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zele de recepție apropiate, in așa fel
ca fiecare mijloc de transport să
efectueze 7 drumuri in două zile.
Pentru ca transportul orzului și griu
lui să fie făcut din buncărul com
binelor direct la bazele de recepție,
la dispoziția unităților agricole au
fost puse următoarele capacități :
8 600 tone din parcul I.T.A. și 2 900
tone din parcul propriu al coopera
tivelor agricole. Solicităm sprijinul
Ministerului Agriculturii
pentru a
ne asigura cantitățile de benzină —
400 tone, și de motorină — 600 tone,
necesare funcționării mijloacelor de
transport din parcul propriu ai coo
perativelor agricole.
La ora actuală, toate taberele de
cimp au fost pregătite, iar atelierele
mobile cu piese de schimb, aparate
de sudură și dispozitivele necesare
intervențiilor au fost deplasate Îm
preună cu formațiile de combine la
capătul lanurilor ce urmează să fie
recoltate. De buna organizare a fie
cărei formații, de respectarea fluxu
lui și, în special, a transportului
răspund activiști de partid și de stat,
inginerii-șefi și șefii de fermă.
Toate acestea dovedesc că secerișul
a fost bine pregătit. Aceasta con
stituie o garanție că termenele sta
bilite pentru încheierea recoltării
vor fi respectate Întocmai, (Mihai
Vișoiu).

UNDE LANURILE S-AU COPT,

RECOLTAREA

SE DESFĂȘOARĂ DIN PLIN

)

Tovarășe președinte,
Dragi oaspeți somalezi,
Tovarăși și prieteni,

IALOMIȚA :

CĂLĂRAȘI
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Toastul președintelui
Nitolue Ceaușescu

După cum s-a anunțat în ultimele numere ale ziarului, campania
de recoltare a cerealelor păioase a început. Pină ieri dimineață, po
trivit datelor furnizate de Ministerul Agriculturii și Industriei Alimen
tare, în unele unități agricole din județele Dolj, Călărași. Ialomița,
Giurgiu, Olt,. Mehedinți ș.a., combinele au intrat in lanuri, secerînd
orzul de pe 2 355 ha. Ținînd seama de faptul că stadiul coacerii lanu
rilor nu este uniform, am solicitat tovarășului Teodor Chețan, specia
list in cadrul Direcției producției vegetale din Ministerul Agriculturii,
citeva recomandări despre modul în care trebuie să se desfășoare sece
rișul în acest început de campanie :
— Cînd intr-un lan peste 60 la sută din spice au ajuns la maturi
tate, avînd o umiditate de 16—18 la sută, este momentul să se În
ceapă recoltarea parcelei, ocolind vetrele puternic imburuienate — a
precizat interlocutorul. Dacă umiditatea boabelor depășește limita per
misă la înmagazinare, producția trebuie depozitată provizoriu pe
platforme, betonate in incinta unităților agricole, pentru uscare prin
solarizare și lopătare, de unde va fi transportată la bazele de recepție.
Aceasta impune ca pretutindeni specialiștii din unități să urmărească
stadiul de coacere a lanurilor, pentru a începe secerișul la momentul
oportun, în nici un caz atunci cînd boabele au o umiditate ridicată.
In acest scop, toate formațiile complexe de recoltare trebuie scoase
în cimp, organizate în tabere de vară la capătul parcelelor și
pregătite pentru a Începe lucrul la momentul indicat de specialiști.
Procedind în acest fel se asigură folosirea deplină a timpului și utili
zarea cu randament maxim a combinelor.

Dacă secerișul orzului a fost de
clanșat la sfirșitul săptămînii trecute
pe tarlalele cu sol nisipos din con
siliile unice agroindustriale Făcăeni,
Slobozia și Cosimbești, unde coace
rea a fost grăbită cu aproape o săptămînă, acum cele 1 530 de combine
C-12 sint gata să intre și in lanurile
celorlalte unități agricole.
Tovarășul Dumitru Bordei, direc
tor cu producția vegetală în cadrul
direcției agricole județene, ne-a vor
bit despre modul în care a fost pregătită actuala campanie de seceriș :
— Cele aproape 30 000 hectare cu
orz vor fi recoltate în trei zile și
jumătate, ținind cont că viteza zil
nică va fi de 9 500 hectare, iar cele
74 000 hectare cu grîu in 8—9 zile,
în vederea realizării campaniei într-un timp record, în ajutor au sosit
550 mecanizatori din județul Sibiu,
care au fost repartizați in consiliile
unice agroindustriale cu mari supra
fețe de recoltat, cum sînt cele din
Bordușani, Slobozia, Ciochină, Horia,
Urziceni și Fetești. în ajutorul con
siliului unic Făcăeni au fost depla
sate 32 combine din S.M.A.-urile
Ciulnița, Grivița și Movila. Iar în
consiliul unic Țăndărei 12 „Glorii" de
la S.M.A. Cocora.
Pentru toate unitățile au fost sta
bilite traseele cele mai scurte la ba-

prezenți tovarășii
Ilie Verdeț,
Gheorghe
Rădulescu,
Gheorghe
Pană, Petre Lupu, Nicolae Giosan,
Constantin Olteanu, Marin Rădoi,
precum și membri ai guvernului,
generali și ofițeri superiori.
La ora 14, avionul cu care a
călătorit șeful statului somalez a
aterizat.
La coborîrea din avion, tovarășul
Nicolae Ceaușescu a intimpinat cu
căldură pe general-maior Mohamed
Siad Barre. Cei doi conducători de
partid și de stat și-au strîns mîinile, s-au îmbrățișat cu prietenie.
Secretarul general al Partidului
Socialist
Revoluționar
Somalez,
președintele Republicii Democratice Somalia, este însoțit în vizita
în țara noastră de Abdurahman
Jama Barre, ministrul afacerilor
externe, Ahmed Habib Ahmed,
ministrul
planificării
naționale,
Mohamed Aii Nur, ministrul zoo
tehniei, pădurilor și pășunilor. Aii
Khalif Galedh, ministrul industriei,
Ahmed Ashkir Botan, ministrul
invățămîntului superior și al culturii, Yusuf Aii Osman, responsabilul Departamentului afaceri sociale al P.S.R.S.
în continuarea ceremoniei primirii oficiale,
_ _____ „
garda
_____militară
___ _______
aliniată pe aeroport a prezentat onbrul.
S-au intonat imnurile de stat ale
Somaliei și României, în timp ce,
în semn de salut, au fost trase 21
de salve de artilerie.
împreună cu șeful statului român, înaltul oaspete a salutat drapelul Republicii Socialiste Româ
nia, după care a fost trecută în re
vistă garda de onoare.
Generalului-maior Mohamed Siad
Barre i-au fost prezentate persoa
nele oficiale române aflate pe ae
roport.

cu, Ștefan Voitec, Emilian Dobrescu,
Nicolae Giosan, Constantin Olteanu,
Marin Rădoi, precum și membri ai
C.C. al P.C.R., ai guvernului și Con
siliului de Stat, conducători de in
stituții centrale, organizații de masă
și obștești, reprezentanți ai vieții
noastre cultural-științifice, generali.
Au participat Abdurahman Jama
Barre, Ahmed Habib Ahmed, Mohamed Ali Nur, Ali Khalif Galedh,
Ahmed Ashkir Botan, Yusuf Aii

RECOMANDĂRI ALE SPECIALIȘTILOR

CEA MAI SCURTĂ CAMPANIE"

începerea convorbirilor
oficiale
Tovarășul Nicolae Ceaușescu. secre
tar general al Partidului Comunist
Român, președintele Republicii So
cialiste România, a oferit, marți, un
dineu oficial in onoarea secretarului
general al Partidului Socialist Revo
luționar Somalez, președintele Repu
blicii Democratice Somalia, generalmaior Mohamed Siad Barre.
La dineu au luat parte tovarășii
Ilie Verdeț, Iosif Banc, Petre Lupu,
Gheorghe Pană, Gheorghe Rădules-

Să se asigure pretutindeni o bună
organizare a muncii, zi și noapte, pentru
a strînge și depozita recolta în timpul
cel mai scurt

SlNTEM PREGĂTIJI PENTRU A REALIZA

Capitală
La invitația tovarășului Nicolae
Ceaușescu, secretar general al
Partidului Comunist Român, pre
ședintele
Republicii
Socialiste
România, marți la amiază a so
sit in Capitală, intr-o vizită ofi
cială de prietenie in România, ge
neral-maior Mohamed Siad Barre,
secretar general al Partidului So
cialist Revoluționar Somalez, pre
ședintele Republicii Democratice
Somalia.
Vizita înaltului sol al poporului
somalez în țara noastră, convorbi
rile la nivel înalt româno-somaleze
ce vor avea loc cu acest, prilej
reprezintă un moment de mare în
semnătate în cronica relațiilor de
prietenie
și
colaborare
dintre
România și Somalia, ele urmînd să
deschidă noi orizonturi conlucrării
bilaterale în folosul ambelor țări și
popoare, al cauzei păcii și progresului social, al destinderii și înțelegerii în întreaga lume.
Ceremonia sosirii șefului statului
somalez a avut loc pe aeroportul
Otopeni. Pe frontispiciul aerogării
se aflau portretele președinților
Nicolae Ceaușescu și Mohamed Siad
Barre, încadrate de drapelele de
stat ale României și Somaliei.
Pe mari pancarte erau scrise
urările : „Să se dezvolte continuu
relațiile de prietenie și colaborare
dintre Republica Socialistă Româ
nia și Republica Democratică So
malia, in interesul reciproc al ce
lor două popoare, al cauzei păcii
și colaborării internaționale!“, „Bun
venit in Republica Socialistă Româ
nia secretarului general al Partidu
lui Socialist Revoluționar Somalez,
președintele Republicii Democrati
ce Somalia, general-maior Moha
med Siad Barre !“.
în intimpinarea înaltului oaspe
te somalez a venit tovarășul Nicolae
Ceaușescu.
Pe aeroport erau, de asemenea,

SECERIȘUL
avansează în noi județe
din sudul țării

Osman, alte persoane oficiale sdrtialeze.
în timpul dineului, desfășurat într-o atmosferă de caldă prietenie,
tovarășul Nicolae Ceaușescu și general-maior Mohamed Siad Barre
au rostit toasturi.
Urmărite cu interes și subliniate
cu aplauze, toasturile au fost mar
cate în mod solemn, la terminarea
lor, de intonarea imnurilor de stat
ale Republicii Democratice Somalia
și Republicii Socialiste România.

Toastul președintelui
Mohamed Siad Barre
Tovarășe președinte,
Dragi tovarăși,
Doamnelor și domnilor,

Sînt bucuros, tovarășe președinte, să vă adresez
dumneavoastră, celorlalți membri ai delegației soma
leze, urarea de bun venit în România.
Vizita pe care o faceți este o expresie a relațiilor
prietenești existente între țările noastre, a dorinței
comune de a dezvolta în continuare cooperarea și
conlucrarea româno-somaleză, în interesul celor două
popoare, al cauzei păcii și înțelegerii in lume.
Constatăm cu satisfacție că în ultimii ani s-au in
tensificat legăturile pe linie de partid și de stat, a
organizațiilor obștești, s-au inițiat și se află în curs
de desfășurare acțiuni de cooperare reciproc avanta
joasă. Tineri somalezi se pregătesc în România în
domenii de mare interes pentru țara dumneavoastră,
cum sînt : agronomia, zootehnia, geologia, medicina și
altele.
Sînt încredințat că, în cursul convorbirilor, vom
identifica noi posibilități de a lărgi colaborarea și
cooperarea româno-somaleză, îndeosebi în domenii ca
industria prelucrătoare, explorarea și exploatarea re
surselor subsolului, agrozootehnia, pescuitul și altele.
Aceasta corespunde intereselor popoarelor noastre de
a-și pune tot mai larg în valoare potențialul material
și uman, de a înainta pe calea progresului economic
și social.
Omenirea parcurge, în zilele noastre, o perioadă de
profunde transformări revoluționare, sociale și națio
nale. Se afirmă tot mai puternic voința popoarelor de
a pune capăt politicii imperialiste, colonialiste și neocolonialiste, oricăror forme de asuprire și dominație.
Pe de altă parte, în viața internațională are loc o
intensificare a vechii politici de forță și dictat, de con
solidare și reîmpărțire a sferelor de influență, de ames
tec în treburile altor state. Această evoluție periculoasă
amenință tot mai grav securitatea și independența po
poarelor, liniștea și pacea întregii umanități.
în aceste împrejurări, toate popoarele lumii, forțele
înaintate de pretutindeni trebuie să-și unească forțele

Sînt profund mișcat de primirea călduroasă făcută
mie și delegației mele la toate nivelurile de către țara
dumneavoastră prietenă și vă fog să-mi permiteți să
vă exprim aprecierea și mulțumirile mele pentru cu
vintele frumoase cu care ați subliniat relațiile priete
nești existente între cele două țări ale noastre.
Este de prisos să mai repet că Republica Democratică Somalia este hotărîtă să stabilească cu Republica Socialistă România relații privilegiate în- toate
domeniile. In acest sens pot fi menționate diferitele
acorduri și protocoale semnate, în special în ultimii
cîțiva ani. Vedem în țara dumneavoastră, tovarășe
președinte, un partener socialist .prieten care ne poate
sprijini prin participarea sa, fără gînduri ascunse, la
proiectele noastre de dezvoltare. Eforturile depuse de
ministerele și celelalte instituții românești pentru a
realiza diferitele proiecte rezultate din acordurile an
terioare sînt într-adevăr un exemplu grăitor al de
votamentului sincer al tehnicienilor și cadrelor dum
neavoastră față de spiritul de prietenie ce caracteri
zează relațiile dintre cele două țări.
Românii și somalezii sînt două popoare care cred
în alegerea independentă a căilor lor de dezvoltare
politică și economică, bazate ferm pe interesele ma
selor lor populare.

(Continuare în pag. a III-a)
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Tovarășe președinte,
împărtășesc pe deplin aprecierea dumneavoastră
privind tabloul îngrijorător al situației mondiale.
Epoca noastră este din nefericire caracterizată de di
verse tensiuni regionale. Folosirea forței și a amenin
țării cu forța au devenit elemente proeminente în
relațiile internaționale. Recentul atac asupra reacto
rului nuclear irakian este un exemplu clar de încăl
care flagrantă a codului de conduită internațională.
Este un act pe care îl condamnăm cu cea mai mare
tărie. Politica nesăbuită a regimului rasist din Africa
de Sud este un afront pentru întreaga umanitate și

La Palatul Consiliului de Stat au
început, marți, 16 iunie, convorbirile
oficiale
intre tovarășul
Nicolae
Ceaușescu, secretar general al Parti
dului Comunist Român, președintele
Republicii Socialiste România, și
general-maibr Mohamed Siad Barre,
secretar general al Partidului So
cialist Revoluționar Somalez, pre
ședintele Republicii Democratice So
malia.
La convorbiri participă :
Din partea română — Emilian Do
brescu, membru supleant al Comi
tetului Politic Executiv al C.C. al
P.C.R., viceprim-ministru al guver
nului, președintele Comitetului de
Stat al Planificării, Marin Rădoi,
membru supleant al Comitetului Po-

litic Executiv al C.C. al P.C.R., ad
junct al ministrului educației și
invățămîntului, Angelo Miculescu,
membru al C.C. al P.C.R., viceprimministru al guvernului, ministrul
agriculturii și industriei alimentare,
loan Avram, membru al C.C. al
P.C.R., ministrul industriei construc
țiilor de mașini, Marin Vasile, mem
bru al C.C. al P.C.R., președintele
Uniunii Naționale a Cooperativelor
Agricole de Producție, Aurel Duma,
membru al C.C. al P.C.R., ministru
secretarde
_ ____
stat_ la _________
Ministerul______
Afacerilor Externe, general-colonel Vasile
Milea, membru al C.C. al P.C.R.,
prim-adjunct al ministrului apărării

(Continuare in pag. a IlI-a)

Recoltarea orzului a început pentru agricultorii din județul Călărași
fără probleme, dacă ne referim la
organizarea muncii. în taberele de Ia
capetele lanurilor se află, în formații
complexe de lucru, 1 800 de combi
ne, 910 prese și mijloace de trans
port cu o capacitate de 11 000 de
tone. Toate utilajele și mașinile agri
cole sînt sub supravegherea și con
ducerea specialiștilor : inginerii-șefi
— în cooperativele agricole și șefii
de fermă — în I.A.S. Zilnic este con
trolată fiecare solă în parte pentru
a se stabili cu precizie punctele de
recoltare, in ajutorul agricultorilor
călărâșeni au venit peste 400 de mecanizatori din nordul țării. Ei au fost
primiți și repartizați pe unități, în
raport cu suprafețele de recoltat. în

TG. MUREȘ:
Pe platforma între
prinderii „Electromureș“ din Tg. Mureș au
intrat în
funcțiune
noua secție de meca
nică fină, cea de utielectrotehnice,

zonele de sud ale județului se mun
cește intens. Judecind după felul
cum s-a organizat lucrul, in 4 zile
bune de lucru, cele 35 670 hectare
cultivate cu orz vor fi recoltate. Exceptînd ziua de luni, cînd cerul a fost
înnorat și în unele locuri a plouat,
de marți s-a muncit intens, secerișul
extinzîndu-se și in unitățile agricole
din consiliile Roseți, Jegălia, Ulmeni,
Chirnogi, Chiselet și I.A.S. Oltenița.
Muncindu-se astfel, secerișul va fi
încheiat la termenul stabilit. Aceas
ta este, dealtfel," și voința oameni
lor muncii de pe ogoarele călărășene, care sînt hotărîți să nu lase pe
cimp nici un bob din recolta aces
tui an. (Rodica Simionescu).

Noi capacități de producție
precum și atelierul de
proiectare. în noile
hale de producție —
executate de Trustul
de construcții chimice
Cluj-Napoca, , Grupul
de șantiere Tg.

reș — sint fabricate
la scară industrială utilaje
electrotehnice,
aparate electrostatice
de copiat (tip xerox),
case de marcat și bu
nuri de larg consum.
(Gh. Giurgiu).

SdNTEIA — miercuri 17 iunie 1981

PAGINA 2

CU CE EXPERIENȚĂ,. CU CE PROPUNERE VĂ PREZENTAȚI
11EA CONGRESUL CONSILIILOR OAMENILOR MUNCII?

Competența
și inițiativa
la baza

autorității
cuvîntului
muncitoresc
Convorbire cu tovarășa
Leontina ATANASE,
maistru la întreprinderea de confecții și tricotaje
București

eprezentați în consiliul oamenilor muncii,
[r tovarășă Leontina Atanase, muncitoarele
' *■ uneia din principalele secții ale I.C.T.B. Ce
greutate are cuvîntul muncitoresc în deciziile
organului colectiv de conducere al întreprinderii
!
*
— Sînt membră a consiliului oamenilor mun
cii încă de la înființarea lui. Așa că pot apre
cia cum a evoluat, de-a lungul anilor, această
formă de manifestare a democrației noastre
muncitorești. Dacă în primii ani participarea
muncitorilor la actul de decizie era mai timidă,
acum pot afirma cu deplin temei că toate hotărîrile C.O.M. sînt efectiv rodul conducerii co
lective. Fiecare secție este reprezentată de 1—2
muncitori și intervențiile acestora în dezbate
rile care au loc sînt în majoritatea cazurilor de
substanță. Nu există practic problemă dezbătută
în consiliul oamenilor muncii asupra căreia
muncitorii să nu-și exprime punctul de vedere.
Greutatea cuvîntului muncitoresc rezultă din
competența cu care sînt abordate problemele, din
cunoașterea exactă a realităților întreprinderii.
Democrația muncitorească este o democrație nu
a vorbelor, ci a faptelor. în aceasta constă, cred,
tăria sistemului democrației noastre socialiste.
Este normal ca în calitate de proprietari, pro
ducători și beneficiari ai bunurilor materiale
muncitorii să decidă, dar să și înfăptuiască ceea
ce își propun. Asta este esența autoconducerii
muncitorești.
— în secția a doua, pe care o conduceți, lucrează peste 1 200 de muncitoare, Realizați zilnic, aici, o producție de peste un milion de lei.
Cum se manifestă concret în activitatea secției
principiile autoconducerii muncitorești ?
— Știm cu exactitate ceea ce avem de înfăptuit în fiecare zi, în fiecare lună. Fiecărei mun
citoare îi este limpede efortul pe care trebuie
să îl depună pentru îndeplinirea planului. Obli
gația conducerii întreprinderii este să asigure
baza materială a procesului de producție. Doar
în aceste condiții lupta pentru economii, pentru
calitate și productivitate înaltă are un teren larg
de afirmare. Dacă nu-i asiguri muncitorului ma
terialul necesar pentru realizarea ritmică a pla
nului încep problemele. Cum am putea să-i ce
rem unui confectioner să realizeze două cămăși
asigurîndu-i material doar pentru una ? Să-i ce
rem să facă economii ? Asta ar însemna pură de
magogie ! Colectivul știe să lupte pentru econo
mii, muncitorul are în sînge simțul de bun gos
podar, dar acesta se afirmă în condiții de muncă
bine organizată, riguros normată. Că este așa o
dovedește faptul că anul trecut am realizat în
secție o producție de peste 1,5 milioane lei executînd confecții din cupoanele mici rămase in
urma croirilor. De asemenea, muncitorii au pro
pus un sistem de evidență exactă a consumului
de energie electrică, contorizîndu-se alimentarea
cu energie. Efectul s-a văzut imediat, reducîndu-se consumul pe ansamblul secției. Ce vreau
să demonstrez prin aceste exemple ? în esență,
faptul că muncitorii știu să acționeze concret
pentru folosirea rațională a bunurilor ce le sînt
încredințate, că avem mereu la dispoziție o
„bancă" de idei, care trebuie împrospătată și va
lorificată operativ pentru bunul mers al produc
ției. Nu spun că totul e perfect, că nu se pierd
pe drum și idei valoroase. Gîndesc că principiul
autoconducerii muncitorești se poate și mai bine
afirma dacă in cadrul secțiilor mari ale intre-

prinderilor s-ar înființa organe colective de con
ducere. Așa, actul de decizie, de conducere efec
tivă s-ar apropia și mai mult de activitatea de
producție. De asemenea, ținînd seama de expe
riența acumulată pînă acum, de contribuția deo
sebită pe care o aduc muncitorii în stabilirea de
ciziilor optime privind diferite probleme majore
ale activității economice și sociale, cred că ar fi
necesar să sporească și mai mult numărul mun
citorilor care fac parte din consiliile oamenilor
muncii ale întreprinderilor, din organul de con
ducere colectivă al centralei și din cadrul Consi
liului Național al Oamenilor Muncii.
— Secția este profilată în realizarea confec
țiilor pentru femei ; o bună parte a producției
este destinată exportului. Cum se afirmă cuvîn
tul muncitorului în conducerea activității de
export ?
— Și în acest domeniu, faptul că în ultima vre
me se acordă deplin credit competenței munci
torului, a celui legat direct de producție, con
stituie un pas pozitiv, ce așază activitatea de ex
port pe un fundament solid. în condițiile în care
90 la sută din producție merge la export, la an
gajarea comenzilor, la stabilirea modelului și a
tehnologiei de fabricație participă direct cei mai
buni muncitori din secție. Biroul de tratative
comerciale ne este acum deschis și nouă, celor
care executăm comenzile de export. Rezultatul ?
Și anul trecut, și în primele cinci luni, secția
și-a îndeplinit și depășit sarcinile la export. Re
zultatele bune obținute în domeniul exportului
s-au reflectat și în cîștigurile suplimentare ale
muncitorilor. Găsesc că sistemul de cointeresare
al lucrătorilor care realizează producție de ex
port ar fi și mai stimulativ dacă „primele de
export", cum le numim noi, s-ar acorda semes
trial și nu anual.
Vă numărați printre delegații la al doilea
Congres al consiliilor oamenilor muncii. Cu ce
ginduri veți reprezenta colectivul la acest forum al democrației noastre muncitorești ?
— în primul rînd, vreau să subliniez că marile
realizări pe care le-a obținut colectivul nostru,
ca dealtfel progresele României socialiste, sînt
indisolubil legate de activitatea neobosită a
secretarului general al partidului, tovarășul
Nicolae Ceaușescu. De aceea, ca o garanție de
nezdruncinat că procesul de democratizare so
cialistă va continua, se va adînci și perfecționa,
colectivul întreprinderii noastre, în consens cu
voința unanimă a clasei noastre muncitoare, a
hotărît, ca un act politic de mare și adîncă sem
nificație, ca tovarășul Nicolae Ceaușescu să fie
reales în funcția de președinte al Consiliului
Național al Oamenilor Muncii. De asemenea, în
cadrul lucrărilor congresului se vor dezbate căile
de perfecționare a activității în industria ușoară
și sînt convinsă că propunerile care se vor face,
experiențele înaintate care se vor prezenta vor
contribui la accelerarea progresului acestei im
portante ramuri a industriei noastre. Congresul
constituie expresia cea mai elocventă a demo
crației noastre socialiste, a încrederii depline pe
care partidul o are în clasa muncitoare. încre
dere care se bazează în primul rînd pe conștiința
noastră revoluționară, dovedită prin munca ce
o desfășurăm zi de zi.

Dan CONSTANTIN

Setea de apă a plantelor poate fi potolită prin

FUNCTIONAREA IREPROȘABILA A SISTEMELOR DE IRIGAȚII
în numeroase zone ale țării, în ultimele două săptămîni rezervele de
apă din sol s-au redus simțitor. Astfel, în cîmpia de sud a țării, la adînCimea de 80 de cm, deficitul de apă înregistrează valori între 550 și 800 mc
la hectar. în aceste condiții se impune cu atît mai mult funcționarea
fără întrerupere a sistemelor de irigații pe întreaga suprafață amenajată
de 2,4 milioane hectare. Pentru perioada 6—12 iunie, programul prevedea
irigarea a 206 654 hectare și s-au realizat 174 412 hectare — 85 la sută din
suprafață. în intervalul 13—20 iunie, programul de irigare este de 314 346
hectare. Există riscul, preciza tovarășul Ion Toma, directorul direcției de
exploatare a lucrărilor de îmbunătățiri funciare din M.A.I.A., ca acest
program să nu fie realizat în totalitate din cauza deselor întreruperi ale
energiei electrice, care provoacă dereglări în sistemele de irigații. Dar să
urmărim cum se acționează, în aceste zile de caniculă, pentru respectarea
programului de irigații în județul Tulcea.
” ’
Lipsa ploilor timp de aproape o
lună și temperaturile din ultimele
zile de peste 30’C au accentuat reducerea umiditătii solului. După datele furnizate de inginerul Ânghel
Vasian, directorul I.E.L.I.F. Tulcea,
în această parte a țării s-a ajuns la
un deficit de apă între 300—1 200 mc
la hectar. Reducerea acestui deficit,
în condițiile de caniculă în care pier
derile de apă din sol prin evapotranspirație ajung la 80 mc la hectar
pe zi, depinde de modul cum se ac
ționează în unitățile agricole în vederea funcționării sistemelor de irigații zi și noapte.
în acest an, în județul Tulcea sînt
amenajate pentru irigații 113 000 ha.
în săptămîna 1—7 iunie, față de un
program
de 8100 ha, s-au aplicat
udări pe 8 700 ha, iar în săptămina
trecută programul prevedea irigarea
■ 13 606 ha. Lucrarea a fost exe
cutată pe 11 700 ha din cauza unor
întreruperi de energie, urmînd ca de
acum înainte să se irige săptăminal
peste 20 000 ha.
Am pornit pe firul apei de la plan
te la sursa de apă în sistemul Baibugeac-Sarinasuf, cu o suprafață
amenajată de 17 000 ha. O apreciere
care poate fi extinsă la scara între
gului județ se impune de la bun
început : toate utilajele au fost scoa
se în cimp, se irigă prin aspersiune
și prin brazde, cu deosebire grădinile
de legume și culturile prăsitoare.
Primul popas — la Stațiunea de cer
cetări pentru cultura cartofului Tul
cea, unde se irigau cele 1 200 ha prin
brazde și
prin
aspersiune
cu
I.A.T.-urile (instalații autotractate).
Cultura este bine dezvoltată pentru
că pămîntul are apă din belșug. „Pe
fiecare solă de 75 ha lucrează opt oa
meni, care asigură mutarea echipa
mentelor, astfel încît să se revină
o dată pe săptămină pe aceeași su
prafață", ne-a spus muncitoarea
Angela Ionescu.
Pe o solă vecină
discutăm cu
maistrul Gavrilă Cătineanu, care re
para un I.A.T. „Ne străduim să ex
tindem mutarea mecanizată a «aripi
lor de ploaie»". Ne obligă să proce
dăm așa lipsa brațelor de muncă. In
stalațiile sînt bine concepute, dar,
din păcate, constructorul (I.M.A.I.A.
Balș) le-a realizat necorespunzător.
Colierele de prindere a roților se
montează cu mare greutate, iar sudu
rile de la îmbinări nu rezistă la pre
siunea din rețea. Aparent sint lucruri
mărunte, dar cu implicații mari. Dacă
se rupe o astfel de conductă la mij
locul coloanei, pînă o înlocuim du
rează uneori o jurriătate de zi. De
altfel, pentru montarea unui I.A.T.
este prevăzută o zi, iar noi, din cau
za defecțiunilor de care
vorbeam,
avem nevoie pentru această lucrare
de o săptămină".
Continuăm traseul la stația de pu
nere sub presiune nr. 3. Apa este
adusă pe canal din lacul Razelm. Am
numărat pe terenul C.A.P. Agighiol
zeci de „aripi de ploaie". Oprim și la
stația de pompare numărul 2, ampla
sată chiar pe terenul Asociației legu
micole Valea Nucarilor, care deține

o suprafață de 1 800 ha. Inginerul
Constantin BIînzeanu, directorul aso-

de ploaie» funcționează fără între
rupere".
Inginerul Aurelian Iorga, președin
tele biroului executiv al Consiliului
unic agroindustrial Valea Nucarilor,
spunea că în sol, la adîncimea de
25 cm, deficitul de apă este, în me
die, de 374 mc la ha, iar la un me
tru ajunge la 600 mc. „Pornind de la
această situație au fost puse în func
țiune toate cele 46 motopompe și în
tregul echipament de irigații. Lucrăm
în două schimburi, ca să dăm în per
manență apă plantelor".
La stația de pompare Colina, situa
tă pe malul. lacului Razelm, funcțio
nau două pompe din cele cinci, cu

Raid-anchetă în județul Tulcea
a

ciației, ne înfățișează programul de
lucru pe săptămîna în curs : „Prima
udare a fost aplicată pe 208 ha la fa
sole, a doua pe 330 ha la cartofi și
300 ha de mazăre, iar a treia pe 300 ha
de tomate. Ne-am organizat în așa
fel ca să revenim pe aceeași supra
față nu o dată la două săptămini, ci
o dată la șapte zile, cu o normă de
400 mc la hectar — așa cum prevede
tehnologia. Toate cele 140 de «aripi

un debit de 5 mc pe secundă, cit re
prezintă consumul întregului sistem.
Electromecanicul Gheorghe Romuleț
are totuși o observație : „în orele de
vîrf introducem și o a treia pompă
care asigură necesarul sporit de apă.
Căderile de tensiune însă, care ajung
uneori pînă la 5 200 volți, față de 6 000
cit e normal, ne creează multe greu
tăți. Săptămîna trecută, din această
cauză s-a ars un motor".

în unitățile agricole Agighiol, Sarichioi, Babadag, la Asociația legu
micolă Zebil,
- ■ I.A.S. Traian, se
irigau
porumbul,
soia,
floareasoarelui, sfecla de zahăr, ceapa, morcovii, usturoiul, varza și alte
legume. O inițiativă care merită să
fie reținută am întîlnit la C.A.P. Zebil, unde, pe o suprafață de 20 ha
neamenajată la irigat, se uda direct
din lacul Sabadag folosindu-se o
motopompă.
Mai mult de o treime din supra
fața amenajată în sisteme în,județul
Tulcea se irigă prin brazde, ceea ce
asigură pe lîngă eficiența sporită a
udărilor și economie de energie elec
trică. Dar econdmia de energie elec
trică nu trebuie-ințeleasă greșit, limitîndu-se consumul în lunile de virf
pentru irigații — iunie, iulie, august.
Bunăoară, la 11 iunie ni s-a semna
lat o întrerupere de energie electrică
de 10 ore în sistemul Măcin, care a
produs dereglări în toate unitățile,
iar la 16 iunie 9 întreruperi în 24
de ore în sistemul
Babadag.
Fapt cu atît mai grav, cu cît au fost
afectate 1 600 ha cultivate cu legume
aparținînd Asociației legumicole Mă
cin, care au mare nevoie de apă.

Lucian C1UBOTARU
Neculai AM1HULESEI

pe primele cinci luni ale anului
Publicăm în continuare rezultatele obținute in pri
mele cinci luni ale anului 1981 *) de colectivele de oa
meni ai muncii din industrie, construcții, transporturi,
agricultură și din celelalte sectoare ale producției ma
teriale, colective angajate intr-o amplă întrecere pen
tru îndeplinirea cu succes a planului național unic de
dezvoltare economico-socială a țării, pentru reducerea
consumurilor materiale și a cheltuielilor de producție,
ÎN DOMENIUL PRODUCERII
ENERGIEI ELECTRICE
Locul I : întreprinderea electrocentrale Rîmnicu Vîlcea, cu 100,3
puncte.
Principalii indicatori de plan au
fost depășiți după cum urmează :
producția fizică cu 3,1 la sută, gra
ficul de putere la dispoziția siste
mului energetic cu 3,5 la sută, pro
ductivitatea muncii cu 3,8 la sută ;
întreprinderea s-a încadrat în
cheltuielile planificate și a redus
consumurile normate cu 19,1 la
sută.
Locul II : întreprinderea electrocentrale București
Locul III : întreprinderea electrocentrale Craiova

IN EXTRACȚIA ȘI PREPARA
REA MINEREURILOR
Locul I : Exploatarea minieră
Ilba-Maramureș, cu 635,9 puncte.
Principalii indicatori de plan au
fost depășiți cu : 49.9 la sută la
producția netă, 8.2 la sută la pro
ducția fizică, 47,3 la sută la pro
ductivitatea muncii ; cheltuielile
materiale au fost reduse cu 20,3 la
sută, iar consumurile normate cu
15 la sută.
Locul II : întreprinderea Salina
Ocna Mureș
Locul III : întreprinderea de me
tale rare București
ÎN UNITĂȚILE DE PRELU
CRĂRI METALURGICE
—
Locul I : întreprinderea metaIurgică Aiud, județul Alba, cu 74
puncte.
Principalii indicatori de plan au
fost depășiți cu : 1 la sută la pro
ducția netă și productivitatea mun
cii, 2,1 la sută la producția fizică.
13,3 la sută la export ; cheltuielile
materiale au fost reduse cu 0,2 la
sută.
IN UNITĂȚILE PRODUCĂTOA
RE DE UTILAJ ENERGETIC, ME
TALURGIC, MAȘINI DE RIDI
CAT, UTILAJ CHIMIC, PETRO
LIER ȘI MINIER
Locul I : întreprinderea mecani
că de utilaj tehnologic Moreni, ju
dețul Dîmbovița, cu 479,5 puncte.
Principalii indicatori de plan au
fost depășiți cu : 8,4 la sută la pro
ducția netă, 33,1 la, sută la produc
ția fizică, 7 la sută la productivi
tatea muncii, 1,3 la sută la export ;
cheltuielile materiale la 1 000 lei
producție-marfă
și
consumurile
normate au fost reduse cu 2,7 la
sută.
. Locul. U,întreprinderea. de . ven
tilatoare București
Locul III : întreprinderea meta
lurgică Bacău

ÎN UNITĂȚILE PRODUCĂTOA
RE DE MAȘINI ȘI UTILAJE
ELECTRICE, MOTOARE ȘI MA
TERIALE ELECTROTEHNICE
Locul I : întreprinderea de ce
lule prefabricate Băilești, județul
Dolj, cu 204,9 puncte.
Principalii indicatori de plan au
fost depășiți cu : 0,9 la sută la
producția netă, 2,8 la sută la pro-

creșterea productivității muncii și a eficienței economice, pentru realizarea exemplară a sarcinilor de
export.
Potrivit punctajului general stabilit pe baza nivelului
de realizare a planului la indicatorii prevăzuți in cri
teriile de organizare a întrecerii socialiste, la sfîrșitul
lunii mai, pe primele trei locuri se clasează :

ducția fizică, 2,7 la sută la export,
3,2 la sută la productivitatea mun
cii, 6,9 la sută la beneficii ; consu
murile normate au fost reduse cu
1,7 la sută.
Locul II : întreprinderea de fri
gidere Găești, județul Dîmbovița.
Locul III : întreprinderea „Electrobanat" Timișoara.

IN RAFINĂRII ȘI PETROCHI
MIE
Locul I : Rafinăria Dărmănești.
județul Bacău, cu 431,6 puncte.
Principalii indicatori de plan au
fost depășiți cu : 49.6 la sută la
producția netă și productivitatea
muncii, 134 la sută la beneficii ;
cheltuielile totale la 1 000 lei pro
ducție-marfă au fost reduse cu 5,8
la sută, iar cheltuielile materiale
cu 4,7 la sută.
• Locul II : Rafinăria Ploiești.
Locul III- : Rafinăria Cîmpina,
județul Prahova.
IN INDUSTRIA PRELUCRĂRII
LEMNULUI
Locul I : întreprinderea de pre
lucrare a lemnului Suceava, cu
262,9 puncte.
Principalii indicatori de plan au
fost depășiți cu : 2.5 la sută la pro
ducția netă și productivitatea mun
cii, 0,3 la sută la producția fizică,
0,8 la sută la export, 1,4 la sută la
beneficii ; întreprinderea a realizat
contractele economice și a depășit
planul livrărilor de mărfuri la fondul pieței cu 32,1 la sută.
Locul II : întreprinderea de mobilier și decorațiuni „Heliade"
București.
Locul III : întreprinderea „Ilefor" Tg. Mureș.
IN INDUSTRIA TEXTILA —
SUBRAMURA LINA, MATASE,
IN-CÎNEPA
Locul I : întreprinderea „Doro
banțul" Ploiești, cu 954 puncte.
Principalii indicatori de plan au
fost depășiți cu : 4,3 la sută la pro
ducția netă, 0,6 la sută la produc
ția fizică, 4,1 la sută la export, 1,5
la sută la productivitatea muncii,
24.7 la sută la indicatorul livrări de
mărfuri la fondul pieței.
Locul II : întreprinderea de pos
tav Buhuși, județul Bacău.
Locul III : întreprinderea „Arta
textilă", județul Timiș.
ÎN ÎNTREPRINDERILE AGRI
COLE DE STAT CU PROFIL AVI
COL.
Locul I : întreprinderea avicolă
(.fle, șjtaț, Băj.cpi, județul Prahova, cu
128 puncte,
Principalii ' înâîcatori de plan ău
fost depășiți cu : 17 la sută la pro
ducția fizică, 7 la sută la efectivele
de păsări, 35 la sută la beneficii ;
s-a depășit cu 14 la sută sarcina de
livrări de produse la fondul de
stat ; cheltuielile planificate la 1 000
lei producție-marfă au fost reduse
cu 3 la sută.
Locul II : întreprinderea avicolă
de stat Galați.
Locul III : întreprinderea avicolă
de stat Tărtășești, județul Dîmbo
vița.

• Noi colective de oa
meni ai muncii — români
și maghiari — din cadrul
tinerei și modernei indus
trii a județului Harghita
întîmpină apropiatul Con
gres al consiliilor oame
nilor muncii cu sarcinile
de plan pe primul semes
tru realizate înainte de
termen. Alături de colec
tivul întreprinderii de
matrițe și piese din fonOdorheiu
Secuiesc,
raportat acest

succes încă lâ data de 8
iunie, se cuvin menționa
te rezultatele colectivelor
de la salina Praid, înjudețeană
treprinderea
de morărit și panificație,
întreprinderea „Avicola"
Crîsturu Secuiesc și în
treprinderea viei și vinu
lui. în aceste unități sînt
asigurate .condițiile nece
sare pentru ca pînă la fi
nele lunii să se obțină
sporuri de producție în
valoare de peste 66 milioane lei. (I. D. Kiss).

.a

colă șl nerecuperate încă, iar 666
hectare reprezintă suprafețe scoase
temporar din producție pentru lu
crările de investiții și neredate la
timp circuitului productiv. Pentru
toate aceste categorii de teren se
ține o evidență precisă. Dar faptul
că ele rămîn
necultivate nu se
datorează unor cauze obiective, ci
mai ales lipsei de preocupare a or
ganelor agricole județene, a consi
liilor populare și conducerilor unită
ților agricole pentru inițierea unor
acțiuni de anvergură în vederea
evacuării apei în exces și respec
tarea prevederilor legale privind
scoaterea din producție a terenuri
lor pentru amplasarea obiectivelor
de investiții și recuperarea acesto
ra de către unitățile beneficiare.
în cele ce urmează ne vom referi
la
alte
categorii de
teren ce
rămîn necultivate, dar pentru care
nu se ține nici un fel de evidență.
Ele însă există și rezultă din slaba
gospodărire a pămintului de către
unitățile agricole. Este vorba de
platformele de gunoi sau depozitele
de paie amplasate de ani de zile în
plin cîmp, de spațiile ocupate cu
dejecții în jurul sectoarelor zooteh
nice sau al parcurilor de furaje, de

Galicea Mare : felicitări pentru spiritul gospodăresc pe cei 10 ari din curtea cooperativei (fostingă)... dar de ce 7-8 hectare de teren sînt lăsate pradă băltirilor în cîmp ? (fotografia din dreapta)
Foto : A. Papadiuc

drumurile de exploatare agricolă
inutile sau mai largi decît este nevoie, de suprafețele situate de-a
lungul canalelor de irigații, în jurul
hidranților, de golurile din culturi,
de peticele de teren arse de excesul
de erbicide, de tufărișuri etc. Mai
mari sau mai mici, aceste terenuri
ce rămîn necultivate diminuează

Sediul cooperativei agricole Ga
licea Mare îți lasă o frumoasă im
presie. în curtea unității n-au ră
mas decît aleile de acces. în rest,
tot terenul este cultivat cu legume,
bine intretinute. Cum s-ar spune,
la prima vedere, o bună carte de
gospodarii
de
vizită
pentru
aici. în cîmp însă, unde mîna

In unități agricole din județul Dolj
suprafața arabilă cu zeci și sute de
hectare.
Pe un traseu ce străbate județul
de la Craiova la Calafat pot fi întîlnite numeroase asemenea aspecte.
Tovarășul Gheorghe Scrieciu, inginerul-șef al oficiului județean de
cadastru și organizarea teritoriului,
ne spunea, nu fără satisfacție :
„Anul trecut și anul acesta, în curțile
unităților agricole, ale cetățenilor și
pe terenurile intravilane au fost
cultivate cu legume 416 hectare".
Desigur, este un lucru lăudabil. Dar
se pune întrebarea : cînd este gos
podarul gospodar cu adevărat ? Și
iată de ce.

ÎN DOMENIUL COMERȚULUI
INTERIOR — ÎNTREPRINDERI
COMERCIALE CU AMĂNUNTUL
Locul I : întreprinderea comer
cială de stat pentru mărfuri indus
triale Alba Iulia, cu 237 puncte.
Principalii indicatori de plan au
fost depășiți cu : 1,9 la sută Ia des
faceri de mărfuri cu amănuntul, 2.2
la sută la volumul desfacerilor de
mărfuri pe lucrător, 9,5 la sută la
beneficii ; cheltuielile de circulație
planificate la 1 000 lei desfacere au
fost reduse cu 3,2 la sută.
Locul II : întreprinderea comer
cială de stat mixtă Adjud, ju
dețul Vrancea.
Locul III : întreprinderea comer
cială de stat pentru mărfuri ali
mentare Tîrgoviște.

ÎN UNIUNILE JUDEȚENE ALE
COOPERAȚIEI MEȘTEȘUGĂREȘTI
Locul I : Uniunea județeană a
cooperativelor meșteșugărești Covasna, cu 202,8 puncte.
Principalii indicatori de plan au
fost depășiți cu : 6,8 la sută la producția-marfă și prestările de servi
cii, 3,8 la sută la indicativul livrări
de mărfuri către fondul pieței, 0.7 la
sută la ^xporț, 1,8la șptă la desfac
cerile de mărfuri prin rețeaua pro
prie : producția netă planificată pe
trimestrul I a fost depășită cu 2,9
la sută.
Locul II : Uniunea județeană
a cooperativelor
meșteșugărești
Neamț.
Locul III : Uniunea județeană a
cooperativelor meșteșugărești Sibiu.

*) Indicatorii privind producția
netă,
productivitatea muncii,
costurile de producție și benefi
ciile sînt calculate pe 4 luni.

• Organizarea temeini
că a producției, urmărirea
zilnică a evoluției indica
torilor economico-financiari, antrenarea în între
cerea socialistă a între
gului personal muncitor
au făcut ca, marți, co
lectivul întreprinderii de
mașini-unelte grele pen
tru deformare plastică
din Dorohoi să raporteze
îndeplinirea planului pe
primul semestru al anuindicatorii.

Mai este încă timp ca

Agricultura județului Dolj, ca de
altfel din toate județele țării, tre
buie să înregistreze importante
sporuri de recoltă în acest prim an
al revoluției agrare. Condiția pri
mordială pentru atingerea acestui
obiectiv o constituie, așa cum bine
se știe, ca întreaga suprafață arabi
lă să fie cultivată integral, pînă la
ultimul metru pătrat de pămint.
Totuși, practica arată că anual,
din diferite motive, mari supra
fețe de teren rămin necultivate,
ceea ce înseamnă zeci și sute de
mii de tone de produse mai puțin
în magaziile țării. Deși ne aflăm la
jumătatea lunii iunie, nu este încă
prea tîrziu ca și aceste terenuri să
fie cultivate cu acele plante care pot
asigura producții agricole pînă în
toamnă. Aceasta este în interesul
unităților agricole, al economiei,
al nostru, al tuturor. Cum se acțio
nează in acest sens în unitățile
agricole din județul Dolj ?
Se estimează că la 15 iunie în ju
dețul Dolj rămăseseră necultivate
peste 7 500 hectare. Din acestea,
aproape 6 000 hectare sînt terenuri
afectate de băltiri și exces de umi
ditate, 919 hectare sînt terenuri
scoase definitiv din producția agri-

ÎN TRANSPORTURILE FEROVIARE-DEPOURI
Locul I : Depoul Brașov, cu 103,11
puncte.
Principalii indicatori de plan au
fost depășiți cu : 1.4 la sută la vo
lumul de transport, 1 la sută la
productivitatea muncii ; s-a redus
costul la 1 000 tone brute km echi
valente cu 2,5 la sută și consumu- *
rile normate cu 0,8 la sută.
Locul II : Depoul Craiova.
Locul III : Depoul Iași.

f Au îndeplinit planul pe primul semestru al anului

RESPECTUL PENTRU PĂMINT ÎNSEAMNĂ
RESPECT PENTRU PlINEA TĂRII

NICI 0BUCATĂ DEPĂMINT
SĂ NU RĂMÎNĂ
NE CULTIVA TĂI

ÎN DOMENIUL CONSTRUCȚIEI
DE LOCUINȚE
Locul I : Trustul de construcțiimontaj Neamț, cu 376,7 puncte.
Principalii indicatori de plan au
fost depășiți cu : 2,7 la sută la pro
ducția netă, 2,2 la sută la producția
de construcții-montaj, 68 la sută la
indicatorul darea in folosință a con
strucțiilor de locuințe, 4,4 la sută
la productivitatea muncii ; cheltu
ielile totale la 1 000 lei producție de
construcții-montaj s-au redus cu
0,2 la sută.
Locul II : întreprinderea județea
nă de construcții-montaj Mehedinți.
Locul III : întreprinderea jude
țeană de construcții-montaj Arad.

gospodarului ar trebui să se ma
nifeste din plin, lucrurile stau
cu totul altfel. Multe suprafețe au
rămas necultivate din cauza ochiurilor de apă — ce putea fi eva
cuată prin săparea unor simple
șanțuri — a golurilor în culturi și
a buruienilor ce au invadat terenul.
Și la C.A.P. Moțățel pot fi găsite
platforme de gunoi ce ocupă te
renul arabil și drumuri ca niște
bulevarde cu cite trei piste. Cu alte
cuvinte, puținul ce se cîștigă în
curtea cooperativei, aranjată frumos
pentru „ochii lumii", se pierde în
zecit în cîmp, acolo unde este
marea avere a cooperativei. Că nu

sînt cazuri izolate o dovedesc eontroalele efectuate de specialiștii oficiului de cadastru și organizare a
teritoriului. Un sondaj efectuat în
complexele de creștere a animale
lor a „scos la lumină" 13 hectare
de teren ce a rămas necultivat din
cauza ocupării lui cu dejecții și
alte resturi. De asemenea, în 13
cooperative controlate au fost „des
coperite" 6 hectare rămase neculti
vate, ca urmare a neglijențelor în
gospodărirea pămintului. Care ar fi
însă situația dacă în toate cele
163 de cooperative agricole și 15
întreprinderi agricole de stat din
județ s-ar verifica modul în care
a fost' cultivat terenul?
Inginerul-șef al O.C.O.T. Dolj
ne-a adus argumente pentru grija
ce o poartă organele in drept pentru buna gospodărire a pămintului.
Anul trecut, pentru asemenea neglijențe în unități din județ au
fost date 175 de sancțiuni, ce
au însumat 475 000 lei, iar anul
acesta 36 de sancțiuni, în va
loare de 80 000 lei. Numai că banii
nu pot compensa golurile din ham
bare, determinate de suprafețele
rămase necultivate. Problema este
deci ca fiecare suprafață de teren

Calculele estimative pre
văd depășirea pină la
sfîrșitul lunii a sarcini
lor corespunzătoare pri
mului semestru cu peste
5,5 milioane lei la producția-marfă, 3,5 milioa
ne lei la producția netă
și cu 1,9 milioane lei reprezentînd volumul de
beneficii in condițiile re
ducerii cheltuielilor ma
teriale, față de cota pla
nificată, cu 170 lei la fie
care 1 000 lei producțiemarfă. (S. Ailenei).

să fie cultivată. Tovarășul Dumitru
Toader, director general adjunct
al direcției agricole județene, ne
asigura că se urmărește perma
nent insămînțarea cu soia, plan
te furajere și cu legume a tuturor
suprafețelor ce au mai rămas ne
cultivate, Esențial este ca acesta să
nu fie un simplu angajament și să
se repete situația de anul trecut,
cînd în județul Dolj 9127 hectare
au rămas necultivate. Organele ju
dețene de partid și agricole și con
siliile unice agroindustriale trebuie
să acționeze energic pentru a stă
vili orice tendință de risipă a te
renului agricol, să ia măsurile ce
se impun pentru a se asigura in
acest an folosirea deplină a între
gului fond funciar.
Că se poate lucra așa o dovedesc
din plin cooperatorii din Maglavit.
Aici, practic se poate spune pe
bună dreptate că cerința „fiecare
bucată de pămint să fie cultivată"
are o deplină acoperire în fapte.
Aici, pe mai mulți kilometri, o
fîșie de teren de pe lîngă un canal
de irigații și șoseaua ce duce spre
Calafat rămînea necultivată an de
an. Acum, toată această suprafață
arată ca o grădină înfloritoare. Pe
14—15 hectare au fost plantate roșii
și alte legume. Soluția a fost foarte
simplă. Consiliul de conducere al
cooperativei a hotărît ca acest teren
să fie repartizat membrilor coope
ratori pentru a-1 lucra în acord
global. Numai de pe 10 ari se obțin
peste 30 000 lei. Jumătate din acest
venit se atribuie pentru retribuirea
muncii, iar restul este cîștigul co
operativei. Important rămîne insă
faptul că pămîntul este lucrat și se
obțin cantități mari de produse
necesare
pentru
aprovizionarea
populației. Și cîte asemenea te
renuri, lăsate în paragină, nu se
găsesc în unitățile agricole!
Așadar, se poate. Și încă nu este
prea tîrziu ca exemplul agricultorilor din Maglavit să fie generalizat.

Aurel PAPADIUC
Nicolae PETOLESCU
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REPUBLICII DEMOCRATICE SOMALIA, MOHAMED SIAD BARRE

Secretarul general al Partidului
Socialist Revoluționar Somalez, pre
ședintele Republicii Democratice So
malia, general-maior Mohamed Siad
Barre, a făcut, in cursul după-amiezii, o vizită protocolară secretarului
general al Partidului Comunist Ro

In timpul vizitei protocolare

Toastul președintelui Nicolae Ceaușescu
(Urmare din pag. I)

și să acționeze tot mai hotărît
pentru oprirea agravării vieții in
ternaționale, pentru destindere,
pentru independență, colaborare și
pace. Trebuie făcut totul pentru a
salvgarda dreptul fundamental al
popoarelor de a se dezvolta liber,
la adăpost de orice ingerință din
afară, de a-și făuri soarta cores
punzător intereselor și aspirațiilor
lor supreme, de a trăi în pace și
securitate, colaborînd, egale în
drepturi, într-un spirit de priete
nie și respect reciproc.
Pornind de la aceste mari impe
rative ale epocii noastre, România
• desfășoară o largă activitate inter
națională. Dezvoltăm relații de
prietenie și colaborare cu toate
țările socialiste, cu țările în curs
de dezvoltare, cu țările nealiniate,
cu statele capitaliste dezvoltate, cu
toate țările lumii, fără deosebire de
orînduire socială, situînd ferm Ia
baza lor principiile egalității în
drepturi, independenței și suvera
nității naționale, neamestecului în
treburile interne și avantajului re
ciproc, ale nerecurgerii la forță și
la amenințarea cu forța.
în cadrul politicii noastre gene
rale antiimperialiste și anticolonia
liste, acordăm o atenție deosebită
întăririi colaborării și solidarității
cu țările africane, sprijinim activ
eforturile acestora pentru consoli
darea independenței naționale și
asigurarea progresului economicosocial, pentru afirmarea lor tot
mai puternică pe arena internațio
nală ca factori ai politicii de pace
și colaborare. Ne pronunțăm și

milităm ferm pentru respectarea
dreptului poporului namibian la li
bertate și independență deplină, la
existență de sine stătătoare, pentru
dreptul la viață liberă al populației
majoritare din Africa de Sud. Con
damnăm ferm politica de discrimi
nare rasială și apartheid, acțiunile
agresive ale Republicii Sud-Africane împotriva statelor vecine, ac
ționăm pentru lichidarea cu desăvîrșire a oricăror forme de domi
nație și asuprire, de ingerință în
treburile altor popoare. Este în in
teresul popoarelor africane să-și
întărească tot mai mult solidarita
tea și unitatea în lupta pentru
apărarea și afirmarea dreptului lor
fundamental la libertate și inde
pendență, la dezvoltare liberă pe
calea progresului.
Ca țară europeană, România
acordă o deosebită importanță
securității și cooperării în Europa.
Dorim ca reuniunea de la Madrid
să se încheie cu rezultate construc
tive, să ducă la convocarea unei
conferințe consacrate întăririi în
crederii și dezarmării în Europa, să
asigure continuitatea procesului de
edificare a securității pe continent.
Milităm în modul cel mai hotărît
pentru oprirea amplasării și desfă
șurării de noi rachete nucleare în
Europa, pentru trecerea neîntîrziată la tratative concrete în acest
scop.
Ne pronunțăm cu hotărire pen
tru lichidarea tuturor conflictelor
și stărilor de încordare din lume,
pentru rezolvarea problemelor liti
gioase dintre state numai și numai
pe calea tratativelor pașnice. Este
necesar să se pună capăt acțiunilor

militare din Liban, să se asigure
respectarea libertății și indepen
denței poporului libanez. Ne-am
pronunțat și am condamnat cu
toată tăria, ca un act ce contravine
dreptului internațional, principiilor
suveranității și independenței po
poarelor, atacul israelian asupra
centralei nucleare din Irak. Tre
buie făcut totul pentru ă se ajunge,
pe calea tratativelor, la soluțio
narea globală a conflictului din
Orientul Mijlociu, pentru instau
rarea unei păci trainice și juste în
această zonă.
Obiectivul cel mai important al
zilelor noastre este oprirea cursei
înarmărilor. Este timpul să se în
treprindă pași efectivi în djfăcțiș
înfăptuirii dezarmării. generale, în
primul rînd a, dezarmării nucleare,
a reducerii cheltuielilor militare
și a alocării fondurilor astfel eco
nomisite în scopul propășirii eco
nomi co-sociale’ a popoarelor, al
ajutorării țărilor în curs de dez
voltare.
O cerință dintre cele mai impor
tante pentru pacea și progresul
întregii umanități este lichidarea
neîntîrziată a împărțirii lumii în
țări bogate și țări sărace, a stării
de subdezvoltare, care afectează o
uriașă parte a omenirii, și instau
rarea unei noi ordini economice
internaționale, bazată pe deplina
egalitate și echitate, care să fa
vorizeze progresul mai rapid al
tuturor statelor, și în primul rînd
al celor rămase în urmă, să le în
lesnească accesul larg la cuceririle
științei și civilizației moderne.
Problemele complexe ale vieții
internaționale pot și trebuie să fie

rezolvate, în mod just și durabil,
numai pe baza participării active a
tuturor statelor, indiferent de mă
rime, sistem social-economic și po
litic sau potențial uman. In aceas
tă privință, țările în curs de dez
voltare, țările nealiniate, țările
mici și mijlocii trebuie să joace un
rol tot mai însemnat în reglemen
tarea justă, constructivă, a proble
melor ce confruntă omenirea, în
promovarea politicii de indepen
dență și de pace.
Aș dori să evoc cu satisfacție
conlucrarea dintre România șf So
malia în cadrul Națiunilor Unite
și în alte foruri internaționale, în
„Grupul celor 77“ și în mișcarea
țărilor nealiniate și să exprim con
vingerea că ea va continua să se
dezvolte și în viitor.

reprezintă o amenințare perma
nentă pentru securitatea și pacea
lumii.
într-o lume în care țările săra
ce devin pe fiecare zi ce trece și
mai sărace sîntem martorii detur
nării unor resurse uriașe în sco
puri militare și, prin aceasta, către
destabilizarea păcii.
Cornul Africii este una din re
giunile în care pacea și securitatea
mondială sînt amenințate tot mai

mult. Forța nemiloasă este folosi
tă împotriva populației nevinova
te. Rezultatul tragic este că astăzi
se află în tabere peste trei mili
oane de refugiați.
Tovarășe președinte,

Republica Democratică Somalia
nu este interesată în teritoriile sta
telor vecine și nici nu dorim să
ne amestecăm în treburile interne
ale vecinilor noștri. Cu toate acestea sîntem confruntați cu o se
rioasă problemă regională și in-

ternațională căreia trebuie neapă
rat să-i găsim o soluție. Republica
Democratică Somalia este intere
sată exclusiv într-o soluție justă
și pașnică a acestei probleme. Vom
saluta cu cea mai mare căldură
orice inițiativă care va încerca să
rezolve această problemă într-un
mod pașnic și cu simț de răspun
dere.
Sînt convins că actuala noastră
întîlnire și convorbirile ce .le
avem vor ridica la un nivel și mai
înalt cooperarea dintre țările noas-

prim schimb de păreri, premergător
convorbirilor oficiale, care a decurs
într-o ambianță cordială, în spiritul
prieteniei Și stimei reciproce ce ca
racterizează relațiile dintre partidele,
țările și popoarele noastre.

începerea convorbirilor oficiale
(Urmare din pag. I)

naționale și șef al Marelui Stat Ma
jor, Dumitru Turcuș, adjunct de șef
de secție la C.C. al P.C.R., Ion Stanciu, adjunct al ministrului comerțu
lui exterior și cooperării economice
internaționale, Petre Tănăsie, direc
tor in M.A.E.
Din partea somaleză — Abdurah
man Jama Barre, membru al C.C.
al Partidului Socialist Revoluționar
Somalez, membru al parlamentului
popular somalez, ministrul afaceri
lor externe, Ahmed Habib Ahmed,
membru al C.C. al P.S.R.S.. membru
al parlamOPtrilui- ministrul planifi
cării naționale, Mohamed Aii Nur.
membru al C.C. al P.S.R.S., mem
bru al parlamentului, ministrul zoo
tehniei, pădurilor și pășunilor. Aii
Tovarășe președinte,
Khalif Galedh, membru al C.C. al
P.S.R.S.,
membru al parlamentului,
încredințat că vizita dumneavoas
ministrul industriei, Ahmed Ashkir
tră se va înscrie ca o contribuție
Botan, membru al C.C. al P.S.R.S.,
de seamă la promovarea prieteniei,
membru al parlamentului, ministrul
învățămîntului superior și al cultu
colaborării și solidarității dintre
rii, Yusuf Aii Osman, membru al
partidele, țările și popoarele noas
C.C. al P.S.R.S., membru al parla
tre, a cauzei păcii, doresc să
mentului, responsabilul Departamen
toastez :
tului afaceri sociale al partidului,
Warsame Abdullahi Aii, membru al
— Pentru progresul și fericirea
C.C. al P.S.R.S., membru al parla
poporului somalez prieten !
mentului. președintele Organizației
cooperativelor somaleze, amiral Mo
— Pentru prietenia și colabora
hamed Omgr Osman, membru al C.C.
rea româno-somaleză !
al P.S.R.S., membru al parlamentului,
— în sănătatea tovarășului Mo
comandantul marinei militare, Mo
hamed Siad Barre, secretar gene
hamed Hashi Egal, șeful secției relații
ral al Partidului Socialist Revolu
externe a P.S.R.S., Salah Mohamed
ționar Somalez, președintele Repu
Aii, membru al C.C. al P.S.R.S., am
blicii Democratice Somalia ! în să
basador, și Said Hagi Mohamed, di
rector in M.A.E.
nătatea tuturor oaspeților noștri
somalezi !
Tovarășul Nicolae Ceaușescu a sa
lutat cu căldură vizita în România
— în sănătatea dumneavoastră,
a secretarului general al Partidului
a tuturor ! (Aplauze).
Socialist Revoluționar Somalez, pre
ședintele Republicii Democratice So
malia, care se înscrie ca un moment
important în evoluția pozitivă a re
lațiilor bilaterale. Conducătorul parti
dului și statului nostru și-a exprimat
convingerea că actualul dialog romăno-somalez la nivel înalt se va
tre, cu deplina încredere că ac
încheia cu un bilanț rodnic, confe
țiunea noastră comună va da roa
rind, prin rezultatele sale, noi di
dele dorite în folosul popoarelor
mensiuni conlucrării prietenești din
noastre.
tre cele două partide, țări și popoare.
. Aș dori să toastez :
General-maior Mohamed
Siad
— în sănătatea tovarășului
Barre a mulțumit cordial pentru in
Nicolae Ceaușescu, președintele
vitația de a vizita țara noastră, pen
Republicii Socialiste România ;
tru calda ospitalitate cu care a fost
— pentru progresul și prosperi
primit pe pămîntul românesc. Șeful
tatea poporului român prieten ;
— pentru prietenia și colabora- > partidului și statului somalez și-a
manifestat, la rindul său, încrederea
rea dintre partidele și popoarele
că schimburile de păreri pe care le
noastre ;
are cu tovarășul Nicolae Ceaușescu
— trăiască România și Somalia !
într-o serie de probleme de interes
(Aplauze).
reciproc, măsurile și acordurile ce le

Toastul președintelui Mohamed Siad Barre
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mân, președintele Republicii Socia
liste România, tovarășul Nicolae
Ceaușescu, la Palatul Consiliului de
Stat.
Cei doi conducători de partid și
de stat au avut, cu acest prilej, uri

vor stabili împreună vor contribui la
întărirea continuă a prieteniei și co
laborării româno-somaleze.
Sub semnul acestei dorințe comune
de a amplifica și aprofunda raportu
rile româno-somaleze, s-a desfășurat
prima rundă de convorbiri dintre to
varășul Nicolae Ceaușescu și gene
ral-maior Mohamed Siad Barre, in
cursul căreia s-a procedat la o in
formare reciprocă privind preocupă
rile celor două partide și țări in con
strucția economică -și socială și au fost
examinate stadiul și perspectivele re
lațiilor dintre Partidul Comunist Ro
mân și Partidul Socialist Revoluțio
nar Somalez, dintre România Iși Sofi
malia.
Tovarășul Nicolae Ceaușescu a pre
zentat realizările obținute de poporul
român în făurirea unei economii
modeme, sporirea producției indus
triale și agricole, înflorirea științei
și culturii, ridicarea nivelului de trai,
în adîncirea democrației socialiste,
în asigurarea participării efective a
oamenilor muncii la conducerea ac
tivității economico-sociale, a întregii,
societăți, precum și direcțiile princi
pale de dezvoltare a României în
viitorii ani.
General-maior
Mohamed
Siad
Barre a înfățișat realizările poporu
lui somalez în înfăptuirea programe
lor prioritare de dezvoltare indepen
dentă a țării, pe calea progresului
economic și social, în edificarea unei
vieți libere și prospere.
Cei doi conducători de partid și de
stat au relevat cu satisfacție faptul
că relațiile dintre Partidul Comunist
Român și Partidul Socialist Revolu
ționar Somalez, dintre România și
Somalia s-au înscris, în ultimii ani,
pe o linie ascendentă, potrivit inte
reselor și aspirațiilor țărilor și po
poarelor noastre. Totodată, s-a ară
tat că sînt create premise favorabile
pentru dezvoltarea în continuare a
acestor strînse raporturi. De ambele

părți a fost subliniată hotărîrea de
a acționa pentru o mai bună și efi
cientă valorificare a posibilităților
existente în vederea lărgirii colabo
rării pe tărim politic, economic, tehnico-științific, cultural. în acest ca
dru a fost reliefată insemnătatea in
tensificării
legăturilor economice
pentru promovarea generală a conlu
crării româno-somaleze. In acest
sens s-au convenit extinderea coo
perării în domeniile producției agri
cole, zootehniei, pescuitului, indus
triei, mineritului și în alte sectoare
de interes comun, precum și creș
terea volumului schimburilor comerpotențialului
economiilor naționale ale celor două
țări. în același timp
s-a căzut de
acord să fie impulsionate contactele
în sfera tehnologiei, învățămîntului,
culturii.
A fost evidențiată voința de a în
tări conlucrarea dintre Partidul Co
munist Român și Partidul Socialist
Revoluționar Somalez, subliniindu-se
rolul ei esențial în dezvoltarea prie
teniei, a colaborării româno-soma
leze.
S-a apreciat că amplificarea rela
țiilor bilaterale este in folosul și
spre binele țărilor și popoarelor
noastre, al progresului și prosperi
tății lor, al cauzei păcii, independen
ței și cooperării internaționale.
Cei doi conducători de partid și
de stat au stabilit ca miniștrii de
resort care participă la convorbiri să
examineze și să propună căile și mo
dalitățile concrete pentru realizarea
obiectivelor de colaborare economică
convenite la nivel înalt.
Tovarășul Nicolae Ceaușescu și ge
neral-maior Mohamed
Siad Barre
au început, de asemenea, schimbul
de păreri în probleme actuale ale
vieții internaționale.
Convorbirile au loc într-o atmo
sferă de caldă prietenie, de înțele
gere și stimă reciprocă.

Sosirea in Capitală
(Urmare.din pag. I)

Un grup de pionieri au oferit pre
ședinților Nicolae Ceaușescu și Mo
hamed Siad Barre buchete de flori.
Numeroși oameni ai muncii din în
treprinderi și instituții bucureștene,
precum și studenți somalezi ce se
află la studii in România au făcut
o caldă primire șefului statului so
malez. Cei doi conducători de partid
și de stat au fost' ovaționați înde
lung, dîndu-se astfel expresie satis
facției față de întîlnirea dintre pre
ședintele Nicolae Ceaușescu și pre-

ședințele Mohamed Siad Barre, me
nită să contribuie la extinderea și
aprofundarea raporturilor de priete
nie și colaborare dintre partidele,
țările și popoarele noastre, să ser
vească cauzei păcii, securității, des
tinderii și înțelegerii în lume.
în aplatizele. și uratele celor prezenți, președinții Nicolae Ceaușescu
și Mohamed Siad Barre au părăsit
aeroportul, îndreptîndu-se, într-o ma
șină escortată de motocicliști, spre
reședința rezervată înalților oaspeți
somalezi.

REPORTAJ DIN ACTUALITATEA SOCIALISTĂ A ȚĂRII
înainte de ultimul război
mondial, Iașiul smulgea t>" .
guiri și triste reflecții. Un
invățat ca geograful Simionescu vorbea despre Iași ca
despre un oraș care
„a
fost". Iași — reședința unui
județ care realizează azi o
dată și jumătate producția
industrială a întregii Româ
nii din 1938, un județ in
care urmașii celor ce au
trăit în sărăcie secole de-a
rindul au dobîndit nu
numai o viață bună azi, dar
și certitudinea uneia mai
bune miine. Despre Iași nu
se mai poate spune a fost,
ci este și va fi și mai mult,
cu siguranță, în viitor. Ima
ginea sa este o expresie
elocventă a viabilității po
liticii de dezvoltare armo
nioasă a tuturor județelor
și așezărilor patriei. De la
Congresul al IX-lea mai
ales, județul Iași a cunoscut
și cunoaște ritmuri de creș
tere fără precedent. întîlnirile cu secretarul general al
partidului, tovarășul Nicolae
Ceaușescu, care a vizitat în
nouă rinduri județul, au

fost factorul catalizator al
acestei dezvoltări accelera
te, care a transformat Iașiul
într-un mare centru indus
trial și cultural al țării.
Pe marile platforme de la
Valea Lupului, de la Țuțora și, mai recent, de la
Ciurea la Nicolina, la Paș
cani, la Tîrgu Frumos,
Hirlău și în așezările ru
rale, la Vlădeni, Țibănești,
Podu Iloaiei. Belcești s-au
înălțat în ultimii cincispre
zece ani, mai ales, noi zidiri
industriale, care au pro
pulsat și dinamizat viața
acestor meleaguri. Iașiul
acestei tinere industrii —
pentru că tinere pot fi so
cotite și veteranele „Țesă
tura", „Nicolina" și între
prinderea de material ru
lant din Pașcani, care s-au
înnoit schimbindu-și profi
lul, căpătind statut de ade
vărate uzine, Iașiul indus
trial este al deschiderilor
de drum al unor înfăptuiri
care vorbesc despre vocația
creatoare a oamenilor săi.
Aici s-au realizat primele
antibiotice, primele instala

ții de televiziune cu circuit
inchis și echipament de radiocomunicații pentru navi
gație, aici s-a tors pentru
prima oară firul teromului.
Activitatea acestei din urmă
unități a combinatului de fi
bre și fire sintetice, care a
intrat în funcțiune în 1966,
pune în lumină rodnicia și
rapiditatea însușirii
unor
profesii complexe, lucru de
monstrat atît de elocvent și
de cele două distincții —
„Ordinul Muncii" clasa I
— ultima primită în aceas
tă primăvară, ca o bineme
ritată laudă adusă muncii.
Aminteam de „Nicolina"
și „Țesătura". De la aceste
întreprinderi, în mod sim
bolic, a început dezvoltarea
noii industrii ieșene. De la
„Țesătura" s-a croit albia
cea largă a Țuțorei, unde se
structurează pe mulți kilo
metri platforma industrială
cu același nume. De la „Ni
colina", unde atelierele de
reparat locomotive au de
venit azi o mare uzină con
structoare de mașini, și
pînă la Ciurea s-au pus te

meliile celei mai mari uni
tăți industriale a Iașiului —
combinatul de utilaj greu.
Cei mai mulți dintre oame
nii combinatului au școala

rul Alexandru Dumitrache
— astăzi directorul combi
natului. îl caut de mai
multe zile pentru a sta de
vorbă, pentru a mai afla

talurgic, turnătoria de fon
tă, forja grea nr. 1, sculăria.
îmi vorbește de presa de
6 000 tone forță,
care a
intrat recent în producție.

IAȘI - istorie, tinerețe,
dinamism
vechii citadele revoluțio
nare ieșene de la „Nicolina".
Pe platforma dintre Ciurea
și Cetățuia, în halele albas
tre a început să curgă rîu]
fierbinte al metalului in
candescent. E lucrarea eroi
că a acestui timp, prin care
se schimbă geografia, dar și
viața de fiecare zi a oa
menilor. Printre ei și fostul
om al „Nicolinei" — ingine

cîte ceva despre mersul lu
crurilor la această nouă
cetate de foc a țării. Discu
tăm, umblînd prin combi
nat, văzînd cum crește, cum
se înalță oțelăria. turnătoria
de oțel și toate celelalte
obiective ce vor împlini
această mare platformă,
unde au intrat deja în
funcțiune secția de mecanosudură, halele de utilaj me
*

— Sînteți un martor al
unei
bogate istorii — îi
spun.
— Nu numai un martor,
ci și, asemenea sutelor de
mii de ieșeni, un partici
pant direct și un beneficiar.
Combinatul nostru, con
struit din inițiativa tovară
șului Nicolae Ceaușescu,
care în scurta noastră exis
tență ne-a vizitat de trei

ori,
dîndu-ne de fiecare
dată prețioase orientări,
este tipic pentru preocupă
rile partidului nostru pri
vind
dotarea
industriei
românești cu tehnică de
vîrf și amplasarea acesteia
și in zone vitregite în
trecut. Apariția acestei uni
tăți, ca și a altora, la Iași
sau în altă parte, are evi
dente consecințe pozitive
pentru calitatea vieții. Noi
profesii, noi locuri de mun
că, noi dotări sociale.
...Iași — cetate a cărții, a
învățăturii. E important și
semnificativ de subliniat că
forța acestei cetăți a cres
cut de-a dreptul spectacu
los. Cam 200 000 de elevi
învață azi în județ, iar în
institutele de învățămînt
superior
din
municipiu
30 000 de studenți, mai
mulți decît în România
antebelică. Numărul acesta,
în sine, nu spune totul. în
cele 5 institute de învățăminr superior s-au format
școli științifice, s-au deschis
drumuri noi în felurite do
menii ale cunoașterii. De

cîțiva ani aspirațiile sînt tot
mai mari. Școala se vrea și
devine tot mai mult o cutie
de rezonanță a problemelor
vieții.
De aceea mi s-a părut re
levant, dar și firesc să aflu
pe noua platformă univer
sitară de pe malul Bahluiului, din vecinătatea nu întîmplătoare a platformei in
dustriale, să aflu, în hala
de mașini-unelte a Facul
tății de mecanică, despre
ucenicia la școala invenți
ilor. Sub conducerea unui
inventator de vocație —
profesorul universitar V.
Belousov, autorul frezelor
Romascom, brevetate în
țară și străinătate.
s-au
format în ultimii ani peste
60 de inventatori din rindul
studenților.
Ei
lucrează
astăzi în mari întreprinderi
ale construcției de mașini,
iar numele lor se află în
scrise la loc de cinste pe un
panou din hala de mașiniunelte. Un gest menit să
amintească de preocupări
deosebite, dar și să stimu

leze ambițiile. înclinațiile
creatoare în rindul studen
ților de azi. Profesorul
ieșean îmi mărturisește că.
pentru el, „la fel de impor
tantă ca descoperirea nou
lui în tehnică este și for
marea tinerilor specialiști
capabili să devină ei înșiși
creatori de tehnică nouă.
Aceasta, subliniază el. e in
dispensabil într-o epocă ca
a noastră, a revoluției tehnico-științifice. Sînt bucuros
că eforturile noastre sînt
încununate de succes. Cu
acești tineri pasionați am
realizat cea mai mare freză
din țară, avînd diametrul
de 1 m, și multe alte uti
laje pentru Combinatul de
utilaj greu din Iași".
Iași — o nouă personali
tate : industrie dinamică,
agricultură modernă, tine
rețe spirituală, o calitate
superioară a vieții pentru
oamenii acestor frumoase
ținuturi românești.

Griqore ILISE1
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DIVERS
Ursoaica și
tranchilizantele
S-a întîmplat pe raza Ocolu- .
lui silvic Căiuți, din județul
Bacău. In vreme ce se plimba
prin^ pădure cu cei trei pui
după ea, o namilă de ursoaică
s-a prins intr-un laț-capcană.
Abia după două zile, lihnită de
foame și furie,
a
*
fost găsită, din
întimplare, de niște pădurari,
care au vrut s-o elibereze. Dar...
apropie-te de ea dacă poți I
Nereușind cu nici un chip s-o
îmblînzească, oamenii au apelat
la un specialist in materie.
Acesta a venit cu arma și, fără
să stea prea mult pe ginduri,
a ochit și a tras în plin în
ursoaică.
La puțină vreme, eliberată,
ursoaica s-a ridicat, și-a luat
puii și a rupt-o la sănătoasa
în adîncul pădurii. Fusese îm
pușcată cu... tranchilizante.

Micuțul zburător
— A murit ?
— N-a murit !
— Dar ce e : cascador ? zbu
rător ?...
— Ce mai : ca-n filme !
Au fost primele
dialoguri
surprinse pe trotuarul pe care
căzuse Liviu, un băiețel de numai 4 ani, din Zalău.
— Dar de unde a căzut 1
— Dintr-o mașină.
— Și unde-i mașina ?
Oamenii înălțau din umeri,
brațele
Numai băiețelul, în
unui „nenea", care-l ridicase
de pe trotuar, striga scincind :
„Ta-ta, ta-ta“...
Și iată că, după un timp, își
face apariția și tatăl său, la
volanul mașinii personale. Ma
șină din care căzuse băiețelul,
la un viraj, din cauza unei uși
neînchise ca lumea.
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Ce mai pierd

unii oameni ?
Am scris, nu o dată, în ru
brica noastră despre oameni
cinstiți care s-au dus și au pre
dat la organele de miliție portmonee cu zeci de mii de lei, li
brete de economii și tot felul
de obiecte de valoare găsite pe
stradă, pe stadioane, in piețe,
în gări, la locuri de parcare,
în săli de spectacole, pe plajă
etc.
Dar iată că, in afară de
obiecte dintre cele mai diferite
— biciclete, galoși, pălării, um.brele, tranzistoare și chiar tetevizoare — aflăm din ziarul
„Steaua roșie" din Tg. Mureș
că la miliție s-a prezentat și un
cetățean care găsise uitat și
abandonat un... contrabas ! Dar
recordul îl deține pierderea, găsirea și predarea la miliție a
unui... cărucior de copil, Bine
măcar că mămica sau tăticu nu
și-au pierdut odrasla...
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De la măsele...
In ziarul „Zori noi" din Su
ceava, Victor Micu relatează un
caz mai puțin obișnuit. Un șofer,
pe nume Dumitru Mihai, tre
buia să plece în cursă. Tocmai
atunci l-a apucat o durere cum
plită de măsele. S-a dus omul
la policlinică. Intre altele, me
dicul stomatolog i-a pus și un
pansament cu alcool iodat.
Șoferul a plecat in cursă, spre
Scheia. Pe drum, îl oprește un
milițian și-l pune să sufle în
fiola alcoolscopică. Fiola — ce
credeți 2 — se înverzește ! De
geaba încearcă bietul om să
explice de unde i se trage...
verdele din fiolă, că nu este
crezut
și i se dă o amendă.
Dar instanța de judecată a anu
lat-o.

Vinzâtoarea
de iluzii
I se dusese vestea peste șapte
văi și-o luncă Alexandrei Manolache din Cornești, județul
Dîmbovița, precum că mai mare
„cititoare'1 ca ea in cărți „nu se
există". In cărți de joc, firește,
pentru că pe celelalte nu le-a
putut suferi. „Citea" cui ii plă
tea — și s-au găsit destui — tre
cutul, prezentul și viitorul. Tot
ea își oferea serviciile — contra
cost se înțelege — pentru a
face farmece : de dragoste, de
despărțire, de avansare, cite și
mai cite.
Creduli și naivi s-au găsit
destui, de vreme ce ghicitoarea
a agonisit ide pe urma lor peslei. Fiecăruia ii
te 200 000J
„
_____
cite o iluzie. Pină și
„vindea"
ea însăși s-a legănat în iluzia
că nu i se va descoperi escro
cheria. Cu alte cuvinte, ghici
toarea care descifra trecutul,
prezentul și viitorul clienților
nu și-a putut „ghici" cam ce-o
așteaptă. Acum știe
precis.
După lege.

I

Rubrică realizată de

Petre POPA
și corespondenții „Scînteii

tor brigăzi spre satirizarea
stăruitoare a unor aseme
nea apucături negative este
neîndoielnic un lucru foar
te bun, indicînd totodată
un spirit ofensiv mai as
cuțit ca orieînd.
Urmărind brigăzile se
lecționate din mai multe
județe, dincolo de apre
cierile de mai sus, am con
statat următoarele :
în primul rînd, dat fiind
că era vorba despre o fază
superioară a unui concurs,
o parte din formațiile pro
movate de organele jude

însemnări

a
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de

la

concursului

țene pentru faza interju
dețeană nu justificau deloc,
prin calitatea scăzută a
programelor, această pro
movare. Ceea ce arată o
anumită confuzie între ca
racterul de masă al ac
tivității și exigențele con
cursului. încurajarea ce
lor ce nu pot aspira,
din cauza slabei pregă
tiri, la un premiu este, în
esență, păgubitoare, ea poa
te înșela buna credință, pa
siunea, entuziasmul aces
tor oameni, făcîndu-i să
creadă că merită mai mult
decît un juriu de specia
liști a apreciat că merită.
Se pot găsi pe plan lo
cal destule mijloace de sti
mulare astfel incit regula
jocului să fie în totul res
pectată. Concursul, fie el
pentru amatori, tot concurs
trebuie să râmînă, altfel adevăratele valori, talente
reale din rîndul maselor
riscă a fi supuse unui tra
tament egalizator, uniformizant, nestimulativ..
în al doilea rînd (poate
chiar
primul!), se poa
te vorbi de o abuzi

Dansatori din satul Comori
Foto : Remus Câmpean
Pe platoul din apro
pierea monumentalei
păduri de stejar de la
Mocear, județul Mu
reș, a avut loc trădiționala
manifestare
folclorică „Tirgul fe
telor" de la Gurghiu.
Această sărbătoare a
cîntecului, jocului și
portului strămoșesc a
reunit mii de tineri și

vîrstnici de pe valea
Beicii și a Gurghiului,
de pe Tîrnave, zona
Mureșului de sus, din
Cîmpia Transilvaniei
și oaspeți din alte ju
dețe ale țării. Pe sce
na amenajată în aer
liber au evoluat nu
mai puțin de 20 de echipe artistice, ansam
bluri folclorice și so

etapa

cele mai „inofensive", deși
nu ne-am propus să repro
ducem asemenea exemple:
„vedea-l-aș
salam
cracauer"?!). Aceasta expri
mă de fapt o anumită ten
dință de a face concesii
unui gust inferior, needu
cat, necultivat.
Să mai spunem că în
unele locuri, foarte rare,
e drept, spiritul ofensiv al
brigăzii artistice se vede
pus la colț, admonestat.
Undeva, o sală plină de oa
meni aplauda, în picioare,
odată cu juriul îneîntat de

interjudețeană

brigăzilor artistice

unii activiști sau instruc
tori, un spațiu cultural ce
poate fi parodiat, demitizat, ' in fond, vulgarizat
(„Ce spui tu,. străine. Mi
tică-!
departe...", Mitică
fiind aici un bețiv sadea!).
Să-i lăsăm pe zei și pe eroi
în pace, la locul lor și să nu
facem din marea scenă a
unei înalte întreceri cultural-artistice un canal po
luant. în fine, de-a drep
tul îngrijorătoare începe să
fie situația limbii rpmâne
prin modul cum e folosită
— uneori maltratată — în
unele din programele bri
găzilor ajunse, din rațiuni
greu de înțeles, pe scena
concursului. Se folosește
destul de mult în aceste
texte
limbajul
mediilor
marginale,
subculturale,
ajung pe scenă glume ne
sărate, vorbe în doi peri,
echivocuri, nu
o' dată
obscene. Despre dezacor
durile gramaticale ce să
mai spun? Nu este admi
sibil că de pe scena con
cursului să se propage
limbajul neîngrijit, vulga
ritatea (un exemplu dintre

Sărbătoare a frăției și unității
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vă copiere a unor modele
proaste de varietăți, diver
tisment, precum și a unora
din cele mai facile elemen
te din recuzita de circ pen
tru turnee marginale de
tot. A crescut, apoi, pro
centul de naturalism ” și
chiar de vulgaritate, pă
trund, în muzică mai ales,
acordurile unor detestabile
cîntece de mahala, gustul
ieftin al parodiei devine
intrucîtva alarmant : de la
zeii Olimpului pină la le
gendele istorice ale lui Bolintineanu se întinde, cred

Spiritul constructiv
al spectacolului de brigadă
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Noroc cu... carul
Ziua în amiaza mare, un ce
tățean din comuna Padina, ju
dețul Buzău, mergea cu căruța.
Șoseaua dreaptă ca-n palmă,
căldura toridă, tropăitul mono
ton al cailor și oboseala l-au
făcut pe căruțaș să adoarmă,
in timp ce căluții își con
tinuau drumul. Ajungind
la
bariera de cale ferată de la
Țintești, căluții au găsit-o în
chisă, dar au văzut că au destul
loc să se strecoare și să tra
verseze. De unde să știe ei că
tocmai atunci venea un tren in
viteză ? Dar cind mai aveau
exact un pas pină să treacă
peste șine, un subofițer de mi
liție. ajuns din urmă cu moto
cicleta. i-a strunit, nu fără
greutate, ținîndu-i strins pină
a trecut trenul. Trezindu-se,
căruțașul s-a frecat la ochi :
„Dar ce-i bre, ce
cc s-a
: a intimîr.ttmplat ?“.

Umorul bonom și ironia
mușcătoare, satira acerbă
și chiar acizii corozivi ai
pamfletului — iată cite va
din rarele „materiale de
construcție" pe care un an
treprenor calificat și inge
nios, creatorul colectiv al
brigăzii artistice, este che
mat nu să le economiseas
că, ci să le risipească din
belșug. Actualul potențial
numeric al brigăzilor artis
tice din mediul urban și
rural înscrie la activ cifra
„peste" 13 000. Dacă soco
tim o medie de 10 într-o
brigadă am avea la ora ac
tuală cam 130 000 de „ri
sipitori" ai satirei și umo
rului răspîndiți în întreaga
țară, în întreprinderi, in
stituții, cooperative agri
cole. Pe cei mai buni din
tre ei, trimiși de județe să
le reprezinte, i-am văzut
în întrecerile din faza in
terjudețeană a concursului
brigăzilor.
Impresionează
din capul locului varietatea
tabloului comic și a forme
lor satirice în care acești
animatori ai opiniei publi
ce abordează o vastă pro
blematică socială și mora
lă. îi interesează nu numai
semnalarea lipsurilor ma
teriale, a dezordinii, dez
organizării și risipei mate
riilor prime, a energiei,
dar, mai ales, decuparea
trăsăturilor morale și pro
fesionale ale celor care
generează ori contribuie,
prin indolența lor, la men
ținerea unor atari lipsuri.
Cu alte cuvinte, trebuie re
marcată adîncirea investi
gației operate de brigadă,
care nu se mai mulțumeș
te, în numeroase cazuri, să
arate cu degetul ori să arunce o strigătură cui nu
s-a trezit dintr-o dulce le
nevie : ea ajunge și uneori
stăruie chiar la rădăcina
lucrurilor, zgîrie la sînge
crusta
nesimțitoare
a
demagogiei,
batjocorește
minciuna „serioasă", „gra
vă" a celor care-și susțin
fără un zîmbet dreptul la
pîine fără muncă, demască
poltroneria unor oameni
de nimic, care-și schimbă
opiniile de la un minut la
altul, luminează cu destulă
cruzime
egoismul
celor
care nu mai văd în fața
lor decît roata de car a in
teresului personal, înțeapă
și dezumflă lenea guralivă.
Orientarea activității mul

liști vocali și instru
mentiști — români, ma
ghiari, germani — din
Hodac, Ibănești, Orșo
va, Glăjărie, Cașva,
Gurghiu,
Sighișoara,
Tg. Mureș, precum și
„călușarii" întreprin
derii de utilaj chimic
din Făgăraș, județul
Brașov. într-o verita
bilă competiție cu cei
de
pe
scenă,
pe
cîmpul însuflețit de
oameni s-a desfășurat
vestita „horă" a satu
lui, jocuri care au tre
cut peste așa-zisele
legi ale scenei, oferind
satisfacția
vizionării
unui tezaur. original
tradițional, așa cum se
află
el
în
satele
României
socialiste.
Fiecare din cei prezenți aici a adus tot
ce are mai frumos în
casa lui, in
tradiția
lui, pentru a le contopi
și da strălucire într-o
mare și mereu proas
pătă sărbătoare a fru
mosului și a gîndului
curat de frăție și uni
tate.

evoluția unei brigăzi al
cărei colectiv a fost che
mat, apoi, în culise nu
pentru a fi felicitat, ci făcut
cu ou și cu oțet pentru că
și-a permis să critice anu
mite stări de lucruri nega
tive îh
fața celor de la
București
(„intrușii"
aceștia fiind membrii juriu
lui). Se cunosc și cazuri
cind nemulțumiții au dat
brigada în judecată (!) sau
cind, dispunind de ceva
autoritate
administrativă,
au transferat-o în bloc
undeva mai la margine —
sub pretextul că acolo ar
fi nevoie de mai mult spi
rit critic !! Sigur, aseme
nea încercări de „gituire"
a criticii sînt rare, chiar
nesimptomatice, dar nu le
putem trece cu vederea.
Asupra acestor consta
tări am cerut și părerea
tovarășului Aurel Țolescu,
director adjunct în Consi
liul Culturii și Educației
Socialiste, care ne-a de
clarat :
„Principalele cauze pen
tru care în faze supe
rioare ale concursului au

ajuns și unele brigăzi
slabe sint următoarele :
in primul rind, s-a fă
cut o selecție lipsită de
discernămint la faza jude
țeană.
Aceasta
exprimă
tendința unor activiști de
-a nu se pune rău» cu for
mațiile, declinindu-și răs
punderea, lăsînd ca alții să
se facă «vinovați» de o se
lecție mai riguroasă. In al
doilea rînd, in uncie jude
țe oameni cu răspunderi in
domeniul activității artis
tice de masă lasă pe sea
ma unui număr prea restrins de instructori indrumarea, orientarea brigăzi
lor. Vezi în unele locuri
2—3 oameni care îndrumă
9—10 brigăzi : oricit de talentați ar fi aceștia nu se
Poate să nu se repete anu
mite texte, melodii, glume
etc. Există acolo o slabă
preocupare de a atrage in
această frumoasă activita
te un număr mai mare de
absolvenți ai școlilor popu
lare de artă, de intelec
tuali, din rindul cadrelor
didactice, scriitori, mem
bri ai cenaclurilor. Referi
tor la inadvertențele sem
nalate, la stricarea limbii,
folosirea unui limbaj im
pur. hibrid, uneori chiar
vulgar, vreau să atrag atenția asupra faptului că,
pe lingă analizele concre
te, aplicate pe care le vom
întreprinde
cu
ajutorul
unor specialiști, filologi,
scriitori, profesori de lim
bă și literatură română,
este de dorit ca înșiși
membrii juriilor să acorde
mai multă atenție acestor
lucruri, peste care, am im
presia, se trece uneori prea
ușor. Dar, în pofida aces
tor neajunsuri, in ansam
blu putem vorbi de o
creștere calitativă a activi
tății brigăzilor artistice, de
o sporire a combativității
lor, a spiritului lor critic".
într-adevăr,
se
poate
vorbi cu îndreptățire de
asemenea creșteri cantita
tive și calitative. Ceea ce
credem că se impune acum
este ridicarea pe o nouă
treaptă calitativă a îndru
mării și instruirii artiștilor
amatori, restabilirea mai
decisă a climatului exigent
de concurs, de întrecere
reală a celor mai buni, mai
talentați.

C. STĂNESCU

Atrăgătoare unități turistice in județul Neamț
Pe frumoasele me
leaguri ale județului
Neamț, renumită zonă
turistică cu peisaje
pitorești, cu monu
mente istorice și de
artă, numeroase uni
tăți oferă condiții op
time de găzduire.
Chiar la poalele Ce
tății
Neamțului,
la
Tg. Neamț, se află
hanul „Casa Arcașu
lui", care dispune de
camere elegante, cu
încălzire centrală, de
un restaurant și un
bar de zi.
De un binemeritat
renume se bucură și
hanul „Agapia", loc
ideal pentru odihnă și
reconfortare,
asigurînd condiții bune de

cazare
și
gustoase
preparate culinare cu
specific local.
„Hanul Ancuței" este,
de asemenea, o atră
gătoare unitate turis
tică situată pe dru
mul . național Bacău
— Suceava, la mar
ginea localității Tupilați. „Hanul Ancu
ței" s-a ridicat pe lo
cul și in același stil cu
vestitul han de odini
oară, amintit de pro
za sâdoveniană. Uni
tatea are 80 locuri de
cazare in camerele
hanului, 10 căsuțe tip
camping (pentru vară)
și un restaurant unde
turiștii pot servi tra
diționale
mîncăruri
moldovenești.

Apreciate
unități
sînt și popasul turis
tic „Poiana Teiului",
situat pe malul lacu
lui Bicaz, pe drumul
național Tg. Neamț -rPoiana Teiului — Borsec, precum și po
pasul turistic „Bra
niște", amplasat pe
aceeași rută, la margi
nea localității Vînători — Neamț.
în stațiunea balnea
ră Bălțătești au fost
construite o modernă
unitate de alimentație
publică
(restaurant,
braserie și cofetărie),
precum și un mare
magazin universal.
In fotografie: hanul
„Agapia".

Gheorghe
GIURGIU
corespondentul
„Scînteii"

O comedie tinerească,
pentru publicul tînăr
„Snoave cu măști", în
premiera de la Teatrul
„Ion Creangă", nu este
reluarea, după aproape
zece ani, a unei piese,
ci reeditarea unui suc
ces cu care comedia
lui Ion Lucian și Vir
gil
Puicea cucerise
țara și străinătatea. în
Canada
și
Statele
Unite, Franța și Cuba
și, mai deunăzi, inter
pretată de teatrul din
Ploiești
în Japonia,
„Snoave cu măști" a
făcut succes, a s’tîrnit
entuziasmul cronicari
lor dramatici.
Comedia
aceasta,
stenică și spumoasă,
nu ambiționează la
psihologie, la caracte
re solid precizate și cu
trăsături
complicate,
ci, aidoma commediei
dell’arte sau vodevilu
lui modern, lasă im
presia proaspătă de
improvizație
scenică,
de variații pe o temă
dată.
Iar tema este
Păcală cu năzdrăvăni
ile lui.
Gîndită pe o suită
de tablouri,
aidoma
unor secvențe cinema
tografice, cu text par
cimonios, dar suculent,
comedia lasă plasticei
scenice să lege și să
completeze tablourile :
muzica
și dansurile
din toate zonele pa
triei susțin obiceiuri și
datini : de nuntă, de
petrecere, de drumeție.
Costumele,
stilizate,
vin din zonele cele mai
celebre și mai origina
le ale portului popular,
măștile sînt demne
de o expoziție
prin
măiestria cu care au

fost create. Prins în
haloul de
comedie,
cind bufă, cind li
rică. publicul freamă
tă și se uimește de po
livalența jocului acto
ricesc și de rezistența
de fier a actorilor so
licitați pină la maxi
mum de flăcările jocu
lui și mai cu seamă
ale excelentului
Ion
Lucian, care face tea
tru, coregrafie, pantomimâ, operetă, gim-

CARNET
TEATRAL
nastică scenică — do
vedind că virsta acto
rului este virsta spiri
tului, virsta inimii și
nu a calendarului.
Regia lui Ion Cojar
este și nu este cea de
cu zece ani în urmă.
Șase actori din vechea
gardă s-au încumetat
să reîncerce maratonul,
dar treisprezece sînt
noi. Regia a mers pe
armonia unui spectacol
de echipă, pină la sin
cronizarea mișcărilor.
Muncă de concepție,
dar și de minuție.
Ion Lucian duce, de
sigur, povara roluri
lor cheie, fiind rînd pe
rînd rostitorul prolo
gului,
cîrciumarul,
boieroaica, șeful jan
darmilor, al cincilea
tîlhar, moartea, dansa
torul vătășel din dan
surile finale (oșenești),
cu acel farmec ce-1

distinge din bogata
gamă a actorilor noștri
de comedie. Ion Gh.
Arcudeanu
își cro
iește o mască mobi
lă,
isteață,
păcăli
toare,
iar
Daniela
Anencov amestecă in
teligent lirismul cu
spiritul mucalit. Se
remarcă, de ■ aseme
nea, Nicolae Spudercă,
Boris Petroff, Horia
Benea, Genoveva Pre
da, Mișu Andreiescu,
Anca Zamfirescu. Vic
tor Rodovici, Romeo
Stavăr, care parcurg
roluri diferite cu de
zinvoltură și maturita
te artistică.
Este un spectacol
de echipă in cadrul
căruia o participare pe
deplin armonizată cu
ceilalți interpreți au
Alexandrina Halic, Sybilla Oarcea, Aura Andrițoiu, Răzvan Ștefănescu, Marius Toma,
Paula Frunzetti, Andra
Teodorescu. O notă în
plus scenografiei și
măștilor mari datora
te
fanteziei
Irinei
Borovschi și „măștilor
de față" imaginate de
Fabian. Și, firește, se
cuvine subliniată co
regrafia lui Theodor
Vasilescu, fără de care
spectacolul
nu ar fi
fost, așa cum este,
luxuriant.
Dansurile
sînt la egalitate de
epoleți cu textul
și
regia,
intr-un
tri
unghi echilateral desăvîrșit. De fantezie,
talent și firesc!

Al. ANDR1ȚO1U

Două parafe pentru trei aspirine
Policlinica din Foc
șani : pe coridoare, în
sălile special mobilate
cu canapele și măsuțe
— lume, lume venită
pentru consultații, ca
la oricare altă policli
nică. La cabinetul de
„interne" am „consul
tat" și noi
registrul
de evidență. Sînt zile
cînd
jumătate
sau
chiar
mai mult din
numărul
pacienților
vin din afara orașului,
au domiciliul in comu
nele județului Vrancea. Am aflat că aceeași situație se întîlnește
frecvent și la
cabinetele de cardiolo
gie, pediatrie... Sînt pa
cienți îndrumați de dis
pensarele rurale pen
tru „examen de specia
litate". Prea mulți din
tre acești pacienți insă,
după investigații se
rioase și amănunțite
făcute de medicii spe
cialiști, pleacă înapoi
doar cu cîteva aspiri
ne, un sirop, un ceai
medicinal.

— Să nu se înțelea
gă că toate trimiterile
către policlinica noas
tră sînt neîntemeiate
— a ținut să precizeze
dr. Constantin Gheor
ghiu, medicul-șef al
policlinicii. Majorita
tea colegilor din cir
cumscripțiile medicale
comunale își fac da
toria cu competență.
Dar există o incontes
tabilă „atracție" a unor pacienți către po
liclinica din oraș, atracție încurajată și
de unele neajunsuri. O
cauză ar fi fluctuația
cadrelor medicale din
unele
circumscripții.
Altă cauză ar fi aceea
că unele puncte far
maceutice din comu
ne nu sînt aprovizio
nate în mod corespun
zător, incit pacientul
ia drumul orașului cu
gîndul la medicamen
tele pe care știe că le
va găsi la una din far
maciile din Focșani ;
iar dacă tot se depla

sează, își spune că
nu strică și... un con
sult în plus. Mai sînt
și pacienți care vin din
proprie inițiativă, fără
să mai treacă pe la
medicul de circum
scripție.
Dar sînt și
cazuri, mai rare, cînd
pe biletul de trimitere
medicul din sat înscrie
doar recomandarea „examen de specialitate"
— și nimic mai mult.
Indiferent care este
ponderea uneia sau
alteia dintre aceste
cauze, punerea inutilă
a oamenilor pe dru
muri și aglomerarea
artificială a activității
policlinicii trebuie, de
sigur, lichidate. Nu e
firesc să se aplice
două parafe medicale
pentru trei aspirine.
Nu e firesc ca dispen
sarul comunal să func
ționeze doar ca gară
de tranzit spre cabi
netul de specialitate.
(Dan Drăgulescu).

Canalul buclucaș
In contrast cu arhi
tectura modernă a edificiilor ridicate in
ultimii ani în orașul
Tulcea, în cartierul
din vestul municipiu
lui (căruia edilii încă
nu
i-au
găsit
un
nume, dar sînt, totuși,
speranțe că această

grea problemă va fi
cîndva rezolvată), deci
în acest cartier de
vest există un canal
deschis de colectare a
apelor pluviale. Cu
timpul, s-a transfor
mat in groapă de gu
noi, încă de la proiec
tarea și executarea

lui, locatarii acestei
zone au propus să se
găsească o altă solu
ție, dar urbaniștii au
rămas, ferm, pe pozi
ție. Timpul a confir
mat reticențele locui
torilor. S-a construit
canalul respectiv și,
în scurt timp, s-a um

ale unei interesante initiative

ASOCIAȚIILE DE LEGUMICULTORI
1

înfăptuirea prevederilor Legii privind constituirea, repartizarea și fo
losirea pe județe a resurselor pentru aprovizionarea populației — înce
tățenită sub denumirea de „Legea autoaprovizionării" — a determinat
apariția unor interesante forme și metode de mobilizare a resurselor ma
teriale și umane, de mai bună gospodărire a potențialului din acest do
meniu. în cadrul acestor experiențe se înscrie și o inițiativă îndrumată
de Consiliul popular și Consiliul F.D.U.S. al municipiului Timișoara.
Inițiativa este notabilă nu numai prin originalitatea ideii, ci, mai ales,
prin eficacitatea sa practică. E vorba de constituirea — cu riguroasa res
pectare a procedurii legale — a unor forme de cooperare între cultivatorii
de legume citadini, sau „amatori", de sprijinire a lor organizată. Pentru
mai buna înțelegere a acestei experiențe ne-am adresat președintelui
uniunii asociațiilor cu acest profil din Timișoara.
Primele forme de asociere pentru
folosirea cît mai intensivă și cu ma
ximă eficiență a pămîntului din gră
dini și curți, precum și a altor tere
nuri existente în perimetrul munici
piului Timișoara au apărut la în
ceputul anului 1980. Adoptarea „Legii
autoaprovizionării" a dat impuls
cristalizării și perfecționării acestei
metode de antrenare a unui însem
nat număr de cetățeni la cultivarea
suprafețelor disponibile din oraș, în
vederea sporirii producției de le
gume.
Inițial au existat doar cîteva aso
ciații, constituite la inițiativa consi
liului popular, a unor cadre didac
tice de la Institutul agronomic și
unor specialiști de la întreprinderea
de legume și fructe. Pe măsură ce
numărul amatorilor de grădinărit a
crescut, s-au constituit în municipiu
numeroase asocia
ții, grupate pe car
tiere sau circum
scripții electorale,
iar
la
nivelul
municipiului
există o uniune a
acestor asociații.
Ele sînt direct în
drumate de con
siliul popular, fi
ind, de fapt, o
metodă de organizare a iniția
tivei cetățenești. Acțiunile concre
te, in special acelea cu caracter
de îndrumare, sînt organizate sub
egida și împreună cu organele
F.D.U.S. Asociațiile nu au, și nici
nu-și propun să aibă, patrimoniu
propriu, personalitate juridică și alte
asemenea caracteristici. Ele consti
tuie, în esență, o formă simplă de
cooperare și întrajutorare în muncă,
de tipul formelor simple de asociere
din agricultură, și, după cum voi în
cerca să arăt, cu o bună eficacitate
practică.
Aproximativ o jumătate din popu
lația municipiului este angajată în
această acțiune. Există 23 de asocia
ții, fiecare avînd în fruntea sa un
comitet format din 13—15 membri.
De exemplu, asociația legumicultori
lor din cartierul Mihala cuprinde
circa 3 000 de familii. Membrii comi
tetului acestei asociații primesc sar
cini cu caracter temporar : 2—3
membri s-au ocupat, în primăvară,
de procurarea răsadurilor sau chiar
de producerea lor de către unii cetă
țeni ; alți 2—3 au avut în grijă asi
gurarea unui larg sortiment de se
mințe pentru toți membrii asociației;
unii membri ai comitetului au pri
mit sarcina de inițiere și instruire a
acelora care cultivă pentru prima dată
legume. Totodată, pentru rezolvarea
unor probleme tehnice sau de apro
vizionare există reprezentanți ai le
gumicultorilor pe străzi și pe zone.
Primul scop al asociațiilor a fost
aceia de a populariza avantajele le
gumicultorii ca preocupare extraprofesională. Au fost organizate, de că
tre comitetele organizațiilor demo
crației și unității socialiste, întîlniri
cu locatarii, pe cartiere și circum
scripții electorale, demonstrindu-se
in detaliu modalități de folosire a te
renului și cultivare a legumelor.
S-au stabilit programe concrete pri
vind identificarea și punerea în va
loare a tuturor terenurilor dis
ponibile. în acest fel, pe străzi, la
colțurile acestora, precum și între
blocurile de locuințe au apărut nu
meroase grădini de legume. In pre
zent, pe teritoriul municipiului Timi
șoara există aproape 20 000 de grădini,
de la care se estimează că se va ob
ține in acest an o cantitate de cel
puțin 7 000 tone legume.

Capitolul asistenței materiale de
specialitate constituie unul din sco
purile asocierii cultivatorilor de le
gume urbani. Ca urmare a demersu
rilor asociațiilor a crescut numărul
unităților comerciale în care se vînd
semințe de legume, s-au luat măsuri
ca in unele magazine să se găsească
unelte și accesorii de grădinărie. Dar
membrii asociațiilor nu stau cu miinile în sin in așteptarea uneltelor. In
cadrul unor schimburi de experiență
sui-generis sînt prezentate unele
inovații ale cultivatorilor de legume
cu practică îndelungată, soluții inge
nioase privind confecționarea de
unelte pentru lucrarea solului, im
provizarea de pompe pentru trata
mente fitosanitare etc.
în anul 1980, membrii asociațiilor
au beneficiat de peste 300 mii răsa
duri produse la Institutul agronomic.
Anul acesta au
început ei înșiși
să-și producă ră
sadurile necesâre
culturilor proprii,
specialiștii din ca
drul
asociațiilor
dîndu-le
îndru
mările necesare.
Prin intermediul
Centrului de pro
tecție a plantelor
s-au asigurat pesticide și aparatură
pentru imprăștierea acestora. în une
le cartiere au fost organizate echipe
pentru efectuarea tratamentelor fito
sanitare, experiență pe care ne pro
punem să o extindem. Cunoscut fiind
rolul îngrășămintelor organice, aso
ciațiile s-au îngrijit să procure o
cantitate cît mai mare de gunoi de
grajd. în acest scop, în anii 1980 și
1981 s-au transportat de la îngrășătoria de taurine din cartierul Freidorf și din alte locuri peste 3 000
tone de gunoi.
Cum arătam, din asociații fac par
te și oameni de specialitate, ingineri
horticoli de la întreprinderea de le
gume și fructe, de la Institutul agro
nomic ș.a.m.d., în timpul liber ei în
șiși cultivatori „citadini". Aceștia
dau și îndrumări „colegilor" de pa
siune pentru efectuarea unor lucrări,
mai. pretePtioașe.,,„Pp, această cale
urmărim
generalizarea culturii de
legume în tuneluri și solarii. în anul
1981, suprafața cu legume în răzoare
protejate din curți și grădini totali
zează peste 5 hectare, cu perspective
de a spori simțitor în anii viitori.
Cu ajutorul consiliului popular s-au
procurat foliile de polietilenă nece
sare. Există, de asemenea, începuturi
bune în utilizarea apelor termale
pentru încălzirea acestor solarii.
Au fost organizate instructaje pe
probleme privind tehnologia de cul
tivare a legumelor, realizarea cultu
rilor succesive și intercalate, forme
intensive de folosire a terenului din
grădini și curți. Au fost efectuate
peste 80 demonstrații practice la cei
mai buni grădinari și în serele Insti
tutului agronomic. Consiliul uniunii
asociațiilor cultivatorilor de legume,
cu sprijinul secției de propagandă a
Comitetului județean Timiș al P.C.R.,
a editat, pentru uzul cetățenilor, bro
șura „Sfaturi privind cultivarea, le
gumelor în grădini și curți".
Avem convingerea că, nu peste
multă vreme, cultivarea legumelor
va constitui o mîndrie a orașului de
pe Bega. Păstrîndu-și renumele de
oraș al parcurilor și florilor, dorim
să adăugăm Timișoarei și renumele
de oraș al legumelor și pomilor fruc
tiferi.

CUM CONTRIBUIȚI LA BUNA
APROVIZIONARE A PIEȚEI ?

plut cu mîl și resturi
menajere, care îm
prăștie un miros greu
de suportat.
La propunerea cetă
țenilor și cu ajutorul
unora dintre ei, in
urmă cu cițiva ani ca
nalul a fost curățat.
Tot atunci, a fost for
mulată din nou pro
punerea acoperirii ca
nalului. Dar, ca și alte

Dr. Ing. Zaharia SUCIU
șef de lucrări la Institutul
agronomic din Timișoara

propuneri, a rămas
în sertarele primăriei.
Locuitorii din zonă
sint nevoiți să supor
te mai departe mi
rosul și țințarii. Ce
tățenii sînt gata să
contribuie
din
nou
la amenajarea serioa
să a acestei „dotări".
Pentru
aceasta
e
nevoie ca specialiștii
municipalității să se

decidă. Dar în birou
rile în care stau, pro
babil,
ferecați, . nu
simt nici miasmele ca
nalului, nici înțepătu
rile țînțarilor. Fiindcă
așa-i
birocratismul,
nu-i prea simțitor din
fire. Dacă i-ar înțepa
țînțarii,
poate s-ar
vindeca de boala ter
giversărilor. (N. Amihulesei).

De ce sînt nerezistente... rezistențele ?
Frigiderele cu ab
sorbție
de
tipul
„Fram" au ca princi
pală piesă așa-numita „rezistență" : im ci
lindru de șamotă în
fășurat cu sîrmă. Re
zistența în timp a „re
zistenței" este, practic,
nelimitată. De la o
vreme însă, cumpără
torii — cel puțin aceia din municipiul
Satu Mare — au ne
plăcuta surpriză să
constate că multe din
piesele de acest tip se
scurtcircuitează
ime
diat după montare.
Un cetățean a fost
nevoit să schimbe, în
cursul unei singure
săptămîni, de 3 (trei !)
ori rezistența frigide
rului său. Inconve
nientul este supărător
și sub aspect finan
ciar ; piesa nu costă
decît 38 de lei, dar
cumpărată
de
mai
multe ori contează.
S-ar crede că este o
problemă de calitate,
dar, deplasîndu-se pe
firul sesizărilor, auto-

rul acestor rînduri a
constatat că misterul e
mult mai simplu. Mai
întîi, trebuie spus Că
vînzătorii
din
mai
multe magazine
de
profil au confirmat
neajunsul. Unul din
tre interlocutori însă,
respectiv vînzătoarea
Csehi Ana-Maria, de
la magazinul „Oțelul",
spunea că remediul e
foarte simplu și la înr
demîna oricui : înain
te de a fi montată, re
zistenta trebuie ținută
pe o plită, în cupto
rul aragazului sau în
alț mediu foarte cald.
Metoda părea glumea
ță, dar încercată... a
rezistat.
S-au cerut în con
tinuare relații de la
un atelier de specia
litate. Șeful atelieru
lui de reparații de la
secția a Vl-a a coo
perativei
„Tehnometalica",
Szelmenczi
Ioan, a explicat că
întreprinderea meca
nică Sadu — furnizoa
re și a frigiderelor și

a rezistențelor — li
vrează aceste piese cu
șamota umedă, oca ur
mare a turnării la
presiune sub apă. în
aceste condiții, izola
torul, insuficient us
cat, provoacă scurt
circuitările.
S-ar putea ca în
treprinderea producă
toare să fi avut mo
tivele
ei
cînd
a
schimbat tehnologia acestor piese. Dar dacă
livrează rezistențele umede ar fi foarte
simplu să le însoțeas
că și de o mică ex
plicație referitoare la
necesitatea
uscării
prealabile. Poate că
se fac unele economii
grăbindu-se
uscarea.
Dar cît material și
cită muncă se risipesc
prin faptul că, neavi
zați, unii deținători de
frigidere trebuie să
cumpere cite 3, 4 sau
5 rezistențe, pînă să
nimerească una gata
uscată ? ! (Octav Gru-
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Tovarășului TODOR JIVKOV
Secretar general al Comitetului Central al Partidului Comunist Bulgar,
Președintele Consiliului de Stat al Republicii Populare Bulgaria

SOFIA
Dragă tovarășe Jivkov,
Realegerea dumneavoastră în înalta funcție de președinte a! Consiliului
de Stat al Republicii Populare Bulgaria îmi oferă plăcutul prilej de a vă
adresa, în numele conducerii de partid și de stat a Republicii Socialiste
România și al meu personal, cele mai calde felicitări.
Doresc să exprim și cu acest prilej satisfacția pentru dezvoltarea
necontenită a relațiilor româno-bulgare și convingerea că prietenia tradițională
și colaborarea dintre partidele și țările noastre vor continua să se adincească
permanent, în spiritul înțelegerilor pe care le-am convenit, spre binele
popoarelor român și bulgar, în interesul cauzei generale a socialismului și
păcii, destinderii, independenței și progresului în lume.
Vă urez, dragă tovarășe Jivkov, ani mulți de viață, multă sănătate și
fericire personală, noi succese în activitatea dumneavoastră consacrată
transpunerii în practică a hotărîrilor adoptate de Congresul al XII-lea al
partidului dumneavoastră, spre binele poporului frate bulgar și înflorirea
Bulgariei socialiste vecine și prietene.

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general
al Partidului Comunist Român,
Președintele
Republicii Socialiste România

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România
Excelență,
în numele guvernului și al poporului Republicii Singapore, doresc să
mulțumesc Excelenței Voastre pentru mesajul de condoleanțe transmis cu
ocazia încetării din viață a președintelui Benjamin Henry Sheares.
Vă rog să primiți, Excelență, asigurarea înaltei mele considerații.

YEOH GHIM SENG
Președinte interimar
al Republicii Singapore

C. ddite acordate României de Fondul Monetar International
1

Fondul Monetar Internațional a
aprobat la data de 15 iunie a.c. acor
darea unui credit României pe 3 ani
în sumă de 1 102,5 milioane Drepturi
Speciale de Tragere (D.S.T.) — circa
1 322 milioane dolari — pentru spri
jinirea programului elaborat de au
toritățile
românești vizînd perfec
ționarea, în continuare, a activității
economice și de comerț exterior în
scopul realizării sarcinilor referi
toare la asigurarea echilibrului ba
lanței de plăți externe.

Totodată, F.M.I. a acordat Româ
niei un alt credit în sumă de 169,5
milioane D.S.T. (circa 203 milioane
dolari) în cadrul facilității de finan
țare compensatorie, ca urmare a
fluctuațiilor la export în anul 1980.
România este membră la Fondul
Monetar Internațional din anul 1972
și dezvoltă o cooperare fructuoasă
cu această instituție specializată a
O.N.U. în domeniul financiar inter
național.
(Agerpres)

NAȚIONALĂ A REPUBLICII

Cronica zilei
Cu prilejul Zilei naționale a Re
gatului Unit al Marii Britanii și Ir
landei de Nord, marți a avut loc, în
Capitală, o manifestare culturală or
ganizată de Institutul român pentru
relațiile culturale cu străinătatea și
Asociația de prietenie România —
Marea Britanie.
După cuvîntul de deschidere rostit
de prof. dr. docent Mihnea Gheorghiu,
președintele Academiei de științe so
ciale și politice, președinte al Aso
ciației de prietenie România—Marea
Britanie, prof. Dan Berindei, secretar
al Comitetului național al istoricilor,
a prezentat asistenței impresii de că
lătorie din Marea Britanie. în în
cheiere a fost proiectat un film do
cumentar britanic.
Au participat membri ai conduce
rii I.R.R.C.S. și ai Asociației de prie
tenie România—Marea Britanie, re
prezentanți ai Ministerului Afaceri
lor Externe și Consiliului Culturii și
Educației Socialiste, cadre didactice,
ziariști, oameni de cultură și artă,
un numeros public.
Au fost prezenți Paul Cecil Holmer,
ambasadorul Marii Britanii la Bucu
rești, și membri ai ambasadei.
(Agerpres)

Concurs de admitere
în învâțâmîntul superior
La concursul de admitere în învățămîntul superior din acest an, în
mai multe centre universitare vor fi
organizate secții pedagogice cu du
rata de 3 ani, destinate formării pro
fesorilor care vor preda în învățămintul gimnazial. Aceste secții vor
funcționa în dublă specializare : matematică-fizică (la universitățile din
București, Iași și Timișoara) ; chimie-fizică (la institutele politehnice
din București, Iași și. la Universi
tatea din Cluj-Napoca), științele na
turale și agricole (la universitățile
din București, Cluj-Napoca și Iași).
înscrierea la concursul de admi
tere pentru aceste secții se va efec
tua între 5—11 iulie.

ISLANDA

—COTIDIAN—
Relatări ale reporterilor
și corespondenților „Scînteii1*

La „Arenele Romane", tradiționalul
loc al manifestațiilor cultural-artistice și sportive din Parcul Libertății,
se vor organiza din nou gale de box,
cu participarea unora dintre cei mai
buni pugiliști din Capitală și din alte
orașe.
Devenite mai frumoase și mai în
căpătoare ca oricînd —r în urma am
plelor lucrări de restaurare și mo
dernizare recent încheiate, care au
asigurat întregului ansamblu o func
ționalitate polivalentă — „Arenele
Romane" vor găzdui, vineri, 19 iunie,
de la ora 19, prima reuniune de box.
Cu această ocazie, aducem la cu
noștința amatorilor de box că. pe
timpul sezonului de vară, săptămânal,

Sub semnul „Daciadei
.
**

în. cîteva rînduri

în fiecare joi seara, vor fi progra
mate gale pugilistice.
Pe afișul galei de vineri sînt în
scrise 11 meciuri interesante, dintre
care remarcăm cîteva : Nicolae Cră
ciun (Metalul) — Dumitru Parpaliu
(Voința), acesta din urmă premiat
drept cel mai bun boxer cu prilejul
recentei reuniuni pentru „Cupa Di
namo", Rome Giolfan (Voința) — Ma
rin Tismăneanu
(Autobuzul), Ilie
Dragomir (Dinamo) — Gheorghe Vasile (Semănătoarea), Florin Stan (Di
namo) — Gelu Hudișteanu (Metalul)
și, în special, partidele Petre Bornescu (Dinamo) — Marian Culineac
(Urbis) și Valentin Silaghi (Dinamo)
— Ladislau Bacica (Metalul). ■

Astăzi, finalele de atletism
cerilor vor fi decernate și titlurile de
campioni ai țării la seniori și senioa
re. Pe lista participanților figurează
numele unor atleți consacrați, ca, de
pildă, Florența Crăoiunescu, Adrian
Proteasa, Horia Toboc, Sorin Matei,
Fița Lovin, Natalia Mărășescu, Anișoara Cușmir etc.
Astăzi, concursul începe la ora 17,
iar joi și vineri de la ora 17,30.

Astăzi, pe stadionul Republicii din
Capitală încep finalele de atletism
ale celei de-a II-a ediții a competi
ției naționale „Daciada". Cu acest
prilej vor fi desemnați cîștigătorii la
toate cele 22 de probe masculine și
15 probe feminine la seniori și la
♦cele 26 probe ale juniorilor III (15 la
băieți și 11 la fete). în cadrul între-

FOTBAL : Programul penultimei etape
(meci televizat direct, care va începe
la ora 16) ; F.C.M. Brașov — Progre
sul Vulcan ; Jiul — F.C. Argeș ; Po
litehnica Iași — F.C.M. Galați ; Poli
tehnica Timișoara — Chimia.
Cu excepția meciului Universitatea
Cluj-Napoca — Corvinul, toate cele
lalte partide vor începe la ora 18.
Posturile noastre de radio vor trans
mite pe programul 1 aspecte de la
toate întilnîrile.

Campionatul diviziei A la fotbal
programează astăzi jocurile celei
de-a XXXIII-a etape (penultima). în
Capitală se vor desfășura două intîlniri, pe stadioane diferite : Steaua —
F.C. Olt (stadionul Steaua) și Spor
tul studențesc — F.C. Baia Mare
(stadionul Politehnica). Iată meciuri
le din țară : S.C. Bacău — Dinamo ;
Universitatea Craiova — A.S.A. ; Universitatea Cluj-Napoca — Corvinul

cinema
• Duelul : PATRIA — 9; 11,15; 13,30;
15,45; 18; 20,15, FAVORIT — 9; 11,15;
13,30; 15,45; 18; 20,15, MODERN — 9;
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15, la grădină
— 21,15.
• Croaziera : EFORIE — 9; 11,15;
13,30; 15,45; 18; 20,15.
• Fiul munților : TOMIS — 9; 11,15;
13,30; 15,45; 18; 20, la grădină — 21,
FLAMURA — 9; 11; 13,15; 15,30; 17,45;
20.
• Punga cu libelule : LIRA — 16;
18; 20, la grădină — 21, FLACARA
— 15,30; 17,30; 19,30.
• Detașamentul „Concordia
**
: FE
RENTARI — 15,30; 17,30; 19,30.
• Probleme personale : STUDIO —
10; 12; 14; 16; 18; 20, MIORIȚA — 9;
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.
• Patrula cosmică în acțiune : VIC
TORIA — 9,30; 11,30; 13,30; 16; 18; 20.
• Cavalerul Pardaillan si îndrăznețul
Pardaillan: PALATUL SPORTURILOR
$1 CULTURII — 18.
• Signum laudis : CENTRAL — 9,30;
11,30; 13,30; 15,30; 17,30; 19,30.
• Socrul : TIMPURI NOI — 9,30;
11,30: 13,30; 15,30; 17,30; 19,30.
• Clinele electronic : SCALA — 9;
11,15: 13,30; 15,45; 18; 20,15, BUCU
REȘTI - 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20,15. MELODIA — 9; 11,15; 13,30;
15,45; 18; 20,15.
• Idilă cu miss
Brazilia :
SALA
MICA A PALATULUI — 17,15; 20,
LUCEAFĂRUL — 9; 11,15; 13,30; 15,45;
18; 20, la grădină — 21,15, CAPITOL
— 8,45; 11; 13,15; 15,30; 18; 20,15.
• Aii Baba și cei 40 de hoți î DRU

MUL SĂRII — 15,30; 19, PACEA —
11; 15,30; 18,30.
• Dumas în Caucaz — Marfă furată»:
VIITORUL — 15,30; 18,30.
• Apus la amiază : POPULAR —
15,30; 17,30; 19,30.
• Afacerea granatelor : MUNCA —
16; 18; 20.
• Un iepure pentru avocat : ARTA
— 9: 11,15: 13,30; 15,45; 18; 20.
• Strada Petrovka 38 : PROGRESUL
— 16; 18; 20.
• Sindbad marinarul — 9,15; 11; 12,45;
14,30; 16,15; Moscova nu crede în la
crimi — 18 : DOINA.
o Secretul casetofonului : EXCEL
SIOR — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15,
AURORA — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20, la grădină — 21, GRADINA TI
TAN — 21.
• Avarul : GRIVIȚA — 9; 11,15; 13,30;
15,45; 18; 20,15.
• Talismanul
toreadorului ;
BUZEȘTI — 15; 17; 19, la grădină — 21.
• Shabana : FEROVIAR — 9; 12;
16; 19.
,
• Superman : DACIA — 9; 12; 16; 19.
• Campionul : GIULEȘTI — 9; 11,45;
14,30; 17,15;
19,45,
VOLGA — 8,45;
11,30; 14,15; 17; 19,45.
• Par și impar : COTROCENI — 15;
17,30; 20.
• îmi sare țandăra : FLOREASCA —
9;, 11; 13,15; 15,30; 17,45; 20.
• Serpico : GLORIA — 8,45; 11,30;
14,15; 17; 19.45, CULTURAL — 9; 11,30;
14,15: 17: 19,45.
• Jandarmul și extratereștrii : COS
MOS — 15,30; 17,30; 19,30.
• Dublu delict : GRADINA ARTA
— 21.
• Strada Hanovra : GRADINA FES
TIVAL — 21,15.
• Pruncul, petrolul și ardelenii :
GRADINA FLACARA — 21,15.

• CONTINENTELE ÎN
DERIVĂ SEZONIERĂ. Oa'

• ÎN PERMANENTĂ,
ORA EXACTĂ. Dispozitivul

menii de știință sovietici au
calculat că vara, sub influența
vînturilor sezoniere. Eurasia se
apropie cu cîțiva metri de Ame
rica. iar pe timpul iernii ciclonii din vest o „împing" înapoi
la locul ocupat anterior. Depla
sarea Africii pe durata unui an
este de opt metri. Acest efect de
derivă sezonieră a fost descope
rit de astronomii de la Obser
vatorul Pulkovo al Academiei
de științe a U.R.S.S., aflat in
apropiere de Leningrad. Depla
sarea continentelor a putut fi
constatată prin metoda fotoelectrică, care permite stabilirea
coordonatelor aștrilor cu o pre
cizie deosebită.

din imagine (de fabricație fran
ceză), care furnizează in perma
nență ora, minutele, secundele,
ziua săptămînii, luna și anul, nu
este de fapt un obișnuit ceas electronic, ci un radioreceptor

A luat sfirșit prima parte a cam
pionatului național la tenis de masă
pe echipe. Primul loc la masculin
este ocupat, in prezent, de echipa
C.S.M. Cluj-Napoca, urmată de Uni
versitatea Craiova și Progresul Bucu
rești. în ultimul meci al turneului, la
Craiova, C.S.M. Cluj-Napoca a învin»
cu 9—7 și 9—1 pe Universitatea Cra
iova, cele mai multe victorii fiind
realizate de fostul campion Șerban
Doboși. La feminin, conduce echipa
C.S. Arad.

„Cupa municipiului București" la
casting (pescuit sportiv pe... gazon,
cup'tîhzînd,. aruncări cu lanseta —
probe dă Precizie și distânță. cu musfcă artificială $i greutate de 7,5 gramd)
s-a desfășurat pe terenul Combina
tului poligrafic „Casa Scînteii". Cîștigătorii : seniori — 1. Victor Țăruș,
2. Ernest Virgil Popovici, 3. Dan
Teodorescu ; senioare — 1. Ines Enache, 2. Manuela Precupaș, 3. Ilinca
Mărășescu. Cîștigători în probele de
juniori : Vitalie Rotaru (băieți) și
Gabriela Dimitriu (fete). Cu 100 de
puncte, Ernest Virgil Popovici a sta
bilit un nou record național în proba
de „precizie-muscă".
Pe ringul arenei „Joe Louis" din
Detroit, boxerul nord-american Greg
Pace, neînvins în cele 16 meciuri sus
ținute pînă în prezent la categoria i
grea, l-a făcut ko in repriza a doua
pe spaniolul Alfredo Evangelista, fost
șalanger la titlul mondial. în aceeași
gală, Michael Dokes (S.U.A.) l-a în
vins prin ko în repriza a 4-a pe en
glezul John Gardner, campion al
Europei.

• Colombo la Londra ;
MIORIȚA — 21.
• Pierdut și regăsit :
PARC HOTEL — 21,30.

teatre
• Teatrul Național (sala mică) : Ti
nerețea lui Moromete — 19,30; (sala
Atelier) : Așteptîndu-1 pe Godot — 19.
• Filarmonica
„George
Enescu44
(Ateneul Român) : Prime audiții de
muzică românească. Dirijor : Dorel
Pascu Rădulescu — 19,30.
• Ansamblul artistic „Rapsodia ro
mână44
(Sala Palatului) :
Concert
extraordinar de muzică populară ro
mânească — 17; 20.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra4*
(sala Schitu Măgureanu) : Mobilă și
durere — 19,30; (sala Grădina Icoa
nei) : Furtuna — 19,30.
• Teatrul Mic : Pluralul englezesc —
15; Efectul razelor gamma asupra
anemonelor — 19,30.
• Teatrul Foarte Mic : Stop pe auto
stradă — 20.
• Teatrul de comedie : Concurs de
frumusețe — 19,30.
• Teatrul Național Tg. Mureș, secția
maghiară (la sala Majestic) : Există
o asemenea dragoste — 19,30.
• Teatrul „Constantin Tănase44 (gră
dina Boema) : Dai un... Biban, dar
face — 20.
• Teatrul „Țăndărică44 : Cartea cu
Apolodor, spectacol susținut de Tea
trul de păpuși Craiova — 17; (sala
din str. Doamnei) : Nocturn — Fru
moasele pasiuni electrice — 20,15.

capabil să transforme undele
herțiene intr-un text afișat. Avantajul față de ceasurile cla
sice sau cele cu cuarț este evident : întrucît există o sursă
unică de transmisie a datelor
respective, toți abonații postului
de radio (aflat în permanentă
legătură cu observatorul astro
nomic) au, în fiecare clipă, ora.
exactă, fără nici cea mai mică
*
diferență.

•
PELICULĂ IZOLANTĂ. Specialiștii niponi au
realizat o peliculă transparentă
specială,
denumită
„Reftel",
care aplicată pe geamurile unui
automobil sau chiar pe feres
trele unui apartament joacă ro
lul de izolator, împiedicînd, după
anotimp, pătrunderea frigului

Ziua națională a Republicii Islanda îmi oferă plăcutul prilej de a vă
adresa călduroase felicitări și cele mai bune urări de progres și prospe
ritate pentru poporul islandez prieten.

află exact peste drum de sediul
Direcției comerciale județene.
■ Pe o porțiune a sa, strada Baia
Mare din municipiul Satu Mare va
avea patru benzi de circulație în
loc de două în prezent. Odată cu
lucrările de modernizare a străzii
a început și construcția unui pasaj
denivelat la intersecția acestei ar
tere cu calea ferată. In acest fel
se vor stopa definitiv pierderile cau
zate de staționările autovehiculelor
la barieră, care însumau peste trei
milioane lei anual. Nu s-a luat in
calcul și graba celor de la volan.
■ In acest an, ferma de vaci cu
lapte din Valea Seacă, județul
Bacău, nu a livrat la fondul de
stat nici măcar un litru de lapte.
Ba, mai mult : pentru hrana viței
lor de aici se aduce lapte din alte
unități. Decît așa fermă (și fer
mieri I) mai bine lipsă I
■ Asociația economică intercooperatistă
Merișani,. județul Argeș,
este cunoscută prin numărul mare
de găini ouătoare, pe care le crește
in sistem industrial. De-acum înain
te, aici s-a amenajat și o mare
crescătorie de nutrii, aducătoare
tot de... mari venituri.
■ După efectuarea unor lucrări,
în fața imobilului din șoseaua Cotroceni nr. 5-7 din București bul
dozerele au „mușcat" adînc din tro
tuar, lăsind în urma lor o groapă.
Zadarnice au fost intervențiile aso
ciației de locatari dacă și după
un an groapa a rămas tot neastu
pată. Să vedem de-acum încolo.

Președintele
Republicii Socialiste România

La latitudinile is
landeze,
în
pragul
Arcticii, asprimea cli
mei septentrionale este
în oarecare măsură
îndulcită de mîngîierea
apelor calde ale Gulfstreamului — ceea ce
a permis locuitorilor
„tării de gheață" să-și
dureze așezări stabile
de-a lungul coastelor
insulei, să-și asigure
traiul prin exploa
tarea bogatelor resur
se piscicole ale apelor
înconjurătoare și a ce
lorlalte
bogății
ale
subsolului islandez.
Dintotdeauna, în Is
landa, lupta pentru
o existență de sine
stătătoare s-a împletit

cu eforturile depuse
pentru dezvoltarea ță
rii. Astfel se explică
activitatea intensă des
fășurată de islandezi
în direcția diversifică
rii economiei, extin
derii și adîncirii rela
țiilor de cooperare cu
alte țări — tendințe
puternic marcate în
special după 17 iunie
1944, cînd Islanda și-a
cucerit deplina inde
pendență de stat. File
le vechilor „saga" sînt
continuate in analele
Islandei de azi prin
eforturile
oamenilor
care realizează fabrici
și uzine, hidrocentra
le pe rîurile tumul
tuoase, „plantații" de

bananieri și lămîi în
serele încălzite cu apele fierbinți ale ghei
zerelor.
în spiritul bunelor re
lații — al căror funda
ment a fost pus cu pri
lejul întîlnirilor și con
vorbirilor avute de
președintele
Nicolae
Ceaușescu la Reykja
vik — România și Is
landa depun eforturi
comune pentru dez
voltarea cursului as
cendent al colaborării
pe diverse planuri, in
interesul ambelor po
poare, al destinderii,
cooperării, securității
și păcii în Europa și
în întreaga lume.

Robin Hood. Premieră TV. Pro
ducție a studiourilor americane.
Cu : Errol Flynn, Olivia de Havilland, Claude Rains, Basil Rath
bone. Regia : Michael Curtiz
21,50 Program de cintece
22.10 Telejurnal

tv
PROGRAMUL 1
16,00 Fotbal : Universitatea Cluj-Napo
ca — Corvinul Hunedoara în cam
pionatul național divizia A. Trans
misiune directă. în pauză : Tra
gerea Pronoexpres
17.50 Clubul tineretului
18.50 1001 de seri
19,00 Telejurnal
19,25 Actualitatea economică
19.50 Călătorie prin
țara
mea — Pe
Argeș în sus
20,15 Telecinemateca. Ciclul „Mari ac
tori, mari regizori
.
**
Aventurile lui

PROGRAMUL 2
19,00 Telejurnal
19,25 Spectacol de poezie și muzică (re
luarea părții I)
19,45 Festivalul
național
„Cîntarea
României4*
*. Gala tinerilor dirijori
— ediția a IlI-a, Bușteni — 1981
20,15 Buletinul rutier al Capitalei
20,30 Muzică de cameră
21.10 Teleenciclopedia
21,55 Album coral
22jl0 Telejurnal

Schimb de experiență
în cadrul acțiunilor inițiate de Co
mitetul municipal București al P.C.R.
privind promovarea pe scară largă a
progresului tehnic în activitatea eco
nomică, la întreprinderea „23 Au
gust" ‘ s-a desfășurat, marți, un am
plu schimb de experiență avînd ca
temă „Modernizarea tehnologiilor
aplicate în sectoarele calde — do
menii de importanță deosebită în
construcția de mașini".
Au luat parte muncitori, ingineri și
tehnicieni din întreprinderea „23 Au
gust", precum și specialiști din alte
25 de întreprinderi industriale bucureștene constructoare de mașini, ca- .
dre didactice de la Institutul politeh
nic București, cercetători și proiectanți din institutele de specialitate.
Pornind de la indicațiile date de
secretarul general al partidului,,

tovarășul Nicolae ’Ceaușescu, cu pri
lejul vizitelor întreprinse in această
importantă unitate industrială a Ca
pitalei, participanții au dezbătut pro
bleme privind mecanizarea și auto
matizarea muncii în turnătorii, redu
cerea adaosurilor de turnare și a
rebuturilor, diminuarea consumurilor
de metal, materiale și energie, formulind, totodată, numeroase propu
neri pentru ridicarea gradului de
tehnicitate și eficiență a producției
în sectoarele calde. Cu acest prilej
au fost puse in evidență o serie de
procedee și tehnologii moderne, prin
aplicarea cărora să se obțină para
metrii' calitativi, în aceste ’ sectoare,
la nivelul performanțelor realizate
pe plan internațional.

(/^gerpies)

Festivitate

de

evidențiere

Marți a avut loc, în Capitală,
festivitatea de evidențiere a pionie
rilor care s-au distins prin fapte de
osebite de cutezanță, cinste și omenie. Acționînd in spiritul codului
etic al pionierului, năzuind să de
vină demni urmași ai comuniștilor,
oameni de nădejde ai societății
noastre socialiste, pionierii au salvat
vieți omenești și bunuri materiale, au
sprijinit organele de miliție în depis
tarea și prinderea unor infractori, au
descoperit importante vestigii ar
heologice, au participat la cercetări
speologice, au ajutat cu dăruire și
perseverență persoane in virstă și
suferinde, cinstind astfel cravata
roșie cu tricolor.

a

pionierilor

Acțiunea a fost organizată de Con
siliul Național al Organizației Pio
nierilor în colaborare cu Ministerul
Educației și învățămîntului, Inspec
toratul General al Miliției, Comanda
mentul trupelor de pompieri și
Muzeul de istorie al Republicii So
cialiste România. Au participat pio
nieri din Capitală, cadre didactice,
părinți ai copiilor. Pionierilor evidențiați le-au fost oferite Diploma
și Distincția „Meritul pionieresc" și
premii în obiecte.
Programul zilei a mai cuprins vi
zitarea Muzeului de istorie al Repu
blicii Socialiste România. Muzeului
pompierilor,
Orășelului copiilor și
metroului bucureștean.
(Agerpres)
n’V itib "sUC
•

vremea
Timpul probabil pentru zilele de
18, 19 și 20 iunie. In țară : Vremea
va fi în general instabilă. Cerul va
fi temporar noros- Vor cădea ploi,
mai ales sub formă de aversă, în
soțite de descărcări electrice și de
grindină. Pe alocuri, cantitățile de
apă căzute vor depăși 20 de litri pe
metrul pătrat. ' Vînt cu intensificări
predominînd din sectorul
vestic.
Temperaturile minime vor fi cu
prinse intre 7 și 17 grade, iar cele
maxime intre 17 și 27 grade. în Bucu
rești : Vremea va fi în general in
stabilă, cu cerul temporar noros. Vor
cădea ploi cu caracter de aversă, în
soțite de descărcări electrice. Vînt
moderat. Temperaturile minime vor
oscila intre 11 și 14 grade, iar cele
maxime intre 24 și 27 grade. (Corneliu Pop, meteorolog de serviciu).

GRADINA

GRADINA

Președintele Republicii Islanda

NICOLAE CEAUȘESCU
■ Râspunzînd cerințelor agricul
turii, colectivul de la Combinatul de
utilaj greu din iași a depus efor
turi lăudabile pentru depășirea sub
stanțială a planului de fabricare a
pompelor
centrifugale. Pompe cu
un debit de șapte metri cubi pe
secundă, folosite pentru irigații. Cu
alte cuvinte, ogoarele au nevoie de
ele ca de... apă I
■ Colectivul întreprinderii de
pielărie și încălțăminte
„Timpuri
noi" din Brașov a început fabricarea
de încălțăminte cu fețe din piele
șevro, caracterizată printr-un grad
superior de finisare. Pieile șevro se
obțin printr-o tehnologie modernă,
pusă la punct de specialiștii între
prinderii.
■ Mulți dintre locuitorii comunei
Brăduț, județul Covasna, sînt mineri
in bazinul carbonifer Baraolt-Cîmpepi. Dar nu sînt numai mineri buni,
ci și buni gospodari. Cultivă legume,
cresc animale. Un exemplu din
multe altele : minerul Arpăd Beko
va livra statului in acest an, pe
bază de contract, trei taurine. Și
ca el sînt și alți lucrători din sub
teran.
■ S-a deschis la Călărași un
chioșc cu o firmă atrăgătoare :
„Articole
culturale
și sportive".
Toate bune și frumoase, dar în
chioșc se găsesc numai... mingi, ra
chete de tenis, saltele de plajă șifelinare. Care dintre ele or fi „ar
ticole culturale" ? O precizare :
chioșcul
cu firma atrăgătoare se

• SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT
Din nou, gale de box la „Arenele Romane
**

Excelenței Sale
Doamnei VIGDIS FINNBOGADOTTIR

expoziții
• Oficiul de expoziții al C.C.E.S. :
Sala Arghezi : Expoziția de grafică
„Artiști contemporani ferrarezi" (Ita
lia) ; holul sălii mari a Teatrului Na
țional :
Expoziție
fotodocumentară
„Delta Padului" (Italia) ; holul sălii
mici a Teatrului Național : Expoziție
fotodocumentară „Fresce din Palatul
Schifanoia" (Italia) ; sala de expozi
ții a Institutului de arhitectură : Ex
poziție
fotodocumentară
„Orașul
Ferrara — istorie și actualitate" (ita
lia) ; sala Dalles : Al 13-lea Salon de
artă fotografică.
■ Muzeul colecțiilor de artă : Expo
ziția municipală a artiștilor plastici
amatori.
• Galeria „Căminul artei" (parter) :
Șerban Crețoiu, pictură ; (etaj) : Vasiie Brătulescu, pictură.
a Galeria Slmeza : Constantin Dipse,
pictură.
• Galeria Orizont (parter) : Dumi
tru Paștină, pictură ;
(atelier 35) :
Expoziția „Starea proiectivă a dese
nului".
• Galeria Eforie : Pândele Borină,
pictură.
• Galeria Cenaclu — Hanul cu tei :
Alexandra Ioniță, pictură.
• Galeria municipiului București :
Cik Damadian, grafică.
n Galeria Galateea : Ion Minoiu,
pictură și ceramică.
• Galeria „Artind" : Porțelan artistic-82.

„NEUE ZURCHER ZEITUNG"

Alimentația corectă - premisă necesară a sănătății
Obiceiurile alimentare se numără, fără îndoială, printre factorii de
mediu cei mai riscanți pentru om. Dar, contrar unor păreri preconcepute,
riscurile pe care hrana le comportă pentru sănătate nu se datorează efec
telor substanțelor chimice, toxinelor bacteriale, lipsei condițiilor de igienă
sau de prospețime. Adevăratul risc rezidă in calitatea și cantitatea hranei:
majoritatea ' oamenilor din zonele dezvoltate ale globului mănincă prea
mult, prea dulce, prea gras, prea condimentat și, de asemenea, consumă
prea mult alcool. Acestea sint, in linii mari, concluziile simpozionului
pe teme de nutriție desfășurat nu de mult la Heidelberg, în R.F. Ger
mania, la care s-a dezbătut „Raportul alimentației 1980“. Date semnifica
tive din acest raport publică ziarul elvețian „Neue Ziircher Zeitung".
Foarte răspînditul flagel al nutri
ției incorecte este răspunzător as
tăzi, direct sau indirect, de o mare
parte a bolilor și deceselor. Hiper
tensiunea arterială, hiperlipidemia,
diabetul, guta, afecțiunile cardio-vasculare, litiazele, ciroza, cariile den
tare, gușa, varicoza și chiar anumite
forme de cancer sînt cauzate de ali
mentația in exces și incorectă. Pon
derea îmbolnăvirilor provocate inte
gral sau parțial de alimentație în an
samblul mortalității a ajuns să se ri
dice la 55 la sută. Omul modern con
tinuă să se. hrănească în același mod
ca și cum ar presta muncă grea, cînd,
în realitate, activitatea sa fizică se
limitează de cele mai multe ori la
întoarcerea cheii de contact a auto
mobilului sau apăsarea butonului la
ascensor... Chiar și atunci cînd se
reduce cantitatea de energie prove
nită din alimentație, dacă nu este în
soțită concomitent de o modificare a
obiceiurilor alimentare, aceasta duce
aproape întotdeauna la alte neplă
ceri, ca de pildă carențe de vitami
ne, de substanțe minerale și de ba
last (fibre).
Alimentația corectă reprezintă una
din premisele elementare ale sănă
tății și capacității de muncă. Ea pre
supune însă o sumă de cunoștințe de
specialitate și o motivație solidă.
Alimentația în exces duce în mod
necesar la exces de greutate și chiar
obezitate. 60 la sută din totalul popu
lației R.F.G. depășește greutatea
ideală. E drept, greutatea are o strîn'să legătură cu etatea. Astfel, între 14
și 40 de ani se poate constata o creș
tere treptată a greutății corporale re
lative ; după 65 de ani, tendința este
ușor descendentă. în genere, interva
lul de timp cuprins între 30 și 40 de
ani este considerat ca avînd cel mai

•

• PREVESTIREA FUR
TUNILOR SOLARE, lu
nile solare constituie, după
cum se știe, un fenomen cu
multiple consecințe negative.
Chiar dacă nu s-a dovedit că
fluxul puternic de particule tri
mise spre Terra exercită o in
fluentă asupra comportării in
divizilor (accese bruște de vio
lență, de exemplu), este un fapt

Concluziile unui simpozion
internațional
pe tema nutriției
nuează. La 40 de ani, acesta este cu
30 la sută mai mic decît la 20 de
ani. Acest lucru este îndeobște igno
rat ; ba, mai mult, se poate constata
chiar o creștere importantă a can
tității de energie „îngurgitată" între
36 și 50 de ani. Cu excedentul pon
deral sînt corelate, în mod semnifica
tiv, valori corespunzător ridicate ale'
colesterolului, tensiunii arteriale, aci
dului uric sau hiperglicemia. Aici își
pune amprenta malnutriția cantitati
vă cit și calitativă. Ar trebui să ne
dea de gîndit faptul că 40 la sută
din cantitatea de energie furnizată
de alimentele consumate provine din
grăsimi, iar 8—11 la sută din alco<rl.
Cercetări efectuate în Japonia au re
levat că incidența infarctului miocar
dic sporește chiar și atunci cînd aportul grăsimilor la totalul energiei
este doar de 20 la sută.
Un alt factor care contribuie mai
cu seamă la apariția tensiunii ar
teriale este sarea. în medie se con
sumă 12—15 g sare pe zi. Suficien
te sînt 5—8 grame (vital necesar fiind

se pot lua măsuri pentru a- pre
veni cît de cit perturbările în
sistemul global de comunicații.

O
sau a căldurii. în plus, pelicu
la filtrează razele ultraviolete,
în condițiile actualei penurii energetice, avantajele ei sînt evi
dente.
,

mare risc de îngrășare. Dintre tine
rii pină la 20 de ani, peste jumăta
te au greutatea ideală, la vîrsta de
40 de ani, doar 15 la sută se mai
pot lăuda cu aceasta, în vreme ce
peste 50 la sută sînt supraponderali.
Este, de asemenea, cunoscut că, pe
măsura înaintării în virstă, necesarul
de energie al organismului se dimi-

constatat că rețeaua mondială
de comunicații are serios de su
ferit de pe urma acestui lucru.
De aici, interesul pe care 11 pre
zintă descpperirea a doi astrofi
zicieni americani, care afirmă
că pe viitor va fi posibil să se
prevadă cu trei zile înainte
dezlănțuirea „mîniei" solare,
într-adevâr, ei au stabilit că in
momentul declanșării „furtunii"
cîmpul magnetic al astrului zilei
se modifică. Or, pînă cînd flu
xul de particule atinge Terra se
scurg trei zile ; știut fiind acum
acest lucru, in momentul in care
se înregistrează modificări ale
cîmpului magnetic al Soarelui

SALTEA-LEAGĂN.

Un constructor american a
realizat un ingenios dispozitiv
destinat să potolească plînsul
sugarilor. Este vorba de o sal
tea umplută cu apă călduță, reproducînd, în bună măsură, con
dițiile de dezvoltare prenatală.
Rezultatele sînt, se pare, uimi
toare. Imediat ce sînt așezați pe
o asemenea saltea sugarii se
potolesc ca prin farmec și se
cufundă intr-un somn liniștit.

• INSTALAȚII EOLIE
NE ÎN ALPI. în Austria a
fost adoptat un program de cer

cetare în vederea utilizării energiei eoliene pentru aprovi
zionarea cu electricit.ate și căl
dură a cabanelor și hotelurilor
din Alpi. Prima instalație de
acest gen se construiește in pre
zent la o altitudine de 2 196
metri, în apropierea ghețarului
Gosau, unde viteza vîntului
atinge pină la 200 kilometri pe
oră. Instalația, care va avea o
putere de 30 kilowați, va func
ționa complet automatizat. Ex
periența tehnică și practică ob
ținută prin punerea in funcțiu
ne și exploatarea instalației va
fi utilizată pentru o viitoare
producție de serie a unor ase
menea sisteme de aprovizionare
cu energie.

•
INCUBATOARE
PISCICOLE.
Amenajările

1 gram). De asemenea, administra
rea regulată a
unor medicamente
poate influența negativ asimilarea
unor substanțe nutritive esențiale.
în ultimul sfert de veac, consu
mul total de energie din alimente nu
s-a modificat prea mult. Au fost în
registrate totuși mutații dietetice im
portante, ale căror efecte încă nici
nu pot fi apreciate. Astfel, s-a redus
substanțial consumul de cartofi, pli
ne, lapte ; în schimb, a crescut cel
de brinzeturi, unt, ouă, carne și pă
sări. Această deplasare în favoarea
produselor de origine animală expli
că creșterea enormă a consumului de
grăsimi. A scăzut, din păcate, con
sumul de polizaharide (amidon) în
favoarea zahărului. Numărul mare
și mereu crescînd al îmbolnăvirilor
de ciroză constituie un simptom alar
mant al creșterii consumului de al
cool. Ca și zahărul, el este bogat in
calorii, dar nu și în substanțe nutri
tive. Locul mai mare pe care îl ocu
pă în alimentația noastră fructele și
legumele constituie, în schimb, un
fapt îmbucurător.
Raportul dintre hidrații de carbon
și grăsimi este de 1 : 1 în alimenta
ția noastră ; proporția optimă este
însă de 2 : 1. Peste 60 la sută din gră
simile consumate fac parte din cate
goria celor „camuflate" — în special
în mezeluri, dar și în lapte, brînză,
ouă, dulciuri și făinoase.
Consumul de proteine atinge, in
medie, cantitatea necesară — la adulți
este chiar depășită. Excesul de pro
teine animale are totuși dezavanta
jul preluării, odată cu acestea, a unor
substanțe cu grăsimile saturate, care
nu sînt tocmai inofensive. Trebuie
menționată și mult discutata proble
mă a fibrelor : încă la începutul se
colului, alimentația asigura de două
ori mai multe fibre decît azi — și
se poate spune că pe atunci îmbol
năvirile intestinului gros, atît de
frecvente azi, erau cvasinecunoscute.
Educarea în spiritul unei alimen
tații raționale, științifice este singu
ra modalitate realistă de luptă împo
triva malnutriției. Acest lucru este
cu atît mai dificil, cu cit rezultatele
nu se fac simțite imediat. Este nece
sară o popularizare consecventă și
competentă, dar pe înțelesul celor
mai largi categorii de consumatori.

speciale pentru depunerea icre
lor de scrumbii, realizate de ihtiologii sovietici în zona de
nord-vest a Mării Ohotsk, permit
salvarea anuală a unei cantități
de circa 10 miliarde de icre.
Aceste amenajări au devenit in
dispensabile datorită faptului că
zonele naturale de depunere a
icrelor nu mai sint suficiente ;
în al doilea rînd, ele se află in
golfuri care nu sini întotdeauna
ferite de furtuni. Or, furtunile
aruncă pe țărm mii de tone de
alge pe care se află fixate icre
le. Pentru reducerea pierderilor
provocate de natură, ihtlologii au
amplasat algele cu icre în niște
coșuri din plase așezate sub
apă. Din fiecare asemenea „in
cubator" ies aproximativ 40 de
milioane de puieți de scrumbii
bine dezvoltați.

!

Premierul Consiliului de Stat al R. P. Chineze
a primit pe ministrul afacerilor externe
al României
BEIJING 16 (Agerpres). — In ziua
de 16 iunie, ministrul afacerilor ex
terne al Republicii Socialiste Româ
nia. tovarășul Ștefan Andrei, aflat
intr-o vizită oficială de prietenie in
China, a fost primit de Zhao Ziyang.
premierul Consiliului de Stat al
R. P. Chineze.
Din partea tovarășului Nicolae
Ceaușescu. secretar general al Parti
dului Comunist Român, președintele
Republicii Socialiste România, au
fost transmise un salut prietenesc
și cele mai bune urări premierului
Consiliului de Stat, tovarășul Zhao
Ziyang. Mulțumind, premierul Consi
liului de Stat a rugat să se transmită
tovarășului Nicolae Ceaușescu, din
partea Comitetului Central al P.C.
Chinez și a sa personal, un salut cor
dial și calde urări de sănătate, feri
cire și noi succese in activitate.
In cadrul convorbirii a fost evi
dențiată, de ambele părți, hotărîrea
de a extinde continuu colaborarea
româno-chineză,
de a intensifica
dialogul politic dintre partidele și
guvernele celor două țări, de a de
pune eforturi conjugate pentru spo
rirea schimburilor economico-comerciale și adîncirea cooperării în pro
ducție, in interesul întăririi priete
niei și solidarității între cele două
țări și popoare, al construcției socia
lismului in România și China, al
cauzei păcii și colaborării interna
ționale.
La convorbire au participat din
partea română i Ion' Stoian. adjunct
al ministrului comerțului exterior și
cooperării economice internaționale,
Florea
Dumitrescu,
ambasadorul
României în R. P. Chineză, și Vasile Șandru, director în Ministerul
Afacerilor Externe. Din partea chi
neză : Wang Youping.
adjunct al
ministrului afacerilor externe, și Yu
Hongliang, director în Ministerul
Afacerilor Externe.
Convorbirea s-a desfășurat intr-o
atmosferă cordială, de prietenie și
ințelegere reciprocă.
Ministrul afacerilor externe al

DEZBATERILE DIN CONSILIUL DE SECURITATE

Fermă condamnare a acțiunii agresive
a Israelului împotriva Irakului

României s-a întîlnit, în aceeași zi,
cit Gu Mu, vicepremier al Consiliului
de Stat, președintele Comitetului de
stat pentru import-export.
Cu acest prilej au fost examinate
probleme actuale ale dezvoltării co
laborării economice dintre Republica
Socialistă România și' R.P. Chineză,
s-au analizat stadiul realizării proto
colului comercial pe anul 1981 și a
altor înțelegeri bilaterale privind
schimbul de mărfuri în acest an, pre
cum și situația înfăptuirii acțiunilor
de colaborare și cooperare în produc
ție, convenite cu prilejul întîlnirilor
dintre conducătorii de partid și de
stat ai celor două țări.
Au fost discutate măsuri pentru
impulsionarea și realizarea integrală
a schimburilor comerciale bilaterale
pe anul 1981. pentru intensificarea
conlucrării organismelor de speciali
tate din cele două țări, pentru trans
punerea în practică a acțiunilor de
cooperare în diferite domenii.

NAȚIUNILE UNITE 16 (Agerpres). — La sediul Națiunilor Unite au
continuat dezbaterile Consiliului de Securitate in legătură eu atacul avia
ției militare israeliene asupra instalațiilor nucleare irakiene de lingă
Bagdad.
Luind
cuvintul.
reprezentantul
U.R.S.S., Oleg Troianovski, a con
damnat energic acțiunea Israelului,
calificind-o drept un act fățiș de
agresiune împotriva unui stat suve
ran, o nouă manifestare- a politicii
inadmisibile a loviturilor „de aver
tisment" împotriva statelor arabe
vecine.
Reprezentantul Franței, Jacques Leprette, a arătat că țara sa condamnă
acțiunea militară israeliană., care
„afectează grav principiile cooperă
rii nucleare in scopuri pașnice".
Ambasadorul egiptean, Esmat Ab
del Meguid, a declarat că atacul israelian în Irak vine în contradicție cu
„eforturile pentru instalarea păcii în
zonă".
La rîndul lor, alți vorbitori, cum au
fost reprezentanții R.D.G., Ugandei,
Sierrei Leone. Vietnamului, Zambiei
și ai altor țări, au condamnat cu tă

★

La Beijing au început, marți, con
vorbirile oficiale dintre tovarășul
Stefan Andrei și tovarășul Huang
Hua, vicepremier al Consiliului de
Stat, ministrul afacerilor externe al
R.P. Chineze.
în cadrul convorbirilor, care se
desfășoară într-o atmosferă caldă,
prietenească, sînt examinate pro
bleme actuale ale dezvoltării relații
lor româno-chineze. A fost exprima
tă, de ambele părți, hotărîrea de a
acționa în continuare pentru întări
rea prieteniei și amplificarea colabo
rării dintre Republica Socialistă
România și R.P. Chineză, a conlu
crării celor două țări în viața inter
națională, în interesul popoarelor ro
mân și chinez, pentru promovarea
cauzei păcii, independenței naționa
le, a colaborării internaționale și
progresului social.
Cei doi miniștri au început, de asemenea, schimbul de păreri în legă
tură cu unele probleme ale situației
internaționale actuale.

rie acțiunea Israelului, calificînd-o
drept o încălcare flagrantă a norme
lor dreptului internațional împotriva,
unui stat suveran, membru al Organi
zației Națiunilor Unite. Vorbitorii au
cerut Consiliului de Securitate să
condamne categoric acțiunea agresi
vă a, Israelului. Totodată, a fost re
levat caracterul profund negativ al
unor asemenea acte față de an
samblul situației din Orientul Mijlo
ciu, ca și față de securitatea din în
treaga lume.
După cum informează agențiile in
ternaționale de presă, țările arabe
membre ale consiliului au difuzat
neoficial un proiect de rezoluție în
problema dezbătută. Totodată, țările
nealiniate membre ale consiliului au
elaborat un proiect de rezoluție.
Dezbaterile Consiliului de Secu
ritate continuă.

Contacte diplomatice în problemele
Orientului Mijlociu
DAMASC — Președintele Siriei,
Hafez Al Assad, s-a întîlnit. cu
Yasser Arafat, președintele Comite
tului Executiv ăl Organizației pentru
Eliberarea Palestinei, sosit la Da
masc, in cadrul unui turneu între
prins într-o serie de state din re
giune.
Potrivit
agenției
France
Presse, care citează agenția S.A.N.A.,
în cursul convorbirilor au fost exa
minate ultimele aspecte ale situației
din Orientul Mijlociu.
Președintele Hafez Al Assad l-a
primit, de asemenea, pe trimisul spe
cial al președintelui S.U.A., Ronald
Reagan, țn Orientul Mijlociu, Philip
Habib, care se află în regiune pen
tru a patra oară în ultimele două
luni.
PARIS — Președintele Franței,

Franțois Mitterrand, l-a primit la
Palatul Elysee pe Husni Mubarak,
vicepreședinte al Egiptului, care
efectuează o vizită oficială la Paris,
informează agenția United Press
International. Au fost abordate pro
bleme bilaterale, precum și aspecte
ale relațiilor internaționale, cu prio
ritate evoluția situației din Orientul
Mijlociu.
MADRID. — Regele Juan Carlos al
Spaniei a avut convorbiri la Pala
tul Zarzuela cu regele Khalid al
Arabiei Saudite, care efectuează o vi
zită oficială de patru zile la Madrid,
relevă agenția E.F.E. Au fost exami
nate probleme bilaterale, precum și
aspecte ale relațiilor internaționale,
cu prioritate evoluția situației din
Orientul Mijlociu.

După primul tur al alegerilor parlamentare din Franța
„UN MARȘ PENTRU VIITOR",
împotriva înarmărilor nucleare

DECLARAȚIA P.C. FRANCEZ
PARIS 16 (Agerpres). — Biroul
Politic al Comitetului Central al
Partidului Comunist Francez a dat
publicității o declarație in care se
arată că, in cadrul primului tur de
scrutin al alegerilor
parlamentare,
desfășurat
duminică,
forțele
de
dreapta au suferit o nouă și grea

infrîngere și că, în prezent, se con
firmă o largă majoritate a forțelor
de stingă. în document se subliniază
că in fața comuniștilor francezi stă
sarcina participării active la cel
de-al doilea tur de scrutin de la 21
iunie, pentru asigurarea victoriei ma
jorității largi a forțelor de stingă.

de marți Craxi a reafirmat „sprijinul
imediat și constant" al P.S.I. față de
încercarea lui Spadolini de a reuși
in rezolvarea crizei guvernamentale,
în cazul in care eforturile sale vor
fi încununate de succes, Spadolini ar
putea să-și dea acordul definitiv
președintelui Italiei. Sandro Pertini,
vineri, pentru formarea guvernului,
urmînd ca lista cabinetului să o pre
zinte numai după alegerile adminis
trative de la 21 iunie — apreciază
observatorii politici din Roma.

inițiată în urmă cu trei ani de pre
mierul Pieter Botha, arătind că ea
nu are nimic comun cu interesele
vitale ale celor mulți, fiind o mane
vră menită să liniștească spiritele,
să stăvilească lupta pentru emanci
pare.
Pe acest fundal, observatorii poli
tici au remarcat, nu fără o anumită
surprindere, faptul că unele persona
lități din S.U.A. încearcă să reabili
teze apartheidul, prezentînd măsu
rile amintite ca o dovadă a dorinței
autorităților de la Pretoria de a re
nunța la aspectele cele mai înjosi
toare ale practicilor lor rasiste. Or,
așa cum au dovedit-o amplele mani
festări de protest organizate la sfirșitul lunii trecute și începutul celei
curente, asemenea aprecieri „bine
voitoare" sînt total lipsite de funda
ment, R.S.A. răminînd în continuare
o citadelă a rasismului, o țară unde
populația de culoare este exploatată
și persecutată fără milă. încercarea
de a prezenta apartheidul sub o fir
mă nouă, mai atrăgătoare, nu are alt
scop decit acela de a stăvili valul
de indignare provocat în întreaga
lume de practicile sale reprobabile
și de a obține sprijinul autorităților
de la Pretoria pentru noile planuri
ale S.U.A. în Africa australă. Este
semnificativ în acest sens că zilele
trecute s-a aflat in capitala R.S.A. o
delegație formată din William Clark,
subsecretar de stat american, și
Chester Croker, subsecretar de stat
adjunct, care a avut convorbiri cu
principalele
personalități
politice
sud-africane cu privire la problema
namibiană și la viitorul relațiilor
dintre cele două țări. „Statele Unite
— sublinia cu acest prilej agenția
France Presse — par hotărîte să reia
legăturile cu Africa de Sud, conside
rată de Washington ca avind o im
portanță economică și strategică de
prim plan".
Așa cum arată însă ultimele eve
nimente din R.S.A., populația majo
ritară respinge asemenea manevre și
își intensifică lupta pentru a pune
capăt apartheidului și oricăror for
me de discriminare rasială, care con
stituie o sfidare la adresa întregii
umanități.

Nicolae N. LUPU

Cu prilejul comemorării a cinci'ani
de la represiunile sîngeroase de la
Soweto, Congresul Național African
(A.N.C.) a dat publicității la Lusaka
o declarație in care condamnă regi
mul rasist de la Pretoria, subliniind că
nici o forță nu poate opri poporul
din Africa de Sud de a-și dobîndi li
bertatea. Congresul Național African
adresează un apel tuturor țărilor lu
mii de a acționa in vederea impune
rii unor sancțiuni împotriva regimu
lui minoritar rasist din R.S.A., pen
tru eliberarea deținuților politici.
Tot cu acest prilej, la 16 iunie, la
Soweto au fost organizate ample
demonstrații . împotriva continuării
politicii de discriminare rasială. Po
liția a intervenit cu brutalitate, făcind uz de bombe cu gaze lacri
mogene.

Tovarășul Todor Jivkov reales președinte
al Consiliului de Stat

BELGRAD 16 (Agerpres). — La
Belgrad au început marți lucrările
celui de-al III-lea Congres al parti
cipanților la
autoconducere
din
R.S.F.
Iugoslavia — informează
agenția Taniug. Raportul „Munca
asociată în lupta pentru autocondu
cere socialistă și pentru dezvoltarea
social-economică" a fost
prezentat
de Mika Spiliak, membru al Consi
liului Uniunii Sindicatelor din Iugo
slavia. președintele Comitetului pen
tru pregătirea congresului.
Participanții la congres au fost sa
lutați de Lazar Moisov, președintele
Prezidiului C.C. al Uniunii Comuniș
tilor din Iugoslavia.

Alegeri prezidențiale

in Filipine
MANILA 16 (Agerpres). — în Fi
lipine s-au desfășurat, marți, alegeri
prezidențiale. Potrivit surselor, ofi
ciale din Manila, participarea la urne
a fost de aproximativ 80 la sută din
totalul de 25,8 milioane de alegători.
Primele rezultate anunțate după
închiderea urnelor, reluate de agen
țiile Reuter și U.P.I., indică in frun
tea celor 13 candidați prezentați pe
listele electorale pe actualul șef al
statului, Ferdinand Marcos.
Rezultatele definitive vor fi anun
țate la sfirșitul săptăminii.

Schimb de prizonieri
între Irak și Iran
GENEVA 16 (Agerpres). — Comi
tetul Internațional al Crucii Roșii a
anunțat, la sediul său din Geneva,
că, pentru prima oară de la izbuc
nirea conflictului între Irak și Iran,
cele două țări au procedat, marți, la
un schimb de prizonieri de război.
Schimbul, care a privit prizonieri de
război grav răniți, a fost organizat
de Crucea Roșie, relevă agenția
Associated Press.

Raportul anual
al Băncii Reglementelor
Internationale

R.S.A. Apartheidul: schimbări
care nu modifică nimic
Cel mai mare oraș al Republicii
Sud-Africane, cu o populație de
aproximativ 1 500 000 locuitori, Johannesburgul, este cunoscut, totodată,
ca o citadelă a luptei populației ma
joritare
împotriva
apartheidului,
pentru drepturi și libertăți democra
tice. Pe străzile sale și îndeosebi
in cartierul Soweto au avut loc
în ultimii ani puternice acțiuni
de masă pentru abolirea odioase
lor practici ale discriminării ra
siale. De fiecare dată insă ase
menea acțiuni au fost reprimate
cu sălbăticie. în conștiința umanității
a rămas adine intipărită amintirea
masacrului de la Soweto, din 16 iu
nie 1976, cind forțele sud-africane
au deschis focul asupra unei demon
strații pașnice a populației locale,
ucigind circa 600 persoane și rănind
alte peste 1 000. Această zi este mar
cată de atunci ca zi internațională de
solidaritate cu lupta poporului din
Africa de Sud împotriva apartheidu
lui.
De cîtăva vreme, importantul cen
tru economic din nord este teatrul
unor noi confruntări, apreciate de
observatori ca avînd o deosebită
semnificație in evoluția situației po
litice din R.S.A. Pentru a protesta
împotriva „festivităților" prilejuite
de împlinirea la 31 mai a douăzeci
de ani de la crearea Republicii SudAfricane, la Johannesburg și în alte
localități ale țării au avut loc ample
acțiuni de condamnare a regimului
rasist și a metodelor sale inumane de
guvernare, care lipsesc de cele mai
elementare drepturi 22 milioane de
negri, indieni și metiși. Sub lozinci
ca „Libertate acum !“ și „Dorim o
republică a poporului !“, demon
stranții au cerut eradicarea politicii
de apartheid și crearea unor condiții
normale de viață pentru toți locui
torii. indiferent de culoarea pielii.
Ca de obicei, poliția a ripostat, operînd numeroase arestări. Ea a declan
șat, in același timp, o vastă operați
une de „curățire" in zonele cele mai
agitate. La 5 iunie, sutș de militari
și polițiști, înarmați cu arme auto
mate, bastoane de cauciuc și bice, au
percheziționat sistematic sute de case
din cartierele metise din sud-vestul
orașului Johannesburg în căutarea
participanților la demonstrațiile din
zilele precedente.
Recentele evenimente de la Johan
nesburg au atras încă o dată atenția
asupra situației dramatice a popu
lației majoritare din R.S.A.. arătind
că, în ciuda represiunilor și terorii,
aceasta este hotărîtă să-și amplifice
tot mai mult lupta pentru drepturi
și o viață mai bună. „Situația ac
tuală din Africa de Sud se caracte
rizează prin intensificarea confrun
tării dintre popor și clasele domi
nante" — se apreciază intr-o rezolu
ție a Biroului Politic al Partidului
Comunist Sud-African. Potrivit unui
raport al Biroului Internațional al
Muncii, anul trecut în R.S.A. au avut
loc peste 200 de greve — mai mult
decit dublu față de 1979. Populația
majoritară respinge, de asemenea,
așa-zisa „reformă" a apartheidului

LUCRĂRILE ADUNĂRII POPULARE A R. P. BULGARIA

Escalada inflației
în țările occidentale

Consultări pentru formarea unui nou guvern italian
ROMA 16 (Agerpres). — Premierul
desemnat al Italiei, Giovanni Spadolini. secretar general al Partidului
Republican, a avut, marți, o întreve
dere cu secretarul general al Parti
dului Socialist Italian, Bettino Craxi,
in cadrul negocierilor sale in vededea constituirii" rloii echipe guverna
mentale.
Potrivit unor surse din capitala
Italiei, citate de agențiile internațio
nale de presă, in cursul întrevederii

CONGRESUL
PARTICIPANTILOR
LA AUTOCONDUCERE
DIN R.S.F. IUGOSLAVIA
BELGRAD:

Noi manifestații de masă se adaugă aproape zilnic amplului tablou
al acțiunilor populației britanice împotriva amplasăm noilor tipuri de
rachete nucleare americane pe teritoriul țării, pentru încetarea cursei
aberante a înarmărilor. Un „marș pentru viitor" (fotografia alăturată)
a fost organizat de „Campania pentru dezarmare nucleară". Desfășurat,
timp de două zile, de la Farlane, unde se află o bază de rachete Po
laris, pînă la Glasgow, marșul s-a încheiat printr-o mare demonstrație
populară, la care au participat circa 20 000 perșoane. „Nu vom accepta
cu nici un preț prezența în regiunea noastră g rachetelor Trident" a declarat la miting deputatul Robin Cook

BASEL 16 (Agerpres). — La Basel,
în Elveția, a fost publicat raportul
anual al Băncii Reglementelor In
ternaționale. care relevă că statele
industrializate occidentale sînt con
fruntate cu „probleme de o gravitate
crescîndă", în special în trei domenii
— șomaj, piețele monetare și inves
tiții. Subliniind că „lumea occiden
tala a plătit deja un preț malt
pentru faptul că a tolerat prea mult
o rată inaltă a inflației", raportul
critică modalitățile actuale de com
batere a inflației, în special tehni
cile americane de control financiar.
Raportul cere țărilor occidentale
industrializate să . abordeze printr-o
gamă mai largă de măsuri comba
terea inflației, să atenueze defici
tele comerciale și ale balanțelor de
plăți, să încurajeze investițiile, flu
xul internațional de capitaluri și să
se abțină de a recurge la practici de
natură să afecteze raporturile eco
nomice externe.
Banca Reglementelor Internațio
nale, cu sediul la Basel, este un or
ganism interguvernamental. care își
propune să promoveze cooperarea
intre băncile centrale, în scopul fa
cilitării operațiunilor financiare in
ternaționale.

SOFIA 16 (Agerpres). — în prima
ședință a Adunării Populare a celei
de-a
opta
legislaturi,
tovarășul
Todor Jivkov, secretar general al
C.C. al P.C. Bulgar, a fost reales in
funcția de președinte al Consiliului
de Stat al R.P. Bulgaria. Ca pre
ședinte al Adunării Populare a fost
ales Stanko Todorov.

Adunarea Populară l-a ales pe
Grișa Filipov in funcția de președin
te al Consiliului de Miniștri și i-a
încredințat sarcina de a prezenta
lista noului guvern.
în aceeași zi au fost aleși vicepre
ședinții Adunării și Consiliului de
Stat și au fost formate comisiile
Adunării.

Program în domeniul comunicațiilor
în țările în curs de dezvoltare
PARIS 16 (Agerpres). — La sediul
U.N.E.S.C.O. din Paris se desfășoară,
incepînd de luni, lucrările unei reu
niuni internaționale în cadrul căreia
urmează să se stabilească „un pro
gram de măsuri practice cu caracter
operațional menite să contribuie la
întărirea capacităților țărilor în curs
de dezvoltare în domeniul comunica
țiilor". Acest obiectiv, incorporat în

„Programul internațional pentru dez
voltarea comunicațiilor", a fost stabi
lit în octombrie 1980 la Conferința
generală a U.N.E.S.C.O. de la Bel
grad. Unul din punctele de pe agen
da reuniunii de la Paris îl constituie
desemnarea directorului acestui pro
gram, post la care candidează repre
zentanții Norvegiei și Franței.

AGENDĂ ENERGETICĂ
în pregătirea Conferinței O.N.U. de la Nairc^i
• NAȚIUNILE UNITE. — Organi
zația Națiunilor Unite se pregătește
să examineze modalitățile de utiliza
re a energiei solare, eoliene și ma
rine, pentru a contribui la soluțio
narea problemei asigurării necesaru
lui crescînd de energie. Se așteaptă
ca la Conferința O.N.U. de la Nai
robi, din 10—21 august, consacrată
unor surse noi și regenerabile de energie, să participe peste 150 de mi
niștri și alte înalte oficialități. Este
pentru prima dată cind problema energiei va fi discutată de membrii
O.N.U., în totalitatea lor, a declarat
Enrique Iglesias, secretar general al
conferinței. Conferința de la Nairobi
își va concentra dezbaterile asupra
surselor care în prezent furnizează

numai 15 la sută din necesit
e de
energie, afirmă Enrique Iglesi. sur
se care in anul 2 000 ar putea a peri
25 la sută din consumul de energie.
Gama acestor surse este largă ș.i "a
cuprinde energia solară, eoliană, n >•
rină, biomasa etc.
Se estimează că in prezent petrolul
satisface aproximativ 50 la sută din
necesitățile mondiale de energie, dar
se așteaptă ca la începutul secolului
următor ponderea lui să scadă la 25
la sută. „Petrolul este prea valoros
pentru a fi ars, deoarece poate avea
utilizări mai importante. Nu se pune
numai problema epuizării acestei
surse, ci a mai bunei ei folosiri", a
declarat Enrique Iglesias.

PARIS : Reuniunea ministerială a Agenției
Internaționale pentru Energie
• PARIS. — în capitala Franței
s-a încheiat reuniunea la nivel mi
nisterial a Agenției Internaționale
pentru Energie, care a examinat mă
suri considerate necesare pentru, pro
tejarea țărilor membre față de o
eventuală nouă criză a energiei. Co
municatul publicat relevă, între alte
le, că economiile statelor membre de
pind incă in foarte mare măsură de
petrol și, in consecință, sînt Supuse
oricăror schimbări intervenite pe
piața internațională a acestui produs.
Documentul face cunoscut că pe an
samblul A.I.E., care grupează prin
cipalele state occidentale industriali-

zate, cu excepția Franței, consumul
de petrol s-a redus de la 38,3 milioane
barili pe zi în 1979 la 35,4 milioane
barili în 1980, pentru acest an estimindu-se un nivel de 34,2 milioane
barili. Această diminuare este atri
buită in principal atît efectelor rece
siunii economice, cit și unor acțiuni
de economisire a resurselor.
în context, se subliniază importan
ța măsurilor de diversificare a apro
vizionării cu energie, printr-o mai
mare utilizare a surselor energetice
alternative, în special a energiei nu
cleare și a cărbunelui.

★

★

• BRUXELLES. — Guvernul de
la Bruxelles a hotărit interzicerea
iluminatului public pe autostrăzile
belgiene în timpul nopții. Această
măsură a fost adoptată în vederea
economisirii de energie. Se estimea
ză că vor fi obținute, astfel, economii
anuale de 134 milioane franci bel
gieni.

piui că reducerea coeficientului aero
dinamic Cu 10 lă sută atrage și d A¥conomte de tămbuitibil de 4 lâ stifă,
constructorii au găsit un „profil" op
tim acestui automobil. O instalație electronică dozează cantitatea de ben
zină și optimizează momentul aprin
derii.

• BONN. — Firma „Daimler-Benz“
a construit un autovehicul cu un
consum minim record de benzină —
un litru la 1 000 km. Este vorba des
pre un automobil experimental, cu
trei roți asemănătoare cu ale mași
nilor de cursă, înzestrat cu un mo
tor cu un cilindru. O caracteristică a
acestui autovehicul este forma lui
aerodinamică. Bazîndu-se pe princi-

• LAGOS. — Guvernul federal al
Nigeriei a anunțat că va interzice,
începînd din 1984, cortipaniilor străi
ne care acționează în industria pe
trolieră a țării să ardă gazele de
sondă fără utilitate economică,
prezent, aceste companii ard 10 rr
lioane mc de gaze naturale anual, r«
fuzînd să acorde ajutor Nigeriei pen
tru construirea de instalații de cap
tare și de uzine de lichefiere a lor.

VACANȚELE INCONȘTIENȚEI

GEIUTIILE DE PRESA

ACORD COMERCIAL SOVIETOCHINEZ. La 16 iunie, la Moscova
a fost semnat acordul interguver
namental sovieto-chinez privind
schimburile de mărfuri și plățile
intre U.R.S.S. și R. P. Chineză pe
anul 1981, anunță agențiile T.A.S.S.
și China Nouă.

VIZITA SECRETARULUI DE
STAT AL S.U.A. LA BEIJING.
Deng Xiaoping, vicepreședinte al
C.C. al P.C. Chinez, l-a primit marți
pe Alexander Haig, secretarul de
stat al S.U.A., aflat în vizită la Bei
jing. După cum relatează agenția
China Nouă, în cursul convorbirii
au fost discutate pe larg aspecte ale
relațiilor bilăterale, precum și pro
bleme internaționale de interes co
mun.

I

DEMONSTRAȚIE ANTINAZISTA. Comitetul antifascist local din
orașul austriac Grosspetersdorf, din
Burgenland, a organizat la sfirșitul
săptămînii trecute o demonstrație
de protest împotriva unei adunări
neonaziste desfășurate în piața cen
trală din localitate. După cum re
levă agenția A.P.A., cuvîntarea pre
ședintelui Partidului Național-Democrat, neonazist, Norbert Burger,
a fost întreruptă în repetate rînduri
de demonstranții antifasciști care
cereau interzicerea P.N.D. De
monstranții scandau : „Naziștii —
afară din Austria" și „Burgenlandul
nu este landul lui Burger".
INUNDAȚIILE DIN MEXIC. Nu
mărul persoanelor rămase fără
adăpost în urma inundațiilor din ul
timele zile din regiunea Guerrero
(Mexic) depășește 10 000, trans
mite agenția E.F.E. Guvernul local,
sprijinit de unități ale forțelor ar
mate mexicane, a luat măsuri pen
tru ajutorarea sinistraților și preîntimpinarea declanșării unor noi re
vărsări ale apelor.

PRIMIRE
BERLIN. Erich
Honecker, secretar general al C.C.
al P.S.U.G., președintele Consiliu
lui de Stat al R. D. Germane, l-a
primit, la Berlin, pe ministrul de
externe al Republicii Nicaragua,
Miguel D’Escoto Brockmann, care
întreprinde o vizită oficială in
R.D.G.

DECLARAȚIILE PREMIERULUI
CANADIAN. într-un discurs rostit
în cadrul dezbaterilor de politică
externă din parlamentul canadian,
premierul Pierre Elliott Trudeau a
arătat, intre altele, că statele in
dustrializate trebuie să-și asume
răspunderi sporite pe linia asisten
tei către țările in curs de dezvol
tare, în vederea diminuării decala
jelor economice. El a apreciat că
această problemă trebuie să-și gă
sească o reflectare corespunzătoa
re în lucrările viitoarei reuniuni
la nivel înalt a principalelor state
industrializate occidentale, care va
avea loc la Ottawa în zilele de 20
și 21 iulie a.c.
ACORD
AMERICANO-PAKISTANEZ. La Islamabad a fost dat
publicității comunicatul comun în
urma convorbirilor pe care James
Buckley, adjunct al secretarului de
stat al S.U.A., le-a avut cu minis
trul pakistanez de externe, Agha
Shahi, și cu alte oficialități ale țăriigazdă. Documentul menționează că
între cele două părți a fost încheiat
un acord potrivit căruia, după cum
arată agențiile A.P. și France

Presse, Statele Unite vor acorda
Pakistanului credite pentru achizi
ționarea de armament american și
ajutoare economice în valoare totală
de 3 miliarde dolari. Se precizea
ză că durata acordului este de 6 ani.
O DELEGAȚIE A R.P.D. CO
REENE LA CONAKRY. La Co
nakry s-au desfășurat convorbiri în
tre delegațiile de partid și guverna
mentale ale Guineei și R.P.D. Co
reene — relatează agenția A.C.T.C. ■
Din partea guineeză la convorbiri au
participat președintele țării, Ahmed
Sekou Țoure, și primul ministru,
Lansana Beavogui. Delegația co
reeană este condusă de Pak Sen
Cer, membru al Biroului Politic al
C.C. al Partidului Muncii din Co
reea, vicepreședinte al R.P.D.C. în
cursul convorbirilor s-a efectuat un
schimb de păreri asupra aspectelor
referitoare la dezvoltarea și conso
lidarea relațiilor prietenești de
cooperare dintre cele- două țări.
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VALUL DE CĂLDURĂ ce a cu
prins Peninsula Iberică de mai
multe zile a provocat importante
pagube in Spania. Au fost înregis
trate numeroase incendii de pădure, îndeosebi în regiunile din
jurul Barcelonei și’ Valenciei. Potrivit surselor oficiale, căldura
neobișnuită (în sudul țării, tempe
raturile au urcat pină la 43 de
grade Celsius) a afectat serios și
culturile de cereale. Astfel, se esti
mează că 50 la sută din recoltă este
amenințată.

Înconjurat cu gar
duri înalte de sîrmă
ghimpată, străjuit de
turnuri dă observație,
pe ale căror platforme
se află instalate mitra
liere in poziție de tra
gere, păzit de santine
le SS înarmate pînă-n
dinți și măturat în
permanență, în timpul
nopții, de fasciculele
puternice ale reflec
toarelor, lagărul de
prizonieri pare a ex
clude orice posibilitate
de evadare. Și totuși,
un grup de temerari,
dispuși să înfrunte ori
ce risc, hotărăsc să în
cerce imposibilul, să-și
recîștige libertatea. Tirindu-se pe burtă, fo
losind un clește im
provizat pentru a tăia
sîrma ghimpată, cu
veșmintele sfișiate, cu
fața
însingerată și
mînjită de noroi, reu
șesc să iasă din in
cinta lagărului. Dar
paznicii prind de ves
te, sirenele încep să
urle, întunericul este
străpuns de săgețile
incandescente ale ra
chetelor de semnaliza
re. O parte din eva
dați sînt prinși ime
diat; ceilalți după două
ore, într-un ' șopron
unde-și găsiseră refu

giul. Legați de mîini
și de picioare, prizo
nierii respectivi sînt
aruncați pe pămîntul
gol, în timp ce coman
dantul lagărului ii amenință cu moartea...
...Un episod din cel
de-al doilea
război
mondial? Evocarea amintirilor
dramatice
ale unor supraviețui
tori? O secvență dintr-un film antinazist?
Nicidecum: este vorba
de fapte reale petrecu
te recent în localitatea
Weyhill, din Marea
Britanie, unde un te
ren de instrucție pen
tru parașutiști a fost
transformat în... lagăr
nazist de prizonieri,
ldeea aparține unui
întreprinzător, un oa
recare Bob Acraman,
care s-a gîndit că ar
putea fi foarte rentabil
să ofere amatorilor de
„senzații tari“ (cu con
diția ca portofelul acestora să fie bine
burdușit) posibilitatea
de a „retrăi" atmosfe
ra unui lagăr nazist.
„Petreceți-vă o va
canță de neuitat", în
deamnă Acraman, care,
îmbrăcat în uniformă
de ofițer SS, cum se
vede în imagine, își
întîmpină
„oaspeții"

încă de la poarta „la
gărului" păzit cu străș
nicie de gărzi înar
mate...
Inconștiență sau ci
nism?
Minimalizare
sau ignorare brutală a
suferințelor de nedescris prin care au tre
cut în lagărele — au
tentice! — ale hitleriștilor milioane de oa
meni? Spirit mercan
til, prin cultivarea sen
zaționalului celui mai
abject ? Cu siguran
ță, toate acestea oferă, in parte, o expli
cație a „inițiativei" lui
Acraman. Numai in
parte, pentru că, in
același timp, nu se
poate să nu se țină
seama, în condițiile
recrudescenței vizibi
le a activităților fas
ciste, de atitudinea
de binevoitoare îngă
duință
manifestată
in multe țări occiden
tale jață de tendințe
le de „înfrumusețare"
și minimalizare a rea
lităților unui trecut
unde lagărele de con
centrare,
execuțiile,
camerele de gazare și
crematoriile nu erau
subiecte de divertis
ment pentru turiști
plini de spleen și bani.
(R. Căplescu).

„REZOLUȚIA DE LA BUENOS AIRES”, in capithla Argentinei au luat
sfîrșit lucrările celei de-a Xll-a Reuniuni a Consiliului interamerican pen
tru educație, știință și cultură, la care au participat reprezentanți ai ță
rilor membre ale Organizației Statelor Americane. Concluziile dezbate
rilor au fost reunite într-un document intitulat „Rezoluția de la Buenos
Aires" ce cuprinde o serie de recomandări privind intensificarea coope
rării regionale în domeniile educației, științei și culturii, pentru eradi
carea analfabetismului, dezvoltarea social-economică a țărilor din re
giune, ridicarea gradului de cultură și civilizație ale popoarelor lor.
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