Editată de 40 de oameni
de știință, scriitori și militant! în fa
voarea păcii, în rîndul cărora se află
și supraviețuitori ai bombardamente
lor din 1945, revista nota într-unul
din numere : „Cunoscînd primul gra
vele consecințe ale armelor atomice,
poporul japonez dorește să atragă
atenția întregii omeniri pentru a ac
ționa cît nu este prea tîrziu. Un
eventual conflict ar duce la un război
nuclear generalizat și, în consecință,
la distrugerea întregii civilizații
umane. Numai prin dezarmare, prin

poate citi „TRAGEDIA ORAȘELOR
HIROSHIMA ȘI NAGASAKI SA NU
SE MAI REPETE!", „ENERGIA NU
CLEARA SA SERVEASCĂ NUMAI
TELURILOR PAȘNICE!", „IN NU
MELE VIITORULUI COPIILOR
NOȘTRI, AL TUTUROR — SA NE
UNIM PENTRU PACE!", „SA SPU
NEM OAMENILOR ADEVĂRUL ASUPRA URMĂRILOR UNUI RĂZ
BOI NUCLEAR!". Cel mai folosit
cuvînt în campaniile antirăzboinice
care se întind în toată țara este
HAGETSU — scoaterea în afara legii
a armamentelor nucleare.
Manifestînd îngrijorare față de an
gajarea guvernului de la Tokio la
politica promovată de N.A.T.O. în
domeniul înarmărilor, așa cum a re
ieșit la recenta întîlnire la nivel
înalt de la Williamsburg, față de
sporirea cheltuielilor bugetare cu
destinație militară și reducerea alo
cațiilor pentru nevoi sociale, învățămînt, locuri de muncă, largi pături
ale populației nipone se opun acestor
tendințe, cer să se respecte angaja
mentul de a nu se accepta niciodată
armele atomice pe teritoriul național,
să se depună eforturi cît mai intense
pe plan național și internațional pen-

la acțiuni ferme de protest, care cu
prind tot mai ample sectoare ale
populației".
In comunicat, „Multipartidaria" res
pinge insinuarea autorităților militare
chiliene precum că acțiunile reven
dicative de amploare care au loc în
țară ar fi „de inspirație străină" sau
ele ar exprima doar poziția unei
singure forțe politice chiliene
Partidul Comunist — relatează agenția E.F.E.

SANTIAGO DE CHILE 28 (Ager
pres). — într-un comunicat dat pu
blicității la Santiago de Chile, cea
mai amplă alianță a forțelor politice
chiliene, „Multipartidaria" — din
care fac parte formațiuni politice de
stînga, de centru și dreapta, rela
tează agenția E.F.E. — 'se arată că
situația din Chile, care „se agravează
permanent, criza economică accentuîndu-se prin stagnarea activităților
productive, creșterea ratei șomajului,
a inflației", „fac ca poporul să treacă

Noua componență a parlamentului
japonez
TOKIO 28 (Agerpres). — Victoria
în alegerile legislative parțiale orga
nizate duminică în Japonia a reve
nit Partidului liberal-democrat (de
guvernămînt), ai cărui candidați au
obținut 68 de mandate de senatori

,z.<

„Garanția unei reale securități o constituie dezarmarea
se
nu noi măsuri de înarmare
Se poate spune că un element ne
lipsit al peisajului politic nipon îl
constituie coloanele nesfîrșite ale
manifestanților pentru pace, împotri
va armelor atomice, care străbat ar
hipelagul de la un capăt la altul.
Chiar în aceste zile, sute de persoa
ne au fost prezente la o demonstra
ție de protest față de manevrele mi
litare americano-japoneze care s-au
desfășurat în Okinawa, cu participa
rea a circa 20 de nave americane. în
tre care portavionul „Midway", 250
de avioane și 30 000 soldați. „Japonia
— remarca publicația britanică
„ECONOMIST" — nu a cunoscut
sentimente antinucleare atît de pu
ternic^ de la începutul anilor ’50,
cind un grup de pescari niponi au
fost contaminați de căderile radio
active ale unei experiențe atomice
americane".
In fapt, despre mișcarea pentru
pace, împotriva amenințării nucleare
din Japonia se poate afirma că este
una din cele mai vechi, ea dispunînd
de o bogată experiență acumulată pe
parcursul a circa trei decenii. în ar
hipelagul nipon ființează de prin anii
'50 organizații pacifiste, numeroasele
și variatele acțiuni ale acestora înregistrînd, în ultimul timp, o intensi
ficare fără precedent în toate prefec
turile țării. Recent, cu prilejul con
gresului Comitetului de pace, desfă
șurat în orașul Kobe, a fost adoptat
programul de acțiune pe anul 1983.
In document sînt prevăzute o gamă
largă de manifestări, care au debu
tat cu un mare marș de 1 400 km,
programat să se încheie la 9 august,
la Nagasaki, printr-un miting de
masă. De asemenea, impresionanta
demonstrație desfășurată la începu
tul lunii trecute în parcul Yoyogi din
Tokio, cu participarea a 400 000 de
persoane, sub lozinca „PĂSTRAȚI
PACEA, ASIGURAȚI DREPTUL LA
VIAȚĂ ȘI LA MUNCĂ!", a făcut
parte din programul aprobat la Kobe.
Anvergura deosebită a împotrivirii
față de amenințarea unui nou război
își găsește temeiul în tragica expe
riență a poporului nipon, singurul
popor care a cunoscut ororile răz-

pune în favoarea soluționării pașni
ce, pe calea negocierilor, a situației
din Orientul Mijlociu, pentru pace
și înțelegere în lume.
Schimbul de mesaje a avut loc cu
prilejul întîlnirii dintre tovarășul
Victor Shem-tov și tovarășul Ion
Coman, membru al Comitetului Po
litic Executiv, secretar al C.C. al
P.C.R., care a reprezentat Partidul
Comunist Român la lucrările celui
de-al IX-lea Congres al Partidului
MAPAM.
Reprezentantul P.C.R. a avut, de
asemenea, convorbiri cu deputa
tul Dov Zakin, șeful fracțiunii
MAPAM din Knesseth (parlamentul
israelian), și cu Abraham Rozenkier,
șeful Secției relațiilor externe al
Partidului MAPAM.

TEL AVIV 28 (Agerpres). — Din
partea
tovarășului
Nicolae
Ceaușescu, secretar general al Parti
dului Comunist Român, a fost trans
mis tovarășului Victor Shem-tov,
secretar general al Partidului Mun
citoresc Unit din Israel (MAPAM),
un salut călduros, împreună cu urări
de sănătate și succes în activitatea
pe care o desfășoară în fruntea
partidului.
Mulțumind, tovarășul Victor Shemtov a rugat să se transmită tovară
șului Nicolae Ceaușescu sincere sa
lutări tovărășești, împreună cu cele
mai cordiale urări de sănătate și;
succese, în nobila activitate pe care
o desfășoară în fruntea partidului și
statului român, precum și admirația
deosebită și recunoștința pentru eforturile consecvente pe care le de-

ÎN FAȚA PRIMEJDIEI NUCLEARE - FORȚA UNITĂ A POPOARELOR
.....

SĂRBĂTOAREA

tru adoptarea unor măsuri urgente
de dezarmare. In toate adunările sau
marșurile, milioanele de participanți
insistă ca guvernul să folosească
toate mijloacele de care dispune pen
tru propagarea celor trei principii —
„a nu produce, a nu poseda și a nu
depozita arme nucleare". O mărturie
elocventă a influenței pe care miș
carea pentru pace din Japonia o
exercită în general asupra vieții so
ciale și politice din țară o reprezintă
adoptarea în Parlament, prin consen
sul tuturor deputaților, a unei rezo
luții prin care cheamă să se pună
capăt cursei armelor nucleare, să fie
interzis armamentul atomic. „Secu
ritatea popoarelor — se arată in re
zoluție — nu poate fi asigurată pe
calea acumulării continue de arma
mente. Omenirea trebuie salvată de
la distrugere !“.
An de an, la Nagasaki și Hiroshima
au loc conferințe internaționale pen
tru interzicerea armelor atomice.
Alături de zecile de mii de japonezi
— tineri și bătrîni, femei și copii,
supraviețuitori ai atacurilor nucleare
din 1945, sînt prezenți reprezentanți
ai mișcărilor pentru pace din nume
roase țări ale lumii. Intîlnirile de
acest gen sînt tot atîtea apeluri per
manente la rațiune în fața pericolu
lui ce planează asupra vieții, a civi
lizației umane. Acelorași aspirații li
se înscrie și chemarea adresată de
municipalitățile din Hiroshima și Na
gasaki, primăriilor a 72 de mari orașe
ale lumii, în care se subliniază că
astăzi este mai necesară decît ori
cînd în trecut acțiunea unită și soli
dară a tuturor popoarelor pentru a
curma evoluția spre o catastrofă.
Demonstrațiile, acțiunile, inițiati
vele și luările de poziție în favoarea
păcii, pentru dezarmare nucleară ce
au Ioc în Japonia se înscriu ca parte
componentă și inseparabilă a luptei
tuturor popoarelor pentru apărarea
păcii, a vieții, pentru ca tragedia de
la Hiroshima și Nagasaki să nu se
mai repete — nicicînd și niciunde.

din cele 126 puse în joc. P.L.D. își
consolidează astfel poziția în came
ra superioară a Dietei, unde deține
acum 137 de locuri, din totalul de
252.
Partidul Socialist a obținut în scru
tinul de duminică 22 mandate, avînd
44 în total. Urmează Komeito, căruia
i-au revenit 14 mandate, Partidul
Comunist Japonez — 6 mandate și
Partidul socialist-democratic — 6
mandate. P.C.J. realizează un spor
de două locuri față de cele puse în
joc, urmînd să dețină un total de 14
mandate în senat.
Observatorii politici remarcă fap
tul cu prezența în fața urnelor a
fost de numai 57 la sută din cei 84
milioane de alegători, constituind
astfel un record al absenteismului
electoral pentru camera superioară
a parlamentului nipon.

REPUBLICII

NAȚIONALĂ

SEYCHELLES

Excelenței Sale
Domnului FRANCE ALBERT RENE
Președintele Republicii Seychelles
— VICTORIA — MAHE —
Cea de-a Vil-a aniversare a proclamării independenței de stat a țării
dumneavoastră îmi oferă prilejul de a vă adresa calde felicitări, împreună
cu cele mai bune urări de sănătate și fericire personală, de pace, progres și
prosperitate pentru poporul Republicii Seychelles. îmi exprim convingerea
că raporturile de prietenie și colaborare dintre țările și popoarele noastre
se vor dezvolta tot mai mult.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele
Republicii Socialiste România

Republica Seychel
les, arhipelagul din
Oceanul Indian, care
grupează aproape o
sută' de mici insule,
sărbătorește astăzi un
moment important al
istoriei sale naționale:
împlinirea a șapte ani
de. la proclamarea in
dependenței țării. Acest act intervenit
după mai bine de 166
de ani de dominație
colonială, a reprezen
tat încununarea luptei
poporului din această
țară pentru neatîrnare, exprimînd hotărîrea sa de a-și edifi
ca viața în conformi
tate cu interesele sale
de progres și prospe
ritate.
îndelungata
peri
oadă de dominație co
lonială și-a pus am
prenta asupra dezvol
tării economico-sociale a țării, economia
tinerei republici bazîndu-se în principal

pe sectorul serviciilor,
al comerțului și turis
mului. Agricultura ar
hipelagului, cu toate
că reprezintă ocupația
de bază a locuitorilor,
nu contribuie decît în
proporție de 20 la sută
la venitul național.
Tocmai de aceea, pri
mul plan de dezvolta
re economico-socială
a țării prevede inves
tiții în valoare de
peste 2 000 de milioa
ne de rupii, dintre
care o bună parte sînt
destinate proiectelor
economice ce se vor
realiza în Mahe, prin
cipala insulă a arhi
pelagului, punerii în
valoare a resurselor
naturale existente și
construirii mai multor
obiective industriale.
Printre proiectele vi
itoare se află con
struirea unui mare
combinat de prelu
crare a peștelui, o
serie de centrale elec-

trice, extinderea ca
pacităților de trafic
ale aeroportului in
ternațional din capi
tală, dezvoltarea re
țelei de transporturi
și telecomunicații. Se
preconizează, de ase
menea, o serie de
măsuri economice care
vizează
dezvoltarea
turismului, care in
ultimii ani a contri
buit în proporție de
50 la sută la realizarea
venitului național.
în spiritul politicii
sale de prietenie și
solidaritate cu statele
care au pășit pe calea
dezvoltării de sine
stătătoare, România a
stabilit relații diplo
matice cu Republica
Seychelles, și acțio
nează pentru extin
derea legăturilor de.
colaborare, corespun
zător intereselor re
ciproce, ale cauzei pă
cii și colaborării in
ternaționale.

Rezultatele definitive ale alegerilor
legislative din Italia
ROMA 28 (Agerpres). — în alege
rile legislative din Italia, desfășura
te duminică și luni, principalele
partide au obținut următoarele re
zultate : în scrutinul pentru Camera
Deputaților, Partidul Democrat-Creștin a realizat 32,9 la sută (225 man
date), Partidul Comunist — 29,9 la
sută din voturi (198 mandate), Parti
dul Socialist — 11,4 la sută (73 man
date), Partidul Republican — 5,1 la
sută (29 mandate), Partidul Socia
list-Democratic — 4,1 la sută (23
mandate) ; în scrutinul pentru Senat
P.D.C. a dobîndit — 32,4 la sută din
voturi (120 mandate) ; P.C.I. — 30,8
la sută (107 mandate), P.S.I. — 11,4
la sută (38 mandate) ; P.R. — 4,7 la
sută (10 mandate), ,P.S.D. — 3,8 la
sută (8 mandate).
Constatînd reculul important — de

încheierea Congresului

Partidului African
al Independenței din

Republica Capului Verde
Aristides Pereira a fost reales
secretar general al partidului
PRAIA 28 (Agerpres). — La Praia
s-au încheiat lucrările celui de-al
II-lea Congres al Partidului African
al Independenței din Republica
Capului Verde (P.A.I.C.V.), infor
mează agențiile T.A.S.S. și Prensa
Latina. Delegații au aprobat rapor
tul de activitate prezentat congresu
lui de secretarul general al
P.A.I.C.V., președintele țării, Aristi
des Pereira. Totodată, au fost adop
tate noul statut și programul parti
dului, alte documente vizînd impul
sionarea dezvoltării economice, socia
le și culturale a țării.
Congresul a ales noile organe de
conducere ale partidului. In funcția
de secretar general al P.A.I.C.V. a
fost reales Aristides Pereira, iar in
funcția de secretar general adjunct
— Pedro Pires.

aproape 6 procente — suferit de
P.D.C. față de alegerile din 1979,
presa italiană releva marți „surpri
za" provocată de pierderile P.D.C.,
al cărui număr de mandate scade, în
urma scrutinului, de la 262 la 225 în
Camera Deputaților, și de la 138 la
120, în Senat. Se evidențiază, pe de
altă parte, importanța „votului de
protest", care s-a exprimat printr-un
număr record de abțineri și buletine
albe (11,3 la sută din electorat, adică
circa 5 milioane alegători). „Corriere
della Sera" scrie : „Panorama echi
librelor interne italiene s-a schimbat
fără ca țara să devină mai guvernabilă ca înainte. De fapt, partidul
«purtător» al guvernului (P.D.C.) este
mai slab ca ieri, iar formula neocentristă (de coaliție guvernamenta
lă — n.n.) mai dificil de realizat".

PANMUNJON

Protest al R.P.D. Coreene
împotriva încălcării
acordului de armistițiu
PANMUNJON 28 (Agerpres). — în
cadrul ședinței Comisiei militare de
armistițiu din Coreea, desfășurată la
Panmunjon, reprezentantul părții
R.P.D. Coreene a denunțat acțiuni
le forțelor militare ale S.U.A. și Co
reei de Sud de introducere masivă
pe teritoriul sud-coreean și în zo
nele învecinate a noi armamente,
violări repetate ale spațiului aerian
al R.P.D. Coreene și alte moduri de
încălcare flagrantă a prevederilor acordului de armistițiu. Citind nu
meroase asemenea acte săvîrșite de
trupele americane și sud-coreene în
ultimul timp, vorbitorul a subliniat
pericolul pe care îl reprezintă ele
pentru pacea în Peninsula Coreea și
în regiune și a cerut părții ameri
cane să ia cît mai curînd posibil mă
suri menite să le pună capăt, întrucît asemenea acțiuni duc la spori
rea tensiunii — transmite agenția
A.C.T.C.

n

EXPOZIȚIA „ROMANIA TURISTICA ’83". In orașul Mihailovgrad din
R. P. Bulgaria s-a deschis expoziția „România turistică ’83“, acțiune ce
se înscrie in cadrul bunelor relații dintre organizațiile de turism din cele
două țări. La deschiderea expoziției au participat reprezentanți ai orga
nelor de partid și de stat locale, ai biroului județean de turism, ai mij
loacelor de informare in masă, un numeros public.
toacelor

țărilor membre ale organizației
memorandumul guvernului iorda
nian privind violările legii impo
zitelor asupra veniturilor comise
de autoritățile israeliene de ocu
pație pe malul vestic al Iordanu
lui, informează agenția Petra. Amendamentele israeliene la această lege sînt menite să-i schim
be conținutul în așa fel încît să
servească obiectivele și politica re
gimului de ocupație, să exercite
presiuni de ordin economic asupra
locuitorilor de pe malul vestic,
pentru a-i determina să părăsească
teritoriul — se arată în document.

LA GENEVA a avut loc, marți,
o ședință plenară a delegațiilor
U.R.S.S. și S.U.A. participante la
tratativele privind limitarea arma
mentelor nucleare în Europa — informează agenția T.A.S.S. în același oraș a avut loc o nouă reuniune plenară a delegațiilor
U.R.S.S. și S.U.A.
““
la negocierile
privind limitarea șl reducerea ar
mamentelor strategice.

GREVA A DOCHERILOR AME
RICANI. In principalele porturi
din Golful San Francisco au de
clarat grevă peste 2 500 de docheri
cerînd respectarea angajamentelor
încheiate de administrația porturi
lor cu sindicatele de ramură și
îmbunătățirea condițiilor de muncă
și de trai. Greva afectează porturi
le San Francisco, Auckland Și
Richmond.

AGENȚIILE DE PRESA
pe scurt

DECLARAȚIA PREȘEDINTELUI
ARGENTINEI. într-o
I
declarație
făcută la Buenos Aires, președintele Argentinei, generalul Reynaldo Bignone, a reafirmat întenția militarilor de a preda puterea
unui guvern civil în ianuarie 1984
— transmite agenția I.P.S. Ziarul
„La Nacion" a relatat pe de altă
parte că președintele Bignone nu
a exclus eventualitatea ca, după alegerile prezidențiale și parlamen
tare de la 30 octombrie, predarea
puterii în stat noilor autorități ci
vile să se facă mai devreme decit
data prevăzută.
I
|
j

UN NOU BILANȚ dat publicității
la Delhi, in urma inundațiilor deo
sebit de purnice provocate de ploile
musonice în nord-vestul Indiei, ara-

tă că cel puțin 970 de persoane
și-au pierdut viața sau sint date
dispărute — transmite agenția A.P.
In zonele calamitate au loc ample
acțiuni de ajutorare a celor sinistrați, al căror număr a ajuns la
aproximativ 130 000.

MEMORANDUM AL GUVERNULUI IORDANIAN. Secretariatul general al Ligii Arabe a trimis

Amplu program de cercetări științifice
la bordul complexului spațial sovietic
MOSCOVA 28 (Agerpres). — La 28 iunie
a fost realizată cupla
rea in spațiu a navei
cosmice sovietice „So
iuz T-9" cu complexul
orbital „Saliut-7“ —
„Cosmos-1 443", rela
tează agenția T.A.S.S.
După verificarea etanșeității modulului
ie cuplare, cosmonauții
Vladimir Liahov șl Aleksandr Aleksandrov
au trecut la bordul
stației spațiale. In a-

cest fel, pe o orbită
circumterestră, a în
ceput să funcționeze
complexul spațial pi
lotat pentru cercetări
și experiențe „Saliut7“ — „Soiuz T-9" —
„Cosmos-1 443“
cu
greutatea totală de 47
tone.
Programul misiunii
cuprinde studierea su
prafeței Pămintului și
a atmosferei, efectua
rea unor cercetări as
trofizica și medico-

biologice,
realizarea
unor experimente teh
nice și tehnologice, pu
nerea la punct a me
todelor de dirijare a
unor complexe spația
le pilotate mari.
Potrivit datelor telemetrice, sistemele de
bord ale complexului
funcționează normal.
Cei doi cosmonauți se
simt bine și au trecut
la executarea progra
mului.

Ioan TIMOFTE
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