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ca reprezentant al împăratului Hirohito, o vizită in România
Ca răspuns la vizita de stat efec

tuată de președintele Republicii So
cialiste România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, și tovarășa Elena 
Ceaușeșcu, in aprilie 1975 în Japonia.

și a invitației făcute cu această oca
zie, Alteța Sa Imperială, Akihito, 
prințul moștenitor al Japoniei, îm
preună cu Alteța Sa Imperială, prin
țesa Michiko, va face o vizită în Re-

publica Socialistă România, în luna 
octombrie 1979, în calitate de repre
zentant al Maiestății Sale Hirohito, 
împăratul Japoniei.
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S/JVT GA M MAGAZIILE
SĂ PRIMEASCĂ NOUA RECOLTĂ ?
Specialiștii apreciază că în acest an, 

în cîmpia de sud a țării secerișul va 
începe cu cel puțin o săptămină mai 
devreme decît în ultimii ani. Și 
există suficiente argumente care ne 
îndreptățesc să privim cu opti
mism această nouă campanie de 
seceriș. Primul și cel mai impor
tant îl reprezintă rodul din lanurile 
de griu și de orz care lasă să se între
vadă o recoltă pe măsura așteptărilor. 
Dar pentru a ne putea bucura dm 
plin de roadele bogate ale acestei 
veri, esențial este ca pretutindeni să 
se încheie neintirziat pregătirile 
pentru stringerea și depozitarea la 
timp și fără pierderi a fiecărui bob. 
Iată de ce, acum, cind a rămas puțin 
timp pină la intrarea combinelor in 
lanurile de orz și griu, sarcina cea 
mai importantă pentru comandamen
tele județene și comunale, pentru or
ganele agricole și conducerile consi
liilor agroindustriale este aceea dc a 
acționa cu energie și 
de răspundere pentru 
meinică a recoltării, 
rarea condițiilor de 
conservare a întregii 
la ultimul bob.

După cum este bine cunoscut, păs
trarea in bune condiții a recoltei de
pinde de felul cum sint pregătite 
spațiile de depozitare. Este vorba de 
repararea, curățirea și dezinfecția lor, 
de punerea la punct a instalațiilor 
tehnologice și aparaturilor de măsu-. 
rat și control. Termenul incheierii 
pregătirilor era de 15 mai, urmind ca 
in perioada 15 mai — 1 iunie să se 
execute recepția lucrărilor. Tinind 
seama de acest termen și de data la 
care sintem, un calificativ pozitiv in 
acest sens poate fi atribuit doar 
unor întreprinderi județene de va
lorificare a cerealelor — Arad, 
Bacău, Bihor, Botoșani, Brașov, Pra
hova ș.a. — care se prezintă acum eu 
toate silozurile și magaziile gata pre
gătite pentru a primi recolta. Pro
centul de numai 80 la sută în care 
s-a realizat programul de pregătire a 
spațiilor de depozitare nu este de 
natură să mulțumească, oricite justi
ficări așa-zis obiective s-ar aduce în 
explicarea acestor întirzieri. Și nici 
nu poate exista drept de replică cînd 
este vorba de spații de 
o capacitate, totală de

milion de. tone. Situații de felul celor 
de la întreprinderile din Buzău, Ga
lați, Dîmbovița, Vrancea etc., care la 
două săptămîni după termenul fixat 
pentru încheierea acestei acțiuni mai 
aveau încă de executat intre 35 și 45 
la sută din volumul de lucrări stabi
lit, acuză din plin spiritul organiza
toric al celor aflați la conducerea a- 
cestor unități. Pentru că în ciuda 
greutăților întîmpinate în eliberarea 
unor capacități de depozitare, stocu
rile de produse, relativ mici in com
parație cu volumul spațiilor pe care 
le ocupă produsele respective, puteau 
și trebuiau să fie mai bine gospodă-

cu înalt spirit 
organizarea te- 
pentru asigu- 
depozitare și 
producții, pină

In marea majoritate 

a județelor este mult 

întîrziată pregătirea 

depozitării și conservării

depozitare cu 
aproape un

rite prin comasarea lor intr-un număr 
cit mai redus de magazii și silozuri. 
Probleme deosebite se ridică în ju
dețul Constanța, unde, într-adevăr, 
datorită unor împrejurări speciale, nu 
s-au putut pregăti pentru această 
campanie nici măcar un sfert din 
adăposturi. Timpul scurt care a mai 
rămas pină la începerea secerișului 
impune elaborarea unui program spe
cia! privind pregătirea acestor spații, 
care să țină seama de condițiile exis
tente, de anumite priorități in exe
cutarea reparațiilor pentru a se asi
gura în fiecare siloz, în fiecare ma
gazie condiții normale de. conservare 
a orzului și griului.

In ciuda restanțelor mari pe care 
Ie înregistrează unele unități în pre
gătirea spațiilor de depozitare, exis
tă condiții reale ca această acțiune 
să se încheie în bune condiții pină 
la primirea noii recolte. Un rol de
cisiv revine in acest sens comisiilor de 
recepție — aflate acum in plină ac
tivitate — care trebuie să manifeste

maximă exigență în verificarea fie
cărei capacități de depozitare și să 
soluționeze totodată problemele care 
se ridică în golirea unor magazii și 
silozuri, în punerea la punct a liniilor 
de garaj și a drumurilor- de acces. 
Cu mai multă stăruință trebuie să 
acționeze în acest sens birourile exe
cutive ale consiliilor agroindustriale, 
care au multe datorii neonorate în fi
nalizarea

Pentru 
spații de 
centrala 
contează 
ne a unui număr destul de mare de 
silozuri și magazii. Mersul lucrărilor, 
ca și stadiul întîrziaț în care se află 
unele obiective în județele Teleor
man, Arad, Tulcea, Constanța, Timiș, 
Buzău, Ilfov, Dîmbovița, Harghita, 
Covasna — ca să le amintim numai 
pe cele aflate Ia a doua și chiar a 
treia scadență — nu lasă să se între
vadă că în silozurile și magaziile 
respective se va depozita griu sau orz 
în această vară. Nu ne propunem să 
analizăm acum cauzele care riscă să 
amine punerea în funcțiune a noilor 
spații de depozitare. Ceea ce trebuie 
să înțeleagă atît constructorii, cit și 
beneficiarul este că eforturile mate
riale și financiare pe care le-a făcut 
statul pentru construirea acestor 
obiective sint mult prea mari pentru 
a mai putea fi lăsate ca simple obiec
te de dispută. Nu este vorba de a se 
organiza acum un simulacru de recep
ție, ci de acțiuni deosebite din partea 
constructorilor și montorilor in ve
derea incheierii grabnice a tuturor 
lucrărilor pentru a le putea preda be
neficiarului in conformitate cu cerin-

acestei acțiuni.
acoperirea deficitului de 

depozitare din unele județe, 
de specialitate a contat și 
încă pe intrarea în funcțiu

DIN ȚARA
Minerii de la Urdari, 

cea de-a doua unitate model din 
industria carboniferă a județului 
Gorj, au urcat luni dimineața la 
30 000 tone cantitatea 
extrasă in plus de la 
anului, îndeplinind 
aproape 7 luni mai 
angajamentul anual asumat în 
întrecere. Minerii conduși de 
brigadierul Ion Pleșa au reușit 
în primele trei zile din iunie să 
avanseze 30 ml, nivel ce în
trece cu 30 la sută media pe
rioadei înscrise în angajament.

1 Muncitorii conduși de brigadie
rul Anghel Cițu se pregătesc să 
pună în funcțiune, in următoa
rele zile, cu un apreciabil avans, 
cel de-al treilea abataj al minei. 
Acțiunea este menită să asigure 
condiții pentru ca mina să intre 
în producție, la capacitatea fi
nală, cu doi ani înaintea ter
menului prevăzut.

Se dezvoltă Șantierul 
naval din Tulcea. La Șan- 
tierul naval din Tulcea a fost 
dată în exploatare noua .hală 
pentru construcția 
de navă. Această 
capacitate de producție asigură 
efectuarea a două faze princi
pale din procesul de construcție 
a navelor noi — debitarea și 
fasonarea tablelor și profilelor 
și asamblarea secțiilor și bloc- 
secțiilor. Noua capacitate per
mite diversificarea și creșterea 
complexității navelor realizate, 
ca și sporirea simțitoare a pro
ducției care se va dubla la sfir- 
șitul anului 1980 
actual.

Complex turistic. In
viitorul centru _
Birgăului din județul Bistrița- 
Nâsăud s-a inaugurat complexul 
turistic ..Heniu". In acest an. 
cooperația de consum va da in 
folosință alte trei unități simi
lare in orașul Nâsăud, în comu
nele Ilva Mică și Telciu. (Gheor
ghe Crișan).

de lignit 
începutul 
astfel, cu 
devreme,

corpurilor 
importantă

față de nivelul

urban Prundu
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Alba lulia — vedere de pe cetate

GÎND Șl FAPTĂ

c.Nici o exagerare ! Parcă 
ar fi intrarea intr-un mare 
liceu. Tineri veseli, unii cu 
mustața neimplinită afișată 
ca semn de- bărbăție, se 
hirjonesc în mers. Tinere 
zvelte, cuminți, se grăbesc. 
La poartă sint întîmpinați 
de o cerere insistentă : 
„Prezentați legitimațiile, vă 
rugăm !“. Ce spun legitima
țiile ? Cine sint băieții ve
seli și fetele zvelte și cu
minți ? • Strungar, frezor, 
sudor, modelor, trasator, 
tehnician, inginer... La 
întreprinderea metalurgică 
Aiud, unde incep o nouă zi 
de muncă.

De trei ori pe zi, aceeași 
imagine ' care creează la 
poarta intreprinderii atmo
sferă liceală. Mai departe ? 
Pe aleile unității, la cite o 
intersecție, se despart salu- 
tindu-se din mers : Salut ! 
Spor ! Se împrăștie cu rost 
pe la construcții metalice, 
mecanică I și II, turnătoria 
de oțel I sau II.

loan Pojar lucrează de 
ani ca sudor. Răstimp 
care a sudat bine munca 
învățătura.

— Am urmat liceul la se
ral. Nu ne putem mulțumi 
cu ce știm. Am fost coleg

REPORTAJ DIN ACTUALITATEA SOCIALISTĂ A ȚĂRII

cu Gheorghe Todea, de la 
forjă, Vasile Popița, de la 
sculărie, Nicolae Irimie, de 
la mecanică II, Horică Dă- 
rămuș, de la centrul 
cercetări și proiectări djn 
întreprindere, și alții, 
unii am fost coleg 
postliceală.

de

Cu 
și la

echipă din 11 muncitori, 
șase dintre ei fiind tineri. 
Proporție existentă și în în
treprindere.

Nu peste tot însă. La 
cele două „mecanice1* pqn- 
derea lor este mai mare.

— La noi, la mecanică I, 
peste 70 la sută sînt ti-

Atunci am hotărît 
către țară *. Fo
ia Aiud, „către

Colectivul e tinăr?
Bucurați-vă!

Tehnicianul loan Pojar, 
aiudean băștinaș, la 28 de 
ani are o solidă biografie 
muncitorească. Și experien
ță. Cind lucra la construc
ții metalice, de pildă, a so
sit o comandă pentru un 
utilaj siderurgic. Unicat 
și... urgent. Cum sint toate 
la Aiud, de altfel. Cînd i 
s-a încredințat lucrarea, 
maistrul . Vasile Sirbu a 
precizat : „Timp scurt, lu
crare grea, pretențioasă. 
Las’că mă descurc eu cu 
copiii ăștia". S-a format o

neri, ne Spune ing. loan 
David, șeful secției, tinăr și 
el la cei 33 
El, buzoian, 
pe bază de 
a terminat 
1970. Motiv 
ția, Valeria 
la centrul 
proiectări, este aiudeancă.

Strungarul Alexandru 
Bara este din Cimpeni, 
moț cu mustață firavă (are 
24 de ani) și privire lim
pede. El ne spune : „Sînt 
moț, dar nu mi-a plăcut

de ani ai săi. 
a venit la Aiud 
repartiție cind 
facultatea, in 
întemeiat : so- 

David, ingineră 
de cercetări și

lemnul, 
să cobor 
posind 
țară", moțul a învățat me
serie și s-a însurat (soția, 
Lucreția, lucrează tot la 
mecanică I, la întreprinde
rea metalurgică), 
tor vrednic, 
maistrul său, 
drieș, îi mai 
ție („bagă de 
zice Bara).

— De ce ?
— Poate n-o fi mulțămit.
— Cînd a fost ultima oară ' 

nemulțumit maistrul In- 
drieș ?

— Acum patru ani.
Răspuns plin de mîndrie 

al omului care știe ce poate. 
Face parte doar din „pro
moția ’73“. Atunci a intrat 
în funcțiune secția mecani
că I. întreprinderea se află 
în dezvoltare de cițiva ani 
buni. Cind s-a inceput lu
crul la mecanică I au fost 
dați pe mașini absolvenții 
liceului industrial al unită
ții. Alții s-au calificat la

Munci- 
recunoaște că 
Emanoil In
face observa- 
vină“ — cum

(Continuare în pag. a IlI-a)
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cu

Ștefan DINICA
corespondentul ..Scînteii'

(Continuare în pag. a IlI-a)

întreprinderea de rulmenți din Alexandria — aspect din secția montaj Foto : E. Dichiseanu

DE COMUNIST

La manetele uzinei
pe șenile

MS-ul oprise a- 
tuncii in februarie, 
lingă o pădure care 
mai păstra urme de 
zăpadă. Din locul unde 
ne aflam, situat intre 
două văi, puteam privi 
nestingheriți întreaga 
zonă unde „greii" din 
formația șefului de 
șantier Florian Jianu 
se pregăteau să intre 
cu mastodonții lor me
canici — buldozere, 
screpere, dragline, gre- 
dere, excavatoare, să
pătoare și tot ce a 
mai oferit tehnica con
structorilor de sisteme 
de irigații — in pă- 
mintul care abia prin
sese să se zvinte. Cind 
ne-am apropiat, am 
întilnit in grupul de 
muncitori ce s-au strins 
in jurul inginerului 
Aron Răceanu și 
planurilor lucrării,

avansul din acele zile 
de iarnă le-a asigurat 
îndeplinirea planului, 
astfel că primele a- 
menajări vor fi date 
in folosință înainte de 
termen. O parte des
tul de însemnată din 
acest ciștig de timp, 
care înseamnă plusul 
de teren încredințat 
seminței pentru pri
ma recoltă, se dato
rează și comunistei 
Ana Dadiciu. „Greii" 
vorbgsc despre ea cu 
admirație și stimă. 
Spun că Ana este uiț. 
meseriaș de elită, care

al 
o 

femeie mărunțică pe 
care numai ovalul fe
ței, încadrat de o bas
ma groasă de lină, le
gată sub bărbie, o 
deosebea de ceilalți.

Ana Dadiciu a mai 
privit o dată alinia
mentul pe care urma 
să lucreze, l-a confrun
tat cu jaloanele din te
ren și s-a urcat pe 
mașina de săpat ca
nale cu freză rotativă, 
schițind un zimbet din 
care nu lipsea coche
tăria ; apoi, ca și cind 
s-ar fi așezat comod 
la volanul unei „Da
cii", a pus in mișcare 
cei 108 cai putere : 
„Să încercăm și azi, 
poate merge" — a spus 1 
ea, potrivind una din 
multiplele manete 
la cele 12 viteze 
acestei adevărate uzi
ne pe șenile. Nu se 
putea pierde nici o 
zi, nici o oră bună de 
lucru. Ana știa că i 
s-a încredințat singu
rul utilaj de acest tip 
al întreprinderii și 
trebuia să lucreze in 
program de zi-lumină.

...Am revenit de cu- 
rind pe șantierul sis
temului de irigații din 
Periș — județul Ilfov. 
$eful de șantier ne-a 
confirmat că tocmai

toată gama 
grele, ci 

ei pentru 
de 

pen-

de 
ale

a lucrat pe 
de utilaje 
dragostea 
muncă și spiritul 
responsabilitate 
tru tot ceea ce face 
i-a determinat pe to
varășii de muncă s-o 
aleagă in consiliul oa
menilor muncii. Șeful 
de șantier a ținut să 
facă și o altă preci
zare : „Cel mai bun 
îndrumător, chiar și 
după ce a terminat 
școala de mecanici de 
utilaje terasiere, i-a 
fost și îi este soțul — 
Ion 'Dadiciu, care lu
crează de peste 25 de 
ani pe șantierele de 
amenajări funciare. 
Acum, palmaresul A- 
nei, care l-a urmat 
mereu pe șantiere și 
i-a fost ucenică, poate 
fi invidiat".

Am cunoscut-o pe 
Ana Dadiciu și in ipos
taza de gospodină, de 
mamă, întilnind-o aca
să, in comuna 
netu. Via a fost 
pată și legată de

ei ; pomii îngrijiți, 
straturile de legume și 
zarzavaturi din curte 
o recomandă, (le ase
menea, pe Ana ca pe 
o gospodină desăvîr- 
șită. Casa abia au ter
minat-o. Macaturile și 
alte cusături care îm
podobesc interioarele 
nc-au trimis cu gin- 
dul la dealurile vil- 

' cene, de unde își are 
obirșia. Era așteptat 
băiatul cel mare, Flo
rian, elev în ultimul 
an la liceul industrial 
de metrologie. „își 
pregătește proiectul". 
Ioana e la Liceul de 
textile in anul II. în
vață bine și, în lipsa 
mamei, preia toate 
treburile gospodăriei. 
Gheorghe — iii clasa a 
V-a împreună cu Ni- 
colița, elevă in clasa 
a IV-a, au „răspun
deri precise" pentru 
rosturile casei : cum
părături, plivesc și 
sapă în grădină. I-a 
crescut pe toți in spi
ritul dragostei față de 
muncă, al stimei față 
de oameni.

Aceasta-i Ana și fa
milia ei care au bătut 
șantierele de irigații 
ale țării („cu patru 
copii și, la inceput, cu 
două valize"), de la 
Timișoara pină în Bă
răgan, unde s-au sta
bilit. „Am plecat pe 
șantier cind aveam 
16 ani. Cel mai de 
preț învățămint pe 
care l-am dobindit in 
acest timp este că îna
inte de a-i sfătui și 
îndruma pe alții cum 
și în ce fel să prețu- 
iască munca, cum să-și 
întemeieze rostul vie
ții pe temeiul trudei 
cinstite, trebuie tu in- 
suți să-ți luminezi dru
mul in viață, alegind 
nu calea cea mai ușoa
ră, ci aceea a îndato
ririlor, a răspunderilor 
tale față de semeni".

Cuvinte care își 9a~ 
sesc acoperire în au
rul faptelor.

SPECIALIȘTII SUSȚIN:

Producția de pește
poate spori de

în apele interioare 
cinci-șase ori!

0 importantă

Cor- 
să- 

mina

Lucian 
CIUBOTARII

Desen de T. ISPAS

La Centrala producției și in
dustrializării peștelui, care răs
punde de popularea și exploa
tarea peștelui din apele interioare 
ale țării, am fost informați că in 1978 
s-au obținut peste 27 000 tone pește 
de apă dulce pe o suprafață de circa 
40 000 hectare amenajate în regim 
furajat și nefurajat, ceea ce repre
zintă o medie de circa 700 kg la hec
tar. Există insă unități 
realizat producții de cite 1 000 și 
2 000 kg pește la hectar, cum sint 
cele de la Cefa — Bihor, Zaul de 
Cimpie — Mureș, Ghiroda — Timiș, 
Ineu — Arad, Nucet — Dimbovița, 
Bercu — Satu Mare, ferma piscicolă 
a cooperativei agricole Bivolari — 
Iași. După cum sint insă multe uni
tăți care nu obțin mai mult de trel- 
patru sute kg pește la hectar.

în acest an se vor da in folosință 
alte 3 000 hectare amenajări piscicole, 
dar mai rămîn aproximativ 15 000 
hectare lucii de apă incă neamena
jate și bazine de acumulare cu folo
sințe multiple, dar în marea lor ma
joritate nepopulate cu pește.

— Ținînd seama de sarcinile mari 
care ne revin, de a spori de peste 
cinci ori nivelul realizărilor actuale 
și a atinge, pină în anul 1985, o pro
ducție anuală de 140—150 mii tone 
pește din apele interioare — ne spune 
inginerul Petre Negoescu din Centrala 
producției și industrializării peștelui 
— ne preocupăm atit de sporirea ra
pidă a producțiilor medii de pește la 
hectarul de luciu de apă, cit și de 
creșterea suprafețelor amenajate pen
tru practicarea unei pisciculturi in
tensive.

Cercetătorii de la stațiunea pisci
colă Nucet și catedra de specialitate 
de la Universitatea din Galați au gă
sit soluții de rezolvare a unor im
portante probleme privind creșterea 
producției de pește la hectarul de

care au

luciu de apă. în acest scop, au fost 
aclimatizate și adaptate condițiilor din 
țara noastră mai multe specii de 
pește așa-numit fitozooplanctOnofag 
— cosaș, singer, novac — care se 
hrănesc cu plantele, algele și micro- 
viețuitoarele existente în apele noas
tre, neavînd nevoie de nici un 
fel de furajare suplimentară. Aceste 
specii, alături de crapul de crescăto-

țile fruntașe, care locuiesc lingă a- 
menajările piscicole de care răspund, 
și se îngrijesc permanent de purita
tea apei, de furajarea la ora potri
vită, de dirijarea și supravegherea 
popularii și înmulțirii peștelui, de 
igiena amenajărilor, de împrospăta
rea și oxigenarea apelor, mai ales in 
zona de șes, vara. In schimb, la Mă- 
xineni — Brăila (un exemplu din

De ce nu aplică organele agricole 
măsurile stabilite, cu mulți ani in urmă, 

pentru îndeplinirea acestui obiectiv ?

ne, furajat sau semifurajat — intru- 
cît și acesta. își găsește o parte din 
hrană in apă — dau cele mai mari 
producții la hectar. De asemenea, au 
fost obținuți și cițiva pești hibrizi, 
care prezintă un ritm de dezvoltare 
mai accelerat. Au fost experimentate, 
cu bune rezultate, adaosurile de în
grășăminte naturale și chimice, 
care contribuie la dezvoltarea hra
nei naturale, deci a bazei furajere a 
peștilor. S-au elaborat și perfecțio
nat noi tehnologii pentru obținerea 
unui puiet piscicol viguros și pentru 
administrarea corectă a adaosului de 
furaje.

Și, totuși, de ce nu se obțin peste 
tot producții mari de pește ? Are el, 
peștele, preferință pentru clima de la 
Cefa, Ghiroda sau Zaul de Cimpie 
și nu-i plate apa de la Măxineni, din 
județul Brăila ? Nici vorbă. Zicala cu 
ochiul stâpinului care îngrașă vita 
este perfect valabilă și în domeniul 
piscicol. Dovedesc acest lucru șefii de 
fermă și inginerii piscicoli din unită-

foarte multe ce pot fi date), toți în
grijitorii, inclusiv membrii conducerii, 
sînt navetiști. La aceasta se adaugă și 
faptul că din cei 130 de specialiști cu 
pregătire superioară ai Centralei pro
ducției și industrializării peștelui, 
foarte mulți lucrează in birourile ce
lor 18 întreprinderi piscicole din țară 
și prea puțini pe teren, la fermele pis
cicole. Că așa stau lucrurile o atestă 
și mai convingător sectorul piscicol 
al cooperativelor agricole, care nu 
dispune de nici un cadru cu pregă
tire superioară. Exista doar unul la 
C.A.P. Bivolari — Iași. Nichifor Go- 
roh, și acolo se obțin producțiile cele 
mai mari. Acum și el lucrează in alt 
domeniu.

Lipsa de îndrumare, de asistență 
tehnică și de muncă de înaltă cali
ficare în organizarea și întreținerea 
amenajărilor, in înmulțirea, creșterea 
și furajarea peștelui, in tot ce în
seamnă azi piscicultura intensivă, mo
dernă se resimt dureros. Rezulta
tele sînt din cele mai neplăcute. După

cum aflăm de la tovarășul Ion Dim- 
cea din Ministerul Agriculturii, cele 
540 de iazuri și eleștee ale coopera
tivelor agricole cu o suprafață de 
11 000 hectare au furnizat anul tre
cut doar 2 000 (două mii) tone de 
pește !

încă la 1 septembrie 1973, Minis
terul Agriculturii a dat Ordinul nr. 
231 prin care întreprinderile piscicole 
au fost obligate să sprijine coopera
tivele agricole, să le acorde asistență 
tehnică in probleme de amenajări și 
piscicultura, să le livreze puiet și re
producători pentru popularea apelor, 
materiale și unelte pescărești.

Un ordin bun și clar menit să 
impulsioneze producția piscicolă. Dar 
a controlat cineva, de atunci încoa
ce, cum se aplică acest ordin ? Dată 
prevederile lui prind viată ? A con
trolat cineva unitate cu unitate ? 
Și ar fi fost absolut necesar un ase
menea control permanent și riguros, 
intrucit cooperativele agricole nu 
dispun numai de cele 11 000 ha 
lucii de apă pe care, chipurile, le 
exploatează, ci și de numeroase bălți 
și iazuri, in suprafață de circa 50 000 
hectare care, dacă ar fi folosite gos
podărește, pot furniza anual 40—50 
mii tone pește, realizindu-se multe 
milioane de lei venituri pentru coo
peratori. Problemele îndrumării și a- 
sistenței se cuvin grabnic soluționate.

Dar producțiile sporite de pește de
pind nu numai de existența unui 
personal specializat și calificat, ci și 
de realizarea unor cantități suficien
te de puiet piscicol. Un fapt dovedit 
este acela că fermele piscicole cu 
cele mai mari producții de pește de 
consum la hectar sînt și cele care 
realizează cel mai mult puiet, din

amenajare 
hidrotehnică pe Șiret

O nouă și importantă investi
ție începe să prindă contur pe 
harta economică a județului 
Botoșani : acumularea de apă 
de la Rogojești, de pe riul Șiret. 
Constructorii grupului de șan
tiere „Moldova11 Iași al Trustu
lui de lucrări hidrotehnice spe
ciale din București realizează 
un uriaș bazin însumînd circa 
50 milioane metri cubi de apă, 
care va permite asigurarea ne
cesarului de apă pentru orașele 
Botoșani, Dorohoi și pentru alte 
localități din zonă, precum și 
pentru irigarea unor însemnate 
suprafețe de teren agricol. De 
asemenea, prin amenajarea acu
mulării de la Rogojești se în
lesnește regularizarea rîului 
Șiret.

Noi obiective 
ale industriei chimice

Pe tînăra platformă a între
prinderii de mase plastice din 
Drăgășani a fost pusă in func
țiune, cu o lună mai devreme, 
o instalație de fabricat 
cu o capacitate anuală 
tone.

Alte două capacități 
ducție vin să întregească tabloul 
dezvoltării potențialului produc
tiv al acestui sector al chimiei 
— linia tehnologică de poli- 
uretani de la întreprinderea din 
Orâștie, care va produce în 
principal diferite repere pentru 
autoturismele „Dacia 1300“, și cea 
de la întreprinderea de articole 
tehnice din cauciuc de la Gura 
Humorului, unde se vor obține 
anual circa 320 tone piese pen
tru industria constructoare de 
mașini și pentru unitățile produ
cătoare de bunuri de consum.

granule, 
de 4 000

de pro-

AI. PLAIEȘU (Agerpres)
(Continuare în pag. a II-a) «E
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Un excursionist din R.P. 
gară cobora cu autoturismul său 
pe dealul Poleacului, spre Cluj- 
Napoca. La un moment dat, mo
torul s-a oprit. Proprietarul a 
coborît de la volan și, cu ajuto
rul unor cetățeni aflațî în apro
piere, a împins mașina din spa
te. Fiind in pantă, motorul a 
pornit-o repede, dar conducă
torul auto n-a mai reu
șit să urce la volan. Mașina 
cobora cu viteză mare. Din ce in 
ce mai mare. In ea se aflau doi 
copii, in clipa aceea, un echipaj 
al miliției a întors brusc mașina 
in care se afla și a dat alarma 
pentru cei care veneau din sens 
invers, spre a se feri din calea 
mașinii. Ajuns în dreptul vehi
culului fără șofer, maiorul Ște
fan Stincel a coborît din mașina 
miliției, s-a agățat ca un casca
dor de mașina in derivă, a apu
cat volanul, l-a 
dreapta, a intrat intr-o grădi
nă și...

Și, spre uimirea și ușurarea tu
turor celor prezenți la acest imi
nent accident, cei doi copii ai 
cetățeanului din R.P. Ungară au 
fost salvați.

răsucit spre
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Pagube cu... 
noroc

Nu o dată am scris în această 
rubrică despre oameni de ome
nie care au găsit pe stradă, în 
autobuze, trenuri, magazine sau 
în săli de spectacole diferite 
sume de bani și acte pierdute de 
unii cetățeni, pe care le-au de
pus la primul organ de miliție, 
spre a se găsi păgubașul.

Se pare că elevii Scolii gene
rale nr. 1 din Videle-Teleorman 
sint cei mai... norocoși. După ce 
cițiva elevi au 'găsit pe stradă o 
sumă de bani, iar o școlăriță o 
altă sumă, iată că i-a venit rin- 
dul și unui băiețel, pe nume 
Ionel, din clasa a V-a E să gă
sească și el, tot pe stradă, un 
portmoneu cu 1400 lei și fără 
nici un act. Ca și colegii lui, i-a 
dus la miliție. Ca și colegii lui 
— nota 10 la purtare.

Dar și o întrebare : ce-ar 
să... fim mai atenți cu banii 
cu actele noastre ?

și

I
I

Puiul cu 
două capete
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Cititorul nostru R. Mihai din 
Constanța ne semnalează — cum 
scrie el o descoperire „sen
zațională". Citim mai departe : 
„Este vorba de un pui — la pa
chet, cumpărat de la magazinul , , 
alimentar — cu totul și cu totul I 
năzdrăvan. Las la o parte fap- I 
tul că i-am găsit un cap 
la locul lui și un al doilea cap 
in... stomac. Ceea ce m-a făcut 
să vă scriu a fost surpriza pe 
care mi-au oferit-o... ghearele. 
In afară de cele două ale lui, am 
mai găsit inăuntru. discret as
cunse, încă două gheare, prove
nind de la o găină, și incă de 
la una bătrină de tot. Pentru 
elucidarea misterului, vă trimit 
eticheta din pachet".

Citim pe etichetă : „întreprin
derea de stat -Avicola- Con
stanța, abatorul de păsări Man
galia. 25 mai 1979“.

Ca sd se știe !
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POI MINELE OLTENIEI SA DEA MAI MOLT CĂRBUNE ?
DESIGUR! Iar o condiție esențială pentru aceasta este

ACCELERAREA LIVRĂRILOR DE UTILAJE
Apeluri ale

în condițiile penuriei mondiale de 
petrol, o importantă resursă energe
tică de care dispunem o constituie 
cărbunele. în acest sens, conducerea 
partidului a stabilit un program prio
ritar de măsuri privind sporirea 
rapidă a producției de cărbune, sar
cini deosebite in această privință re
venind bazinului Olteniei. Aștfel, 
față de anul trecut, pentru Combi
natul minier Oltenia planul produc
ției de lignit pe acest an prevede o 
creștere eu circa 40 Ia sută, iar 
planul de decopertare a zăcăminte
lor un spor de 43 la sută. Pentru 
ca minele bazinului Olteniei, in care 
cărbunele se scoate atit din subteran, 
cit și din exploatări la suprafață, 
să-și îndeplinească aceste sarcini, de
loc ușoare, este absolut necesar, pe 
de o parte, să se înfăptuiască , riguros 
programul de dotare cu utilaje mo
derne, de mare capacitate și. pe de 
altă parte, ca tehnica din. dotare să 
fie utilizată integral, cu înalt randa
ment. Evident că in aceste condiții sar
cina de a spori producția de cărbune 
nu revine exclusiv unităților de aici, 
la o asemenea acțiune de mare însem
nătate patriotică fiind mobilizate o 
serie de unități constructoare de uti
laje miniere, precum și multe 
întreprinderi care furnizează 
riale, subansamble sau 
schimb. Pe drept cuvint 
spune că este vorba de 
național general pentru ridicarea pro
ducției de cărbune, fiecăre muncitor 
sau specialist, indiferent de locul 
de muncă, fiecare cetățean fiind 
mijlocit interesat in asigurarea 
surselor energetice, fără de care 
pot fi concepute munca și viată 
condiții civilizate.

Numeroase sint faptele care ilus-

alte 
mate- 

piese de 
se poate 
un efort

său 
ne- 
re- 
nu 
în

minerilor cdtre centrale și întreprinderi restante
trează solidaritatea muncitorească 
in această acțiune de importanță 
primordială. Astfel, unități ca 
„Tractorul" Brașov, „1 Mai" Ploiești, 
„Progresul" Brăila au dovedit multă 
receptivitate fată de cerințele bene
ficiarilor, livrind în avans o serie de 
utilaje. Cu aceste utilaje, montate cu 
operativitate, s-a inceput în ritm 
intens extracția cărbunelui.

Bar ceea ce s-a făcut este tncă 
prea • puțin. Dacă în bazinul1 Olte
niei mai . sint. mine și cariere care nu 
iși fac planul, inregistrind mari res
tanțe la producția de cărbune, aceas
ta se datorește, in bună măsură, fap
tului că o serie de coleetive din în
treprinderi furnizoare de utilaje, ma
teriale sau piese de. schimb nu și-au 
făcut datoria, nerespectîndu-și obli
gațiile contractuale. Or, fără utilaje, 
fără materialele și piesele de schimb 
necesare producției, evident, nu se 
poate lucra cu randamentul scontat. 
Poate pentru unele unități obligațiile 
față < de întreprinderile carbonifere 
reprezintă o sarcină neinsemnată și, 
de aceea, ignorată, in ansamblul pro
ducției ; poate, dimpotrivă, comenzile 
întrec posibilitățile normale de pro
ducție, dar și situația căreia trebuie 
să-i facem față în privința asigu
rării resurselor energetice nu este 
nici ea obișnuită.

Livrările către unitățile care pro
duc cărbune 
Din aceste 
din bazinul 
lansează un 
comuniști, către toți oamenii muncii 
din unitățile furnizoare să facă do
vada unei înalte ■ conștiințe muncito
rești, acționînd hotărît pentru a 
fabrica și expedia cit mai grabnic 
utilajele, materialele sau piesele de

schimb restante. în această privință, 
tovarășul Gheorghe Trif, secretarul 
comitetului de partid de pe platforma 
Rovinari — Jilț, solicită să se acorde 
cea mal mare atenție următoarelor 
comenzi :

• „UNIO“ DIN SATU MARE : 
cinci transportoare cu bandă de mare 
capacitate, restante de 2—5 luni, 119 
tone utilaje reprezentind un cărucior 
de deversare tip MAN, nelivrate de 
5 luni, trei transportoare fixe tip cu
rent ce trebuiau trimise de două 
luni ;

• CENTRALA INDUSTRIALĂ DE 
UTILAJ PETROLIER ȘI MINIER 
PLOIEȘTI — jn calitate de furnizor 
general : 14 tone utilaje reprezentind 
părți din mașina de haldat nr. 6 — 
Intîrzieri de 13—17 luni și 34 tone 
utilaje din componenta excavatorului 
nr. 8 — restante de il luni j

• „TEHNOFRIG" — CLUJ-NA
POCA : 30 tone utilaje, reprezentind 
un cuptor pentru tratament termic — 
7 luni intirziere ;

TEȘTI : 127 tone covor de cauciuc 
cantitate restantă de o lună ;

• întreprinderea de 
TOARE ELECTRICE DIN 1 
REȘTI : 63 motoare electrice 
tante de 1—2 luni ;

: MO-
BUCU-
— res-

POM-• ÎNTREPRINDEREA de
PE „AVERSA" DIN BUCUREȘTI : 
10 repere pieșți de schimb pentru 
pompe centrifuge restante de trei 
luni. Totodată, unitatea refuză con
tractarea a 131 pompe ET 150 pentru 
evacuarea apei din mine și cariere — 
care sint prevăzute in programul 
prioritar de dotare a industriei mi
niere :

au un caracter prioritar, 
considerente, comuniștii 
carbonifer al Olteniei 

apel tovărășesc către

• întreprinderea de caza
ne MICI ȘI ARZĂTOARE DIN 
CLUJ-NAPOCA : un arzător pentru 
cuptor ce trebuia livrat cu 11 luni in 
urmă ;

• COMBINATUL DE ARTICOLE 
TEHNICE DIN CAUCIUC DIN PI-

• BAZA JUDEȚEANĂ DE APRO
VIZIONARE TEHNICO-MATERIA- 
LĂ GORJ : intirzie de două luni li
vrarea a 79,7 km diferite sortimente 
de cabluri electrice.

Un lucru trebuie reținut : restanțele 
amintite în privința livrării utilaje
lor au determinat oprirea montajului 
unor linii de producție. După cum 
neasigurarea materialelor sau piese
lor de schimb a dus la încetinirea 
producției de lignit în unele abataje 
sau cariere. Iată de ce furnizorii nu 
trebuie să precupețească nimic pen
tru a-și onora cît mai grabnic obli
gațiile contractuale. Care este deci 
răspunsul lor ? Vom reveni.

Comeliu CÂRLAN

Un purtător al făcliei
luminării poporului

Producția de pește poate spori 
de cinci-șase ori!

(Urmare din pag. I)
care o parte este desfăcut în condiții 
economice avantajoase pentru popu- 
larea eleșteelor și amenajărilor din 
alte regiuni ale țării. Este însă cu 
totul anormal să se transporte puie
tul cu autovehicule special dotate 
dintr-un colț in celălalt al țării, ca, 
de pildă, de la Cefa-Bihor pentru 
crescătoriile de la Măxineni-Brăila — 
ceea ce ridică prețul acestuia și se 
înregistrează și mari pierderi. Este 
necesar, de aceea, ca in fiecare ju
deț cel puțin una sau două din cres
cătoriile existente să-și dezvolte un 
puternic sector profilat pe obținerea 
de puiet piscicol din specii valoroa
se, cu care 
din zonă.

— Pentru 
și pentru a 
creștere în 
a peștelui in crescătorii — ne spune 
tovarășul Necșa Cornel din centrala 
de resort — este necesară și o fura
jare rațională. In prezent, furajele 
pentru pește sint livrate in cantități 
mult mai mici decit cele prevăzute 
în repartițiile acordate, repartiții care 
nici ele nu țin seama integral de ne
cesitățile acestui sector. Fără fura
jare, mai mult de 500—600 kg pește 
la ha nu se pot obține. De aici, ne
cesitatea ca și furajele pentru secto
rul piscicol să fie 
planul de stat.

Desigur, se pune 
noi amenajări, in

să fie populate unitățile

a obține un puiet viguros 
^sigura o densitate și o 
greutate corespunzătoare

nominalizate in

și problema unor 
conformitate cu 

planurile de dezvoltare a acestui sec
tor. Este vorba de valorificarea al-

tor 35 000 hectare reprezentind lucii 
de apă, bălți, terenuri inutilizabile 
pentru alte folosințe agricole și care 
implică rezolvarea unor probleme de 
investiție, proiectări, capacitate de 
execuție, de asolament mixt agropis- 
cicol etc.

Chestiunea principală însă care nu 
suferă nici o aminare este aceea de 
a se face in mod hotărît pasul ne
cesar pentru a obține cit mai repe
de producții ridicate de pește de pe 
luciile de apă existente. Este inad
misibil să avem amenajări, iazuri, 
lacuri, suprafețe de mii și mii de 
hectare care să nu producă în mod 
corespunzător. Sporind doar cu 300 
kg la hectar producția de pește de 
pe întreaga suprafață amenajată, și 
punind în valoare luciile existente, 
dar încă nepopulate, producția 
pește pentru hrana populației 
dubla.

Soluționind problemele unei 
bune folosiri în producție a specia
liștilor. asigurind reproducători, pu
iet piscicol, furaje și valorificînd toa
te terenurile improprii pentru agri
cultură, dar apte pentru piscicultura, 
se poate spori în următorii cinci-șase 
ani producția de peste de cinci-șase 
ori. Problemele nefiind deloc noi, 
ele sint cunoscute de ani și ani de 
zile, este de așteptat ca direcțiile a- 
gricole județene, centrala de specia
litate, ca și ministerul de resort să 
treacă mai decis la soluționarea lor, 
deoarece orice tergiversare în rezol
varea acestor probleme nu poate să 
însemne decit pagubă pentru econo
mia națională.

de 
s-ar

mai

de 
zace

31-B-9411 
cere ajutor

Autobasculanta cu numărul 
înmatriculare de mai sus
abandonată in fața Liceului pe
dagogic din Suceava. De cite 
zile, săptămâni, luni ? Nimeni nu 
știe precis. Dar după felul cum 
arată autovehiculul — dacă mai 
poate fi nuntit așa — se pare că 
lucrurile s-au petrecut cu mult 
timp în urmă. Așa se face că, 
neavind nici un stăpin, autobas
culanta cu pricina a intrat in 
„grija" unor amatori de „suveni
ruri", aflindu-se intr-un îngri
jorător proces de dezmembrare 
și degradare.

A cui o fi ? Pe una din por
tiere se află inscripția : M.A.I.A.

Cind era 
vărul 
la nuntă

ln timp ce se afla la o nuntă, 
lui Dumitru Sima din Sdtu Mare 
i-a dispărut din locuință (str. 
Cerbului nr. 11) o mare sumg 
de bani. Omul a anunțat mili
ția, care a inceput de îndată 
cercetările. Analiza amprentelor 
digitale depistate la fața locului 
a dus la descoperirea făptașu
lui, in persoana unui verișor al 
păgubașului, și anume Ioan 
Sima. Acesta ascunsese banii in
tr-un cotlon al locuinței sale, 
unde credea că n-0 să-i găseas
că nimeni niciodată.

Nu știau 
să înoate

După, ce s-au „încălzitDupă, ce s-au „încălzit" prea 
tare cu băutură, la iarbă verde, 

..........* ~~ ră- 
d?- 
apă 

al 
a

doi bistrițeni au vrut să se 
corească. Nu au găsit alt loc 
cit bazinul cu rezervă de 
pentru stingerea incendiilor 
Combinatului de prelucrare 
lemnului din Bistrița. Primul a 
plonjat loan Ștefan, dar neștiind 
să înoate, a strigat după ajutor. 
Cine să-l salveze, dacă nu prie
tenul lui 1 A sărit și el in apă. 
dar n-a reușit să facă mare lu
cru. A început și el să strige 
după ajutor. Nefiind insă nimeni 
prin 
fost 
doi.

preajmă, nesăbuința le-a 
fatală. S-au innecat amm-
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I
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Petre POPA
și corespondenții „ScînteiTj

O măsură utilă
La Administrația Asigurărilor de 

Stat puteți contracta asigura
rea de accidente — la alegere — 
într-una din cele 4 variante, fie
care din acestea prezentind ca
racteristici diferite., Asigurarea 
de accidente pentru sume fixe, 
totale, de 19 000 de lei, se contrac
tează pe durata de 3 lyni sau. pe 
durate constituind multiplul a* 
ceșteia, pînă la. 2 ani. Prima de : 
plată pe o durată de 3 luni este 
de 15 lei. Asigurarea de acci
dente pentru sume convenite se 
contractează pe durate de la 1 
an la. 5 ani. Prima anuală de 
plată este de 3,20 lei pentru fie
care 1 000 de lei din sumele asigu
rate prevăzute în poliță, putîndu-se 
asigura și în rate. Asigurarea fami
lială de accidente cuprinde soții,

de prevedere
precum și copiii, indiferent de nu
mărul lor, in virstă de la 5 ani la 16 
ani, la sume totale de 15 000 de lei 
pentru fiecare persoană. Prima de 
plată, pe o durată de 3 luni, este de 
25 lei pentru toate persoanele cu
prinse în asigurare. Toate aceste a- 
sigurări de accidente 
pagubele la bunurile 
gospodărești, pentru o
gurată de 5 000 de lei de fiecare 
poliță. Asigurarea de accidente 
„Turist" se contractează pentru 
sume totale de pină la 40 000 de 
lei și cuprinde cazurile de acci
dente ale asiguratului, iar pentru 
o sumă de 20 000 de lei, pagu
bele la bunurile casnice și gos
podărești ale acestuia. Prima de 
plată este de 15 lei pentru o lună.

cuprind și 
casnice și 

sumă asi-
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Atențiune, grădiniță de copii!
Dumitru Lipsa, profesor, muni

cipiul Roman, județul Neamț : Pe 
strada Ecaterina Teodoroiu din mu
nicipiul Roman, în apropierea gră
diniței de copii a întreprinderii de 
țevi din localitate, funcționează un 
restaurant de categoria a II-a, 
„Intim", situat la parterul unui bloc,» 
precum și un loc de parcare pentru 
mașini. Nu de mitlt. timp, restau
rantul „Intim" și-a extins spațiul 
de desfacere a băuturilor alcoolice, 
amenajind o terasă lingă poarta de 
intrare la grădiniță. Dimineața, co
piii cu greu se pot strecura printre 
mașinile ce ies din parcare, iar 
după ora 9, cind se deschide res
taurantul, sint martorii unor scene 
penibile din partea celor care con
sumă aici băuturi alcoolice. Expre
siile indecente, starea de ebrietate 
a unor consumatori, zgomotele pro
vocate prin trintirea butoaielor și a 
lăzilor cu sticle depozitate in preaj
mă, lada de gunoi menajer, așezată 
chiar în fața grădiniței, . constituie

a

tot atîția factori poluanți ce dăunea
ză copiilor.

i Pentru a se inlătura aceste 
ajunsuri, solicităm 
de resort să 
acestei unități, 
cit, pe aceeași 
metri, se află
In 
s-ar 
zin de desfacere a jucăriilor și a 
altor produse' pentru copii, mai ales 
că in zonă se găsesc 3 grădinițe și 
două școli cu aproape 2 000 de 
copii. Un astfel de magazin este 
necesar, deoarece in oraș nu există 
decit'unul singur de acest profil, pe 
strada principală din centru. Dacă 
acest lucru nu va fi posibil. propu
nem ca localul Să fie transformat 
în restaurant lacto-vegetarian, m- 
terzicindu-se consumul de băuturi 
alcoolice. După cum, în locul parcă
rii ar fi bine să se amenajeze, cu 
sprijinul părinților, un părculet cu 
flori și spatii verzi, care să fie 
întreținut de copiii de la grădiniță

ne- 
forurilor locale 

schimbe destinația 
cu atît mai mult eu 
stradă, la circa 200 

similar. 
„Intim" 

maga-

un local 
locul restaurantului 

putea înființa un

ik

Repararea utilajelor miniere se efectuează în bune condiții cind sînt asigu
rate toate materialele și piesele de schimb necesare. în fotografie: la mina 
Urdari se face revizia unei combine de înaintare, care urmează să fie folo

sită la lucrările de deschidere din panoul 2
Foto : E. Dichiseanu

în istoria popoarelor, pe firul 
veacurilor și al mileniilor, apar re
pere călăuzitoare pentru generațiile 
ce privesc în urmă ca spre un izvor 
de putere — acei ce s-au jertfit ca 
obștea de un singe și de o. limbă cu 
ei să poată urca spre lumină.

Acum (Jouă sute de ani, în Tran
silvania — inima Daciei lui Decebal 
— in străvechiul Avrig de pe malul 
Sting al Oltului, s-a născut Gheor
ghe Lazăr, unul dintre iluștrii cărtu
rari ce s-au jertfit pe vatra milena
rei dăinuiri a poporului român, al 
cărui nume era menit să străbată 
veacurile, scris cu laurii nemuriți; și 
nedespărțit de numele, patriei sale. 
Primul meșter orfevrar care a dat la 
iveală seînteietoarea lui minte și a 
săvîrșit prima altoire cu lumină a 
mlădrței avrigene a fost „dascălul 
normalicesc" din satul natal, loan 
Barac, doar cu șase ani mai vîrstnic 
decit elevul său. îl înlocuise adesea 
la catedră pe cind el ostenea la fas
cinanta alegorie „Istoria preafrumo- 
sului Arghir și a 
preafrumoasei E- 
lena", legănată în 
ritmurile folclo
rului străvechi. 
Ca printr-o poj
ghiță străvezie de 
gheață, istoria 
Daciei cu băile 
ei de aur, cuce
rită de marele 
imperator Traian, 
adolescentul însetat 
care înțelegea sensul evoluției aces
tui popor cu strămoși vestiți în an
tichitate, care făceau ca în sine să 
înmugurească imbolduri de fapte .vii
toare destinate înălțării neamului său 
spre lumina învățăturii și științei. De 
aceea, a trecut pe lingă horele din 
sat cu vîrtej de cătrințe înciucurate, 
pe lingă larma feciorilor întovărășiți 
în fiecare an la „Butca junilor din A- 
vrig". „Ocheșel și frumușel" cum se 
știa, n-a fost nici „ghirău" înveșmîn- 
tat cu „chimeșe curcă și cu peana la 
pălărie", nici „țichirișău", nici „criș- 
mar mare" în alaiul lor tineresc și 
n-a scos în joc „judiceasă" frumoasă, 
împodobită cu crenguțe înflorită de 
„țidron" : pe malul Oltului cu zale 
mișcătoare de argint, ureînd spre 
înălțimile Surului și ale Ciortei, în 
pădurea de fagi cu foșnet doinind 
despre trecut, singuratic, Gheorghe 
Lazăr prefira veștile aduse de că
răușii satului de la mari depărtări, 
legendele care păstrau pentru viito
rime chipurile martirilor neamului 
său, Horia, Cloșca și Crișan. în a- 
dîncurile ființei sale se plămădeau re
sorturile faptelor viitoare, puse in 
slujba neamului său. Gheorghe Lazăr 
se înscrie,’la 16 ani și 9 luni, în 1798, 
în ciclul de gramatică al Liceului a- 
cademic din Cluj. De internatul liceu
lui, cu pedagogi calificați, beneficiau 
doar fiii de nobili scăpătați și ai cleri
cilor. Ca umil „valachus civis Frikien- 
sis, sede Cibiniensis", cum apare in 
matricolele piariștilor între 1798—1806, 
după orele de clasă, Gheorghe Lazăr 
străbatea orașul spre periferie, tăia 
lemne gazdei și-i aducea apă cu ciu- 

1 %ărul — după învoială — iși fierbea 
tocana, apoi — surd la zgomotele 
dimprejur — iși pregătea cu temei 
lecțiile, își construia ca un iscusit

cinema
• Un trecător in ploaie : SALA 
PALATULUI - 16.30, BUCUREȘTI 
— 14; 16; 18,15; 20,30, LUCEAFĂ
RUL — 14; 16,15 18,30; 20,30, la 
grădină — 21,15.
• Severino : SCALA — 14,30;
16,30; 18,30: 20.30. FESTIVAL —
14,30; 16; 18,15; 20,30.
• Aleargă după mine ca să te 
prind : PATRIA — 14; 16.15; 18,30;

FAVORIT — 9; 11.15; 13,30; 
18; 20,15, CAPITOL — 14;

18,30; 20,45, la grădină — 21. 
cincilea anotimp : TIMPURI 
— 15; 17,30; 20.

20.45, 
15,45;
16,15;
• Al
NOI ...... —
• lor dalmațieni — 9,30; 11,15; 13;
14.45, 'Mingea strălucitoare — 16,3(1:
18.15. 'Din nou împreună — 20 : 
DOINA.
• B.D. în alertă : CENTRAL —
15;. 17,30: 20.
• Inocentul : ARTA — 9; 11,30;
14; 17; 19,30, la grădină — 21,
CIULEȘTI — 9; 11,30; 14; 17; 19.30.
• O dramă la vlnătoare : VIC
TORIA — 15: 17,30; 20.
• Rodeo : CINEMA STUDIO — 
10; 12; 14; 16,15; 18,30; 20,30, EX
CELSIOR — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 
18; 20,15.
• Vestul sălbatic : FEROVIAR — 
9; 11,15; 13.30; 15,45; 18; 20,15, AU
RORA — 9;. 11,15; 13,30; 15.45: 18; 
20, la grădină — 21, GRADINA 
BUZEȘTI — 21.
a Evadarea : DACIA ; — 9; 11.15; 
13,30: 15,45; 18; 20.
• Vacanță tragică : FLAMURA — 
9: 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20. ME
LODIA — 9; 11,15; 13.30; 15.45: 18;
20.15.
• Să prinzi o stea căzătoare :

GRIVIȚA — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 
18; 20,15, MODERN — 9; 11,15;
13,30; 15,45; 18; 20,15, la grădină 
— 21.
• Viața începe la ora opt seara
— 11,45. învățătoarea din Șatrîi — 
14; 16,15, Miracol la Milano —
18,30: 20,30 : CINEMATECA.
• Cum se trezește o prințesă ; 
BUCEGI - 14; 16; 18; 20,15.
• Vis de ianuarie : BUZEȘTI — 
15:30; " 'k “
•
7-a

, 17,30; 20.
A fost regăsită compania a
: FLOREASCA — 9; 10.45;

12,30; 14,15; 16; 18: 20, MIORIȚA
— 9; 11; 13,15: 15.30; 17,45; 20,
GRADINA TITAN — 21.
• înarmat și foarte periculos : 
VOLGA — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 
20.
• Falansterul : FLACĂRA — 
16,30; 19, S(),
• Dansul tobelor : GLORIA — 9; 
12; 16; 19, TOMțS — 9.15; 12,30;

•15,45; 19. la grădină — 21.
• Un om in loden : LIRA — 
15,30: 18; 20,45, la-grădină — 20,45.
• Addio piceola mia : DRUMUL
SĂRII — 15,30; 18;' 20. ...'.
• Fortăreața invizibilă : FEREN
TARI — 15.30; 17,30; 19,30.
a Praf sub soare : COTROCENI
— 15: —
• Nea Măr in miliardar : PACEA
— 14; — . • "
a Expresul de Buftea

------- 15,30; 17,45; 20.
• Inspectorul și 
POPULAR -- 16: 18;
• Clipa : MUNCA —
• Brațele Afroditei : COSMOS —
15,30; 17,45; 20.
• Al patrulea stol : PROGRESUL
— 16; 18; 20.
• Napoli se revoltă : GRADINA
BUCEGI — 21.
• Cobra : GRADINA FLACĂRA 
— 21.

17,30; 20.

16; 18; 20.
VIITORUL

braconierii
20.
15; 19.

De ce nu se aplică hotărîrea 
arbitrajului ?

îng. D. Ionescu, director, C. Mun- 
teanu, consilier juridic — întreprin
derea „Electrotehnica" București : 
în luna septembrie 1970 am livrat 
cooperativei agricole de producție 
Mogoșoaia cantitatea de 6 000 kg de 
tablă silicioasă, in scopul executării 
de către aceasta a unor tole ne
cesare realizării de produse spe
cifice profilului intreprinderii noas
tre. Din această cantitate, C.A.P. 
Mogoșoaia ne-a confecționat doar 
13 400 bucăți tole, consumînd canti
tatea de 240 kg de tablă. întrucît, 
ulterior, cooperativa a refuzat să 
ne mai execute tole și apoi să 
achite contravaloarea tablei nefo
losite, am formulat acțiune arbi
trate, pe care Arbitrajul municipiu- 

. lui București ne-a admis-o. obligînd 
C.A.P. Mogoșoaia să ne plătească 
suma de 34 715 lei, plus 620 
cheltuieli de arbitrare. Imediat ce 
am primit această hotărîre,

lei

__  „.. . . _______ ________ cu 
nr. 3514 din 28 septembrie 1972. am 
învestit-o cu formulă executorie și

Puieții din...
Gheorghe Tăutan, profesor, Arad: 

Ferma pomicolă experimentală din 
localitatea Dorobanți, județul Arad, 
aparținînd stațiunii de cerce
tări pomicole din județul Bihor, 

tot mai mult de 
De aici au

aparținînd

s-a dezvoltat 
ța un an la altul, 
pornit spre diverse întreprinderi 
agricole de stat și cooperative agri
cole de producție milioane de puieți 
de pomi tuictiferi de înaltă pro
ductivitate. In această zonă, pămin- 
turile sint fertile, dar există un 
microclimat secetos. De multe ori,

am introdus-o în bancă spre a în
casa sumele pe care unitatea res
pectivă ni le datorează. Spre sur
prinderea noastră. Banca de agricul
tură și industrie alimentară nu 
ne-a onorat, la, termenul de sca
dență, dispoziția noastră de înca
sare nr, 181 din 24 octombrie 1972. 
Așa se face că, de 7 ani, de cind am 
obținut hotărîrea 'arbitrate, și de 9 
ani, de cind s-a creat prejudiciul, 
nu putem să intrăm în posesia su
melor cuvenite. Modul în care a 
procedat banca este contrar legii, 
deoarece achitarea debitului pe care 
C.A.P. îl are de plătit față de în
treprinderea noastră are prioritate 
față de alte datorii ale acesteia.

întrucât toate demersurile între
prinse de noi pentru a obține exe
cutarea hotărîrii arbitrate respective 
au rămas, in mod nejustificat, fără 
vreun rezultat concret, solicităm și 
pe această cale sprijinul de care 
avem nevoie.

cercul vicios
cind în alte localități din județ ' 
plouă, cum se spune, cu găleata, la 
Dorobanți nu cade o picătură de 
ploaie. Iată motivul pentru care, in 
anul 1979, au fost prevăzute să se 
realizeze la această fermă investi
ții în valoare de circa 2 200 000 lei, 
în vederea executării unor lucrări 
de alimentare cu apă și amenajări 
interioare. Deși puieții. din pepinie
re sint afectați din pricina lipsei de 
apă, pînă la această dată nu s-a 
întreprins nimic pentru realizarea 
acestor investiții. In zadar au fost

arhitect acele dizertații cu temă nu
mite „argumente", pe care a doua zi 
avea să le dezvolte în clasă și apoi 
citea, citea... Latina, greaca și chiar 
ebraica, germana, maghiara și fran
ceza de care s-a folosit cu eleganță 
în convorbiri și în scris, matemati- 
cile superioare cu aplicațiile lor prac
tice pe atunci, fizico-cțiimice, istorie 
și științe naturale, filozofia cu toate 
ramurile ei. ca și științele juridice, 
toate predate de profesori prestigioși 
în Transilvania la Începutul veacu
lui trecut, au devenit pentru singurul 
român avrigean pornit la studii în 
generația șa un bun intelectual pro
fund insușit, iar Testimoniul de șco
laritate eliberat de liceu, recent des
coperit în arhivele Budapestei și ale 
Carlowitz-ului, sub semnătura pro
fesorilor săi, îl califică la absolut 
toate materiile : „eminent".

Timp de aproape 3 ani, la Viena, 
Gheorghe Lazăr studiază — sub de
canatul lui Andrei Reichenberger — 
teologia, frecventează asiduu Biblio

theca Academiae 
Viennensis ; re
nunță la haine și 
chiar la o hra
nă indestulătoare 
pentru ediții dife- 

_ w rite ale Bibliei, lui Gheorghe Lazar tratate de filozofie 
și matematica su- 

--------------------- -— perioară, cărți 
despre libertatea 

gîndirii etc. Orizontul său se lăr
gește prin studii de botanică și 
mineralogie, medicină și astronomie, 
istorie, cosmografie și navigație, ba
listică și oratorie. Pe unele le tra
duce în limba română, în vederea 
activității sale viitoare. După 9 ani 
de studii, gîndul său obsesiv avea să 
fie salvarea limbii naționale și înte- . 
meierea învățămîntului de toate gra- 
dele în limba românească, prin care ’ 
geniul poporului român să se 
poată afirma plenar, la nivelul celor 
mai înaintate neamuri.

După intrigi și vicisitudini îndurate 
din partea mai marilor timpului, Gh. 
Lazăr revine la Sibiu ca profesor, 
subaltern al proaspătului și medio
crului episcop Moga. Are de indurat 
umilințe zilnice, foame și boală, a- 
menințări și pedepse, reclamații și 
urmărire polițienească din cauza idei
lor lui înaintate pe care se străduia 
să le răspîndească în tinerime. Tra
ducerile lui excepționale sînt înlătu
rate de la tipar și pierdute ; elevul 
de tristă amintire loan Feketico îl 
lovește, umplîndu-1 de singe și — în 
sfîrșit — tensiunea culminează cu a- 
cuzația de „tese-majestate" și destL 
tuirea sa, lăsînd locul nepotului lui 
Vasile Moga. Gheorghe Lazăr trece, 
în 1816, Carpații în Țara Româneas
că, în calitate de preceptor al fiilor 
logofețesei Bărcăneasca.

In Bucureștii de acum 163 de ani, 
plin de calpace Și giubele, apariția 
lui — cel dinții „inginer" cadastral 
român — însuflețit de gîndul teme
rar al întemeierii unei Academii cu 
științe în limba română, destinată 
tineretului din toate straturile so
ciale, a apărut multora ca o impo
sibilitate nebunească. Dar dîrzenia 
firii sale, capacitățile excepționale 
ce punea în slujba acestui idea], 
precum și climatul prielnic ideilor 
sale înnoitoare au chezășuit epocala 
sa reușită. Poezia Văcăreștilor, stu
diile de gramatică ale lui Iordache 
Golescu, dragostea pentru limba stră
moșească a marelui ban Const. Bălă- 
ceanu și, în general, nevoile noii so
cietăți ce se configura la sfirșitul vea
cului al XVIII-lea și Începutul celui 
de al XIX-lea l-au ajutat să pună în 
lucrare gindul său nobil.

La 24 martie 1818 a luat naștere 
prima școală superioară în limba 
română, școala de la Sfîntul Sava, ale 
cărei cursuri Lazăr le-a deschis in 
luna august a aceluiași an. Era o 
școală la care veneau copiii croito
rilor, cojocarilor, ai „mărginașilor", 
cu o mare sete de cultură. Se. poate 
spune pe drept cuvint că aici, în a- 
ceastă școală, s-a aprins marea fă
clie pentru luminarea poporului.

...A venit, a luptat, a invins și — 
meteoric — descălecătorul învățămîn
tului superior în limba română, pia
tră fundamentală în cultura Româ
niei moderne, s-a depărtat istovit, 
binecuvîntind profetic generațiile ur
mătoare, îndatorate să-i conținu*’ 
visul și fapta, apoi s-a cufundat ' 
neființă, străjuit de monumentul 'ri
dicat' de unul dintre elevii săi în

200 de ani 
de la nașterea

se deslușea pentru 
de cunoaștere

• Omul cu masca de fler : GRA
DINA FESTIVAL — 21.
• Inspectorul Harry : GRADINA 
PARC HOTEL — 21.

teatre
• Teatrul Național București (sala 
mică) : A treia țeapă (premieră)
— 19,30.
• Filarmonica „George Enescu" 
(sala mică a Palatului) : „Cin- 
tarea României". Prime audiții 
din muzica tinerilor compozitori
— 2(1.
• Opera Română : Izvoare și ră
dăcini, Spectacol de balet — 19.
• Teatrul Mic : Nu sint Turnul
Eiffel — 19,30.
• Teatrul „Nottara" (sala Stu
dio) : „Carambol" — 19.
• Teatrul Glulești : Haina cu 
două fețe — 19,30 ; (sala Majes
tic) : A cincea lebădă — 19.30.
• Ansamblul artistic „Rapsodia 
Română" : Pe un picior de plai
— 18,30.
• Teatrul satiric-muzical „C. Tă-
nase“ (sala Savoy) : Revista in 
luna de miere — '
toria) : Costlcă,
— 19.30.
• Teatrul „Ion 
tu șl dragostea — 19,30.
• Teatrul dramatic Bala Mare 
(la sala Teatrului „Lucia Sturdza 
Bulandra" din bd. Schitu Măgu- 
reanu) : Vasile Lucaciu — 19.30.
• Teatrul „Țăndărică" : Nlnigra 

. și Aligru — 17.
• Circul București : Năzdrăvă
niile urșilor — 19,30.
• Studioul de teatru al I.A.T.C.: 
Vedere de pe pod — 19,30.

19,30 : (sala Vic- 
ne vede lumea

Vasllescu" : Eu,

toate intervențiile conducerii fer
mei ! Banca din Oradea nu acceptă 
să vireze sumele necesare înainte 
de începerea lucrărilor, in contul 
unităților care trebuie să le execute, 
iar acestea nu pot să se apuce de 
treabă pînă nu primesc banii, ca 
să-și procure materiale. De pildă, 
lucrătorii de la uzina electrică din 
Arad ar fi executat instalația elec
trică de irigat, dacă li s-ar fi virat 
cei 83 000 lei, necesari 
rarea materialelor.

pentru procu-

Pe scurt,
La I.M. Dilja

dicaf de unul dintre elevii 
curtea bisericii din Avrig, și în le
gendă. Existența zbuciumată a lui 
Gh. Lazăr este un exemplu de viață 
jertfită fără preget pentru o idee a 
cărei aplicare era menită să ser
vească neamului său, înălțării spre 
lumina culturii, a științei și tehnicii.

Gheorghe Lazăr este un mare pre
cursor, unul dintre acei cărturari care 
au înțeles necesitățile poporului din 
care s-au ridicat și au luptat pentr|U 
ca aspirațiile lui legitime să prindă 
viață. în el cinstim un patriot lumi
nat, un spirit modern și întreprinză
tor.

Emilia St. MILICESCU

O asemenea stare de lucruri nu 
face altceva decit să prelungească 
„setea" pepinierei și să afecteze 
dezvoltarea normală a puietilor. La 
aceasta se adaugă și faptul că nici 
ingrășămintele chimice, care trebu
iau să sosească la fermă in primul 
trimestru, nu s-au primit incâ. Iată 
de ce, pentru înlăturarea acestor ne
ajunsuri, este necesară intervenția 
operativă a Ministerului Agriculturii 
și Industriei Alimentare.

din scrisori
• Pentru mineri.

a fost organizat un sistem de spă- 
lătorie-uscătorie și reparăre a hai
nelor de protecție ale minerilor. 
Unitatea funcționează in trei schim
buri și p^ate executa intr-o oră 
spălarea a 50 de salopete și a altor 
obiecte de îmbrăcăminte din echi
pamentul minerilor. în acest fel, la 
intrarea in schimb, minerii primesc 
haine de lucru curate. (Petru Găi
nă, vicepreședintele comitetului 
sindicatului de la I.M. Dilja. Pe
troșani).

• Rute ocolite. Oamenii muncii 
din cartierul Ciucului. orașul Sfintu 
Gheorghe, județul Covasna, Se de
plasează spre locurile de muncă din 
zona industrială a localității cu 
autobuzele de pe traseele nr. 36 și 
2. Dar, spre nedumerirea noastră, 
aceste rute ne ocolesc 
stația aflindu-se lă o 
considerabilă. De aceea, 
conducerii I.J.G.C.L. să

cartierul, 
distantă 

sugerăm 
modifice 

actualul traseu al autobuzelor 36 și 
2, în sensul ca acestea să treacă 
prin cartierul nostru, așa cum de 
altfel au circulat o perioadă de 
3—4 luni, cind in zonă s-au execu
tat unele lucrări edilitare. De ase-

menea, propunem ca dimineața, la 
ieșirea din schimbul al III-lea, și 
autobuzele liniilor 36 și 2 să por
nească în cursă cu 10—15 minute 
mai devreme, așa cum se intimplă 
pe celelalte trasee. (Alexandru 
Ungvari, strungar, orașul Sfintu 
Gheorghe).

• Timpul trece, gropile se adîn- 
cesc. Ulița Vlădușel din satul Vă
leni, comuna Călinești, județul Ar
geș, este folosită în mod excesiv de 
autocamioanele și tractoarele fer
mei viticole Văleni. Din această 
cauză, drumul s-a degradat și greu 
se mai poate circula pe el, mai ales 
pe timp ploios. La solicitarea noas
tră de anul trecut, direcția jude
țeană de drumuri și poduri ne-a 
răspuns că drumul va fi reparat și 
amenajat în luna septembrie 1978, 
prin grija Consiliului popular al 
comunei Călinești. Vremea a trecut, 
degradarea drumului s-a accentuat, 
iar la revenirea noastră cu o altă 
sesizare, direcția județeană ne-a 
răspuns din nou cu... promisiuni. 
(Traian Vlădescu, in numele unul 
grup de 11 locuitori din satul Vă
leni, comuna Călinești, județul Ar
geș).



SCINTEIA — marți 5 Funie 1979 PAGINA 3

Telegramă de la bordul avionului

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România

Tovarășului ILIE VERDEȚ
Prim-ministru al Guvernului Republicii Socialiste România

Transmitem poporului român prieten caldele noastre salutări și urări de 
luccese în construcția socialismului.

JUMJAAGHIIN ȚEDENBAL
Președintele Prezidiului Marelui Hural Popular, 

Prim-secretar al C.C.
al Partidului Popular Revoluționar Mongol.

Cronica zilei
Vizita. Continuîndu-și vizita în 

tara noastră, viceprim-ministrul și 
ministrul apărării ăl Indiei, Jagji- 
van Ram, împreună cu delegația mi
litară care-1 însoțește, a vizitat u- 
nități militare, obiective economice, 
istorice și turistice.

Luni după-amiază. tovarășul Ște
fan Andrei, ministrul afacerilor ex
terne, a avut convorbiri cu viceprim- 
ministrul și ministrul apărării al In
diei, care s-au desfășurat intr-o 
atmosferă cordială.

SOSIREA UNEI DELEGAȚII A MINISTERULUI
AGRICULTURII

Luni a sosit in Capitală o dele
gație a Ministerului Agriculturii al 
U.R.S.S., condusă de L. N. Kuzne- 
țov, adjtmct al ministrului, în ve
derea consultărilor privind colabo
rarea economică și tehnico-științifi- 
că in domeniul, agriculturii între

AL U.R.S.S.
România și Uniunea Sovietică pe 
anii 1981—1985.

în cursul aceleiași zile, delegația 
a fost primită de tovarășul Angelo 
Miculescu, viceprim-ministru al gu
vernului, ministrul agriculturii și in
dustriei alimentare.

TELEGRAMĂ
Tovarășul Iile Verdeț, prim-minis- 

tru al guvernului, a adresat o tele
gramă de felicitare lui Joseph Clark, 
cu prilejul alegerii sale în înalta 
funcție' de prim-ministru al Cana
dei, prin care, in numele guvernu
lui român și al său personal, trans

mite cele mai bune urări de sănă
tate și succes în activitatea sa și iși 
exprimă convingerea că bunele rela
ții existente între țările noastre se 
vor dezvolta in continuare, spre fo
losul popoarelor român și canadian, 
al păcii și colaborării internaționale.

Lucrările adunării generale 
a Academiei de științe agricole și silvice

Seminar. cadrul seminaru
lui privind „Accesul tineretului la 
muncă și participarea la viața pu
blică", organizat de Programul euro
pean al- Organizației Națiunilor Uni
te pentru dezvoltare socială. în co
laborare cu Centrul de cercetări pen
tru problemele tineretului din țara 
noastră, au luat sfirșit dezbaterile din 
grupurile de lucru și s-a trecut la 
redactarea raportului final al reu
niunii.

Lucrările seminarului continuă.
Luni au început lucrările adunării 

generale a Academiei de științe a- 
gricole și silvice consacrate stabilirii, 
în lumina concluziilor consfătuirii de 
Ia C.C. al P.C.R. din 5—6 martie și 
indicațiilor secretarului general 
al partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, a măsurilor de intensifi
care a cercetării științifice privind 
utilizarea eficientă a resurselor na
turale și a bazei materiale în vederea 
creșterii susținute a producției agro- 
alimentare și a randamentelor consu
murilor energetice.

Participă tovarășii Marin Vasile, 
secretar al C.C. al P.C.R., președin
tele Uniunii Naționale a Cooperative
lor Agricole de Producție, Angelo 
Miculescu, viceprim-ministru al gu
vernului, ministrul agriculturii și in
dustriei alimentare, Iosif Tripșa, vice- 
p -Ședințe al Consiliului Național 
pentru Știință și Tehnologie, specia
liști din institute de cercetări și din 
învățămintul agricol superior, pre
cum și . cadre de conducere din uni
tăți de producție.

In raportul prezentat cu acest pri
lej, președintele Academiei de știin
țe agricole și silvice, prof. Nicolae 
Giosan, a relevat direcțiile și măsu
rile concrete de creștere mai rapidă 
a contribuției cercetării științifice 
din domeniile geneticii și amelioră

rii plantelor și animalelor, pedolo
giei, agrochimiei, hidrologiei și me
teorologiei, îmbunătățirilor funciare 
și gospodăririi apelor, mecanizării, 
industriei alimentare și silvicultu
rii la sporirea continuă a pro
ducției în condițiile reducerii con
sumului de energie și combustibil. Au 
fost evidențiate acțiunile imediate de 
îmbunătățire a conținutului progra
melor de cercetare, a metodelor de 
investigație și de valorificare a re
zultatelor, în concordanță eu sarcinile 
ridicării pe o treaptă superioară a 
contribuției științelor agricole și sil
vice la creșterea producției și a efi
cienței ei economice, cu progresele și 
previziunile pe plan național și mon
dial. S-a arătat, de asemenea, nece
sitatea introducerii problemelor ener
geticii, ca o direcție prioritară în cer
cetarea științifică desfășurată în agri
cultură, industria alimentară, gospo
dărirea apelor și silvicultură.

Au fost prezentate apoi numeroase 
referate urmate de dezbateri, care au 
înfățișat căile specifice diferitelor do
menii de cercetare științifică și zone 
naturale pentru rapida creștere a pro
ducției și realizarea unei bioconver- 
siuni energetice maxime in agricul
tură și silvicultură.

Lucrările adunării generale a Aca
demiei continuă.

(Agerpres).

Expoziție.Intre 5—8 iunie-Bi_
blioteca centrală universitară din 
București găzduiește o expoziție de 
carte a editurii „Pergamon Press'1 
din Oxford. Inmănunchind în stan
durile sale peste 300 de cărți din dife
rite domenii ale științei și culturii 
contemporane, expoziția ilustrează 
preocupările editurii „Pergamon 
Press" de a cunoaște cerințele diver
selor categorii de cititori.

(Agerpres)

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 6, 7 

șl 8 iunie. In țară : Vremea va conti
nua. să se răcească ușor in toate re
giunile țării, mai ales in primele zile. 
Cerul va fi variabil. Vor cădea ploi de 
scurtă durată, îndeosebi în estul tării, 
precum și în zonele de deal și de 
munte. Vînt potrivit. Temperaturile mi
nime vor fi cuprinse între 6 șl 16 gra
de, iar cele maxime între 16 și. 26 de 
grade, local mal ridicate. Izolat, con
diții de grindină. In București : Vreme 
în general frumoasă, cu cerul variabil, 
favorabil aversei de ploaie după amia
za. Vînt potrivit. Temperatura in scă
dere. ușoară la începutul intervalului.

• SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT
*

,,CUPA MONDIALĂ'' LA GIMNASTICĂ în cîteva rînduri

Succes categoric al sportivelor 
noastre în întrecerile pe aparate: 

• Nadia Comăneci - două medalii de aur 
(la sol și sărituri) și una de argint (la bîrnă) 

• Emilia Eberle - două medalii de aur 
(la bîrnă și paralele) și una de bronz (la sol)

In cadrul competiției internațio- 
de popice desfășurată la Sofia,

Vizita unei delegații 
din R. P.

Luni a sosit în Capitală o delega
ție a Frontului Patriei din R. P. Bul
garia. alcătuită din tovarășii Gheorghi 
Andreev, secretar al Consiliului Na
țional, și Gheorghi Baberkov, pre
ședintele Consiliului județean Vrața 
al Frontului Patriei, care face o vi
zită pentru schimb de experiență in 
țara noastră, ia invitația Consiliului 
Național al Frontului Unității So
cialiste.

în-aceeași zi. tovarășa Tamara. Do- 
brin, vicepreședinte al Consiliului Na
țional al F.U.S.. s,-a întilnit cu dele
gația Frontului Patriei.

Cu acest prilej, a avut loc o eon-

a Frontului Patriei
Bulgaria

vorbire privind preocupările actuale 
ale Frontului Unității Socialiste, res
pectiv ale Frontului Patriei : de am
bele părți s-a exprimat dorința în
tăririi in continuare a colaborării din
tre cele două organisme politice, in 
spiritul relațiilor de prietenie fră
țească ce leagă popoarele român și 
bulgar.

La intilnire au luat parte activiști 
ai Consiliului Național al Frontului 
Unității Socialiste, reprezentanți ai 
Ambasadei R. P. Bulgaria la Bucu
rești.

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

5 iunie-„Ziua internațională a mediului 
înconjurător"

SECERIȘUL GRÎNELOR 
BATE LA UȘĂ

(Urmare din pag. I)

TOKIO 4 (Agerpres). — Cea de-a 
patra . ediție a „Cupei Mondiale" la 
gimnastică s-a încheiat în sala gim
naziului național „Yoyogi" din Tokio 
cu întrecerile concursului special pe 
aparate, întreceri dominate cate
goric de reprezentantele, culorilor 
sportive ale României, Nadia Coma
neci și Emilia Eberle, care 
comportat strălucit, terminind 
vingătoare in toate probele și 
cerind astfel 4 medalii de aur. 
două fiecare, precum și una 
argint și una de bronz, succes 
mare prestigiu ce confirmă 
dată valoarea internațională 
nasticii noastre feminine.

Pentru a doua oară în 
gimnasticii s-a înregistrat 
generală la un aparat de 20,00 puncte, 
autoarea acestei performanțe fiind 
(ca și prima oară, la J.O. de la 
Montreal — în proba de paralele) 
tripla campioană olimpică și cam- 
—;------ —.„„„„„„x Nadia

două
10 — 
Nadia 

la același nivel de 
exercițiul său Ia sol, ca-

s-au 
în- 

. cu- 
cite 

de 
de 

incă o 
a gim-

istoria 
media

pioana europeană absolută 
Comăneci, care a obținut de 
ori cir 'x^cutiv nota maximă — 
la sol aa fel ea și duminică, 
a repetat la același 
măiestrie ’/
racterizat prin perfecțiune și o plas
tică impecabilă, stîrnind admirația 
miilor de spectatori veniți să le ur
mărească pe cele mai valoroase gim
naste din lume.

Tot cu 10 a fost notată și spor
tiva sovietică Stela Zaharova, dar 
aceasta obținuse în prima zi 9.95 p, 
astfel că s-a clasat pe locul doi, cu 
19,95 puncte. Medalia de bronz a 
revenit Emiliei Eberle, cu 19,75 
puncte, urmată la rindul său de 
Steffi Kraeker (R. D. Germană) — 
19,55 puncte, Slivia Hindorf (R. D. 
Germană) și Eva Mareckova (Ceho
slovacia) — cite 19,50 puncte.

Nadia Comăneci a cucerit a doua 
medalie de aur la sărituri, unde și-a 
confirmat superioritatea, executind 
și de dâta aceasta un salt de mare 
amplitudine, cu o aterizare per
fectă — media generală obținută 
fiind de 19,700 puncte. Victoria Na- 
diei la acest aparat a fost netă, 
următoarele clasate situîndu-se Ia 
diferențe notabile: Stela Zaharova 
— 19,525 puncte, iar Neli Kim
(U.R.S.S.) — 19.465 puncte.

La finalele pe aparate. Emilia 
Eberle, ciștigătoarea medaliei de 
argint la individual compus, a avut 
o evoluție excepțională. Punîndu-și 
în valoare calitățile și măiestria 
acumulată in ultimul timp. Emilia 
Ebcrle s-a situat pe locul întîi la 
cel mai dificil aparat — birna —. 
unde exercițiul său de mare sigu
ranță a fost recompensat de arbitre 
cu nota 9,90, obținind media

generală 19,70 puncte. Nadia Co
maneci și-a adjudecat medalia de 
argint — 19,60 puncte, locurile ur
mătoare fiind ocupate de Neli Kim 
și Steffi Kraeker — cu cite 19,45 
puncte.

Extrem de disputată a fost între
cerea de la paralele. Cea mai bună 
notă la acest aparat o avea Steffi 
Kraeker, care se prezenta ca favo
rită. Dar Emilia Eberle, dind dovadă 
de multă ambiție și voință, a reu
șit să refacă diferența de punctaj 
printr-un exercițiu remarcabil, no
tat cu 9.85, in timp ce sportiva din 
R. D. Germană obținea 9,80 p. Ce
lor două gimnaste li s-au atribuit 
medalii de aur, ambele totalizind 
19,65 puncte. Pe locurile 3—5,^ tot la 
egalitate s-au situat Stela 
Vera Cerna (Cehoslovacia) 
Kalmar (Ungaria) — eu 
puncte.

Iată primii clasați, în 
masculin : inele : 1. 
tin (U.R.S.S.) .
Eduard Azarian (U.R.S.S.) —■ 19,35 p ; 
3—4. la egalitate : Hiroji Kajiyama 
(Japonia) și Ferenc Donath (Unga
ria) — 19.25 p ; sportivul român 
Dan Grecu s-a situat pe locul 6, cu 
19,05 puncte ; sărituri : 1. ■ Ralph 
Barthel (R. D. Germană) — 19,525
p : 2—3. la egalitate : Valentin Țur- 
banov (U.R.S.S.) și Aleksandr Ditia- 
tin — cite 19,425 p ; paralele : 1.
Eizo Kenmotsu (Japonia) — 19,60 p ; 
2. Aleksandr Ditiatin — 19,40 p ; 3. 
Ferenc Donath — 19.25 p ; bară
fixă : 1. Eberhard Gienger (R. F. 
Germania) — 19,55 p ; 2—4. la ega
litate : Eizo Kenmotsu, Hiroji Kaji
yama și Aleksandr Ditiatin — cite 
19,50 p ; eal cu minere : 1. Bart
Conner (S.U.A.) — 19,35 p ; 2. Shi- 
geru Kasamatsu (Japonia) — 19,30 
p ; 3. Kurt Thomas (S.U.A.) — 19.25 
p ; sol : 1—2. la egalitate : Shigeru 
Kasamatsu și Stoian Delcev (Bulga
ria) — cite 19,45 p ; 3. Hiroji Kaji
yama — 19,40 p.

BACĂU

Zaharova, 
și Zsuzsa 
cite 19,55

’ i concursul
1. Aleksandr Ditia- 

- 19,40 puncte ; 2.

• 
nale 
sportivii români au terminat învin
gători în două din cele trei probe in
cluse în program. în proba indivi
duală masculină. 'Alexandru Naszodi 
s-a clasat pe primul loc, cu 1 681 po
pice doborițe, fiind urmat de Joste- 
rajker (R.D. Germană) și Vasilev 
(Bulgaria) — ambii cu cite 1 648 p.d.

S>roba de perechi mixte s-a încheiat 
cu victoria cuplului român Maria Io
sif — Alexandru Naszodi, cu 1 277 p.d.

In proba individuală feminină, cîș- 
tigată de Sofia. Vlahova (Bulgaria) 
824 p.d.. Maria Iosif a ocupat locul 
trei, cu 779 p.d.
• După trei runde, în turneul in

ternațional feminin de șah de la Novi 
Sad conduce maestra româncă Dana 
Nuțu, cu 2 puncte și o partidă între
ruptă, urmată de Hana Erenska (Po
lonia) — 2 puncte, Nana Aleksandria 
(U.R.S.S.) și Olivera Prokopovici 
(Iugoslavia) — cu cite 1,5 puncte (1). 
Lia Bogdan se află pe locul șapte, 
cu 1 punct și o partidă intreruptă. în 
runda a 3-a, Dana Nuțu a învins-o 
pe Jivkovici (Iugoslavia), iar Lia 
Bogdan a remizat cu Nikolin (Iugo
slavia).

• In optimile de finală ale cam
pionatelor internaționale de tenis ale 
Franței de la Paris, Gerulaitis 
(S.U.A.) l-a învins cu 6—2, 6—1, 6—3 
pe cehoslovacul Lendl, iar Gilde- 
meistgr (Chile) l-a eliminat cu 6—7. 
6—3, 4—6, 6—1, 6—3 pe americanul 
Tim Gullikson. Suedezul Borg s-a 
calificat la rindul lui pentru „sfer
turi", invingîndu-1 cu 7—5, 6—4, 6—2 
pe francezul Gilles Moretton. în pro
ba de dubiu femei, perechea Acker, 
Smith (S.U.A.) a ciștigat cu 6—3, 7—5 
partida cu Ruzici (România), Jaușo- 
vec (Iugoslavia).
• Rezultate înregistrate ieri in

campionatele internaționale de tenis 
ale Franței : dublu mixt : Virginia 
Ruzici, Ion Tiriac (România) — Cas- 
saigne, Ross (Franța) 6—2, 6—1 ;
Franțoise Durr (Franța). Iile Năs- 
tase (România) — Monteiro, Saco- 
mandi (Brazilia) 6—2, 6—0 ; simplu 
femei (sferturi de finală) : Evert — 
Gerulaitis 6—0, 6—4 ; Fromholtz — 
Ruzici 6—0, 6—4.

• Pe ringul unei arene din orașul 
Las Vegas, campionul mondial de 
box la categoria cocoș, mexicanul 
Carlos Zarate, și-a pus centura în 
joc în 'fața compatriotului său Lupe 
Pintor. La capătul a 15 reprize echi
librate, juriul i-a acordat cu 2—1 vic
toria la puncte lui Lupe Pintor.

A devenit o tradiție ca, în fiecare 
an, la 5 iunie, țările lumii să mar
cheze „Ziua internațională a mediu
lui înconjurător". In calitate de co
autoare a propunerii făcute Adunării 
Generale a O.N.U. din 1972 privind 
instituirea „Zilei internaționale a 
mediului înconjurător" și ca mem
bră activă a Consiliului de Adminis
trație al Programului Națiunilor 
Unite pentru ■mediul inconjurător, 
țara noastră desfășoară o largă acti
vitate internă și internațională vi- 
zind protejarea și conservarea fac
torilor naturali de mediu. în legă
tură cu preocupările din acest do
meniu, tovarășul prof. univ. dr. VIR
GIL IANOVICI. președintele Con
siliului Național pentru protecția 
mediului înconjurător, ne-a spus :

— Protecția mediului de muncă și 
viață constituie în România o pro
blemă de interes național,, care se 
reflectă într-o serie de măsuri și 
programe de natură tehnică, econo
mică, științifică și legislativă pri
vind supravegherea, prevenirea și 
combaterea degradării mediului, ca 
parte integrantă a activității de dez
voltare economico-socială planifi
cată a tuturor localităților patriei. 
Se cuvine subliniat faptul că Româ
nia este una din primele țări ale 
lumii care dispune de o. lege-cadru 
pentru protecția mediului inconjură
tor, lege întregită și completată de 
alte acte normative.

în întreaga activitate de protejare 
a mediului se urmărește folosirea 
rațională a resurselor naturale, core
larea activității de sistematizare a 
teritoriului și localităților cu măsu
rile de protejare a factorilor natu
rali, adaptarea de tehnologii de 
producție cit mai puțin poluan
te, echiparea instalațiilor tehno
logice și a mijloacelor de tran
sport generatoare de poluanți 
cu dispozitive și instalații eficiente, 
care să prevină efectele dăunătoare 
asupra mediului, recuperarea și va
lorificarea optimă a substanțelor 
reziduale utilizabile, promovarea 
acțiunilor de cooperare internaționa
lă tehnică, economică și științifică 
din acest domeniu. După cum se

știe, țara noastră parcurge în pre
zent o etapă de mari investiții eco
nomice. Iată de ce preocupările 
noastre privind protecția mecEului 
inconjurător se îndreaptă spre acele 
măsuri de natură să previn» impli
cațiile noilor investiții asupra cali
tății aerului, apei, solului, florei și 
faunei, cît și asupra med'ilului de 
muncă și viață al oamenilor. Recent, 
Comitetul Politic Executiv al, C.C. al 
P.C.R., pornind de la importanța 
deosebită care trebuie acordată pro
blemelor de protecție a mediului, a 
stabilit, ca toate obiectivele jde in
vestiții să fie avizate de specialiștii 
consiliului nostru incă din l'pza de 
documentare tehnico-econom^râ și 
să luăm parte la recepționanea In
stalațiilor de purificare a gazelor și 
de epurare a apelor care se «iau in 
folosință pe întreg teritoriul țării.

Concomitent cu realizările concre
te din domeniul protecției meidiului, 
materializate in importante investiții 
cu caracter antipoluant, există o 
serie de programe prioritare i|n curs 
de aplicare vizind imbunătățirjea ca
lității apei principalelcr riuri «le ță
rii,. îmbunătățirea calității aeru
lui de pe marile platforme indus
triale și programul de supraveghere 
a poluării de fondi a aerului (reali
zat cu sprijinul Programului Națiu
nilor Unite pentru mediul înconju
rător). Se remarcă, de asemenea, 
studiul-program privind implicațiile 
de natură economică, btologică și 
social-sanitară a degradării mediului 
înconjurător, precum și programul 
special — în curs de elaborare — de 
cercetare științifică și dezvoltare 
tehnologică in domeniul protecției 
mediului înconjurător pentru peri
oada 1981—2000.

în toamna acestui an, țara noastră 
va participa ca membră activă la 
Conferința general-euoopeănă pentru 
protecția mediului înaonjurâtor, ho- 
țărîtă ’ să-și aducă, în continuare, o 
contribuție substanțială la eforturile 
generale de conservare și îmbună
tățire a factorilor naturali, convinsă 
că ameliorarea condițiilor de mediu 
constituie o cerință de prim ordin 
a epocii noastre.

tele de calitate pe care trebuie să le 
îndeplinească asemenea construcții. 
Aceasta se așteaptă acum din partea 
conducerilor trusturilor de construc
ții industriale angajate in realizarea 
noilor capacități. Cu mai multă răs
pundere ar trebui să privească aceas
tă problemă și direcția de investiții 
din cadrul centralei de valorificare a 
cerealelor, care trebuie să înțeleagă 
că, dincolo de practica proceselor 
verbale și minutelor, rolul său prin
cipal este acela de a contribui efectiv 
la rezolvarea tuturor problemelor de 
care depinde buna desfășurare a lu
crărilor pe șantierele sale de investi
ții.

Dar oricît de bine ar fi pregătite 
spațiile de depozitare, ele nu pot re
zolva toate problemele legate de con
servarea recoltei. Ilotăritoarc in 
acest sens sînt măsurile organizato
rice pentru preluarea corespunzătoa
re a produselor și respectarea nor
melor de calitate in depozitarea lor, 
pentru a se evita fenomenele de Încăl
zire a boabelor sau de risipă. Pentru 
preluarea produselor în ritm cu recol
tatul au fost organizate peste 2 400 de 
puncte de descărcare, prin care în
treaga cantitate de orz contractată cu 
statul poate fi preluată în 2 zile, iar 
cea de griu in 8 zile. Dacă ținem 
seama că la aceste culturi recoltatul 
este prevăzut a se încheia in 3 și 
respectiv 10 zile, înseamnă că există 
o rezervă suficientă de timp și de 
spațiu pentru a se evita orice aglo
merare la bazele de recepție. Con
diția este însă ca pretutindeni trimi
terea produselor la bazele de recep
ție să se facă pe bază de grafice, eșa
lonat — grafice care să aibă marea 
calitate de a fi și respectate. Proble

ma cea mai importantă legată de 
conservarea corespunzătoare a pro
duselor trebuie să o constituie in 
noile condiții alegerea momentului 
optim de recoltare, care, in acest an, 
trebuie să aibă ca principal criteriu 
de apreciere gradul de umiditate cit 
mai redus al boabelor. Ținînd seama 
că stațiile de uscare nu vor putea 
fi folosite decît in condiții cu totul și 
cu totul speciale, trebuie găsite și 
folosite din plin toate formele de us
care pe cale naturală a boabelor, in 
cazul in care acestea au fost recol
tate cu un grad de umiditate mal 
mare. Există, in acest sens, c practică 
îndelungată, iar unitățile care nu a'l 
renunțat la ea pot dovedi, prin sporu
rile de preț Încasate la fiecare tonă, 
eficiența unei asemenea metode. Iar 
în privința organizării unor astfel de 
acțiuni nu se ridică nici un fel de 
probleme de vreme ce tocmai în 
această perioadă forța de muncă este 
degrevată de alte lucrări.

Ținînd seama de aceste importante 
cerințe de care depinde buna desfă
șurare a strîngerii și depozitării ce
realelor păioase, este de datoria or
ganelor și organizațiilor de partid, a 
comandamentelor județene și comu
nale, a consiliilor agroindustriale și 
conducerilor de unități să acționeze 
cu fermitate pentru încheierea grab
nică a tuturor pregătirilor legate de 
asigurarea spațiilor de depozitare și 
organizarea corespunzătoare a livrării 
produselor agricole, pentru creșterea 
răspunderii tuturor oamenilor mun
cii de la sate față de buna conserva' 
re a noii recolte, spre a se evita oriei 
degradări și pierderi. Este in inte
resul economiei naționale, al întregii 
societăți ca rodul bogat al acestei 
veri să fie strins și depozitat cores
punzător, pentru a se putea asigura 
țării o piine cît mai îmbelșugată.

Noi unități comerciale la sate

Festivalul sportului muncitoresc
Timp de două -zile, stadioanele și 

sălile de sport din Bacău au găzduit 
întrecerile din cadrul fazei județene 
a festivalului sportului muncitoresc, 
amplă manifestare cultural-sportivă 
înscrisă sub genericul „Daciadei".

Cei peste 700 de concurenți, câști
gători ai fazei de masă — la care 
participaseră circa 15 000 de munci
tori din întreprinderile județului — 
au făcut dovada unei bune pregătiri 
sportive. Programul festivalului a 
cuprins întreceri de atletism, popice,

tenis de cimp. volei, handbal, ciclism 
etc. Printre tinerii care s-au remar
cat se numără Aurica Rusu, munci
toare la intreprinderea de pielărie și 
încălțăminte „Partizanul". Sevastița 
Ciocirlan, operatoare chimistă la Bor- 
zești. Manole Scorțeanu, petrolist din 
Moinești, Elena Boian, muncitoare la 
Combinatul de celuloză și hirtie 
Letea.

Cupa festivalului a revenit sporti
vilor din municipiul Bacău, ciștigă- 
tori ai celor mai multe probe. 
(Gheorghe Baltă).

t V
PROGRAMUL 1

9,00 Teleșcoală
10,00 Roman foileton : Poldark. Relua

rea episodului 15
10.55 Pentru frumusețea satului româ

nesc.
11,10 în alb și\ negru : Lassie
11.55 ..Cîntarea) României'4*.
12.25 Telex
17,05 Teleșcoală
17.25 Curs de limbă engleză
1745 Omagiu unui poet, (Producție a 

studiourilor de filme documentare 
daneze)

18,00 Documentar artistic. Gheorghe La- 
zăr — 200 de. ani de la naștere.

18,25 Revista social-politică TV
18.50 1001 de sen
19,(K) Telejurnal
19.20 Ancheta TV : Legea respectării 

legii
19,45 Publicitate
19.50 Seară de teatru : Institutorul Ho- 

fșr. Premieră pe țară. (Producție 
ă studiourilor din R.F. Germania).

21.20 Muzică ușoară instrumentală
21,35 Telejurnal

PROGRAMUL 2
19,00 Telejurnal
19,20 Film serial pentru copii : Săgeata 

neagră
19,45 Treptele afirmării
20,25 Viața economică
21,00 Telex
21,05 Muzică ușoară
21,35 inscripții pe celuloid. : ^Locuitori ai 

Tai mirului

Cooperația de consum din jude
țul Cluj acordă o deosebită atenție 
dezvoltării, modernizării Si diver
sificării rețelei sale comerciale și de 
prestări de servicii in mediul rural. 
In prezent, ea dispune de 942 uni
tăți comerciale și de alimentație 
publică, cu o suprafață totală utilă 
de 85 654 mp. La Gherla, Huedin, 
comuna Mihai Viteazul, Ciucea, Co- 
jocna, Feleacul, Florești. Gilău, Mă- 
cin, Săvădisla și in alte localități 
au fost construite complexe comer
ciale cu etaj, supermagazine mo
derne. Dezvoltarea și modernizarea 
rețelei cooperației de consum vor 
continua și in acest an. în curind 
va fi dat în folosință un nou com
plex in comuna Baciu, care va cu

prinde un magazin pentru produse 
alimentare, un restaurant, o cofe
tărie cu laborator propriu, numeroa
se raioane pentru desfacerea măr
furilor nealimentare, precum și 
citeva secții de prestări de servicii. 
Unități asemănătoare vor fi deschi
se in cursul acestui an la Borșa, 
Poieni, Viișoara. Călățele etc. De 
asemenea, vor fi construite maga
zine sătești la Sincrai. Săliștea, 
Morlaca și magazine universale la 
Petrești, Săndulești ș.a. Odată cu 
darea in folosință a noilor unități, 
suprafața comercială a rețelei 
cooperației de consum din județ va 
crește cu peste 15 mii metri pătrați.

în fotografie : Complexul comer
cial din Săvădisla, județul Cluj.

• BETON... FĂRĂ CI
MENT In cadrul Institutului 
de cercetări științifice pentru 
prefabricate de construcții al 
U.R.S.S. s-a încercat a se înlo
cui cu var cimentul din compo
ziția betonului. Varul este cu
noscut din cele mai vechi tim
puri ca un bun liant, dar noul 
material s-a dovedit a nu avea 
suficientă rezistență. în conse
cință, în loc de var s-a folosit 
nisip măcinat extrem de fin, 
amestecat apoi cu nisip obiș
nuit. Amestecul a fost supus la 
aburi sub mare presiune, trans- 
formîndu-se intr-un produs de 
consistența pietrei, care a pri
mit denumirea de „beton sili- 
cat". Noul material de construc
ție este mai ieftin și mai rezis
tent decît betonul obișnuit. A 
fost pusă la punct și tehnologia

producției de panouri prefabri
cate din beton silicat.

• FLAGELUL ALCO
OLISMULUI. în Anglia există 
300 000 de alcoolici, conform apre
cierilor publicației „Guardian". 
Abuzul de băuturi spirtoase 
obligă în fiecare an tribunalele 
britanice să examineze circa 
100 000 de cazuri de încălcare a 
legilor. Pe de altă parte, pagu
bele provocate anual societății 
de către conducătorii auto in 
stare de ebrietate se ridică la 
100 milioane lire sterline, iar 
tratamentul alcoolicilor in spi
talele psihiatrice costă alte 4 
milioane de lire. S-ar părea că 
asemenea .date ar fi suficiente 
pentru a determina măsuri 
drastice de combatere a alcoolis
mului. Dar. judecind după in
formația furnizată de același

cotidian, alcoolismul are toate 
șansele să prolifereze : cele 
cinci mari companii britanice 
specializate în desfacerea bău
turilor alcoolice iși vor majora 
anul acesta vinzările cu 15 la 
sută față de 1978, pentru a rea
liza un venit de 374 milioane de 
lire.

• PLANETE IN AȘTEP
TAREA „NAȘILOR". Mun
ții, podișurile și văile planetei 
Venus — al cărei relief a fost 
observat recent — ar trebui să 
primească nume de zeițe ; o 
astfel de propunere va fi pre
zentată la reuniunea astrono
mică internațională care va 
avea loc, in luna august, la 
Montreal. Acestei sesiuni ii va 
reveni misiunea de a atribui 
nume acelor forme ale reliefu
lui unor planete, care au fost

Excursii la Olimpiada 
„Moscova —1980“
După cum s?-a mai anunțat, au 

început înscrierile la excursiile 
organizate la a XXII-a ediție a 
Jocurilor Olimpice de vară. Pe 
lingă atractivele programe turis
tice oferite de cele 40 de itine
rare care duc spre orașele ce 
vor găzdui intrecerile sportive 
— Moscova, Leningrad, Kiev, 
Minsk și Tallin — organizatorii 
s-au străduit să asigure partici- 
panților condiții bune de trans
port și cazare, de vizionare a 
întrecerilor. Pentm cei care iau 
parte la aceste excursii se asi
gură zilnic 1—2 bilete la ma
nifestările sporțive, costul lor 
fiind inclus in prețul excursiei, 
în prețul acesteia nu este cu
prinsă și contravaloarea banilor 
de buzunar și a taxelor de viză- 
pașaport. Se pot vizita și alte 
localități cu obiective turistice 
interesante.

înscrieri și informații supli
mentare, la toate agențiile 
și filialele oficiilor județene de 
turism, precum și la Agenția de 
excursii cu turiștii români in 
străinătate din București, str. 
Episcopiei nr. 2, telefon: 14 2199 
sau 16 44 31.

(Urmare din pag. I)
locul de muncă. Toți tineri. 
Foarte tineri chiar.

Pamfil Baba, strungar, 
era printre ei. în anii puțini 
ce au trecut a învățat mul
te, dar recunoaște’ „mai am 
multe de învățat. Meseria 
mai are pentru mine taine, 
dar caut să i le descopăr".

Mihai Molnar, tot strun
gar, este din Lopadea Nouă. 
Cind a vizitat prima oară 
orașul, cu ani in urmă, 
I.M.A. (inițialele Întreprin
derii) l-a fascinat. Pe viață.

— Colectivul este tinăr, 
dar destoinic. Sîntem puțini 
de virsta mea, mai bătrini 
(24 ani — n.r.). De aceea 
avem răspundere in crește
rea și educarea celorlalți. 
Trebuie să-i învățăm. Pri
mul meu ucenic a fost Ell- 
sabeta, soția mea. Strungâ- 
riță în schimb cu mine aici, 
la mecanică I. Din septem
brie s-au angajat niște 
băieți tineri. De Gheorghe 
Babici, Gheorghe Vitan și 
Alexandru Ianc mă ocup eu.

Ca intr-o mare familie, 
se cresc unii pe alții. Fa
milie ? Da, firește. Strunga
rul Vasile Avram mai are 
in intreprindere soția. Au
relia, tehniciană la centrul

de cercetări și proiectări, și 
un frate, loan Avram, su
dor la forja grea. L-am 
surprins îucrînd la execuția 
unor butoni pentru oalele 
de turnare folosite în oțe- 
lării. „Butonii" au cite 
30 kg fiecare.

— I.M.A. mi-a oferit to
tul : muncă, profesie, fa-

două ori pe săptămînă por
nea după-amiaza spre Cluj- 
Napoca,

— Nu pot rămîne doar 
cu cunoștințele acumulate. 
Pentru profesia mea desenul 
tehnic este foarte necesar.

Un traseu asemănător a 
urmat și strungarul Horia 
Raica, secretarul comitetu-

Colectivul e finâr ?
milie, casă, Împlinirea câști
gată prin muncă, mărturi
sește Avram, strungarul. Iar 
produsele noastre nu merg 
oriunde, ci la combinatele 
siderurgice de la Galați, 
Reșița. Hunedoara și Călă
rași. Cum să nu avem am
biție și dragoste de profe
sie ?

Valerica Păcurar este tra
satoare. A absolvit liceul 
din Ocna Mureș și s-a ca
lificat la locul de muncă, in 
1974. Desenul tehnic repre
zintă o mkre pasiune. Pen
tru a se perfecționa a ur
mat un curs de desen teh
nic la Cluj-Napoca. Din 
proprie inițiativă, cu efort 
și cheltuială proprii, de

lui U.T.C. din secție, pro
dus al „promoției 1973". 
După ce a absolvit liceul ia 
Teiuș, s-a calificat la locul 
de muncă. Tot în 1973 a 
venit și a rămas la me
canică I strungărița Letiția 
Bălănean, absolventă a gru
pului școlar al întreprinde
rii. Acum se numără prin
tre muncitorii exemplari ai 
secției.

Am spus corect : a venit 
și a rămas la mecanică I. 
Pentru că o parte au plecat 
la mecanică II, secție in
trată în producție în 1977. 
Era nevoie acolo de un nu
cleu de bază. Iar „promoția 
’73" numără in rindurile ei 
mulți oameni de bază. Ing.

Gheorghe Moraru, coleg cu 
ing. David, a fost promovat 
șef de secție coordonator. 
Tinăr, mărunțel, poartă răs
punderea a peste o mie de 
lucrători.

Nu a fost doar un simplu 
transfer de cadre. A fost, 
intr-un fel, un examen. O 
probă de maturitate. Tine
rii s-au călit repede la rit
mul ardent al muncii. Așa 
s-au călit și cei de la turnă
toria do oțel I, devenind 
apți de a primi în zestre 
turnătoria de oțel II, o nouă 
capacitate de producție aiu- 
deanâ.

O intreprindere care are 
peste 3 000 tineri nu poate 
fi decit o unitate entuzias
tă. Ceea ce reprezintă, 
ca să zicem așa, un 
„specific". „Meștere, să nu 
uiți, mîine mă însor !“ 
„Bravo, ferieitule, nu lip
sesc de la eveniment". 
Sau : „Meștere, am un bă
iat". „Să-ți trăiască. Adu-1 
miine la lucru, doar mai 
avem aici copii".

Bucură-te, meștere, că ai 
avut ucenici buni ! Iată-i 
muncitori de nădejde. Iar 
entuziasmul acestui colectiv 
tinăr se îngemănează armo
nios cu tot mai accentuata 
sa maturitate.

identificate in urma recentelor 
zboruri planetare sovietice și 
americane. Participant!! la reu
niunea de la Montreal vor fi 
„nașii" noilor meleaguri depis
tate pe Venus, pe Jupiter, pe 
Marte și chiar pe Lună.

• PROTOTIPUL UNEI 
SUPERNAVE DE PES
CUIT, care reprezintă o nou
tate in domeniul construcției 
navale mondiale, a fost reali
zat la un șantier polonez din 
Gdansk. Pescadorul, cu o în
cărcătură de 1 800 tone, este 
destinat pentru pescuitul tonu
lui in apele tropicale și sub
tropicale. Din echipamentul na

vei fac parte, printre altele, un 
elicopter, folosit pentru survo
larea mării, in scopul depistării 
bancurilor de pești, un schif ce 
servește pentru întinderea nă
vodului în jurul bancurilor de 
pește și patru hidroglisoare, cu 
ajutorul cărora se mențin gru
pate bancurile de pești.

• „STÎLPUL CERULUI". 
Cel mai înalt arbore descoperit 
pînă în prezent în China este 
„parashorea chinensis" sau 
„stîipul cerului", o specie rară 
de arbori tropicali, care crește 
în sudul acestei țări. înălțimea 
maximă a arborelui — 65 m, iar 
diametrul — 2,5 m. „Stîipul ce
rului" are lemnul tare, rezis

tent Ia intemperii, Insecte, pu
trezire. De culoare brun-roș- 
cat. cu dungi sau texturat, 
lemnul său se 1 prelucrează 
ușor, prin lustruire câpătind un 
luciu foarte frumos. Este utili
zat in industria mobilei, la 
confecționarea instrumentelor 
muzicale, a echipamentelor spor
tive, finisarea vapoarelor și a 
unor vehicule. „Parashorea chi
nensis", care crește repede și 
dă o producție de lemn ridi
cată, este plantat pe pantele 
munților unde se dezvoltă bine, 
contribuind la îmbogățirea pa
trimoniului forestier al Chinei 
populare.

• ELECTRICITATE 
DIN APELE OCEANU
LUI. De la mijlocul lunii iu

nie, in apropierea țărmului ves
tic al insulei Hawaii va în
cepe să funcționeze o minicen- 
trală electrică, avind ca sursă 
de energie variațiile termice ale 
apelor oceanului. Instalată pe 
un șlep cu o lungime de 37 de 
metri, această unitate-pilot, în 
premieră in S.U.A., are un rol 
demonstrativ ; posibilitatea ob
ținerii de electricitate prin ac
ționarea turbinelor pe baza e- 
vaporării șl condensării amo
niacului, utilizîndu-se pentru 
aceasta diferența de tempera
tură dintre apele de la supra
față (24—27 grade) și cele din 
adincuri (5—7 grade). Centrala 
din Hawaii poartă numele de 
„Mini-OTEC“, după denumirea 
programului „Ocean Thermal 
Energy Conversion" (conversiu
nea energiei termice a oceanu

lui). patronat de Ministerul E- 
nergiei din S.U.A,

• DIAGNOSTIC PRIN 
ULTRASUNETE. La ° 
că din Berlinul occidental a in
trat, de curind, in funcțiune un 
nou aparat de diagnosticare pe 
bază de ultrasunete, care per
mite perceperea mișcărilor din 
interiorul corpului, fără ajuto
rul razelor X. Este recomanda
bil mai ales pentru consultarea 
femeilor gravide, pentru diag
nosticarea unor boli ale ficatu
lui, pancreasului, splinei și ri
nichilor, precum și pentru apli
carea unor tratamente mai 
complicate. Cu ajutorul ultra
sunetelor pot fi, de asemenea, 
constatate și localizate tumori
le, ca și calculii renali.
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După încheierea sesiunii U.N.C.T.A.D.

Este necesară intensificarea 
luptei și eforturilor pentru edificarea 
unei noi ordini economice internaționale 

tate pentru restructurarea relațiilor 
economice mondiale înscrise pe ordi
nea sa 
înainte 
actuale 
relațiilor 
nanciare . 
protecționismului 
discriminatorii în 
mice dintre state, sistemul ge
neralizat de preferințe, măsurile pri
vind instituirea unui control eficient 
asupra activității companiilor trans
naționale, datoriile țărilor sărace că
tre cele bogate, compensarea pier
derilor suferite de țările în curs de 
dezvoltare la exporturile lor către 
țările dezvoltate datorită fluctuații
lor prețurilor și cursurilor mone
tare, dreptul Inalienabil al statelor 
de a dispune de bogățiile naționale 
în interesul propriei dezvoltări, di
minuarea și lichidarea treptată a de
calajelor dintre țările în curs de 
dezvoltare și statele avansate.

După cum este cunoscut, Româ
nia a făcut tot ce a depins de ea 
pentru a se evita un asemenea rezul
tat, s-a străduit din toate puterile 
să-și aducă o contribuție cit mai con
structivă. în spiritul mesajului adre
sat conferinței de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu — document care, prin 
propunerile sale realiste și construc
tive, s-a bucurat de un larg ecou 
și aprecierea participanților la 
U.N.C.T.A.D.-V — delegația țării 
noastre, în colaborare cu delegațiile 
celorlalte țări în curs de dezvoltare, 
a acționat cu consecvență pentru rea
lizarea unui consens cit mai larg 
favoarea adoptării de hotărîri 
principalele probleme înscrise 
ordinea de zi, care să accelerez» 
dificarea unei noi ordini economice 
internaționale, bazată pe echitate și 
egalitate, să permită lichidarea de
calajelor economice, progresul mal 
rapid al țărilor în curs de dezvoltare 
— condiții fundamentale pentru asi
gurarea stabilității economice gene
rale, pentru instaurarea unui climat 
de largă colaborare și pace în ..lume.

sofia Tovarășul Todor Jivkov a primit pe 
prim viceprim-ministrul guvernului român

Manifestări

— La Ma- 
! celei de-a 

Națiunilor 
dezvoltare 

■ au parti- 
țări, intre

MANILA 4 (Agerpres). ■ 
nila s-au încheiat lucrările 
V-a sesiuni a Conferinței 
Unite pentru comerț și 
(U.N.C.T.A.D.-V), la care 
cipat delegații din 159 de . 
care și o delegație a Republicii So
cialiste România, condusă de tovară
șul Cornel Burtică, viceprim-minis- 
tru al guvernului, ministrul comerțu
lui exterior și cooperării economice 
internaționale.

Pârtie ipanții la lucrării» 
U.N.C.T.A.D.-V au adoptat, prin con
sens sau cu majoritate de voturi, o 
serie de documente în ce privește 
cooperarea dintre țările in curs de 
dezvoltare, programul de acțiune pe 
anul 1980 pentru sprijinirea țărilor 
celor mal puțin dezvoltate, convoca
rea, la finele anului 1979, a unei con
ferințe internaționale asupra practi
cilor comerciale restrictive, un apel 
privind dublarea ajutorului . țărilor 
industrializate către țările in curs de 
dezvoltare, pentru ca acesta să se ri
dice la cuantumul de 0,70 la sută din 
produsul național brut, cit s-a con
venit anterior in cadrul O.N.U., or
ganizarea unor reuniuni ale țărilor 
m curs de dezvoltare și efectuarea 
ce studii sub auspiciile U.N.C.T.A.D., 
precum și unele declarații de prin
cipii privind combaterea exodului 
de cadre calificate din țările în curs 
de dezvoltare, utilizarea mărcilor și 
brevetelor industriale de către a- 
ceste țări, combaterea consecințelor 
negative ale activității companiilor 
transnaționale și exploatarea unila
terală a resurselor' mărilor șl ocea- 
nclor.

Delegațiile au convenit, totodată, 
ca principalele probleme înscrise pe 
ordinea de zi, nesoluționate încă, să 
facă obiectul unor noi dezbateri în 
cadrul U.N.C.T.A.D.

Datorită pozițiilor obstrucționiste șl 
lipsei de voință politică din partea 
unor țări industrializate, U.N.C.T.A.D. 
V nu a reușit să 
suri și să adopte 
mele importante,

de zl. Acestea se referă, 
de toate, la problemele 
legate de restructurarea

economice, monetare, fi
ți comerciale, eliminarea

și a măsurilor 
relațiile econo- 

sistemul

in 
in 
pa 
e-

SOFIA 4 (Agerpres). — La 4 iunie 
1979, tovarășul Todor Jivkov, prim- 
secretar al Comitetului Central al 
Partidului Comunist Bulgar, pre
ședintele Consiliului de Stat al 
R.P. Bulgaria, a primit pe tovarășul 
Gheorghe Oprea, membru al Comi
tetului Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R., prim viceprim-ministru al Gu
vernului Republicii Socialiste Româ
nia, care efectuează o vizită 
în R.P. Bulgaria.

Din partea tovarășului 
Ceaușescu, secretar general 
dului Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, și a 
tovarășei Elena Ceaușescu a fost 
transmis tovarășului Todor Jivkov 
un cald salut prietenesc și urări de 
noi succese in activitatea sa pusă in 
slujba prosperității poporului bulgar.

Mulțumind călduros pentru urări, 
tovarășul Todor Jivkov a rugat să 
se transmită tovarășului Nicolae 
Ceaușescu și tovarășei Elena 
Ceaușescu un călduros salut priete
nesc și urări de prosperitate și înflo
rire pentru România socialistă vecină 
și prietenă.

în cadrul primirii au fost exprimate 
satisfacția pentru aprofundarea rela
țiilor pe multiple planuri dintre Re
publica Socialistă România și Repu
blica Populară Bulgaria, precum și 
dorința de a extinde in continuare 
colaborarea între cele două partide și 
țări, în toate domeniile, in folosul 
celor două popoare, al cauzei socia
lismului și păcii in lume. în 
deosebit a fost relevată dorința 
mună de a se întreprinde noi pași 
concreți pentru înfăptuirea sarcinilor 
stabilite la nivelul cel mai inalt și în 
special a măsurilor convenite de to
varășii Nicolae Ceaușescu și 
Jivkov la întîlnirea de la Voden 
februarie a.c. privind 
adîncirea colaborării 
mâno-bulgare.

La primire au fost

LISABONA.

de lucru

Nicolae 
al Parti-

mod
mo

Todor 
din 

extinderea și 
economice ro-

prezenți tovară-

ajungă la consen- 
hotărîri in proble- 
de reală însemnă-

Pe agenda reuniunii ministeriale de la Colombo

Probleme importante privind întărirea 
unității țărilor nealiniatea •

COLOMBO 4 — Trimisul 
Agerpres transmite : în 
R.D.S. Sri Lanka s-au deschis, luni, 
lucrările reuniunii ministeriale â Bi
roului de coordonare al țărilor ne
aliniate, consacrată definitivării pre- 
găth'ilor in vederea conferinței la 
nivel înalt a țărilor nealiniate, pro
gramată să aibă loc la Havana, în 
septembrie.

Participă 430 delegați — între care 
35 de miniștri — reprezentind 81 de 
țări, mișcări de eliberare și orga
nizații internaționale. Din România, 
care are statut de invitat la mișcarea 
de nealiniere, participă o delegație 
condusă de Cornel Pacoste, adjunct 
al ministrului afacerilor externe.

Pe agenda dezbaterilor, care se 
desfășoară, în prima parte, la ni-

special 
capitala

vel 
me 
politice internaționale, evaluarea re
zultatelor de pînă acum ale efortu
rilor pentru edificarea unei noi or
dini economice și politice internațio
nale, dezvoltarea relațiilor dintre ță
rile nealiniate, întărirea capacității 
de acțiune și a unității acestor sta
te. în vederea pregătirii documen
telor finale ale reuniunii au fost 
constituite două comitete — unul 
pentru probleme politice, iar celă
lalt pentru probleme economice.

de ambasadori, figurează proble- 
cum sînt examinarea situației

Doinov, membru al Birou- 
secretar al C.C. al P.C. 
Andrei Lukanov, vicepre- 
Consiliului de Miniștri al 

președintele 
Comisia

șii Ognian 
lui Politic, 
Bulgar, și 
ședințe al
R.P. Bulgaria, președintele părții 
bulgare in Comisia mixtă guver
namentală româno-bulgară de • cola
borare ' economică și tehnico-știin- 
țifică, precum și_ambasadorul român 
la Sofia, Petre 
sadorul bulgar 
Danailov.

românești 
peste hotare

Schimb de mesaje prietenești 
între România și Libia

Trimisul special al președintelui Nicolae Ceaușescu 
a fost primit de colonelul Moammer El Geddafi

Duminică, și amba
la București, Petăr

★

în cursul aceleiași zile, tovarășul 
Stanko Todorov, președintele Consi
liului de Miniștri al R.P. Bulgaria, a 
primit pe tovarășul Gheorghe Oprea. •

In timpul convorbirii s-a dat o 
apreciere pozitivă stadiului realizării 
sarcinilor trasate cu prilejul întîlnîri- 
lor intre tovarășii Nicolae Ceaușescu 
și Tpdor Jivkov. fiind manifestată 
dorința de a extinde 
conlucrarea frățească 
țări și popoare, de a 
trepte colaborarea __  . . .
tehnico-științifică româno-bulgară. de 
a valorifica cit mai deplin, în folosul 
celor două popoare, posibilitățile pe 
care le oferă construcția socialistă in 
România și Bulgaria.

Totodată, a fost exprimată hotă- 
rîreâ de a întreprinde noi acțiuni de 
colaborare economică, de cooperare 
și specializare in producție, îndeosebi 
in domeniile construcțiilor de mașini, 
metalurgiei, industriei chimice, ener
giei electrice, etc.

La întrevedere și convorbiri, des
fășurate într-o atmosferă 
nească, au participat Andrei 
nov, 
două

ISLAMABAD — Un set de 14 
volume din operele tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretarul 
general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii 
Socialiste România, tipărite în 
limba engleză, precum și o serie 
de lucrări și publicații româ
nești de istorie, știință și artă 
au fost dăruite Universității din 
Islamabad in cadrul festiv al unei 
manifestări consacrate celei de-a 
35-a aniversări a eliberării 
României de sub dominația fas
cistă. Cu același prilej a fost 
prezentat filmul documentar ro
mânesc „Ritmuri".

in continuare 
dintre cele două 
ridica pe noi 
economică și

priete-
_____ .. ... .. Luka- 

precum și ambasadorii celor 
țări.

★

Sofia au început convorbirile 
tovarășii Gheorghe Oprea și

La
Intre _ .
Andrei Lukanov, cu privire la posi
bilitățile de extindere în continuare a 
cooperării economice intre România 
și Bulgaria.

ÎNTllNIREA DELEGAȚIEI P.G.R.
CU SECRETARUL GENERAI Al P. S. PORTUGHEZ
LISABONA 4 (Agerpres), — La 

Lisabona, delegația Partidului Co
munist Român, condusă de tovarășul 
Virgil Cazacu, membru ai Comitetu
lui Politic Executiv, secretar al C.C. 
al P.C.R., s-a întîlnit cu Mario Soa
res, secretar generai al Partidului 
Socialist Portughez. Cu acest prilej 
a fost transmis din partea tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu, secretar ge
neral al Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socialiste 
România, un salut cordial și cele 
mai bune urări.

Mulțumind, tovarășul Mario Soa
res a rugat să se transmită tovară
șului Nicolae Ceaușescu călduroase 
salutări, însoțite de înalte sentimen
te de stimă și considerație pentru 
activitatea prodigioasă a șefului sta
tului român.

într-o atmosferă cordială, priete
nească, s-a procedat la o informare

reciprocă asupra 
lor două partide 
unele aspecte ale situației 
ționale.

Au fost prezenți Joao Lima, 
membru al Comisiei Naționale a 
P.S.P., și Marin Iliescu, ambasadorul 
României la Lisabona.

preocupărilor ce- 
și au fost abordate 

interna-

PARIS — în cadrul manifes
tărilor organizate în Franța cu 
ocazia celei de-a 35-a aniversări 
a eliberării țării noastre de sub 
dominația fascistă, ansamblul 
folcloric „Nicolae Bălcescu" din 
Craiova o prezentat o serie de 
spectacole în Sala Congreselor 
din Nanterre, oraț infrătit cu 
Craiova. Un foarte numeros pu
blic, in rîndurile căruia se afla 
fi conducerea primăriei din lo
calitate, a aplaudat cu căldură, 
la scenă deschisă, măiestria in
terpretativă a artiștilor amatori 
craioveni, frumusețea și diver
sitatea costumelor populare.

QUITO. Ansamblul de balet 
contemporan, aparținind Teatru
lui de Operetă din București a 
efectuat un turneu in Ecuador. 
Spectacolele, la care au partici
pat oficialități, oameni de, cul
tură, Un numeros public, au avut 
loc in orașele Quito, Ambato, 
Ibarra, Loja și s-au bucurat de 
un deosebit succes.

Grevă generală 
în Nicaragua

MANAGUA 4 (Agerpres).
in Nicaragua a fost declanșată gre
va generală 
dictatorial al. lui Ănastasio Somoza. 
La chemarea Frontului Sandinist de 
Eliberare .Națională, la această am
plă acțiune populară participă cele 
mâi reprezentative organizații poli
tice și sindicale. Pârțicipănții la gre
vă . cer demisia imediată a lui So
moza.

Țările africane din „prima

Luni,

împotriva regimului

“ condamnă 
guvernul - marionetă instalat la Salisbury

DAR ES SALAAM 4 (Agerpres). 
— La Dar es Salaam s-au încheiat 
lucrările reuniunii miniștrilor de ex
terne din Nigeria și statele africane 
„din prima linie" — Tanzania, Zam
bia, Botswana, Angola și Mozambic. 
Dezbaterile au fost consacrate exami
nării situației din Africa australă 
după instalarea la Salisbury a unui

guvern marionetă, menit să asigure 
continuarea dominației minorității ra
siste asupra popula'ției de culoare 
majoritare in țară.

Comunicatul comun dat publicității 
la sfîrșitul reuniunii reafirmă că 
Zimbabwe rămîne o colonie britanică 
„sub regimul minoritar, rasist și ile
gal Muzorewa-Smith".

TRIPOLI 4 (Agerpres). — La 3 iu
nie, la Tripoli, colonelul Moammer 
El Geddafi. conducătorul marii re
voluții de la 1 septembrie din Ja- 
mahiria Arabă Libiană Populară So
cialistă, l-a primit pe trimisul per
sonal al tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, președintele Republicii 
Socialiste România, tovarășul Vasile 
Pungan.

Din însărcinarea președintelui Re
publicii Socialiste România a fost 
transmis colonelului Moammer El 
Geddafi, conducătorul marii revoluții 
de la 1 septembrie, un mesaj de 
prietenie împreună cu cele mai bune 
urări de prosperitate și progres pen
tru poporul arab libian prieten.

Colonelul Moammer El Geddafi, 
mulțumind pentru mesajul primit, a 
transmis, la rindul săU„ un Salut cor
dial, urări de sănătate și fericire per
sonală, de noi succese poporului ro

mân prieten. în continuare, șeful sta
tului libian a evocat cu stimă și 
deosebită satisfacție convorbirile pri
lejuite de recenta vizită a președin
telui Nicolae Ceaușescu și a tovarășei 
Elena Ceaușescu în Jamahiria Arabă 
Libiană Populară Socialistă, utilita
tea deosebită a schimbului de vederi 
la nivelul cel mai înalt pentru conti
nua dezvoltare a bunelor relații de 
prietenie și colaborare sinceră dintre 
popoarele arab libian și român.

în cadrul întrevederii s-a subliniat 
hotărîrea celor două țări și popoare 
de a întări, în continuare, colabora
rea multilaterală dintre ele și de a 
asigura — în spiritul înțelegerilor 
dintre cei doi șefi de stat — o dez
voltare. amplă a relațiilor bilaterale 
și o conlucrare susținută în soluțio
narea problemelor de interes comun.

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

Dezvoltarea relațiilor iugoslavo-libiene
încheierea vizitei președintelui I. B. Tito la Tripoli

TRIPOLI 4 (Agerpres). — Comuni
catul comun dat publicității la în
cheierea vizitei oficiale și de priete
nie întreprinse la Tripoli de președin
tele R.S.F. Iugoslavia, Iosip Broz 
Tito, la invitația col. Moammer El 
Geddafi, conducătorul marii revoluții 
de la 1 septembrie din Jamahiria 
Arabă Libiană Populară Socialistă, 
exprimă interesul de a dezvolta în 
continuare și de a adinei toate for
mele de colaborare bilaterală și de 
a consolida relațiile' de prietenie iu
goslavo-libiene. A avut loc. de ase
menea, un schimb detaliat de păreri 
— se arată — în legătură cu Orien
tul Mijlociu și situația din Africa 
australă. Cei doi conducători de 
stat s-au pronunțat pentru transfor
marea Mediteranei într-o zonă a pă
cii și cooperării și, pe această linie, 
au acordat o mare importantă viitoa
rei conferințe de la Madrid pentru

securitate și cooperare in Europa, șl 
au evidențiat rolul important al po
liticii de nealiniere în transformarea 
destinderii într-un proces ireversibil, 
precum și eforturile țărilor nealinia
te orientate spre instaurarea unei 
noi ordini economice internaționale.

LA VALLETTA 4 (Agerpres). — La 
La Valletta au început luni convorbi
rile oficiale dintre primul ministru al 
Maltei, Dom Mintoff, și președintele 
R.S.F. Iugoslavia, Iosip Broz Tito. 
După cum precizează agenția Taniug, 
în cadrul convorbirilor se efectuează 
un schimb de păreri în probleme r.,v 
feritoare la relațiile bilaterale șȚ 
situația internațională actuală. O 
atenție specială a fost acordată activi
tății statelor nealiniate în perspectiva 
conferinței la nivel înalt, programată 
pentru această toamnă la Havana.

Schimbări în conducerea Mauritaniei
NOUAKCHOTT 4 (Agerpres). — La 

Nouakchott a fost dat publicității un 
comunicat oficial în care se anunță 
că It. col. Mohamed Mahmoud Ould 
Ahmed Louly a fost numit președin
te al Comitetului Militar de Salvare 
Națională (C.M.S.N.), în lopul lui 
Mustapha Ould Salek, care și-a pre
zentat demisia din această funcție. 
Președintele C.M.S.N. exercită, in 
același timp, și funcția de președinte 
al Mauritaniei.

Agențiile de presă anunță, totoda
tă, constituirea noului guvern mau- 
ritanian, condus de premierul Khou- 
na Ould Heydalla, care succede fos
tului premier Bouceif, decedat într-un

accident de avion. în noul cabinet, 
premierul Heydalla deține și funcția 
de ministru al apărării ; portofoliul 
Ministerului Afacerilor Externe și 
Coordonării este încredințat, ca și în 
vechiul guvern, lui Ahmed Ould Ab
dallah.

într-un discurs adresat națiunii, 
rostit duminică, It. col. Mohamed 
Mahmoud Ould Ahmed Louly, pre
ședintele Mauritaniei și președinte al 
C.M.S.N., a subliniat hotărîrea Comi
tetului Militar de Salvare Națională 
și a guvernului țării de a acționa 
pentru reconstrucția economiei na
ționale.

Implicat in scandalul financiar de la Pretoria

John Vor ster a demisionat

Încheierea alegerilor 
parlamentare în Italia
ROMA 4 (Agerpres). — în Italia 

s-au încheiat luni, după două zile de 
scrutin, alegerile generale anticipate, 
pentru Camera Deputaților și Senat. 
Din to talul de 42,2 milioane alegă
tori, in fața urnelor s-au prezentaț 
circa 90,1 la sută din electorat, ceea 
ce reprezintă o reducere cu 3 la sută 
a procentajului participării la vot în 
comparație cu alegerile din 1976. 
Operațiunile de votare s-au desfășu
rat in întreaga Italie într-o atmosferă 
de calm. în jurul celor 76 466 birouri 
de votare au fost plasate forțe poli
țienești și ale armatei în 
prevenirii unor acte ale ; 
teroriste.

Rezultatele definitive ale 
vor fi cunoscute în cursul 
marți.

Luni seara, la încheierea ediției 
ziarelor noastre, în Italia șe proceda 
la numărarea voturilor.

i vederea 
grupărilor

alegerilor 
zilei de

agențiile de presă transmit:
Delegație mongolă în 

Bulgari». Sofia a sosit luni 
într-o vizită oficială de prietenie in 
Bulgaria o delegație de partid și de 
stat a R.P. Mongole in frunte cu 
Jumjaaghiin Țedenbal, prim-secretar 
al C.C. al P.P.R.M., președintele Pre
zidiului Marelui Hural Popular al 
R.P.M.

0 delegație de reprezen
tanți ai consiliilor populare 
din țara noastră, condusă de 
Gheorghe Dumitrache, președintele 
Comitetului Executiv al Consiliului 
popular al județului Brașov, a făcut 
o vizită în Franța. Delegația a avut 
convorbiri cu conducerea lui „Socie- 
te Generale" — una dintre cele mai 
mari bănci din țara-gazdă — și cu

conducerile unor importante socie
tăți franceze care cooperează cu în
treprinderi din România și a făcut 
vizite la primăria orașului Paris, 
precum și la primăria din Rennes, 
unde au avut, loc schimburi de* ve
deri pe probleme de gestiune muni
cipală.

probleme. în cadrul unei conferințe 
de presă, șeful diplomației franceze 
a declarat că problemele ridicate de 
criza mondială de energie reclamă 
„un efort fără precedent1* din partea 
statelor importatoare și exportatoare 
de. petrol.

A fost examinat stadiul realizării 
convențiilor privind specializarea și 
cooperarea multilaterală internațio
nală în producția industriei electro
tehnice, măsuri concrete privind 
creșterea eficienței activității orga
nelor „Interelectro11, precum și alte 
probleme de colaborare economică și 
tehnico-științifică a țărilor membre 
ale organizației.

întrevedere la Washing
ton. Ministrul afacerilor externe al 
Franței, Jean Franțois-Poncet, aflat 
într-o vizită oficială la Washington, 
a fost primit, luni, de președintele 
Jimmy Carter. în cadrul convorbi
rii care a avut loc au fost aborda
te diferite aspecte ale situației in
ternaționale, între care un loc prin
cipal l-a ocupat criza mondială, de . 
energie și, legat de aceasta, posi
bilitățile de cooperare dintre cele 
două țări pentru soluționarea acestei

Președintele Egiptului, 
Anwar El Sadat a primit luni la 
Ismailia, pe ministrul israelian al 
afacerilor externe, Moshe Dayan, in
formează agenția M.E.N. La între
vedere a luat parte Butros Ghali, mi
nistru de stat la M.A.E.

Reuniune la Moscova.
Recent a avut lo.c la Moscova ședința 
a 12-a a Consiliului organizației in
ternaționale de colaborare economică 
și tehnico-științifică in domeniul in
dustriei electrotehnice, „Interelectro".

Sărbătoarea ziarului 
„flkahata". Timp de două zile* 
la Tokio s-a desfășurat tradiționala 
sărbătoare a ziarului P.C. din Japo
nia, „Akâhata", la care au participat 
peste 200 000 de persoane. într-o cu- 
vintare rostită cu acest prilej, Kenji 
Miyamoto, președintele Prezidiului 
C.C. al P.C. din Japonia, a relevat că 
P.C.J. promovează principiile inde
pendenței. egalității in drepturi și 
neamestecului ih treburile interne în 
relațiile dintre partidele comuniste.

PRETORIA 4 (Agerpres). — John 
Vorster, președintele Republicii Sud- 
Africane, cunoscut ca unul din au
torii inumanei politici de apartheid, 
este, începînd de luni, o persoană in
dezirabilă in propriile cercuri ale 
conducerii albe minoritare sud-afri- 
cane. Primul ministru, Pieter Botha, 
a anunțat in fața parlamentului de
misia lui John Vorster din funcția de 
președinte al R.S.A.

Declarația premierului privind de
misia lui Vorster a fost făcută la 
scurt timp după ce guvernul sud- 
african și-a încheiat reuniunea spe
cială consacrată examinării raportu
lui comisiei însărcinate să ancheteze 
scandalul financiar declanșat in 
urmă cu un an la Ministerul Infor

mațiilor, unde au fost descoperite 
grave fraude și deturnări de fonduri. 
Raportul final al comisiei menționea
ză că John Vorster, pe atunci pritn- 
ministru, a fost implicat direct în 
aceste acțiuni ilegale.

Comisia a stabilit că, prin apro
barea lui Vorster au fost deturnate, 
de către Ministerul Informațiilor, între 
60—120 milioane de dolari. Cea mai 
mare parte a acestei sume a fost 
cheltuită pentru cumpărarea unor 
publicații, rețele de televiziune sau 
posturi de radio occidentale, precum 
și pentru mituirea unor personalități 
străine pentru a face declarații fa
vorabile politicii de apartheid și dis
criminare rasială.

PE TOATE MERIDIANELE
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„Febra aurului" și virusul inflației
în aceste zile, prețul aurului a 

bătut toate recordurile : la bursa din 
Paris, uncia de aur (31 grame) s-a 
vindut cu 300,34 dolari, cel mai ri
dicat preț înregistrat vreodată in 
istoria metalului galben. Eveni
mentul nu a constituit, de fapt, o 
surpriză, ci a fost prevestit de o 
adevărată „febră a aurului" : în 
ultimele luni, pe piețele monetare 
de schimb din țările occidentale, ce
rerea de metal prețios a sporit 
siv, prețul unciei s-a apropiat 
tiginos și persistent de „pragul 
hologic" de 300 dolari.

După cum se știe, decenii 
rindul, i.__. 
proape constant, oscilind foarte puțin 
în jurul nivelului oficial de 35 de 
dolari uncia. „Seducția" pe care a 
exercitat-o din totdeauna aurul pe 
piața financiară capitalistă s-a dato
rat tocmai faptului că reprezenta o 
valoare stabilă, îndeplinind rolul de 
„vioaia întii" în sistemul monetar 
internațional instituit în 1944 la 
Bretlon Woods, ca etalon valoric și 
mijloc de rezervă și tezaurizare. In 
1971 insă, regulile de funcționare a 
sistemului de la Bretton Woods fiind 
„aruncate peste bord", destinul mo
netar al aurului s-a încheiat prac
tic. iar în martie anul trecut, odată 
cu intrarea in vigoare a statutului 
revizuit al Fondului Monetar Inter
național (F.M.I.), s-a oficializat 
completa „demonetizare" a aurului, 
astfel îneît patitățile diferitelor va
lute au încetat să mai fie definite în 
raport cu aurul — în locul acestuia 
foiosindu-se „drepturile speciale de 
tragere" (unități de cont stabile create 
de F.M.I,) și alte monede de rezervă. 
Prețul aurului a continuat să osci
leze pe piața liberă în funcție de 
cererea și oferta de metal prețios. 
„Bariera" de 35 de dolari uncia a 
fost depășită încă din primii ani ai 
actualului deceniu, prețul aurului în- 
trecînd în mod curent pînă la 4-5 ori 
acest nivel „tradițional". în mo-

ma- 
ver- 
psi-

___ ___de-a 
prețul aurului a rămas a-

Preocupări, actinii, măsuri pentru
ECONOMISIREA PETROLULUI

mentul de față însă „febra aurului" 
a luat proporții de-a dreptul incre
dibile.

Care sint cauzele escaladării fără 
precedent a prețului aurului ? Cum 
se explică această spectaculoasă re
intrare in scena monetară a „relicvei 
barbare", cum a botezat aurul, incă 
în urmă cu decenii, economistul bri
tanic Keynes, pentru a sublinia 
societatea modernă nu ar trebui 
mai acorde nici un respect metalului 
care,, din timpuri imemoriale, a fasci-

italiană și francul francez, 
monedele considerate pînă 

drept puternice, ca 
japonez

că 
să

lira 
ci și 
nu de mult 
marca vest-germană, yenul 
sau francul elvețian.

Perpetuarea și agravarea feno
menului inflaționist în țările occi
dentale au condus la „redescoperirea" 
metalului galben, care devine astăzi ' 
tot mai mult o valoare de refugiu in 
fața furtunilor instabilității valu
tare. în condițiile virusului tot mai 
puternic al inflației, se încearcă

© La bursele occidentale, 
istorie al unciei de aur © 
a persistenței fenomenelor 

indică o agravare a

cel mai ridicat preț din 
O manifestare expresivă 
de criză • Prognozele 
spiralei inflaționiste

nat și a vrăjit ? Cauzele se află în 
strînsă conexiune cu 
nomice și financiare 
taliste.

Numitorul comun 
apărute în presa occidentală se re
feră la faptul că nouă ediție a „fe
brei aurului" reprezintă o manifes
tare a persistenței fenomenelor de 
criză economică din țările capita
liste. Diagramele de la bursele auru
lui oglindesc, în fond, nu atît creș
terea prețului metalului galben, ci 
gradul extrem de accentuat al de
precierii banilor, sub acțiunea coro- 
zivă a inflației. Febra aurului apare, 
astfel, ca un simptom al virulenței 
inflației.

Statistici oficiale atestă că și în 
acest- an, în pofida măsurilor anti- 
inflaționiste, rata de creștere a in
flației în Occident a depășit în me
die 10 Ia sută, afectînd nu numai 
monedele „tradițional" expuse in
flației, cum ar fi lira sterlină,

evoluțiile eco- 
din țările capi-

al comentariilor

„imunizarea" unei părți 
păstrate , în devize prin 
lor in aur.

Potrivit opiniei unor 
asistăm, de fapt, la un . 
„remonetizare" progresivă a aurului, 
la reîncadrarea sa în sistemele mo
netare naționale și regionale. în 
acest context, se reamintește că 
aurul și-a regăsit, intr-un fel, locul 
în noul sistem monetar vest-euro- 
pean (S.M.E.) aplicat din martie 
anul acesta. Conform acestui sistem, 
spre a-și constitui fondul de sprijin 
al monedelor lor, cele opt țări parti
cipante și-au pus în comun 20 la 
sută din rezervele lor monetare, in 
bună parte, sub formă metalică (de 
pildă, trei sferturi din rezervele 
depuse de Franța le reprezintă au
rul). Așadar, „bătrînul fetiș" se re
întoarce pe scena monetară a bătrî- 
nului continent.

Aceeași „piesă de teatru" se joacă 
și de partea cealaltă a Atlanticului, 
în mod paradoxal, tocmai Washing-

din sumele 
convertirea

specialiști, 
proces de

tonul, care s-a numărat printre pro
motorii „demonetizării" aurului, diri
jează acum noua goană după aur. 
Chicago a devenit cea mai impor
tantă piață de metal prețios pe plan 
mondial, depășind volumul tranzac
țiilor de pe piața aurului de la 
Londra. Recent, trezoreria americană 
a decis să reducă la jumătate volu
mul vînzărilor sale periodice din 
rezervele metalice de la Fort Knox. 
Mai mult chiar, experții sint de pă
rere că, în curind, trezoreria ame
ricană s-ar putea să sisteze total 
vinzările sale de aur, spre a-și me
naja propriile rezerve. în același 
context, se menționează că F.M.I. 
și-a redus, la rindul său, vînzăriie 
sale anuale de aur, care au însumat 
pînă acum 19,5 milioane de uncii 
dintr-un total prevăzut de 25 de 
milioane. Aceste limitări ale vin- 
zărilor — realizate pe fundalul 
unei cereri și așa superioare ofertei 
— au contribuit, desigur, la urcarea 
prețului aurului.

De asemenea, în efervescența înre
gistrată la bursele aurului se regă
sesc și ecourile crizei energetice, 
creșterea prețului Ia petrol și acce
lerarea ritmurilor inflației, in- 
fluențîndu-se, după cum se știe, în 
mod reciproc. Scumpirea aurului este 
și un reflex al scumpirii „aurului 
negru".

„Cind se va opri, oare, această as
censiune a prețului aurului ? — se 
întreba, recent, ziarul ,PARISIEN 
LIBERE". Este foarte dificil de răs
puns la o asemenea întrebare. Eve
nimentele de pe scena economică oc
cidentală nu prea îndeamnă la op
timism" — conchidea ziarul citat, 
într-adevăr prognozele specialiștilor 
cu privire la iminența unei noi peri
oade de recesiune și de agravare a 
inflației în statele capitaliste antici
pează noi diagrame ale febrei au
rului.

Moțiuni de cenzură în 
Parlamentul portughez. De* 
putații comuniști și socialiști 
Parlamentul portughez — Adunarea
Republicii — au depus luni, sepa
rat, moțiuni de cenzură împotriva 
guvernului condus de premierul Car
los Mota Pinto. Agențiile interna
ționale de presă, citind surse oficia
le portugheze, informează că dezba
terile asupra celor două moțiuni de 
cenzură vor începe marți. Aceleași 
surse amintesc faptul că partidele 
socialist și comunist dispun de majo
ritate in Adunarea Republicii, for
mată din 263 deputați.

Marș al păcii în Cipru. 
Aproximativ 20 000 , de ciprioți greci 
au participat duminică la un „marș 
al păcii" organizat de „Consiliul ci
priot al păcii", în sprijinul desfiin
țării bazelor militare străine din 
Cipru. Agenția France Presse amin
tește că săptămina trecută Camera 
cipriotă a Reprezentanților a discutat 
problema prezenței bazelor militare 
britanice în Cipru. Toate partidele 
politice au subliniat că prezența a- 
cestor baze „este incompatibilă cu 
politica guvernamentală de indepen
dență, nealiniere și demilitarizare a 
insulei".

Convorbiri zambiano-zai- 
r6Z6 Pre5edintele Zairului, Mobutu 
Șese Seko, a efectuat duminică o vi
zită la Lusaka, unde a avut convor
biri în probleme de interes comun 
cu președintele Zambiei, Kenneth 
Kaunda. De asemenea, cei doi pre
ședinți au prezidat ședința inaugu
rală a comisiei mixte zambiano-zai- 
reze ce examinează stadiul și per
spectivele relațiilor bilaterale.

Viorel POPESCU

il 15-a săptămînă de ac
tivitate Spațială a “smonauți- 
lor sovietici Vladimir Liahov și Va
leri Riumin, aflați Ia bordul comple
xului științific orbital „Saliut-6“ — 
„Soiuz-32“, a inceput luni prin corec
ția traiectoriei complexului cu ajuto
rul motorului navei automate de 
transport „Progress-6“. în zilele pre
cedente echipajul a continuat reali
zarea diferitelor experiențe tehnice 
și biologice prevăzute în program.

S.U.A.: încetarea risipei — 
obiectiv economic 

primordial
WASHINGTON. La 1 iunie a avut 

loc la Casa Albă întîlnirea președin
telui S.U.A., J. Carter, cu reprezen
tanții asociațiilor de consumatori. 
După cum relatează agenția U.P.I., 
în cursul dezbaterii, președintele, re- 
plicînd la cererea interlocutorilor de 
a se menține controlul asupra prețu
rilor la petrol, a pledat pentru ela
borarea și practicarea unei politici in 
domeniul energiei, in funcție de in
teresele supreme ale națiunii.

în aceeași zi a intrat în vigoare 
„programul pentru eliminarea trepta
tă a controlului prețurilor la petrol", 
(program care va permite scumpirea 
prețurilor de desfacere). In decla
rația dată publicității cu acest 
prilej, după ce se abată că această 
măsură va duce, între altele, la îm
bunătățirea balanței de plăți, se sub
liniază : „Realitatea este că în vii
tor nu avem altă alegere decit să fo
losim mai puțină energie și să plă
tim mai mult pentru ceea ce folosim. 
A sosit momentul să înfruntăm rea
litatea : problemele noastre in do
meniul , energiei stM reale"

Totodată, într-un interviu acordat 
companiei de televiziune N.B.C., pre
ședintele S.U.A. a arătat că progra
mul energetic american urmărește 
îndeosebi încetarea risipei, reduce
rea importurilor, creșterea utilizării 
mijloacelor de transport in comun.

JAPONIA : Duminicile,
90 la sută 

din stațiile de benzină — 
închise

TOKIO. Duminică, 3 iunie, pentru 
prima oară, 46 000 de stații de ben

zină — aproape 80 la sută din total 
— nu au funcționat. La Tokio și in 
împrejurifni, traficul automobilelor 
s-a redus în această zi cu o treime, 
în viitor, circa 90 la sută din stațiile 
de benzină vor fi închise duminica 
și sărbătorile legale. După cum pre
cizează agențiile internaționale, a- 
ceste mășuri fac parte din progra
mul de echilibrare a resurselor ener
getice elaborat de guvern, program 
care prevede reducerea consumului 
în întreaga țară cu 5 la sută.

Scăderea producției 
în Emiratele Arabe Unite
ABU DHABI. Potrivit datelor sta

tistice publicate la 3 iunie, producția 
petrolieră a statului Emiratele' Ara
be Unite a fost în 1978 de 668 mili
oane de barili, față de 730 milioane 
în 1977, scăzînd astfel cu 8,5 la sută.

ANGLIA : Majorări 
de prețuri

LONDRA. După cum anunță agen
ția Reuter, compania „British Pe
troleum" a sporit prețul petrolului 
extras în Marea Nordului cu 2,45 
dolari per baril. Noul preț reprezin
tă o creștere de 48 la sută față de 
acela practicat în ultimul trimestru 
al anului 1978. Actualul preț este 
sub cel practicat pe piața mondială 
pentru același tip de țiței.

★
ASUNCION. Guvernul din Paraguay 

a hotărit la 1 iunie majorarea cu 
40—50 Ia sută a prețurilor carburan
ților derivați din petrol — relatează 
agenția France Presse.

CARACAS. Un purtător de cuvîntaî 
Ministerului Energiei și Minelor a 
anunțat că este posibilă o nouă ma
jorare a prețului petrolului vene- 
zuelean.

Conferință internațională consacrată obținerii de petrol 
prin metode „neclasice"

O conferință asupra metodelor 
„neclasice" de producere a petrolu
lui în țările importatoare se desfă
șoară între 4 și 12 iunie la Edmon
ton, statul Alberta, din Canada, sub 
auspiciile Națiunilor Unite. Alege
rea acestei localități se explică prin

faptul că acest stat canadian dețin» 
mari rezerve de șisturi bituminoase 
din care se pot obține miliarde de 
barili de petrol. Exploatarea rapidă 
a zăcămintelor a fost frînată datori
tă obstacolelor de ordin tehnologic 
și financiar.
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