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• In pregătirea Congresu
lui al li-lea al consiliilor - 
oamenilor muncii: îmbună
tățiri posibile și necesare 
pentru gospodărirea efi
cientă a mijloacelor teh
nice • Știința, pasiunea șl 
hărnicia - temeiuri ale 
unor rezultate remarcabi
le • Rubricile noastre: 
Cum sînt soluționate scri
sorile oamenilor muncii? ; 
Note de lectură ; 
teatral ; Faptul 
Carnet cotidian ;

De pretutindeni ;

Carnet 
divers s 
Sport î 
Note

Ca rezultate pozitive, tare creează noi premise favorabile extinderii colaborării româno-somaleze

SA ÎNCHEIAT VIZITA OFICIALA de prietenie a președintelui 
REPUBLICII DEMOCRATICE SOMALIA, MOHAMED SIAD BARRE

♦ strînse de pe cîmp
grabnic depozitate

neîntrerupt numai de către formații 
complexe constituite din combineri, 
tractoriști, mecanici, șoferi, coopera
tori, care vor fi dotatl cu mașinile și 
utilajele necesare. Aceasta Impune 
din partea organizațiilor de partid o 
echilibrată și judicioasă repartizare a 
forțelor In așa fel Incit tn toate veri
gile importante să fie repartizat! 
membrii organelor de partid, comu
niști cu experiență politică și orga
nizatorică, incredintindu-le tn același 
timp sarcini precise pe cimp, la 
transportul șl depozitarea recoltei, 
acolo unde este nevoie.

Condițiile de desfășurare a seceri
șului nu sînt aceleași peste tot, ele 
diferă de la o zonă la alta, se schim
bă de la o zi la alta, determinîhd si
tuații neprevăzute. Tocmai de aceea, 
flexibilitatea muncii de partid, 
terea de adaptare

De citeva zile a Început aeceri- 
șul, perioadă importantă In ciclul 
producției agricole. în afară de se
cerișul propriu-zis al cerealelor pă- 
loase, campania de vară include de 
asemenea transportul produselor și 
înmagazinarea lor, strîngerea și con
servarea paielor — un furaj necesar 
pentru toate fermele de creștere a 
animalelor, efectuarea imediată de 
arături pe terenurile eliberate și ln- 
sămînțarea lor cu legume, porumb 
pentru boabe și plante furajere. Așa 
cum a stabilit secretarul general al 
partidului, tovarășul Nicolae
Ceaușescu, toată recolta trebuie
Btrinsă și pusă la adăpost în cel mai 
scurt timp posibil : orzul — în 4 zile, 
griul in 8—10 zile de la declanșarea 
lucrărilor spre a nu se pierde nimic 
din aurul holdelor acestei veri. Iată 
deci un volum mare de muncă ce se 
cere executat într-un timp relativ 
scurt ; iată deci 
de ce este nece- " 
sar ca recoltatul , ..
orzului șl griului nhlPPT VPsă se declanșeze UUIVULIIU
peste tot la tlm- ,a. S’“SmS Pe agend 
iShr'HS a organizați 
strîngerea recol- j i(
tei de păioase, Qg |ș
legume, fructe, 
furaje și efectua- . ............................
rea lucrărilor de 
Întreținere a culturilor prăsitoa
re, transportul și depozitarea recol
tei, lnterzicîndu-se cu desăvîrșire de
pozitarea produselor în cîmp, sub 
cerul liber, prevenindu-se risipa și 
pierderile sub orice formă.

Agricultura noastră socialistă dis
pune de o puternică bază tehnico- 
materială, de Însemnate surse de for
ță de muncă reprezentate printr-o 
țărănime cu o bogată tradiție în pro
ducția agricolă și printr-un puternic- 
detașament de specialiști cu expe
riență, precum și de un cadru organi
zatoric adecvat, tot atîtea condiții 
care dau garanția desfășurării cu 
succes a campaniei de recoltare. în- 
mănuncherea acestor factori într-un 
singur șuvoi constituie pentru orga
nizațiile de partid de la sate obiec
tivul principal al activității lor or
ganizatorice și politico-educative în 

' momentul de față. O necesitate de
altfel pusă cu pregnanță în evidență 
de secretarul general al partidului la 
Consfătuirea de lucru de Ia C.C. al 
P.C.R. cu primii secretari, secretarii 
cu problemele economice și secreta
rii cu problemele agrare ai comitete
lor județene de partid. în acest con
text se impun un șir de măsuri care 
să deschidă cîmp larg acțiunilor or
ganizațiilor de partid, menite să de
termine organizarea exemplară a 
campaniei de recoltare, crearea unui 
climat de ordine și disciplină, creș
terea spiritului de răspundere al fie
cărui mecanizator, membru coopera
tor, specialist, al fiecărui lucrător 
agricol.

Comitetele comunale de partid, bi
rourile organizațiilor de bază au da
toria să stabilească concret ce trebuie 
să se facă într-o fermă vegetală sau 
alta, lntr-o formație de lucru sau alta, 
tn sectoarele de mecanizare, la ba
zele de recepție pentru a interveni 
apoi prompt, cu eficiență în toate 
momentele campaniei agricole. în 
acest an, recoltarea cerealelor păioa
se, transportul imediat al producției 
la locul de depozitare, eliberarea te
renului de paie, efectuarea arăturilor 
și semănatul se vor executa tn flux

i. 
pu- 

a acesteia la situa
ții deosebite sînt 
cerințe de care 
trebuie să se țină 
seama chiar din 
momentul declan
șării secerișului. 
Aceasta cere or
ganizațiilor de 
partid adoptarea 
unui stil de mun
că dinamic, care 
să permită regru
parea rapidă a 
forțelor. Dacă Îm
prejurările o cer, 
de pildă, să se 

poată trece grabnic la mobiliza
rea cooperatorilor și locuitorilor 
satelor la strîngerea griului cu coa
sa și cu secera unde acesta a fost 
culcat la pămînt. De aici, necesitatea 
ca organele și organizațiile de partid, 
consiliile populare să asigure pesta 
tot mobilizarea generală a forțelor 
existente în sate, inclusiv personalul 
tehnico-administrativ al unităților e- 
conomico-sociale, inclusiv elevii șl 
studenții aflați în vacantă, pentru ca 
atît recoltarea, cît și celelalte lucrări 
ale campaniei de vară să fie exe
cutate la timp șl de cea mai bună 
calitate ; de aici, necesitatea ca or
ganizațiile de partid să-și mute 
centrul activității lor, sediul muncii 
lor, în lanurile unităților agricole, 
pentru a fi în orice moment pregă
tite să intervină la fața locului atunci 
cînd apar dificultăți.

Recoltarea poate fi considerată în
cheiată doar atunci cînd întreaga pro
ducție a fost strînsă și transportată 
în silozuri și hambare, cînd întreaga 
cantitate de paie a fost adunată și 
depozitată. Se înțelege, aceasta pre
supune să se lucreze din zori și pînă 
noaptea, să se folosească la capaci
tatea maximă toate mașinile din do
tare, să se asigure în mod con
stant realizarea vitezei zilnice 
de recoltare. în această privință, 
organizațiile de partid au îndatorirea 
Bă efectueze un control permanent, zi 
cu zi, ceas cu ceas, pe cîmp, în așa 
fel lncît să nu se piardă timpul, pen
tru a nu se risipi nici un bob din 
pîinea poporului, de a veghea la ex
ploatarea rațională și economică a 
mijloacelor de transport, Ia asigu
rarea spatiilor de depozitare.

Pentru mobilizarea tuturor forțelor 
satelor este necesar ca toți cei care 
poartă o răspundere, ca toți cei care 
dețin calitatea de membru de partid, 
reprezentînd ei înșiși un exemplu de 
hărnicie și dăruire, să aibă un con
tact nemijlocit, viu și neîntrerupt cu 
oamenii, să explice cu convingere, 
prin fapta lor exemplară. înalta înda
torire patriotică a tuturor oamenilor

fi

Ceremonia semnării documentelor româno-somaleze
Tovarășul Nicolae Ceaușeecu, se

cretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, și general-maior 
Mohamed Siad Barre, secretar gene
ral al Partidului Socialist Revoluțio
nar Somalez, președintele Republicii 
Democratice Somalia, au semnat, joi, 
18 iunie, în cadrul unei ceremonii 
care a avut loc la Palatul Consiliului 
de Stat, Declarația comună privind 
întărirea prieteniei și dezvoltarea în 
co^ifiuare a colaborării dintre Re
publica Socialistă România șl Repu
blica Democratică Somalia.

După semnare, cel doi șefi da atat 
și-au strâns mîinile cu căldură.

în prezența celor doi președinți a 
fost semnat de către Emllian Do- 
brescu, membru supleant al Comite
tului Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R., viceprlm-ministru al guver
nului, președintele Comitetului dq 
Stat al Planificării, și Ahmed Habib 
Ahmed, membru al C.C. al Partidu
lui Socialist Revoluționar Somalez, 
ministrul planificării naționale. Pro
gramul de dezvoltare pe termen lung 
a cooperării economice și tehnice și 
a schimburilor comerciale Intre Gu
vernul Republicii Socialiste România 
și Guvernul Republicii Democratice 
Somalia.

La ceremonie au luat parte tova
rășii Iile Verdeț, Iosif Banc, Virgil 
Cazacu, Ion Dincă, Jânos Fazekas, 
Ludovic Fazekas, Petre Lupu, Paul 
Niculescu, Gheorghe Oprea, Gheor- 
ghe Pană, Gheorghe Radulescu, Le- 
onte Răutu, Ștefan Voitec, Emllian 
Dobrescu. Nicolae Giosan, Ion Ioni- 
ță, Constantin Olteanu, Cornel Ones- 
cu, Marin Rădoi, Ion Ursu, Richard 
Winter, Angelo Miculescu, alte per
soane oficiale.

Au participat, de asemenea, Abdu
rahman Jama Barre, Ahmed Habib 
Ahmed, Mohamed All Nur, Khalif 
Galedh, Ahmed Ashkir Bolan, Yusuf

AII Osman, Warsame Abdullahi All, 
Mohamed Omar Osman, celelalte 
persoane oficiale care l-au însoțit pe 
șeful statului somalez In vizita sa în 
țara noastră.

în Încheierea solemnității, pre
ședinții Nicolae Ceaușescu și Moha
med Siad Barre au ciocnit 
șampanie pentru continua 
și amplificare a prieteniei 
rării româno-somaleze, tn
spre binele ambelor țări ți popoare, 
al cauzei generale a păcii, înțelege
rii, destinderii șl conlucrării între 
toate popoarele lumii.

o cupă de 
dezvoltare 
51 colabo- 
folosul $1

Plecarea din Capitală
Joi, 18 iunie, a luat sflrșit vizita 

oficjajă de prietenie întreprinsă în 
ța, i<noastră, la Invitația tovarășului 
Ni&i,. ne Ceaușescu, secretar general 
al Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, de general-maior Mohamed Siad 
Barre, secretar general al Partidu
lui Socialist Revoluționar Somalez, 
președintele Republicii Democratice 
Somalia.

Dialogul la nivel înalt româno-so
malez a reprezentat un moment deo
sebit în cronica relațiilor de priete
nie și colaborare dintre România și 
Somalia, aducînd o contribuție da 
mare însemnătate la dezvoltarea 
viitoare a conlucrării dintre țările 
noastre, precum și pe plan interna
tional, în folosul ambelor noastre po
poare, al cauzei generale a păcii, coo
perării și înțelegerii in întreaga 
lume.

Ceremonia plecării șefului statului 
somalez a avut loc pe aeroportul 
Otopeni, unde erau arborate drape
le de stat ale României și Somaliei. 
Pe frontispiciul aerogării se a- 
flau portretele tovarășului Nicolae 
Ceaușescu și generalului-maior Mo
hamed Siad Barre. Pe mari panoșrta 
erau înscrise urările : „Să se dez-, 
volte continuu relațiile de prietenia 
și conlucrare dintre Republica Socia
listă România și Republica Democra
tică Somalia, în interesul reciproc al 
celor două popoare, al cauzei păcii 
șl colaborării internaționale 1“ „Tră
iască prietenia șl colaborarea între 
toate popoarele lumii 1“

Secretarul general al Partidului 
Comunist Român, președintele Repu
blicii Socialiste România, și secreta-

rul general al Partidului Socialist 
gevolutionar Somalez, președintele 

eptfbllcii Democratice Somalia, au 
sosit împreună la aeroport.

O garflș militară a prezentat ono
rul. Au fbst intonate imnurile de stat 
ale Somaliei și . României, în timp 
ce erau trase 21 de salve de artilerie. 
Cel doi șefi de stat au salutat drape
lul de stat al României, după care 
au trecut în revistă garda de onoare.

înaltul oaspete și-a luat apoi ră
mas bun de la persoanele oficiale 
române aflate la aeroport. Erau pre- 
zenți tovarășii Ilie Verdeț, Gheorghe 
Radulescu, Gheorghe Pană, Petre 
Lupu, Nicolae Giosan, Constantin 
Olteanu, Marin Rădoi, precum ți 
membri ai guvernului, generali.

Numeroși oameni al muncii bucu- 
reștenl, aflați pe aeroport, precum șl 
tineri somalezi care studiază în 
România i-au ovaționat îndelung pe 
cel doi conducători de partid și de. 
stat, aclamînd pentru prietenia ro- 
mâno-somaleză, exprimîndu-și satis
facția față de rezultatele fructuoase 
ale dialogului la nivel înalt româno- 
somalez.

La scara avionului, un grup de pio
nieri au oferit buchete de flori celor 
doi conducători de partid și de stat.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu și-a 
luat rămas bun de la generalul-maior 
Mohamed Siad Barre, de la persoa
nele oficiale somaleze. Cei doi con
ducători de partid și de stat ți-au 
strins cu căldură mîinile, »-au îm
brățișat.

La ora 12, aeronava prezidențială 
somaleză a decolat, în aplauzele asis
tenței de pe aeroport.

(Agerpres)
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AU ÎNDEPLINIT planul semestrial

20 de întreprinderi din județul Hunedoara
Acordînd o deosebi

tă atenție perfecționă
rii organizării muncii, 
folosirii mal bune a 
timpului de lucru și a 
utilajelor, creșterii 
productivității muncii, 
20 de unități economi
ce din județul Hune
doara, printre care în
treprinderea „Electro-

centrale“-Deva. între
prinderea minieră Hu
nedoara, Fabrica de 
produse refractare 
Baru, întreprinderea 
„Marmura" — Simeria, 
raportează îndeplini
rea planului semes
trial la producția- 
marfă. Pînă la sfîrșitul

lunii se vor livra su
plimentar importante 
cantități de produse 
solicitate de economia 
națională : energie e- 
lectriea, minereuri de 
fier, produse 
re, materiale 
struct ii «tc.
Cerbu).

refracta- 
de con- 

(Sabln

Combinatul chimic Rîmnicu Vîlcea
Colectivele de oa

meni ai muncii din 
cadrul Combinatului 
chimic Rîmnicu Vîlcea 
și-au realizat sarcinile 
de plan ce le-au re
venit pe primul se
mestru al anului 
producțla-marfă 
producția netă. De a-

la 
Si

semenea, producția fi
zică înregistrează și 
ea importante depășiri 
la sortimentele de 
bază cu desfacere a- 
sigurată atît pe piața 
internă, cit și la ex
port. în cinstea celui 
de-al doilea Congres 
al consiliilor oameni-

chim Iști!lor muncii, 
vilceni s-au angajat să 
sporească volumul de
pășirilor la productla- 
marfă și producția 
netă cu 105 milioane 
lei șl, respectiv, cu 60 
milioane lei. (Ion 
Stanciu).

Comunicatul 
româno-somalez

DECLARAȚIE COMUNĂ
v«privind întărirea prieteniei și dezvoltarea in continuare a colaborării

dintre Republica Socialistă România și Republica Democratică Somalia
Președintele Republicii Socialiste România *1 

președintele Republicii Democratice Somalia,
Avînd în vedere convorbirile. înțelegerile con

venite și hotăririle adoptate cu prilejul intilni- 
rii lor la București in perioada 16—18 Iunie 1981,

Exprimind satisfacția fată de întărirea rapor
turilor de prietenie și colaborare dintre cele două 
țări și popoare, întemeiate pe stimă, încredere 
șl înțelegere reciprocă, și botărite să dezvolte și 
mai mult aceste raporturi,

Bazindu-se pe legăturile de solidaritate mili
tantă dintre Partidul Comunist Român șl Parti
dul Socialist Revoluționar Somalez, dintre po
poarele Republicii Socialiste România și Repu
blicii Democratice Somalia,

Ferm convinși că intensificarea șl adinclrea 
Cooperării politice, economice, tehnico-știintifice 
și culturale dintre România și Somalia cores
pund aspirațiilor de progres și prosperitate ale 
celor două popoare și contribuie, totodată, ta 
întărirea solidarității șl unității de acțiune a 
tuturor forțelor progresiste, a tuturor popoare
lor in lupta lor comună pentru pace, indepen
dentă națională și înțelegere internațională.

Hotăriti să contribuie activ, în actuala situa

ție Internațională deosebit de complexă, Ia pro
movarea politicii de destindere, colaborare, in
dependentă națională și pace, la solutionarea în 
interesul popoarelor a problemelor care con
fruntă omenirea, la înfăptuirea dezarmării ge
nerale, și in primul rind a dezarmării nuclea
re, Ia eliminarea subdezvoltării și instaurarea 
unei noi ordini economice Internationale, la lupta 
împotriva imperialismului, colonialismului și 
neocalonialismuiui, a politicii de apartheid și 
discriminare rasială, la reglementarea exclusiv 
pe cale pașnică, prin tratative, a tuturor dife
rendelor dintre state.

Subliniind importanta unul rol mai activ pe 
care trebuie să-l joace țările mici și mijlocii, 
țările in curs de dezvoltare, țările nealiniate, 
toate statele, in solutionarea problemelor inter
naționale,

Reafirmind atașamentul lor fată de obiecti
vele și principiile Cartei Națiunilor Unite, pre
cum și hotărirea de a contribui la întărirea ro
lului și autorității acesteia în soluționarea pro
blemelor internaționale și promovarea colabo
rării dintre toate națiunile lumii,

In scopul întăririi prieteniei și dezvoltării în

continuare a colaborării dintre Republica So
cialistă România și Republica Democratică So
malia, declară în mod solemn cele ce urmează :

i
Secretarul general al Partidului Comunist Ro

mân, președintele Republicii Socialiste România, 
și secretarul general al Partidului Socialist Re
voluționar Somalez, președintele Republicii De
mocratice Somalia, examinînd pe larg stadiul 
actual al relațiilor bilaterale și modul in care 
se transpun in practică acordurile și înțelege
rile încheiate anterior, exprimă satisfacția lor 
fată de evoluția favorabilă a cooperării dintre 
cele două țări în domeniile politic, economie, 
social și cultural.

Apreciază că un rol Important tn promovarea 
colaborării româno-somaleze ii au legăturile de 
solidaritate existente între Partidul Comunist Ro
mân și Partidul Socialist Revoluționar Somalez, 
care au contribuit la mai buna cunoaștere re
ciprocă a preocupărilor și experienței în con-
(Continuare in pag. a III-a)

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general 

al Partidului Comunist Român, 
Președintele Republicii Socialiste România

MOHAMED SIAD BARRE
Secretar general

al Partidului Socialist Revoluționar Somalez, 
Președintele Republicii Democratice Somalia
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îmbunătățiri posibile
gospodărirea eficientă

și necesare pentru 
a mijloacelor tehnice

Este binecunoscut că mecanizarea 
lucrărilor de construcții-montaj exer
cită o influență majoră asupra redu
cerii duratelor de execuție a lucrări
lor de investiții — obiectiv major, 
situat în centrul atenției și la recen
tele adunări generale ale oamenilor 
muncii desfășurate în pregătirea 
Congresului consiliilor oamenilor 
muncii. De aceea, trusturile și 
întreprinderile Ministerului Con
strucțiilor Industriale au în do
tare o mare diversitate de mijloace 
de mecanizare — începînd cu cele 
mai simple scule și dispozitive de 
construcții și terminind cu macarale 
de 200 tone capacitate de ridicare și 
chiar mai mult. Cu ajutorul lor, 
acționăm stăruitor pentru creșterea 
susținută a gradului de mecanizare a 
lucrărilor, prin folosirea lor mereu 
mai eficientă — atit intensivă, cit șl 
extensivă — urmărind în perma
nență, ca o coordonată de bază in 
activitatea desfășurată, reducerea vo
lumului de manoperă și transfor
marea șantierelor în platforme de 
montaj, ca și apropierea . hotărîtă a 
condițiilor de muncă din ramura 
construcțiilor de cele existente în 

' industrie.
Acesta este un prim aspect al 

preocupărilor noastre. Pentru că, în 
același timp, avem In vedere faptul 
că mijloacele de mecanizare dețin 
o pondere însemnată in structura 
cheltuielilor materiale, iar diminuarea 
continuă a acestor cheltuieli — deci 
și a celor determinate de folosirea 
utilajelor de construcții și a mij
loacelor de transport auto — repre
zintă o sursă apreciabilă de creștere 
a producției nete în realizarea lucră
rilor de construcții-montaj.

în concluzie, chintesența măsurilor 
și acțiunilor întreprinse la nivelul 
ministerului, trusturilor și șantierelor 
constă în efortul de a împleti înfăp
tuirea sarcinilor fizice de plan încre
dințate cu realizarea producției nete, 
în condițiile reducerii substanțiale 
a termenelor de execuție și obținerii 
unui beneficiu cît mai ridicat. Numai 
analizînd în strînsa lor unitate dura
tele de construcție și costul lucrări
lor putem aprecia dacă mijloacele 
de mecanizare sint utilizate cu efi
ciență sau nu. Iată de ce acționăm 
pe principiul stabilirii „utilajului- 
optim" și a fazei limită pînă la care 
un utilaj poate fi considerat optim, 
urmărind deopotrivă efectele pe care 
le are alegerea unui anumit utilaj, 
comparativ cu altul, asupra scurtării 
duratelor de execuție și a beneficiu
lui obținut, ca și 

1 rilor legate direct 
i jului respectiv — 

tisment, transport,
; tare ș.a. în acest sens, în numeroase 

trusturi au fost elaborate, pentru 
I lucrările cele mai importante, teh-

i ., . ................ —...—

nologii cu soluții optime de folosire 
a unor utilaje, difuzate atît proiec- 
tanților, cit și executanților de pe 
șantiere.

Din aceeași arie de preocupări — 
scăderea substanțială a cheltuielilor 
determinate de utilajele de con
strucții — mai menționez pe scurt: 
programarea atentă și urmărirea 
prioritară a grupelor de utilaje cu 
pondere mare în costuri — maca
rale, buldozere, excavatoare ; de ase
menea, categoriile de transporturi 
care implică cheltuieli sporite — be
ton, agregate, pămînt — fac obiectul 
unei atenții deosebite ; reducerea 
staționărilor datoțate organizării 
fronturilor de lucru șl întreruperilor 
tehnologice este o altă sarcină trasa-

susțin necesitatea reducerii unor du
rate normate prin următoarele argu
mente :

• mobilitatea mare a utilajelor de 
construcții, datorită răspîndirli teri
toriale a obiectivelor de investiții, im
plică dese demontări și remontări, 
încărcări, descărcări, transporturi șl 
manipulări repetate, ce duc la o u- 
zură mai rapidă și accentuată :

• lucrul pe șantiere, de multe ori, 
atunci cind starea vremii este nepri
elnică, are consecințe directe asupra 
fiabilității mașinilor și utilajelor ;

• aparatura de măsură și control 
transportată cu autovehicule la punc
tele de lucru este în mod inerent su
pusă șocurilor și deteriorării, deci in 
nici un caz nu poate fi stabilită o

Opinii privind perfecționarea 
activității economice

diminuarea costu- 
de folosirea utila- 
chlrie sau amor- 
montare, demon-

tă expres conducerilor de șantiere șl 
trusturi.

Oprindu-mă în acest punct, doreso 
să abordez două probleme cu care 
sîntem confruntați în activitatea 
noastră curentă.

Prima problemă se referă la dura
tele normate de serviciu ale unor 
mașini și utilaje. înainte de a intra 
în fondul acestei probleme, consider 
necesară o precizare : unitățile mi
nisterului nostru folosesc utilaje, in
stalații, mașini și mijloace de trans
port comune — prin specificul lor 
de activitate — și altor sectoare din 
economie : industria materialelor de 
construcții, economia forestieră, In
dustria construcțiilor de mașini, agri
cultura. Cu toate că aceste utilaje 
sint din punct de vedere constructiv 
identice și execută practic aceleași 
operații, totuși duratele lor de servi
ciu sînt diferite. Cu alte cuvinte, a- 
cestea nu sint stabilite în mod unitar 
pe economie. Un exemplu : mașinile 
de găurit folosite în construcții (cod 
405.01) au prevăzută o durată nor
mată de serviciu de 21 ani, în timp 
ce aceleași mașini, folosite în silvi
cultură și la prelucrarea lemnului 
(cod 408.183) — de numai 5 ani. Deși 
șirul exemplelor de acest fel poate fi 
extins, mai importantă mi se pare 
întrebarea : care sînt motivele unor 
astfel de diferențieri ? Ca specialist, 
mi se par greu de găsit. De aceea, 
propun reconsiderarea duratelor nor
mate de serviciu ale unor utilaje și 
precizarea lor in ore de funcționare, 
ținînd mal bine seama de condițiile 
efective de lucru dintr-un sector sau 
altul.

Cit privește ramura construcțiilor,

similitudine cu condițiile oferite de 
activitatea de laborator ;
• unele dispozitive, cum stnt pis

toanele de implîntat bolțurl, sînt ast
fel concepute și fabricate încit nu 
mai pot fi reparate, iar atunci cind 
se decalibrează, neputînd fi folosite, 
așteaptă ani de zile în depozite pînă 
la expirarea duratei normate de 
serviciu.

După părerea mea, reducerea co
respunzătoare a duratelor normate 
de serviciu ar evita menținerea unor 
fonduri fixe peste duratele de servi
ciu reale — și care nu se pot repara 
în condiții economice și de siguranță 
sau la care nu se pot procura piese 
de schimb din țară șl import. Iar 
unitățile de construcție nu ar mai fi 
„încărcate'1 artificial cu contravaloa
rea unor astfel de utilaje, menține
rea lor avînd efecte negative asupra 
efortului de dotare cu alte scule, ma
șini șl utilaje efectiv productive.

A doua problemă se referă la mo
dul in care sint calculate cotele de 
amortisment ale utilajelor de con
strucții. De ce aduc în discuție a- 
ceastă problemă ? Pentru o înțelege
re mai clară fac mai întîi precizarea 
că pentru mijloacele de transport 
auto din categoria a Vl-a durata 
normată de serviciu și plata amortis
mentului sînt determinate în numă
rul de kilometri parcurși lunar, în 
timp ce la mașinile și utilajele de 
construcții durata normată de servi
ciu este stabilită in ani sau in ore 
de funcționare, dar in cazul in care 
nu a fost efectuat numărul de ore 
prevăzut, amortismentul este supor
tat corespunzător duratei calendaris-

tice, fără să existe nn corespondent 
real in folosirea utilajelor.

La prima vedere s-ar părea că 
prin această metodologie de calcul 
unitățile de constructii-montaj sînt 
stimulate și determinate să foloseas
că la maximum fondurile fixe din 
dotare. în realitate, lucrurile nu stau 
deloc așa. In anumite perioade, vo
lumul și structura lucrărilor, intem
periile, inundațiile sau alte calami
tăți pot face ca anumite fonduri fixe 
să nu participe la procesul de pro
ducție ; în schimb, amortismentele 
trebuie neapărat plătite. Există insă 
perioade cind pe șantiere e nevoie 
să se lucreze două și chiar trei 
schimburi, cu utilajele din dotare, 
dar amortismentul nu este Calculat 
corespunzător orelor efective de în
trebuințare. Cu alte cuvinte, reparti
ția cheltuielilor nu este tn concor
danță cu producția realizată.

Ce implicații are această stare de 
lucruri 7 în primul rînd, costurile 
lucrărilor de investiții, incărcate ne
stimulativ cu cotele de amortisment 
ale unor fonduri fixe nefolosite, nu 
sint cele reale și nu oferă o imagine 
exactă asupra activității desfășurate 
pe șantier sub aspect economico-fi- 
nanciar. Ca urmare, colectivele de 
constructori de pe șantiere lntimplnă 
dificultăți serioase in realizarea 
producției nete și a beneficiului pla
nificat, iar noul mecanism economi- 
co-financiar nu-și poate Îndeplini în
tocmai rolul său important. Mai pa
radoxal este insă faptul următor: 
deoarece prin cotele de amortisment 
nu se ține seama dacă un utilaj par
ticipă sau nu la procesul de produc
ție, se poate ajunge la situația ca a- 
cesta să-și atingă durata normată de 
serviciu, stînd mai mult prin depozi
te, și să fie casat, deși se află într-o 
stare tehnică bună. Din aceste consi
derente fac propunerea ca și la ma
șinile și utilajele de construcții co
tele de amortisment să fie calculate 
In funcție de orele efective de între
buințare, iar pentru utilajele care 
suferă un proces de uzură morală 
beneficiarii să fie obligați să supor
te — după o anumită perioadă de 
neutilizare — amortismentul lor in
tegral. în prealabil însă, consider 
necesar ca toate utilajele nefolosite 
să fie incluse intr-un program de 
disponibilizare, in vederea transfe
rării lor la alte unități din economie.

Propunerile făcute au în vedere o 
mai bună folosire a mijloacelor de 
mecanizare, o mai mare stimulare a 
constructorilor de a le folosi intensiv, 
cu indici superiori și de a nu men
ține in dotare mijloace pe care nu 
le utilizează.

Dr. Inq. loan VITA 
director in Ministerul . 
Construcțiilor Industriale

Nu numai VASLUI

Șl BUNA ÎNTREȚINERE A
tn majoritatea Județelor din etmpia de sud a tării a Început sece

rișul orzului. Ploile din ultimele zile au întrerupt insă pe alocuri recol
tarea. Aceasta face necesar ca pretutindeni specialiștii să urmărească per
manent starea lanurilor pentru a relua secerișul cu toate forțele, atunci 

fiecare unitate agricolă este 
prășitoare să se desfășoare 
urgentarea acestor lucrări?

cind spicele s-au uscat. In același timp, in 
nevoie ca munca la întreținerea culturilor 
fără întrerupere. Cum se acționează pentru

DOU:
Există rezerve mari

a ritmului de
de sporire 
lucru

CULTURILOR

prin „luări 
de cuvint11...
— Există și în întreprinderea 

noastră unii tovarăși pentru 
care calitatea de membru al 
unui organism obștesc, al unui 
for de conducere se acoperă ex
clusiv prin „luări de cuvint", 
prin „participări la discuții" — 
ne spunea recent tovarășul 
Gheorghe Grigore, secretarul 
comitetului de partid și pre
ședintele consiliului oamenilor 
muncii ale Combinatului petro
chimic Teleajen. Dar cind le 
ceri să dea manifestărilor ora
torice substanța faptelor, con- 
stați că, brusc, nu mai vădesc 
aceeași dezinvoltură. De aceea, 
prețuim atit de mult modul cum 
comunistul Teodor Manole, 
maistru tn .secția I a combinatu
lui nostru, iși privește atribuții
le de membru al consiliului oa
menilor muncii din întreprinde
re și de reprezentant al colecti
vului nostru in consiliul oame
nilor muncii din centrala indus
trială de resort. Pentru el a lua 
cuvîntul Intr-unui din aceste fo
ruri nu înseamnă a spune vor
be frumoase, ci a face propu
neri constructive și, mai mult 
decit atita, a-și asuma răspun
deri pentru traducerea lor in 
fapte... Pe scurt, iată un exem
plu edificator. Cind s-a pus in 
discuția consiliului oamenilor 
muncii necesitatea găsirii unor 
modalități specifice de valorifi
care a unor substanțe conside
rate pînă atunci „rămășițe ne
utilizabile" au fost destule voci 
care au susținut că de o aseme
nea problemă ar trebui să se 
ocupe exclusiv cercetarea, că 
nu-i treaba celor din producție 
să-și bată capul cu ea. Teodor 
Manole n-a fost de acord. Cind 
i s-a dat cuvintul, a vorbit sim
plu și răspicat: „Sigur, cercetă
torii au rolul lor, nimeni nu-l 
contestă, dar noi nu trebuie să 
răminem cu brațele încrucișate".

Gindul i s-a îndreptat spre 
gudroanele acide, socotite pre
tutindeni un balast poluant, a 
cărui depozitare în bataluri er
metice costă mulți bani și mul
te eforturi. Solicitind sprijinul . 
unei grupe de cercetare condu
se de inginerul Ion Scheianu și 
asociindu-și în această inițiati
vă pe rafinorul-șef Gheorghe 
Anghel și pe rafinorii Ileana 
Popescu și Gheorghe Tătara, 
Teodor Manole a izbutit, după 
numeroase și trudnice căutări 
și încercări, să pună la punct un 
procedeu datorită căruia, prin 
tratare cu soluție de sodă, gu
droanele devin o substanță uti
lă care, injectată in straturile 
petrolifere, îndeosebi la sondele 
slabe, dau posibilitatea să se ob
țină in viitor, pe întreaga țară, 
o producție de țiței in plus de 
200 000 tone anual. (Substanța a 
și început să fie folosită la sche
la Ciorăști-Argeș cu rezultate 
remarcabile).

...O „luare de cuvint" a cărei 
consistență se măsoară in efici
ență economică — iată un argu
ment care vorbește convingător 
despre rodnica îngemănare din
tre cuvint și faptă ca unica te
melie posibilă a unei frumoase, 
autentice structuri morale.

i

Victor BIRLADEANU
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0 nouă capacitate 
de producție

în ultimii ani, platforma In
dustrială din zona de nord a 
municipiului Vaslui 6-a dezvol
tat prin finalizarea unui-volum 
de investiții de circa un miliard 
de lei. prLn care producția Între
prinderii „Textila" a sporit de 6 
ori, față de ceea ce se realiza tn 
prima unitate profilată pe fila
tură de bumbac. După realizarea 
țesătoriel, acum a fost racorda
tă la circuitul productiv prima 
capacitate din secția finisaj pen
tru 10 milioane metri pătrați țe
sături pe an. (Crăciun Lălucl).

Pînă aseară, tn Județul Dolj, care 
a declanșat primul actuala campania 
de seceriș, orzul a fost strins pe a- 
proape 5 000 ha. Rezultatele cele mal 
bune se Înregistrează in unitățile a- 
gricole din consiliile unice agroin
dustriale Dăbuleni — unde secerișul a 
fost deja Încheiat in 4 zile — Bechet, 
Calafat și Poiana Mare. Miercuri am 
fost prezenți in zona I.A.S. Dunăreni, 
unitate ale cărei ferme se află si
tuate pe raza a trei consilii agroin
dustriale, pentru a urmări la fața 
locului cum se desfășoară secerișul 
în cele două ferme din consiliul Mă- 
ceșu de Jos, conduse de inginerii Ion 
Chiser și Paul Etegan, se aflau in la
nuri 42 combine care, numai pe par
cursul primei părți a zilei, recolta
seră aproape 80 ha. Am remarcat aici 
buna organizare a muncii, reglarea 
optimă a combinelor, astfel că nici 
un bob de orz nu rămînea pe cîmp. 
De asemenea, toate combinele sînt în
soțite de remorci, care transportă 
producția la baza de recepție, tn a- 
celași ritm cu recoltarea.

„în prima zi de lucru, ne spunea 
tovarășa Viorica Popescu, șefa fer
mei Bistreț, situată în consiliul. Ca- 
tane, cele 38 combine pe care le ve
deți in lanuri au recoltat orzul de 
pe 160 ha, urmînd ca într-o zi și 
jumătate întreaga suprafață să fie 
secerată și toată producția depozita
tă în bazele de recepție. Mecaniza
torii noștri incep lucrul dimineața. 
Înainte de ora 7, și îl încetează sea
ra. după ora 20.“

în altă parte insă, la ferma Rast, 
din consiliul Ghidici, interesul pen
tru buna desfășurare a activității nu 
se ridică la nivelul exigențelor. Din 
cele 21 combine aflate in lanuri, am 
găsit în lucru doar 16, restul 
„trase pe dreapta11 din cauza 
defecțiuni. Ne-am interesat de 
Herul de asistență tehnică, ce 
buia să se afle la fața locului, 
prinzător, dar nimeni nu se îngri
jise de așa ceva, nici un specialist de 
la S.M.A. Ghidici nefiind prezent in 
cîmp. Mai mult, tot in cadrul aces
tei ferme, dintr-o defectuoasă repar
tizare a utilajelor de eliberare a te
renului de paie, aici au fost dirijate 
prea puține prese și mașini de adu
nat și căpițat, ceea ce a determinat 
o anumită rămînere in urmă la strin- 
gerea și depozitarea paielor, față de

suprafețele de pe care a fost strlnsă 
recolta. Totodată, neasigurîndu-se 
suficiente mijloace de transport pen
tru depozitarea producției fii același 
ritm cu recoltarea, combinele cu bun- 
cărele pline, pînă să fie descărcate, 
erau scoase din lan, pierzind timp 
prețios, acum la seceriș.

Dealtfel, principala cauză pentru 
care în unele unități agricole cam
pania de seceriș a orzului nu se des
fășoară în ritmul dorit, se datorează 
faptului că cele mai multe combine 
nu sint folosite la capacitatea maxi
mă și, deci, nu se realizează norma 
zilnică de recoltat pe utilaj. Apoi, 
lipsa asistentei tehnice In cimp nu 
permite tnlăturarea operativă a de
fecțiunilor ce se ivesc. „Cu combina 
asta — ne spunea cu amărăciune 
un mecanizator care se tot chinuia

să repare de unul singur o defec
țiune — o să „reușesc11 să-mi fac 
norma de 6 ha pe zi în... trei zile. 
Cum o fi trecut această combină 
prin recepția finală a calității repa
rațiilor, nu-mi dau seama11. într-a- 
devăr, după primele brazde trase la 
multe combine au apărut defecțiuni, 
pierderi de boabe pe la rulouri, car
case sparte, site reglate necorespun
zător etc. Cu alte cuvinte, în unele 
secții de mecanizare „sita exigenței" 
Ia recepția utilajelor pentru actuala 
campanie de seceriș a fost cam... 
rară.

Directorul cu producția vegetală al 
Direcției agricole Dolj, tovarășul Du
mitru Toader, ne-a spus :

— Ritmul nesatisfăcător la secei’.ș 
se datorează și reținerii nejustifica
te a unor specialiști din unitățile a- 
gricole de stat și cooperatiste de a 
începe recoltarea : situație întîlnltă 
în consiliile Rojiște, Amărăști și Cîr- 
cea, unde s-au pierdut zile bune de 
lucru. Față de asemenea stare de 
lucruri, organele agricole județene 
sînt datoare să ia măsuri ferme pen
tru ca secerișul să înceapă cit mai 
repede tn toate unitățile, unde lanu
rile au ajuns la maturitate. Aceasta 
este condiția de bază ca viteza zil
nică planificată la recoltarea orzului 
— 12 500 ha — să fie realizată în 
timp scurt.

Nicolae PETOI ESCU 
corespondentul „Scînteii"

A început recoltarea cerealelor păioase
TELEORMAN. Pe terenurile nisi

poase din cooperativele agricole 
Brînceni, Buzescu, Crîngeni, Furcu- 
lești, Islaz, Peretu, Puranf, Salcia, 
Slobozia Mîndra și alte localități s-au 
recoltat primele suprafețe cultivate 
cu orz. Odată cu atingerea procen
tului de umiditate prevăzut, recolta
rea va fi declanșată, tn zilele urmă
toare, pe toate cele 37 240 ha culti
vate cu orz în unitățile agricole de 
stat și cooperatiste. Ploaia care a 
căzut joi dimineața a stopat pentru 
moment recoltarea. Specialiștii ur-

măresc însă permanent solă cu solă, 
iar mașinile și utilajele sînt pre
gătite ca, la momentul potrivit, să 
reia lucrul în cîmp. (Ion Toader).

VlLCEA. în consiliile agroindus
triale Bălcești, Crețeni, Galicea și 
Drăgășani, unde orzul a ajuns la ma
turitate șl umiditatea din boabe a 
scăzut sub 20 la sută, a fost declan
șată campania 
seara, orzul a 
ha, urmînd ca 
lucru secerișul 
(Ion Stanciu).

de recoltare. Pînă joi 
fost strîns de pe 150 
în trei zile bune de 
orzului să se încheie.

ȘTIINȚA, PASIUNEA ȘI HĂRNICIA
/

temeiuri ale unor rezultate remarcabileII
Nu departe de Focșani, la Slobo

zia — Vrancea, se află între
prinderea pentru selecția, creș
terea și lngrășarea porcilor, care, 
alături de alte unități simila
re din țară, participă la reali
zarea programului de ameliorare a 
efectivelor de porcine. Rezultatele 
obținute de harnicul colectiv de aici 
au fost apreciate de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu in timpul vizitei 
de lucru efectuate in județul Vran
cea. Cu acel prilej, secretarul ge
neral al partidului a indicat să fie 
lărgite cercetările pentru a se obține 
animale cu fond genetic superior, 
pentru o și mai Înaltă eficiență eco
nomică.

Dr. Ionel Constandache, directorul 
complexului, ne-a relatat că între
prinderea produce scrofițe și vieruși 
de prăsilă cu fond genetic supe
rior, care sînt livrați complexelor 

. de îngrășare din țară pentru înlo
cuirea măteii-proprii. Este o activi
tate relativ nouă. Unitatea a fost 
înființată în anii 1972—1973, dar 
abia în 1974 a fost populată cu 
animale de reproducție aduse de la 
alte complexe similare din țară și 
cu nuclee din import. Fiind vorba 
de o îndeletnicire nouă, a trebuit 
ca muncitorii și specialiștii să-și 
îmbogățească cunoștințele în dome
niul selecției porcilor. Dat fiind gra
dul foarte ridicat de mecanizare a 
procesului de producție, personalul 
muncitor a fost calificat și înarmat 
cu cunoștințe tehnologice de specia
litate, spre a putea mînui cit mai 
bine utilajele de o complexitate 
deosebită cu care este dotată între
prinderea. Ei au devenit, de fapt, 
zootehniști -mecanizatori.

— Pentru rezultatele din anul 1980 
ați obținut diploma de unitate evi
dențiată pe ramura agriculturii ți 
industriei alimentare. In ce constau 
aceste rezultate ?

— Colectivul complexului nostru 
și-a depășit sarcinile de plan pe 
anul trecut, ceea ce și-a găsit ma
terializare în obținerea, peste pre
vederi, a 3 500 purcei, 3 000 purcei 
înțărcați, 2 500 scrofițe și vieruși 
livrați, 150 tone carne și preparate 
livrate la fondul pieței. Este bine să 
precizez că am realizat prețuri de 
livrare superioare celor planificate, 
ca urmare a calității ridicate a pro- 
dușilor obținuți. Pentru noi, calitate 
superioară înseamnă de fapt clase 
zootehnice superioare — record elită 
al scrofițelor și vierușilor livrați. 
Ca o încununare a acestor realizări.

am obținut un beneficiu de 0 mili
oane lei, cu 5,5 milioane lei 
nivelul planificat.

— Ce mături și metode au 
baza acestor rezultate ?

— Concis, aș putea rezuma 
factori care au influențat 
Întreaga noastră activitate, 
vorba, Înainte de toate, de organi
zarea pe principii științifice a re
producției, ceea ce a asigurat un 
indice ridicat de utilizare a scroa
felor : 2,24 fătărl pe an. Organiza
rea științifică și, in același timp, 
metodică a activității de reproduc
ție — începînd cu efectuarea mon
telor în momentul optim și termi- 
nind cu potrivirea judicioasă a pe-

peste
stat la
elțiva 

pozitiv 
Este

Vrancea, am amenajat, prin con
tribuție reciprocă, două grajduri, 
care au fost populate cu 300 scroafe 
de reproducție ; ele vor produce 
anual circa 4 500 de grăsuni, care 
vor constitui baza materială a rea
lizării în gospodăriile populației a 
planului la carnea de porc destinată 
fondului de stat.

— Tovarășul Nicolae Ceaușescu, cu 
prilejul vizitei de lucru in unitatea 
dv., pe lingă cuvintele de apre
ciere, a formulat și unele indicații 
privind activitatea viitoare. Cum 
acționați pentru îndeplinirea lor ?

— Secretarul general al partidu
lui ne-a cerut specialiștilor, tuturor 
oamenilor muncii din complexul

Experiențe și rezultate în dezvoltarea 
zootehniei în județul Vrancea

rechilor, furajarea rațională a por
cilor pe categorii de virstă și stare 
fiziologică, asigurarea unui micro
climat corespunzător în adăposturi 
prin modernizările efectuate 
complex. Toate acestea sint 
efectul pregătirii profesionale 
al creșterii conștiinței oamenilor.

in 
și 
și 

__ ___ __ ,____ __ ____ ca
rezultat al muncii politice și organi
zatorice desfășurate de organizația 
de partid. Țin, de asemenea, să 
subliniez că în adunările generale 
ale oamenilor muncii, In ședințele 
consiliului oamenilor muncii au 
fost abordate probleme privind 
ridicarea eficienței economice, cu 
accent pe metodologia de însușire și 
aplicare a noului mecanism econo- 
mico-financiar, reducerea consumu
rilor specifice de furaje pe unitate 
de produs. Ca urmare, cantitatea de 
furaje consumată pe un kilogram 
de carne spor in greutate a scăzut 
an de an.

— Tn ce constă sprijinul pe care-l 
acordați unităților agricole din ju
deț, precum și gospodăriilor popu
lației ?

— Unităților agricole le livrăm 
purcei de reproducție pe baza unui 
program stabilit de forurile noastre 
superioare. Cît privește gospodări
ile populației, acționăm prin co
operația de consum, căreia îi asigu
răm baza materială pentru pro
ducerea cărnii de porc prin con
tractele încheiate cu populația. In 
acest an, împreună cu U.J.C.C.

nostru să determinăm, pe bâza ex
periențelor în domeniul geneticii, 
optimizarea consumului specific de 
furaje pentru a obține un spor ma
xim de producție de la 
alte cuvinte, cu furaje 
să se realizeze sporuri 
de creștere ' în greutate 
Anul trecut am obținut 
rușii reușiți la testul 
manțelor proprii un spor _____
zilnic în greutate, in perioada de 
testare (de la 3—6 luni), de 674 gra
me, iar la scrofițele reușite la tes
tare — de 621 grame, cu un consum 
specific de furaje care a oscilat 
între 3—3,5 kg pe un kilogram spor 
în greutate. In spiritul indicațiilor 
secretarului general al partidului, 
continuăm preocupările noastre 
pentru a ne apropia cit mai mult 
de performanțele existente pe plan 
mondial, cit și de cele pe care Ie 
permite limita biologică a speciei.

— In mod concret, cum acționați 
pentru ca intr-un timp corespun
zător să puteți raporta că ați înde
plinit sarcina dată de secretarul
general al partidului nostru?

— Efectul ameliorativ al activi
tății de selecție și testare la porci 
se regăsește în calitatea măteii și în 
rezultatele de producție obținute 
de la aceasta la beneficiarii de 
material de prăsilă pe care îl di
fuzăm. Tocmai de aceea, căutăm 
să ameliorăm permanent matca-pro- 
prie de scroafe și vieri, reținind

porcine. Cu 
mai puține 
mai
a 
de

mari 
porcilor, 
la vie- 
perfor- 
mediu

fiind 
unor 
ate- 
tre- 

Sur-

pentru prăsilă numai exemplarele 
cu fond genetic superior. Punem un 
accent deosebit pe reținerea vieru
șilor pentru prăsilă cu o perfor
manță proprie de spor de peste 800 
grame zilnic și cu un consum spe
cific de furaje cit mai redus. De 
asemenea, urmărim îmbunătățirea 
continuă a indicilor calitativi de 
carcasă, prin diminuarea grosimii 
stratului de slănină și asigurarea 
unui randament la sacrificare și a 
unei cantități de carne superioară 
în carcasă cit mai ridicate. în acest 
sedp, conlucrăm intens cu Stațiunea 
de cercetare a porcilor din Periș și 
cu Centrul republican de reproduc
ție și selecție a animalelor.

In încheiere, dr. Ionel Constan
dache a ținut să facă citeva pro
puneri care, aplicate în practică, ar 
crea condiții pentru sporirea pro
ducției de carne de porc. Este 
vorba mai întîi de îmbunătățirea 
structurii culturilor cerealiere des
tinate bazei furajere. După părerea 
sa. este necesar să crească supra
fețele insămințate cu orz in detri
mentul porumbului. Aceasta de
oarece orzul — cultură total meca- 
nizabilă — asigură producții expri
mate in unități nutritive la 
superioare porumbului, nu 
surse artificiale de căldură 
uscarea boabelor cu procent 
de umiditate, permite să se 
producții in culturi succesive, 
un furaj mai complet, care contri
buie la echilibrarea rațiilor fura
jere la porci. De asemenea, în spi
ritul indicațiilor tovarășului Nicolae 
Ceaușescu la consfătuirea de lucru 
cu specialiștii din zootehnie, din 
iunie 1979, directorul complexului a 
propus să se studieze posibilitatea 
asigurării de către forurile compe
tente a fondurilor necesare procu
rării utilajelor tehnologice pentru 
construirea de stații de măciniș și 
fabricare a nutrețurilor combinate pe 
lingă fiecare complex de selecție și 
testare, aceasta în condițiile asigu
rării tuturor cantităților de materii 
prime și a ingredientelor necesare 
preparării rețetelor pentru hrănirea 
animalelor. Sînt Opinii pe care or
ganele centrale de specialitate ar 
trebui să le studieze cu atenție și, 
în funcție de oportunitatea și utili
tatea lor, să le aplice în vederea 
creșterii mai rapide a producției de 
carne de porc și sporirii eficienței 
economice în acest domeniu.

hectar 
necesită 

pentru 
ridicat 
obțină 

este

Neculal ROȘCA

PE SCURT, DE PE OGOARE
BACAU. După ploile din ultimele zile, culturile prășitoare cresc fru

mos. în toate unitățile agricole din județ au fost intensificate lucrările 
de întreținere a porumbului, sfeclei de zahăr, florii-soarelui, cartofilor 
și legumelor — culturi care ocupă 90 000 hectare. în consiliile Filipești, 
Traian, Parincea se execută din plin cea de-a doua prașilă la porumb. 
La sfecla de zahăr și cartofi se apropie de sfîrșit și prașila a doua, iar 
floarea-soarelui a fost prășită in proporție de 84 la sută. Este timpul ca. 
prașila a doua la porumb să înceapă și în unitățile agricole din consiliik 
Dealu Morii, Moinești, Podu Turcului, unde această cultură s-a dezvoltai, 
dar — odată cu ea — au crescut mult și buruienile 1 (Gh. Baltă).

VASLUI. în unitățile agricole din județul Vaslui se acționează energia 
pentru încheierea prașilei a doua la majoritatea culturilor. Dealtfel, pra
șila a doua manuală s-a Încheiat la sfecla de zahăr și la floarea-soarelui. 
Fruntașe la întreținerea culturilor sînt consiliile agroindustriale Huși, 
Fălciu, Grumezoaia, Negrești, Roșiești, Murgeni. Nu același lucru se 
poate spune despre unitățile din consiliile Băcești, Grivița, Zăpodenl, 
Zorleni, Codăești, mult rămase in urmă la prășit. (Crăciun Lălucl).

BIHOR. Praștia tntli s-a executat integral la toata culturile, attt me
canic, cît șl manual. Forțele sint concentrate in continuare la executarea 
Prașilei a doua, dar nu pesta tot tn ritmul posibil. Stadiul lucrării pa 
județ, la principalele culturi, era, pînă miercuri dimineața, intre 75—97 
la sută la prășitul mecanic șl 65—91 la sută la cel manual. Ca un aspect 
general, a doua prașilă manuală este mult rămasă în urmă față de cea 
mecanică. (Alexandru Peti).

BOTOȘANI. Prașila I manuală a fost realizată pe toate suprafețele 
cultivate cu sfeclă de zahăr, floarea-soarelui și porumb. Rezultatele 
cele mai bune le-au obținut unitățile din consiliile agroindustriale Da
rabani, Ripiceni, Bucecea, Coțușca și Cîndești. Ritmul lucrărilor este însă 
sub posibilități în consiliile agroindustriale Săveni, Ungureni, Sulița și 
Dorohoi. (Silvestri Ailenei).

MUREȘ. Pentru realizarea unor recolte cit mal mari, cooperatorii din 
Nazna. Sîntana, Pepelea, Glodeni, Chețanî, Cucerdea, cu cele mai mari 
suprafețe de legume, depun eforturi susținute Ia întreținerea acestor cul
turi. Pînă miercuri, 17 iunie, prima prașilă mecanică a fost executată pe 
1345 hectare, iar prașila I manuală — pe 3 313 hectare. în funcție de 
starea de vegetație, a Început și prașila a Il-a manuală. (Gh. Giurgiu).

ROADELE
(Urmare din pag. I)
muncii din agricultură de a nu pre
cupeți nici un efort în strîngereă în- 
tr-un timp cit mai scurt și fără pier
deri a recoltei din această vară 
și. pe această cale, de a avea o con
tribuție de preț la asigurarea bună
stării poporului, a propriei lor bună- 
stări. în esență, este vorba de des
fășurarea unei susținute activități 
{>olitico-educative, prin alegerea ace- 
or forme simple și directe de 

influențare a opiniei obștii, de popu
larizare a fruntașilor, dar și de 
combatere a delăsării, risipei și ne
glijenței. Este necesară in acest sens 
îmbinarea formelor muncii politico- 
educative, fplosirea lor simultană, ur
mărind obiective unitare, precise.

Pentru ca organizațiile de partid 
să-și poată exercita pe deplin rolul 
în unirea tuturor forțelor oamenilor 
muncii din agricultură, pentru a da 
adîncime și largă cuprindere activi
tății politico-educative este necesar 
ca ele să antreneze tntr-o mai mare 
măsură organizațiile de masă și ob
ștești, deputății in acțiunile între
prinse pe frontul secerișului, să le în
drume și să le sprijine în găsirea 
unor modalități proprii de muncă fn 
mobilizarea locuitorilor satelor la lu
crările de recoltare șl depozitare a 
recoltei. Este absolut necesar ca în a- 
ceastă perioadă activiștii de partid și 
specialiștii de la organele agricole 
repartizați pe unități să acorde un 
ajutor efectiv organizațiilor de partid 
in desfășurarea Întregii activități po- 
litico-organizatorice, în soluționarea 
operativă a problemelor, prin activi
tate concretă pe cîmp, In sate, pînă 
Ia încheierea recoltării.

După cum se știe, în primăvara 
acestui an, printre măsurile adoptate

HOLDELOR
in vederea perfecționării muncii or
ganelor și organizațiilor de partid la 
sate a fost și înființarea birourilor de 
coordonare a activității politico-orga- 
nizatorice de partid din cadrul consi
liilor unice agroindustriale de stat și 
cooperatiste. Dacă in campania însă- 
mînțărilor de primăvară birourile de 
coordonare se aflau la început de 

. drum, de data aceasti ele au ciștigat 
experiența necesară pentru a face ca 
organizațiile de partid să-și foloseas
că întreaga capacitate politică in a 
iniția acțiuni bine elaborate, conduse 
cu fermitate, pentru a valorifica din 1 
plin forța de muncă, combinele, trac
toarele și celelalte mașini, potenția
lul unităților agricole din consilii in 
totalitatea sa. In aria preocupărilor 
acestor birouri de coordonare trebuie 
să se situeze la un loc de frunte ac
țiunile de întrajutorare cu mijloace 
mecanice, combine, prese de balotat, 
mijloace de transport între unitățile 
agricole din același consiliu agroin
dustrial și Intre consiliile agroindus
triale învecinate, precum și folosirea 
judicioasă a specialiștilor proprii cit 
și a celor din raza consiliilor. In ceea 
ce privește specialiștii, este necesar 
ca ei să fie degrevați de toate lucră
rile de birou, să fie combătute ten
dințele de birocratizare a muncii lor 
pentru ca ei să se afle permanent pe 
cimp, în mijțocul oamenilor, cu sfa
tul tehnic și cu fapta, să intervină 
cu operativitate în prevenirea sau tn 
remedierea unor dificultăți.

Așa cum au dovedit-o și tn alte 
momente importante din viața satu
lui nostru, oi ganizațiile de partid au 
experiența, forța și capacitatea de a 
conduce cu succes campania de re
coltare din această vară, ceea ce va 
Însemna un nou pas concret spre 
Înfăptuirea noii revoluții agrare.
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ÎNCHEIERE n VIZITEI OFICIALE DE PRIETENIE ft PREȘEDINTELUI
REPUBLICII DEMOCRATICE SOMALI MOHAMED SIAD BARRE

Președintele Nicolae Ceaușescu s-a reîntîlnit 
cu președintele Mohamed Siad Barre

*

■

DECLARAȚIE COMUNĂ
Tovarășul Nicolae 

Ceaușescu, secretar gene
ral al Partidului Comu
nist Român, președintele 
Republicii Socialiste
România, s-a reîntîlnit, 
joi dimineața, la Palatul 
Consiliului de Stat, In ca
drul ultimei runde de 
convorbiri, cu generalul- 
maior Mohamed Siad 
Barre, secretar general al 
Partidului Socialist Re
voluționar Somalez, pre
ședintele Republicii De
mocratice Somalia.

Cei doi conducători da 
partid și de stat și-au ex
primat deplina satisfacție 
față de rezultatele fruc
tuoase ale convorbirilor 
purtate, față de înțelege
rile la care s-a ajuns, ex- 
primînd dorința comună 
de a intensifica tn conti
nuare bunele relații <o- 
mâno-somaleze, de a în
tări prietenia dintre ță
rile și popoarele noas
tre. Tovarășii Nicolae 
Ceausescu și Mohamed 
Siad 3arre au subliniat 
însemnătatea înfăptuirii 
hotăririlor luate, expri- 
mîndu-și convingerea că, 
pe baza lor, se vor reali
za o cooperare tot mai 
fructuoasă Intre România 
și Somalia, o conlucrare 
țot mai strînsă pe plan 
politic, economic, tehni- 
co-științific, cultural șl în 
alte domenii de interes 
reciproc.

.A fost manifestată con
vingerea că, în spiritul 
celor convenite, România 
și Somalia vor dezvolta și 
în viitor colaborarea pe 
arena internațională, a- 
ducîndu-și în continuare 
o contribuție tot mai ac
tivă la realizarea unul 
climat de destindere, 
securitate, înțelegere și 
cooperare în Europa, A- 
frica și în întreaga lume,

la înfăptuirea aspirațiilor 
legitime de pace, liberta
te, independență și dez
voltare de sine stătătoare 
ale tuturor popoarelor lu
mii.

Cei doi conducători de 
partid și de stat au re
levat necesitatea conti
nuării dialogului la nivel 
înalt româno-somalez, 
care are o importanță de

osebită pentru întărirea 
prieteniei și dezvoltarea 
colaborării dintre țările 
și popoarele noastre, pen
tru cauza înțelegerii și 
cooperării între națiuni.

COMUNICAT
La invitația tovarășului Nicolae 

Ceaușescu, secretar general al Parti
dului Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, tova
rășul Mohamed Siad Barre, secretar 
general al Partidului Socialist Revo
luționar Somalez, președintele Repu
blicii Democratice Somalia, a efectuat 
o vizită oficială de prietenie în Repu
blica Socialistă România, în perioada 
16—18 iunie 1981.

Secretarul general al Partidului 
Socialist Revoluționar Somalez, pre
ședinte? > Republicii Democratice So
malia a depus o coroană de flori la 
Monumentul eroilor luptei pentru li
bertatea poporului și a patriei, pentru 
socialism.

în timpul vizitei, tovarășul Moha
med Siad Barre și membrii delegației 
somaleze au vizitat obiective eco
nomice, culturale șl sociale din mu
nicipiul București și județul Prahova.

înalții oaspeți au fost primiți pre
tutindeni cu deosebită cordialitate și 
ospitalitate, expresie a sentimentelor 
de prietenie și stimă reciprocă exis
tente între cele două popoare.

între tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, și tovarășul Mo
hamed Siad Barre, secretar general 
al Partidului Socialist Revoluționar 
Somalez, președintele Republicii De
mocratice Somalia, au avut loc con
vorbiri oficiale, la care au participat :

Din partea română, tovarășii : Emi- 
lian Dobrescu, membru supleant al 
Comitetului Politic Executiv al C.C. 
al P.C.R., viceprim-ministru al gu
vernului, 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 in- 
vățămîntului, Angelo Miculeșcu, 
membru al C.C. al P.C.R., viceprim- 
ministru al guvernului, ministrul 
agriculturii șl industriei alimentare, 
loan Avram, membru al C.C. al 
P.C.R., ministrul industriei construc
țiilor de mașini, Marin Vasile, 
membru al C.C. al P.C.R., președin
tele Uniunii Naționale a Cooperati
velor Agricole de Producție, Aurel 
Duma, membru al C.C. al P.C.R., mi
nistru secretar de stat la Ministerul 
Afacerilor Externe, general-colonel 
Vasile Milea, membru al C.C. al 
P.C.R.. prim-adjunct al ministrului 
apărării naționale și șef al Marelui 
Stat Major, Dumitru Turcuș, adjunct 
de șef de secție la C.C. al P.C.R., Ion 
Stanciu. adjunct al ministrului co
merțului exterior și cooperării eco
nomice internaționale. Petre Tănăsie, 
director în M.A.E.

Din partea somaleză : Abdurahman 
Jama Barre, membru al C.C. al Parti
dului Socialist Revoluționar Somalez, 
membru al parlamentului popular so
malez, ministrul afacerilor externe, 
Ahmed Habib Ahmed, membru al 
C.C. al P.S.R.S., membru al parla

mentului, ministrul planificării națio
nale, Mohamed Aii Nur, membru al 
C.C. al P.S.R.S., membru al parla
mentului, ministrul zootehniei, pădu
rilor și pășunilor. Aii Khalif Galedh, 
membru al C.C. al P.S.R.S., membru 
al parlamentului, ministrul indus
triei, Ahmed Ashkir Botan, membru 
al C.C. al P.S.R.S., membru al parla
mentului, ministrul învățămîntului 
superior șl al culturii, Yusuf Aii 
Osman, membru al C.C. al P.S.R.S., 
membru al parlamentului, șeful De
partamentului pentru probleme socia
le al partidului. Warsame Abdullahi 
Aii, membru al C.C. al P.S.R.S., 
membru al parlamentului, președin
tele Organizației cooperativelor soma
leze, amiral Mohamed Omar Osman, 
membru al C.C. al P.S.R.S., membru 
al parlamentului, comandantul mari
nei militare, Mohamed Hashl Egal, 
șeful secției relații externe a P.S.R.S., 
Salah Mohamed Aii, membru al C.C. 
al P.S.R.S., ambasador, și Said Hagi 
Mohamed, director în M.A.E.

în cursul convorbirilor, care s-au 
desfășurat într-o atmosferă de caldă 
prietenie, înțelegere și respect re
ciproc, cei doi conducători s-au infor
mat asupra preocupărilor partidelor 
și țărilor lor în domeniul construc
ției economice și sociale.

Examinînd pe larg stadiul actual 
al raporturilor româno-somaleze și 
modul în care sînt puse in aplicare 
acordurile și înțelegerile bilaterale 
convenite anterior, ei și-au exprimat 
deplina satisfacție pentru prietenia și 
colaborarea rodnică care există Intre 
cele două partide și state.

Președinții Nicolae Ceaușescu șl 
Mohamed Siad .Barre au stabilit di
recțiile și modalitățile pentru dezvol
tarea în continuare și intensificarea 
relațiilor dintre România și Somalia 
în domeniile politic, economic, teh- 
nico-științific și cultural, precum și 
în alte domenii de interes comun. Ei 
au apreciat că promovarea și dez
voltarea relațiilor economice și în
deosebi a cooperării în producție re
prezintă elementul esențial al conso
lidării raporturilor dintre cele două 
state. Ei au fost de acord că Româ
nia și Somalia dispun încă de largi 
posibilități pentru a realiza adîn- 
cirea cooperării economice și extin
derea schimburilor comerciale dintre 
ele.

Cei doi președinți au subliniat că 
dezvoltarea cooperării economice și a 
comerțului româno-somalez, precum 
și conlucrarea în domeniile științei 
și tehnologiei, învățămîntului și cul
turii vin în sprijinul efortului națio
nal al celor două țări pentru progres 
economic și social.

în timpul vizitei, membrii delega
țiilor română și somaleză au avut 
întilniri de lucru, în cadrul cărora 
au fost examinate aspecte concrete 
ale colaborării bilaterale in domenii
le politic, economic, tehnico-științific 
și cultural.

Cei doi președinți au efectuat un

larg schimb de vederi în legătură cu 
problemele actuale ale situației in
ternaționale, constatîndu-se o identi
tate sau o mare apropiere a puncte
lor de vedere privind aceste pro
bleme.

Pornind de la interesele comune și 
identitatea pozițiilor lor în proble
mele majore internaționale, cei doi 
președinți au hotărît să fie intensifi
cate consultările și conlucrarea din
tre reprezentanții țărilor lor în ca
drul O.N.U. și al altor foruri interna
ționale, al „Grupului celor 77“ și al 
mișcării țărilor nealiniate, pentru ca 
România și Somalia să-și sporească 
contribuția la soluționarea justă, în 
interesul popoarelor, a problemelor 
stringente ce confruntă în prezent 
omenirea.

La încheierea vizitei, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretar general 
al Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, și tovarășul Mohamed Siad 
Barre, secretar general al Partidului 
Socialist Revoluționar Somalez, pre
ședintele Republicii Democratice So
malia, au semnat Declarația co
mună. S-a semnat, de aseme
nea, Programul de dezvoltare pe 
termen lung a cooperării eco
nomice și tehnice și a schimburi
lor comerciale între Guvernul Repu
blicii Socialiste România și Guvernul 
Republicii Democratice Somalia.

Președinții Republicii Socialiste 
România și Republicii Democratice 
Somalia au dat o înaltă apreciere 
rezultatelor fructuoase ale convorbi
rilor pe care le-au avut și au apreciat 
că vizita oficială de prietenie a to
varășului Mohamed Siad Barre, De
clarația comună, celelalte documen
te și înțelegeri realizate reprezintă o 
importantă contribuție la extinderea 
relațiilor de prietenie și colaborare 
dintre Partidul Comunist Român și 
Partidul Socialist Revoluționar Soma
lez, dintre Republica Socialistă 
România și Republica Democratică 
Somalia, în folosul popoarelor român 
și somalez, al politicii de pace, des
tindere, independență națională și 
cooperare internațională.

Președintele Republicii Democrati
ce Somalia, tovarășul Mohamed Siad 
Barre, a exprimat cele mai calde mul
țumiri pentru primirea cordială și 
ospitalitatea de care s-a bucurat, îm
preună cu întreaga delegație soma
leză, în cursul vizitei sale în Repu
blica Socialistă România.

Tovarășul Mohamed Siad Barre, 
secretar general al Partidului Socia
list Revoluționar Somalez, președin
tele Republicii Democratice Somalia, 
l-a invitat pe tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Parti
dului Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, să 
efectueze o vizită oficială de priete
nie în Republica Democratică Soma
lia. Invitația a fost acceptată cu plă
cere. Data vizitei va fi stabilită ulte
rior, pe cale diplomatică.

Vizitarea unor cartiere ale Capitalei
General-maior Mohamed Siad 

Barre, secretar general al Partidului 
Socialist Revoluționar Somalez, pre
ședintele Republicii Democratice So
malia, Împreună cu persoanele care 
l-au însoțit In România, a făcut, joi 
dimineață, o vizită în unele cartiere 
ale Capitalei.

înaltul oaspete a fost însoțit de to
varășul Gheorghe Pană, membru al 
Comitetului Politic Executiv al C.C. 
al P.C.R., prim-secretar al Comite
tului municipal București al P.C.R., 
primarul general al Capitalei, de alte 
persoane oficiale.

Vizita a oferit înaltului oaspete po

sibilitatea să cunoască unele aspecte 
ale dezvoltării edilitare a Bucureștiu- 
lui, ale eforturilor făcute de parti
dul și statul nostru pentru îmbună
tățirea și ridicarea condițiilor de via
ță ale populației.

Coloana oficială de mașini a străbă
tut bulevardele Republicii. Mihai 
Bravu, ajungînd în cartierul Titan — 
Balta Albă, unde șeful statului soma
lez a fost informat despre amploarea 
construcțiilor de locuințe și edificii 
social-culturale in această zonă a Ca
pitalei. S-a arătat că, în prezent, în 
acest cartier locuiesc peste 200 000 de 
oameni ai muncii care au la dispozi

ție, totodată, numeroase edificii de 
cultură, învățămînt și de ocrotire a 
sănătății, baze sportive și de agre- 
m'ent, precum și o largă diversitate 
de unități comerciale, de alimentație 
publică și de servicii. întregul cartier 
a fost conceput într-o viziune mo
dernă. fiind alcătuit din microraioane 
de 3 000 de apartamente.

Coloana de mașini a străbătut apoi 
bd. Gheorghe Gheorghiu-Dej și bd. 
Magheru. înaltul oaspete fiind salu
tat pretutindeni cu căldură de mii 
de bucureșteni aflați pe străzile Ca
pitalei, care au ovaționat pentru prie
tenia româno-somaleză.

(Agerpres)

privind intărirea prieteniei și dezvoltarea in continuare a colaborării 
dintre Republica Socialistă România și Republica Democratică Somalia
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atracția social-economică internă, la întărirea 
prieteniei dintre cele două popoare. Cei doi con
ducători de partid reafirmă hotărirea de a pro
mova în continuare contactele și colaborarea din
tre cele două partide, in folosul popoarelor Româ
niei și Somaliei, al politicii de pace, libertate 
și independență, destindere șl înțelegere inter
națională.

Secretarul general a! Partidului Comunist Ro
mân și secretarul general al Partidului Socia
list Revoluționar Somalez sint de acord ca cele 
două partide să stimuleze schimbul reciproc de 
informații șl materiale privind activitatea ideo
logică, politică și soeial-eeonomică a celor două 
partide.

Cei doi președinți reliefează importanța intil- 
nlrilor dintre reprezentanții eelor două țări, 
membri ai guvernelor, organelor de stat, ai or
ganizațiilor de tineret, de femei șl sindicale. Ei 
se pronunță pentru dezvoltarea contactelor bila
terale, pentru extinderea schimbului de Infor
mații și experiență, pentru lărgirea cooperării 
in domeniile politic, economie și cultural, pre
cum și a conlucrării țărilor lor pe plan inter
național.

Președinții României șl Somaliei consideră că 
relațiile economice și, Îndeosebi, cooperarea in 
producție constituie factorul hotăritor al inten
sificării și aprofundării colaborării dintre cele 
două țări și popoare. Ei au evidențiat rezulta
tele înregistrate pină in prezent pe linia con
struirii in Somalia a unor obiective agrozooteh
nice* și au indicat ca ministerele și organismele 
române și somaleze să acționeze cu mai multă 
energie și să ia măsurile necesare pentru acce
lerarea lucrărilor prevăzute in programele de 
construire a obiectivelor economice stabilite.

Ei consideră, totodată, că economiile celor 
două țări, complementare și in proces de conti
nuă dezvoltare, oferă posibilități mult mai largi 
pentru diversificarea și adincirea cooperării eco
nomice, pentru realizarea de noi obiective in 
domeniile agricol, minier, industrial, construcții, 
transporturi și pescuit, inclusiv prin crearea de. 
societăți mixte româno-somaleze. Apreciind ro
lul important ce revine in acest sens Comisiei 
mixte guvernamentale de cooperare economică 
și tehnică, cei doi președinți au stabilit ca lu
crările primei sesiuni a comisiei să aibă loc la 
București in trim. rV/1981 pentru a examina mo
dul cum se Îndeplinesc hotăririle luate la cel 
mai inalt nivel și a adopta măsurile corespun
zătoare de realizare in condițiile cele mai bune 
a cooperării economice româno-somaleze.

Cei doi președinți vor dispune, de asemenea, 
ca organismele economice să acționeze pe toate 
căile, inclusiv in cadrul comisiei mixte, pentru 
asigurarea creșterii și diversificării schimburilor 
comerciale româno-somaleze.

Ei sint convinși că dezvoltarea relațiilor eco
nomice dintre România și Somalia, caracterizate 
prin avantaj reciproc, este in interesul asigură
rii progresului economic și social mai rapid al 
celor două țări și constituie, in același timp, o 
contribuție de seamă lă eforturile pentru edifi
carea noii ordini economice Internationale, la 
instaurarea unor raporturi noi și echitabile in
tre state.

Președinții și-au exprimat satisfacția pentru 
semnarea in timpul vizitei a Programului de 
dezvoltare pe termen lung a cooperării econo
mice și tehnice și a schimburilor comerciale 
intre Guvernul Republicii Socialiste România 
și Guvernul Republicii Democratice Somalia, 
care deschide largi perspective colaborării ro
mâno-somaleze, stabilind atît obiectivele' priori
tare ale lărgirii și diversificării cooperării și 
schimburilor economice, cit și formele și mo
dalitățile concrete de realizare a acestora.

Președinții României și Somaliei subliniază 
Importanta legăturilor dintre cele două țări in 
domeniile invătămintului, culturii și tehnicii și 
exprimă hotărirea lor comună de a le extinde 
și mai mult in viitor.

Subliniind importanta deosebită a intilnirilor 
și convorbirilor la cel mai inalt nivel, care prin 
înțelegerile și hotăririle ce se realizează mar
chează noi etape in consolidarea, diversificarea 
și aprofundarea cooperării intre cele două țări 
și popoare, cei doi președinți se pronunță pen
tru continuarea acestor întilniri.

II
Președintele Republicii Socialiste România și 

președintele Republicii Democratice Somalia 
consideră că respectarea principiilor Cartei Or
ganizației Națiunilor Unite constituie o condiție 
indispensabilă pentru menținerea păcii și co
laborării internaționale, pentru progresul tuturor 
națiunilor. Ei reafirmă hotărirea fermă a țărilor 
lor de a se conduce în raporturile reciproce, ca 
și în relațiile cu celelalte state, după urmă
toarele principii, drepturi și obligații :

— Dreptul suprem al fiecărui popor ia exis
tență liberă, la independență și suveranitate 
națională, la pace și securitate;

— Egalitatea deplină in drepturi a tuturor 
statelor, indiferent de mărime, nivel de dezvol
tare și orinduire socială ;

— Dreptul inalienabil al fiecărui popor de a-și 
decide de sine stătător soarta, de a-și alege 
liber sistemul și căile dezvoltării politice, eco
nomice și sociale, conform voinței și intereselor 
proprii, fără nici un amestec din afară :

— Dreptul fiecărui popor la dezvoltare și pro
gres, la exercitarea suveranității depline asupra 
resurselor sale naturale ;

— Obligația fiecărui stat de a milita pentru 
lichidarea definitivă a colonialismului, neocolo- 
nialismului, apartheidului și discriminării ra
siale ;

— Obligația fiecărui stat de a nu interveni in 
treburile interne sau externe ale altui stat;

— Obligația statelor de a se abține în rela
țiile lor internaționale de la amenințarea cu 
forța sau folosirea forței, precum și de la orice 
fel de constringere de ordin militar, politic, 
economic sau de altă natură împotriva altui 
stat;

— Obligația tuturor statelor de a recurge ul 
mod exclusiv la mijloace pașnice, in toate 
împrejurările, în vederea rezolvării diferendelor 
internaționale ;

— Dreptul și obligația fiecărui stat de a parti
cipa, in condiții de deplină egalitate, la exami
narea problemelor internaționale de interes 
comun ;

— Dreptul și îndatorirea tuturor statelor, indi
ferent de mărime sau orinduire socială, de a 
coopera intre ele, pe baza avantajului și inte
resului reciproc, in toate domeniile și în scopul 
menținerii păcii și securității internaționale, al 
favorizării progresului economic și social al 
tuturor națiunilor, și în primul rind al celor in 
curs de dezvoltare ;

’— Dreptul de acces liber al fiecărui stat la 
cuceririle științei și tehnologiei contemporane, 
inclusiv Ia tehnologiile nucleare in scopuri 
pașnice :

— Obligația statelor de a-și îndeplini cu bună 
credință angajamentele asumate in conformi
tate cu dreptul internațional.

III
Președintele Republicii Socialiste România și 

președintele Republicii Democratice Somalia, 
efectuind o analiză aprofundată a fenomenelor 
și a proceselor care au loc în lumea contempo
rană, apreciază că omenirea traversează in 
prezent o epocă de mari prefaceri revoluționare, 
sociale și naționale, în care se afirmă tot mai

puternic voința popoarelor de a pune capăt cu 
desăvîrșire politicii imperialiste, colonialiste și 
neocolonialiste, oricăror forme de asuprire și 
dominație străină, de a fi independente și stă- 
pine pe propriile destine, de a exercita suvera
nitatea asupra bogățiilor lor naționale, de a-șl 
alege în mod liber calea dezvoltării sociale, fără 
nici un amestec din afară, de a conviețui și 
conlucra in condiții de pace, securitate, pe baza 
deplinei egalități in drepturi.

Președinții României și Somaliei remarcă, tot
odată, o intensificare a politicii de forță șl dictat, 
de reîmpărțire a zonelor de dominație șl influen
ță, existența in continuare a unor probleme ne
soluționate și apariția unor noi conflicte și stări 
de încordare In diferite părți ale lumii, inten
sificarea cursei Înarmărilor, adincirea crizei e- 
eonomice și energetice mondiale, lipsa de pro
grese în soluționarea problemei lichidării sub
dezvoltării, ceea ce a determinat o agravare a 
situației internaționale, generlnd noi și serioase 
pericole pentru securitatea și independența po
poarelor, pentru pacea întregii lumi.

Exprimindu-și Îngrijorarea față de aceste evo
luții, cei doi președinți consideră că este o 
inaltă îndatorire a popoarelor, a forțelor Înain
tate de pretutindeni, de a acționa cu cea 
mai mare energie, strins unite, pentru împie
dicarea înrăutățirii situației Internaționale, pen
tru reluarea și continuarea politicii de destin
dere, independență națională și pace, pentru pro
movarea cooperării și respectului între națiuni.

Cei doi președinți reliefează că formarea și 
dezvoltarea statelor naționale constituie in epoca 
actuală un factor de Importanță deosebită pentru 
progresul social, eliminarea subdezvoltării și edi
ficarea unei noi ordini internaționale, pentru 
lichidarea politicii imperialiste, colonialiste și 
neocolonialiste. In consecință, lupta pentru afir
marea și consolidarea independenței naționale a 
tuturor popoarelor și statelor reprezintă una din 
sarcinile fundamentale ale tuturor forțelor care 
se pronunță pentru pace, progres, colaborare și 
înțelegere.

Relevînd consecințele grave pentru toate țările 
ale creșterii instabilității economiei mondiale, 
ale persistenței crizei economice, crizei ener
getice și monetar-financiare, ale menținerii fe
nomenului subdezvoltării in zone largi ale glo
bului, cei doi președinți consideră că o cerință 
dintre cele mai stringente pentru pacea și secu
ritatea popoarelor, pentru însuși viitorul otne- 
nirii o constituie lichidarea subdezvoltării și 
făurirea unei noi ordini economice internațio
nale. Ei constată cu îngrijorare că in cadrul ne
gocierilor purtate pină in prezent la O.N.U. sau 
în afara organizației nu s-au obținut progrese 
substanțiale în această direcție, iar situația ță
rilor în curs de dezvoltare continuă să se de
terioreze.

Pronunțîndu-se pentru asigurarea dreptului 
popoarelor la dezvoltare, președinții reliefează 
necesitatea începerii neintirziate și desfășurării 
pe baza unei voințe politice constructive a nego
cierilor globale privind colaborarea economică 
internațională, a depunerii in continuare de efor
turi maxime pentru inlăturarea greutăților care 
au provocat stagnarea tratativelor.

Ei subliniază rolul determinant al efortului 
național* in obținerea de progrese pe calea dez
voltării economice a țărilor in curs de dezvol
tare și necesitatea, totodată, ca acestor țări să 
le fie acordat un sprijin mai substanțial din 
partea țărilor dezvoltate.

Președinții României și Somaliei relevă im
portanța deosebită a extinderii cooperării eco
nomice dintre țările in curs de dezvoltare, a În
tăririi solidarității și unității de aețiune a aces
tor țări ca o condiție esențială pentru obține
rea unor rezultate pozitive in cadrul negocieri
lor și înaintarea pe calea edificării unei noi 
ordini economice internaționale.

Profund preocupați de amploarea fără prece
dent a cursei înarmărilor, de utilizarea unor 
imense mijloace materiale, financiare și umane 
în scopuri militare, ceea ce reprezintă o povară 
grea pentru toate popoarele și o amenințare per
manentă la adresa păcii și securității mondiale, 
președinții Republicii Socialiste România și Re
publicii Democratice Somalia reafirmă convin
gerea lor fermă că realizarea unor măsuri prac
tice și eficace de dezarmare generală, și în 
primul rind de dezarmare nucleară, constituie o 
problemă-cheie a relațiilor internaționale ac
tuale, de care depind pacea, securitatea șl pro
gresul omenirii.

Apreciind că trebuie acționat cu fermitate 
pentru apărarea dreptului suprem al fiecărui 
popor, al tuturor oamenilor — dreptul la viață, 
la libertate, la pace — ei consideră că este ne
cesar să se treacă neîntirziat la interzicerea 
generală și totală a experiențelor cu arma 
nucleară, încetarea producției și reducerea trep
tată a stocurilor de arme nucleare, pină Ia com
pleta lor lichidare, interzicerea folosirii armei 
nucleare, interzicerea creării unor noi tipuri și 
sisteme de arme de distrugere în masă, redu
cerea cheltuielilor militare, lichidarea bazelor 
militare. și retragerea trupelor de pe teritoriile 
străine, crearea de zone denuclearizate și zone 
ale păcii in diferite regiuni ale lumii, desfiin
țarea pactelor militare.

Mijloacele economisite în urma reducerii chel
tuielilor militare trebuie folosite pentru solu
ționarea problemelor economice și sociale ale 
fiecărei țări și, în special, pentru sprijinirea 
țărilor in curs de dezvoltare, in vederea accele
rării progresului lor economico-social.

Cei doi președinți subliniază importanța pe 
care o acordă cele două țări edificării securității 
și promovării unei largi cooperări intre statele 
din Europa, efectelor pozitive pe care acestea 
le-ar avea pentru pace și înțelegere in întreaga 
lume. Ei își exprimă îngrijorarea față de situa
ția de pe continent, unde există cele două blocuri 
militare opuse și unde se intensifică cursa înar
mărilor, se continuă acumularea celor mai mo
deme arme de distrugere in masă, ceea ce con
stituie un mare pericol pentru pacea și secu
ritatea continentului și a întregii lumi.

In acest context, cele două părți au evidențiat 
importanța reuniunii de la Madrid și s-au pro
nunțat pentru intensificarea eforturilor tuturor 
statelor participante pentru ca lucrările acestei 
reuniuni să se poată încheia cu rezultate sub
stanțiale in toate domeniile, astfel incit să se 
dea noi impulsuri procesului început la Helsinki.

Examinind situația din Africa, președintele 
României și președintele Somaliei reliefează 
afirmarea tot mai puternică a dorinței popoare

lor șl țărilor africane de a se dezvolta liber șl 
independent, fără nici un amestec din afară.

O confirmare elocventă a hotăririi ferme a 
popoarelor de a lupta pentru independența lor 
este victoria strălucită a mișcării de eliberare 
națională a poporului din Zimbabwe, căruia 
România și Somalia i-au acordat permanent 
întregul lor sprijin politic, moral și material.

Cei doi președinți reliefează cerința urgentă 
a asigurării accesului Ia independență al Nami
biei, a dreptului poporului namibian de a-șl 
alege liber calea dezvoltării viitoare, conform 
aspirațiilor și intereselor lui legitime. Avind in 
vedere noile evoluții ca urmare a poziției nega
tive a regimului rasist al Africii de Sud, care a 
dus la eșecul Conferinței de la Geneva, cei doi 
președinți reafirmă Întregul lor sprijin față de 
eforturile desfășurate de O.N.U. și mișcarea de 
nealiniere pentru găsirea unei soluții politice 
problemei Namibiei, precum și pentru punerea- 
in aplicare a rezoluțiilor adoptate de organi
zația mondială. Ei își exprimă solidaritatea 
militantă șl sprijinul deplin cu lupta dreaptă a 
poporului namibian pentru libertate și indepen
dență, sub conducerea S.W.A.P.O., reprezentan
tul legitim al poporului Namibiei.

Cei doi președinți relevă, de asemenea, nece
sitatea lichidării totale și urgente a politicii de 
apartheid și discriminare rasială, reafirmă spri
jinul țărilor lor pentru lupta poporului sud- 
african împotriva rasismului, pentru dreptul la 
libertate, egalitate și progres social.

Președinții României și Somaliei se pronunță 
pentru soluționarea problemelor litigioase dintre 
statele africane pe cale pașnică, prin negocieri 
între părțile direct interesate și evidențiază 
rolul important ce revine Organizației Unității 
Africane în soluționarea politică a diferendelor 
și stărilor de tensiune de pe continent, in întă
rirea solidarității și unității țărilor africane. Cel 
doi președinți au examinat situația din Cornul 
Africii și au exprimat îngrijorarea în legătură 
cu pacea regiunii, pronun(indu-se pentru solu
ționarea problemelor litigioase pe calc pașnică

Președinții României și Somaliei subliniază 
preocuparea țărilor lor față de perpetuarea și 
multiplicarea situațiilor de recurgere la forță 
sau la amenințarea cu forța în soluționarea con
flictelor internaționale, față de conflictele iz
bucnite intre unele țări in curs de dezvoltare, 
ale căror eforturi și resurse nu pot fi astfel 
folosite la obiectivele prioritare ale dezvoltării 
lor economice și sociale. Asemenea diferende și 
conflicte pun in pericol pacea și securitatea ge
nerală, duc Ia înrăutățirea raporturilor dintre 
state, stimulează cursa înarmărilor și creează 
condiții pentru ingerințe în treburile interne ale 
statelor.

Cei doi președinți consideră că trebuie făcut 
totul pentru soluționarea problemelor din Orien
tul Mijlociu pe calea negocierilor, cu partici
parea tuturor părților interesate, inclusiv a Or
ganizației pentru Eliberarea Palestinei. în acest 
sens, consideră că este necesară organizarea unei 
conferințe internaționale in cadrul O.N.U. pen
tru realizarea unei păci globale, juste și du
rabile, care să ducă la retragerea Israelului din 
teritoriile ocupate în 1967 și la soluționarea pro
blemelor poporului palestinian, inclusiv crearea 
unui stat propriu, -independent, precum și la 
asigurarea integrității și independenței tuturor 
statelor din regiune.

Cele două părți au condamnat cu hotărire 
atacul aerian israelian asupra reactorului nu
clear irakian din apropierea Bagdadului, de la 
7 iunie 1981, ca un act care contravine regulilor 
de drept internațional.

Președinții se pronunță ferm pentru soluțio
narea exclusiv prin mijloace pașnice, prin ne
gocieri, a situațiilor de conflict care au apărut 
și in alte părți ale globului, pe baza respec
tării dreptului popoarelor de a-și hotărî liber 
soarta, conform intereselor lor naționale, fără 
nici un amestec din afară. Ei consideră că re
glementarea politică a problemelor litigioase are 
consecințe directe, pozitive asupra consolidării 
independentei naționale, diminuează incordarea 
internațională, asigură reluarea politicii de des
tindere și pace.

Cei doi președinți apreciază că Organizația 
Națiunilor Unite reprezintă forul cel mai po
trivit pentru dezbaterea multilaterală și rezol
varea tuturor problemelor internaționale, a con
flictelor și stărilor de încordare dintre state, sub
liniind necesitatea întăririi, in acest scop, a ro
lului și răspunderii organizației, a democrati
zării organelor sale și îmbunătățirii eficacității 
lor, adaptării organizației la realitățile vieții in
ternaționale.

Ei consideră că trebuie asigurată participarea 
activă la soluționarea problemelor a tuturor sta
telor, indiferent de mărime sau orinduire so
cială. în mod deosebit, țările mici și mijlocii, 
țările in curs de dezvoltare, țările nealiniate tre
buie să aibă un rol tot mai activ în dezbaterea 
și soluționarea tuturor problemelor internațio
nale.

Ei reliefează însemnătatea mișcării țărilor ne
aliniate în lupta împotriva imperialismului, pen
tru făurirea unei noi ordini economice interna
ționale și promovarea principiilor de drept in
ternațional in relațiile dintre state.

Tinind seama de interesele și preocupările lor 
comune și de pozițiile identice sau apropiate 
asupra problemelor internaționale, președintele 
României și președintele Somaliei sint ferm de
ciși să dezvolte consultările, conlucrarea și în
trajutorarea dintre țările lor în cadrul Națiu
nilor Unite, al altor foruri internaționale, al 
„Grupului celor 77“ și al mișcării țărilor neali
niate, in scopul reglementării democratice șl 
juste a problemelor lumii contemporane și pro
movării păcii, securității și colaborării interna
ționale.

IV
Președintele Republicii Socialiste România șl 

președintele Republicii Democratice Somalia își 
exprimă deplina satisfacție față de rezultatele 
fructuoase ale convorbirilor purtate și înțelege
rile realizate cu prilejul vizitei. Președinții sînt 
încredințați că intilnirea lor la București repre
zintă o contribuție importantă la continua apro
fundare a raporturilor de sirinsă prietenie și 
colaborare dintre Republica Socialistă România 
și Republica Democratică Somalia, spre binele 
popoarelor român și somalez, al cauzei păcii, 
progresului, destinderii și cooperării internațio
nale.
București, 18 iunie 1981.

TELEGRAMĂ DE LA BORDUL AVIONULUI

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România
Eu și delegația mea sîntem profund mișcați de simțămintele calde și frățești cu care am fost 

primiți de către dumneavoastră personal, membrii Partidului Comunist Român, guvernul și poporul 
român și de ospitalitatea pe care ne-ați acordat-o în timpul scurtei dar rodnicei noastre vizite în 
frumoasa dumneavoastră țară.

Sper că intilnirea noastră va aprofunda pe mai departe cooperarea și înțelegerea dintre noi 
in toate domeniile și la toate nivelurile.

Vă rog să primiți, dragă tovarășe, înalta mea prețuire și considerație.

MOHAMED SIAD BARRE
f Secretar general

al Partidului Socialist Revoluționar Somalez, 
Președintele Republicii Democratice Somalia
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! FAPTUL;
; divers;
I De milioane!

Însemnări despre activitatea secretarilor de partid, președinți ai consiliilor oamenilor muncii
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In comuna Smirdan, județul 
Tulcea, există mai mulți mește
șugari. Renumele lor vine de la... 
felicitări. In flecare an, meșteșu
garii din Smirdan „fabrică" feli
citări. Felicitări pe care noi le 
trimitem celor dragi și apropiați, 
dar niciodată nu ne-am gindit 
că ele sint... gindtte și meșteșu
gite de cei din Smirdan.

Anual, pleacă de la Smirdan 
sute de mii de felicitări și măr- 
țișoare pentru întreprinderea co
mercială de stat „Bijuteria" 
din București. Ideea creării, rea
lizării ți valorificării acestora 
prin comerțul de stat a avut-o 
tot un meșter local, Marian 
Baicu. O idee intr-adevăr de mi
lioane, care merită toate... feli
citările.

Șofer la..» 7 ani?
Joaca de-a condusul mașinii 

de către unii copii și adoles
cenți, cu sau fără voia părinți
lor, s-a încheiat, in citeva ca
zuri, în mod tragic. Vn caz do 
acest fel a fost depistat, din fe
ricire, la timp, de către o pa
trulă de circulație din Baia Mare 
care a făcut semn autoturismu
lui Dacia 1100 (l-MM-2457) «d 
tragă pe dreapta.

Cine credeți cd te afla la vo- 
lan ? Un copil de... 7 ani! In 
dreapta, lingă el, tatăl său, loan 
Borz, de meserie... șofer. Omul 
care știa cel mai bine ce pericol 
prezenta acest lucru pentru sigu
ranța circulației.

$i totuși, de ce și-a pus co
pilul să conducă mașina ? Drept 
recompensă că învățase o poe
zie (!?).

Falsul căpitan
Pripășit prin Ploiești, Gheor- 

ghe Ciubotaru din Tg. Ocna a 
apărut pe neașteptate in fața 
unui elev. S-a recomandat:

— Sint căpitanul de miliție 
Ionescu. Te-am urmărit in ma
gazinul in care ai intrat și am 
impresia că ai furat ceva și ai 
virit in servietă.

— Eu? N-am pus mina in 
viața mea pe un cap de ață — 
a incercat să se dezvinovățească 
elevul Gheorghe Cristescu.

— Vorba ! Urmează-mă I
Timorat, elevul l-a urmat. A- 

juns la un loc mai ferit, „căpita
nul" i-a smuls elevului servieta, 
ceasul de la mină și... cei cițiva 
lei din buzunar.

întimplarea a făcut ca exact 
In momentul în care falsul 
căpitan incerca să-și ia picioa
rele la spinare sd-i taie calea 
un căpitan adevărat. E lesne de 
înțeles ce-a urmat. L-a urmat l
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Ne aflăm în perioada dinaintea 
Congresului al II-lea al consiliilor 
oamenilor muncii. Un prilej de a în
fățișa experiența acumulată de se
cretarii de partid din unitățile eco
nom ico-sociale, care, de peste trei 
ani, pe baza măsurii adoptate de con
ducerea partidului șl a prevederilor 
Legii nr. 5/1978, îndeplinesc și funcția 
de președinți ai consiliilor oameni
lor muncii. Un prilej firește și de a 
examina, prin prisma cerințelor cin
cinalului calității și eficienței, noi 
posibilități de perfecționare a acti- . 
vității acestora. O investigație pe a- 
ceastă temă efectuată in citeva uni
tăți economico-sociale din munici
piul Constanța’s-a 
Înscris de la în
ceput pe coor
donatele unui 
schimb de opinii 
constructiv, des
chis în egală mă
sură atît sugestii
lor pentru ridi
carea la un nivel 
superior a activi
tății președinților 
consiliilor oame
nilor muncii, cit 
și celor vizlnd 
Înlăturarea unor 
neajunsuri care mai există in munca 
acestora.

Cum se integrează In muncă pre
ședintele consiliului ? Secretara co
mitetului municipal de partid cu 
probleme economice • de părere că 
aceasta este problema-problemelor, 
care trebuie avută mereu in atenție. 
Iar argumentarea este evidentă : cir
ca 35 la sută din președinții acestor 
organisme din unitățile municipiului 
Constanța, de pildă, se află la primul 
mandat de exercitare a acestei func
ții.

întlmpină dificultăți, la integrarea In 
muncă, noul președinte al consiliului I 
Ruxandra Delegeanu, secretara co
mitetului de partid și președinta con
siliului oamenilor muncii de la între
prinderea de exploatare portuară a 
M.T.Tc., afirmă: „Nu mă simt un 
președinte nou, fără experiență, pen
tru că integrarea mea in această 
muncă a avut loc In urma unei ex
periențe mai Îndelungate ca membru 
al consiliului oamenilor muncii". In 
schimb, tovarășa Georgeta Lascăr, 
președintele C.O.M, de la Institutul 
de proiectări al județului Constanța, 
e de părere că și „după aproape un 
an și jumătate, de cînd îndeplinesc 
această muncă, am mereu de Învățat 
lucruri noi, mă confrunt uneori cu 
probleme care nu-mi sînt încă pe 
deplin cunoscute și de aceea mă stră
duiesc in permanență să mă pun 
la punct cu actele normative după 
care ne desfășurăm munca".

Iată deci că asigurarea unor con
diții corespunzătoare pentru împleti
rea atribuțiilor secretarului de partid 
cu qele de președinte al consiliului 
oamenilor muncii este o cerință per
manentă, și nu una de conjunctură. 
Integrarea secretarului de partid în 
munca de președinte al C.O.M. este 
un proces complex, care depinde în 
mare măsură atît de efortul pro
priu, cit și de modul în care este 
ajutat să-și îndeplinească noile atri
buții. O cerință principală în acest 
aens este ca președinții consiliilor 
oamenilor muncii să înțeleagă de la 
început pe deplin atribuțiile ce Ie 
revin, în calitate de secretari de

te pentru a perfecționa activitatea 
consiliilor oamenilor muncii, a preșe
dinților acestora, se referă la : in
troducerea in programul instruirilor 
periodice ale secretarilor de partid a 
unui punct distinct vizînd stilul și 
metodele de muncă ale președinților 
consiliilor oamenilor muncii ; partici
parea cu regularitate a secretarilor, 
a altor membri ai biroului comitetu
lui municipal de partid la ședințele 
consiliilor oamenilor muncii pe baza 
unul grafic urmărit riguros de către 
primul secretar al comitetului muni
cipal ; organizarea periodică a unor 
vizite de documentare, desfășurate la 
fața locuiții, între președinții cu ex-

Șl DUBLA CALITATE OBLIGA 
LA 0 NOUA CALITATE A MUNCII

partid, de a pune în centrul activi
tății C.O.M. problemele majore de 
care depinde bunul mers al între
prinderilor, de a asigura înfăptuirea 
de către organele de conducere co
lectivă a hotăririlor de partid și de 
stat, ale organizațiilor de partid pro
prii, de a coordona planificarea mun
cii șl repartizarea sarcinilor pentru 
toți membrii consiliului, de a con
tribui — prin întreaga muncă poli
tică și organizatorică desfășurată — 
la aplicarea hotăririlor adoptate. O 
cerință pentru care aici, la Con
stanța s-au găsit citeva moda
lități de acțiune ce merită a 
fi relevate. Una dintre cele mai Im
portante o constituie, așa cum a- 
preciau și interlocutorii noștri, cursul 
intensiv anual, organizat de către co
mitetul județean de partid, pentru 
pregătirea președinților șl prim-vice- 
președinților consiliului oamenilor 
muncii. El se desfășoară, cu scoate
rea din producție, pe durata unei 
săptămînl, iar structura lui este ast
fel organizată incit 50 la sută din 
cursanți să aibă vechime in funcția 
de președinte sau prim-vicepreședin- 
te de cel puțin două legislaturi, iar 
ceilalți să fie noi. Rațiunea unei ase
menea structuri este evidentă : pen
tru ca transmiterea experienței să se 
facă nu numai de la catedra cursu
lui, ci, mai ales, prin schimbul de 
opinii, angajat intre participanți, în 
timpul cursului. Alte măsuri adopta-

perlență mal mare șl cel noi ; iniție
rea de către secretariatul comitetului 
județean de partid a unor analize de 
lucru trimestriale cu președinții și 
prlm-vicepreședințll consiliilor oame
nilor muncii. Fiecare din aceste for
me de pregătire in parte șl toate la 
un loc sint utile și eficiente. Inter
locutorii noștri sugerau Insă că ar fi 
bine ca, in desfășurarea acestora, să 
■e urmărească cu mai multă perse
verență eficiența lor practică.

Stilul de muncă al consiliului oa
menilor muncii ? Stilul activității da 
partid.

Tovarășul Ștefan Panait, secretarul 
comitetului de partid de la Șantierul 
naval Constanța, este unul din pre
ședinții de consiliu al oamenilor 
muncii cu cea mai bogată experiență 
din municipiu. Atit dumnealui, cit șl 
altor doi colegi mai tineri 1 le-am a- 
dresat întrebarea : „Ce apreciați bun 
în stilul de muncă al consiliului 
pe care-1 conduceți?" Răspunsul 
tovarășului Panait a fost și sim
plu și convingător s „Ca secretar de 
partid, ca activist care am înțeles 
care a fost rațiunea măsurii adoptate 
de partid, nu pot să practic două 
stiluri de muncă : unul în conduce
rea activității de partid și altul in 
conducerea activității consiliului oa
menilor muncii. Dimpotrivă, m-am 
străduit și mă străduiesc ca să im
prim permanent activității consiliului 
stilul muncii de partid. Cum 7 In 
primul rînd, prin planificarea mun-

I

I

I

I

I

I

I

Cu scindura 
din gard

Invitat la o nuntă, Neculai 
Popa din Broșteni, județul Su
ceava, n-a făcut nazuri la bău
tură. A golit pahar după pahar. 
Apoi, a pornit-o spre casă, tot 
pe lingă drum, pe lingă gard. 
Dintr-un gard, în care s-a spri
jinit să nu cadă, a rupt o scin
dară și i-a apărut in calea lui 
Constantin Mindrilă. în loc să-i 
răspundă la binețe. Neculai 
Popa a ridicat scindura asupra 
lui Mindrilă și nu s-a lăsat pină 
nu a făcut-o așchii pe spinarea 
omului. Ca să se vindece, lui 
Mindrilă i-ău trebuit vreo două 
luni. In schimb, pentru „vinde
carea" bătăușului, instanța de 
judecată a hotărlt ceva mai 
mult: doi ani închisoare.
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In rate și... 
integral

Un caz mai puțin obișnuit ne 
semnalează V. Alexandru, direc
torul întreprinderii comerciale 
de stat mărfuri metalo-chimice 
din Brașov. Este cazul lui Szasz 
Nika Nandor, născut in 1949 la 
Baraolt-Covasna, care și-a făcut 
obiceiul de a contracta mărfuri 
cu plata in rate fără să le plă
tească. Numai intr-o jumătate 
de an (decembrie 1979— iunie 
1980) respectivul a contractat o 
garnitură de mobilă pentru dor
mitor, o mașină de spălat, o 
mașină de cusut și trei televi
zoare, toate cu aceeași marcă : 
„Diamant". In total, mărfuri in 
valoare de 23 865 lei, din care 
n-a achitat decit 8 565 lei. După 
ce contracta o marfă sau alta, 
pleca sd lucreze pe un alt șan
tier, de unde încheia iar un con
tract ți tar pleca. Pină la urmă, 
a plecat din Brașov la Alba Iu
lie, unde a procedat la fel.

Cazul inserat aici nu e sin
gular. El se constituie intr-un 
semnal pe adresa celor cărora 
li se vor mai adresa astfel de 
indivizi pentru a contracta măr
furi cu plată in rate. Adică sd-i 
ia de guler și să-i dea pe mina 
legii pentru a plăti integral și 
bine !
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Noroc cu... 
ghinion

Ioan Lamer din Baia Mare a 
jucat la loz in plio. tntr-o doa
ră. A jucat și a ciștigat. Un 
autoturism.

— Bravo măt, norocosule, s-o 
stăplnești sănătos 1 — i-a urat 
un prieten.

Văzindu-se cu mașină la sca
ră, pe negindite, I.L. a început 
să dea semne de nerăbdare :

— Cit să mat aștept pină să 
iau permis de conducere ca să 
mă urc la. volan ? Măcar să-mi 
încerc încă o dată norocul.

L-a încercat și a regretat. No
rocul de la loz în plic nu s-a 
mai repetat cînd a fost surprins 
la
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volan fără permis.

Rubrică realizata de
Petre POPA •
și corespondenții „Scinteii^j

Teatrul Național din 
Tirgu Mureș, secția 
maghiară, a prezentat, re
cent, la București. în Sala 
Majestic, piesa „Există și 
o asemenea dragoste" de 
Hajdu Gy6z8. Este vorba 
despre o lucrare inspirată 
din istoria mișcării munci
torești (luptele de clasă 
ce au avut loc in primă
vara anului 1929 pe valea 
superioară a Mureșului, 
lupte in care românii și 
maghiarii au luptat, îhfră- 
țiți, împotriva asupritori
lor). Un text, patetic, mo
bilizator ce îmbină scenele 
de masă cu caracter poli
tic cu planul unor con
fruntări cu caracter intim. 
Un montaj publicistic ex
presiv, ce alătură și face 
să comunice între ele: 
buletine de știri (informa
ții grave în tovărășia unor 
mondenități), documente 
oficiale, extrase din ziare, 
manifeste revoluționare, 
amintiri, cîntece însufleți
te de versurile’ lui JOsef 
Attila, împreună cu situa
ții ori personaje fictive.

Scrierea Iul Hajdu 
GydzO (care ca formulă 
estetică iși propune să 
reactualizeze experiența 
teatrului politic al lui Pls- 
cator și emulilor săi) be
neficiază de o impresio
nantă transfigurare sceni
că : un spectacol inspirat, 
de certă personalitate, un 
spectacol monumental, 
poematic, străbătut de pa
tos revoluționar și suflu 
mobilizator.

Fără a diminua relieful 
eroilor individuali (inter
pretați cu dăruire și ta
lent de Adam Erzstbei, 
GyBrffy Andrăs, Zalânyi 

^Gyula, Szabă Duci, Kârp

GyBrgy șl alții), regizorul 
Kovăcs Levente, persona
litate distinctă printre di
rectorii de scenă din țara 
noastră (împreună cu sce
nografa Kelemen Tatnăa

piesei sînt puse tn eviden
ță prin ingenioase soluții 
de mișcare, coregrafice 
(Kelemen Ferenc), prin 
impresionante efecte plas
tice și de lumină (la gra-

„EXISTĂ Șl O ASEMENEA 
DRAGOSTE" 

de Hajdu Gydzo, 
în interpretarea Teatrului Național 
din Tg. Mureș — secția maghiară

Anna), pune In evidență 
faptul că eroul principal 
al montajului este un per
sonaj colectiv : masele 
populare, clasa muncitoa
re care se ridică la luptă 
pentru drepturi șl liberta
te și a cărei conștiință se 
radicalizează permanent.. 
Aspectele confllctuale, ca 
și idealurile majore ale

nlța dintre vizual și tea
tral) și cu ajutorul con
stant al forței epice ți li
rice, puternic emoționale 
a muzicii (Sarossy Entire), 

încă din primele sec
vențe, scena este Însufle
țită de prezența unui mare 
grup de actori (vedete sau 
corp-ansamblu, împreu
nă), animați de un admi-

rabil simț de echipă, 
îmbină jocul „clasic" 
formula teatrului „de 
prezentare" și „de comen
tariu", replica de tip tra
dițional cu corul vorbit, 
strigătul cu șoapta. Prin- 
tr-o continuă dinamică șl 
mereu modificată configu
rare a desenului, a ta
bloului realizat de corpu
rile lor (amestec de pan- 
tomlmă și mai ales ima
gini cu forță de sugestie 
poetică), ei realizează mo
mente și traiîsmit semni
ficații bogate : psihologii 
individuale și de clasă ; 
acțiuni (cum ar (1 Împăr
țirea manifestelor, de
monstrații politice, tntîl- 
niri ilegale) ; stări sufle
tești și de conștiință (mi- 
nia, durerea, eroismul); 
reprezentarea unor situații • 
sau configurarea unui me
diu natural (întîlnirea de 
pe Mureș) etc. Fantezia, 
dinamismul se îngemă
nează in acest spectacol 
cu voința de semnificare 
riguroasă a unor realități 
sau idei și cu dorința de a 
determina in spectatori 
emoții și atitudini,

Speațacol de teatru re- 
voluțlojhar, militant, ima
gine viguroasă și convin
gătoare a unei memora
bile pagini din istoria 
mișcării muncitorești, tn 
care, sub steagul parti
dului, românii șl maghia
rii au luptat alături. într-o 
puternică unitate de ac
țiune șl Idealuri. „Există 
și o asemenea dragoste" 
constituie o creație artis
tică de originalitate și ele
vată ținută.

El 
cu 

re-

Natalia STANCU

O geografie spirituală*)
în „Perimetru senti

mental" (Editura „Scri
sul românesc" — Cra
iova), Nicolae Pop nă
zuiește să impună ci
titorului o geografie 
spirituală a unui spa
țiu deosebit de intere
sant, anume al Olte
niei, Împletind străda
nia de popularizare cu 
efortul tematizăril căr
ții. Nu mal puțin 
de 54 de scriitori 
răspund, fiecare în 
deplină libertate de 
opinie, atit întrebări
lor reporterului, cit, 
mai ales, propriilor 
Întrebări și îndemnuri. 
Dealtfel, autorul aces
tei cărți de interviuri, 
Nicolae Pop, nu-și 
propune să scrie el 
o carte, nu caută 
formule spectaculoase 
de stimulare a inter- 
vievaților, sugestiile 
sale de discuție sint 
dintre cele mai obiș
nuite. El este intere
sat să afle amănunte 
biografice semnifica-

♦) Nicolae Pop I 
„Perimetru sentimen
tal", Ed. „Scrisul ro
mânesc".

tive, dar șl aprecieri 
asupra creației proprii, 
asupra literaturii noas
tre contemporane. I- 
deea ce stă la baza 
cărții nu este, cum 
ne-am putea Închipui, 
aceea de a exalta va
nități locale, cl de a 
semnala democratis
mul real al opiniei. 
Cititorul va fi Intrucit- 
va surprins, plăcut 
surprins, să constate 
la sfîrșitul lecturii că 
intre coperțile acelu
iași volum coexistă 
păreri diferite, un spi
rit polemic in accep
țiunea inaltă a cuvin- 
tului.

Desigur, cuvîntul II 
au intervlevații înșiși. 
Mihnea Gheorghiu, 
Alexandru Bălăci, Ma
rin Sorescu, Darie No- 
văceahu, bunăoară, 
discută despre cunoaș
terea literaturii româ
ne în lume, și cum ar 
putea fi ea mai bine 
pusă in circulație, 
nesfitndu-se a arăta șl 
deficiențele tn această 
direcție, neîmpliniri 
cauzate, mai ales, de 
anumite Inerții admi
nistrative. Marin Min-

cu șl Romulus Cojo- 
caru critică neajunsu
rile din domeniul ac
tivității editoriale. Iile 
Purcaru emite obser
vații remarcabile des
pre statutul reporteru
lui în literatură ; D. R. 
Popescu este neliniștit 
de starea Criticii tea
trale, care, tn oarecare 
măsură, o consideră 
a-și fi pierdut din pro- 
fesionalitate ; Dinu 
Săraru dă relații inte
resante despre mobi- 
lurile cărților sale ; 
Nicolae Manolescu In
sistă asupra polemicii, 
fără a șovăi sâ-i dez
văluie carențele maț 
noi sau mai vechi. în 
sfîrșit, Șerban Ciocu- 
lescu, pătrunzător cum 
11 cunoaștem, pune 
deschis problema cri
ticii literare, a rapor
turilor critic-seriitor. 
Ne îngăduim doar un 
scurt citat : „Toți scri
itorii evoluează, unii 
in bine, alții in rău, 
aceasta din urmă se 
cheamă involuție. Dar 
pină și la scriitorii 
cei mai mari se eb- 

( servă inegalități pe 
care eu totdeauna am

cii. Planurile trimestriale ale C.O.M. 
sînt corelate cu planurile comitetului 
de partid in vederea evitării parale
lismelor. în al doilea rind, prin efec
tuarea unor analize comune ale co
mitetului de partid și consiliului oa
menilor muncii, concepute in spiritul 
muncii de partid — adică analitice, 
combative și exigente — oferind ast
fel și membrilor consiliului oameni
lor muncii un model de urmat. In al 
treilea rînd, prin controlul asupra 
îndeplinirii sarcinilor. Am introdus și 
în stilul de muncă al consiliului 
practica folosită în activitatea de 
partid ca in fiecare ședință un mem
bru sau doi ai consiliului — in func

ție de cit de în
cărcată este ordi
nea de zi — să 
raporteze asupra 
modului în care 
își îndeplinesc 
sarcinile de mem
bri ai consiliului 
sau pe cele în
credințate în șe
dințele anteri
oare".

Argumente re
feritoare la pă
trunderea tot mal 
adincă a stilului 

dinamic, propriu muncii de partid in 
activitatea consiliilor oamenilor mun
cii ne-au adus și tovarășele Georgeta 
Lascăr și Ruxandra Delegeanu. Pri
ma ne-a vorbit despre practica afișă
rii dinainte a proiectelor de hotărl- 
re ale adunărilor generale și chiar 
ale consiliului pentru a fi consultate 
și Îmbunătățite de toți oamenii mun
cii. A doua a adus in discuție exi
gența manifestată față de tendința 
unor membri al consiliului, mai ales 
din conducerea Întreprinderii, de a 
elabora materiale generale abstracte, 
care nu asigură o dezbatere aprofun
dată a problemelor. Un asemenea 
material, de pildă, referitor la nece
sitatea respectării legalității socialis
te a muncii, a fost respins și s-a re- 
programat elaborarea lui.

Firește, o asemenea experiență me
rită să fie generalizată. Ea relevă 
clar că mulți secretari de partid au 
transmis celei de-a doua calități a lor 
nu numai un nume, ci și acele atri
bute care pot și trebuie s-o facă 
cit mai eficientă. Că nu toți au reușit 
să facă acest lucru aveam să aflăm 
chiar din concluziile formulate Intr-o 
plenară din toamna anului trecut a 
comitetului municipal de partid con
sacrată analizării stilului și metode
lor de muncă ale consiliilor oameni
lor muncii. „îmbunătățirea activității 
secretarilor comitetelor de partid, 
președinți al / consiliilor oamenilor 
muncii — ne-a spus tovarășa Elena 
Oprea, secretar al comitetului 
municipal ’ de partid t- se află 
permanent tn atenția noastră. Pe
rioada care a trecut de cînd 
aceștia exercită dubla calitate 
ne-a dezvăluit pe deplin atit re
zultatele pozitive obținute, cit șl 
unele deficiențe care și-au făcut Ioc 
in activitatea acestora. învățăminte
le pe care le vom desprinde din 
lucrările celui de-al II-lea Congres 
al consiliilor oamenilor muncii, pre
cum și experiența acumulată pină 
acum le vom așeza la temelia ac
tivității tuturor președinților con
siliilor oamenilor muncii, pentru ca 
ei să-și îndeplinească in condiții' tot 
mai bune importantele sarcini ca le 
revin prin dubla învestitură".

Const. PRIESCU 
George MIHĂESCU 
corespondentul „Scinteii*
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In Interesul 
cetățenilor, 

cu participarea 
lor

în cartierul Teioasn 
al orașului Dărăbanl, 
județul Botoșani, din 
cauza alunecărilor de 
teren unele imobile au 
început’ să se degra
deze, citeva poduri au 
fost distruse, iar o 
parte din străzi au 
devenit impracticabi
le. într-o scrisoare a- 
dresată redacției mai 
mulți locuitori din 
cartier solicitau spri
jin pentru înlăturarea 
acestor neajunsuri.

Comitetul orășenesc 
Dărăbanl *1 P.C.R.,
căruia l-a fost trimi
să spre soluționare 
sesizarea, relatează in 
răspuns că respectivul 
cartier Teloasa se află 
pe un teren ce pre
zintă instabilități. De 
aceea cind s-a apro
bat schița de siste
matizare • orașului, 
perimetrul cartieru
lui a' fost restrîna 
de la 117 la 18 hec
tare. întrucît stră
mutarea cetățenilor 
care au rămas in afa
ra perimetrului con- 
«truibil al cartierului 
se va 
Consiliul 
rașului 
acționat 
cetățenii 
turarea _____ ,__
alunecărilor de teren. 
Au fost reparate o 
parte din poduri, pen
tru altele fiind în curs 
de Întocmire docu
mentația tehnică ne
cesară ; s-au înlăturat 
avariile la rețeaua e- 
lectrică prin înlocui
rea stîlpilor și devie
rea acesteia ; opt fa
milii ale căror imo
bile prezentau feno
mene do degradare au 
fost sprijinite pentru 
construirea de noi lo
cuințe tn perimetrul 
construibil etc. în fi
nalul răspunsului se 
mai precizează că în 
adunarea cetățenească 
ținută recent s-au pro
pus și adoptat și alte 
măsuri pentru pre
venirea efectelor ne
gative ale alunecărilor 
de teren.

face treptat, 
popular al o- 
Dărăbani a 
Împreună cu 
pentru înlă- 
consecințelor

Legalitate 
restabilită

ghita din cadrul I.T.A. 
Bihor au semnalat 
„Sclntell" că, deși s-a 
constatat că Aurel 
Sarea, șeful acestei 
autobaze, a comis u- 
nele nereguli și ile
galități, se lntîrzie 
tragerea sa la răspun
dere. •

Redacția a trimis 
sesizarea, spre soluțio
nare, Comitetului ju
dețean Bihor al P.C.R. 
în răspunsul primit se 
arată că aspectele re
feritoare la activitatea 
șefului de autobază 
care a adus prejudicii 
unității sînt în curs de 
cercetare. Astfel, in 
ce privește folosirea 
în interes personal 
a două autoturisme 
„ARO* ale unității. 
Inspecția teritorială fi
nanciară de stat a sta
bilit pină In prezent 
un prejudiciu de peste 
66 000 lei; a reieșit.

de asemenea, că șeful 
de autobază a fo
losit, In timpul orelor 
de program, muncitori 
din unitate la presta
rea a diferite munci 
în gospodăria sa. pă
gubind Întreprinderea 
cu aproape 12 000 lei j 
șe verifică, in conti
nuare, transporturile 
de materiale făcute cu 
mașinile autobazei la 
domiciliul acestuia. în 

-răspuns se precizează, 
totodată, că organele 
de procuratură au în
ceput urmărirea pena
lă In ce-1 privește pe 
A. Sarea pentru in
fracțiunea de luare de 
mită. După elucidarea 
tuturor aspectelor le
gate de acest caz se 
vor aplica măsurile 
legale corespunzătoa
re. Pe perioada des
fășurării cercetărilor, 
A. Sarea a fost sus
pendat din funcție.

Spicuiri din răspunsuri
• Consiliul popular al județului Cluj ■ Așa 

cum a stabilit Împreună cu cetățenii, Consiliul 
popular al comunei Mărgău a organizat o seamă 
de acțiuni pentru curățirea pășunilor comunale. 
Pentru fertilizarea acestora, sătenii au trans
portat o mare cantitate de gunoi de grajd.
• Consiliul popular al municipiului București : 

Administrația domeniului public a sectorului 2 
va Încheia, pină la 30 iulie a.c., amenajarea te
renului dintre blocurile 91—95 de pe strada Fa
brica de gheață. Lucrările de asfaltare a alpilor, 
rămase de executat, vor fi terminate pt "" la 
•tirșitul lunii septembrie a.c.
• întreprinderea de transporturi auto Boto

șani : Pentru comportare necuviincioasă față de 
călători, Ilie Manolache, impiegat de mișcare la 
autogara Botoșani, a fost schimbat din funcție, 
iar conducătorul auto Nicolae Talancă — sanc
ționat disciplinar.
• Direcția generală pentru agricultură și in

dustrie alimentară Iași : Ca urmare a sesizării 
lui P. Gheorghe din comuna Cristești s-a sta
bilit, cu acordul organelor locale, să se con
struiască, în afara perimetrului satului, o plat
formă pentru deshidratat dejecțiile de la com
plexul de vaci al asociației economice intercoo- 
peratiste din localitate. în acest fel se va evita 
scurgerea acestora, odată cu apa rezultată din 
ploi, prin șanțurile comunei, iar îngrășăminte- 
le naturale colectate vor fi folosite la fertiliza
rea solului.
• Consiliul popular județean Gorj : S-a sta

bilit ca'Gheorghe M. Popescu, vicepreședintele 
Consiliului popular comunal Jupînești, să plă
tească cooperativei agricole din localitate con
travaloarea producției obținute pe terenul ce 
l-a deținut șl folosit ilegal. Totodată, a fost 
obligat să desființeze împrejmuirea de pe te
renul ocupat abuziv anul trecut tn fața gospo
dăriei sale. S-a imputat și părinților vicepre
ședintelui contravaloarea producției realizate 
anul trecut pe lotul în folosință deținut în plus.

Gheorghe PtRVAN
Mal mulți muncitori 

^de Ia autobaza Mar-

OSPITALITATEA BIHORULUI TURISTIC
p recomandare care merită aten

ție : un concediu plăcut poate fi 
petrecut pe frumoasele meleaguri 
ale județului Bihor. Citeva unități 
turistice atrăgătoare și ospitalie
re oferă aici condiții optime de 
popas. Astfel, pe șoseaua In
ternațională București — Cluj- 
Napoca — Oradea,, la 27 km de 
Aleșd, tn localitatea Corniței, ho
telul „Piatra Craiului", de categoria 
I, situat intr-un decor pitoresc, la 
840 m altitudine, dispune de ca
mere cu încălzire centrală, confort 
modern și un restaurant elegant, 
unde pot fi servite gustoase specia
lități culinare cu specific local. în 
aceeași zonă, la numai 18 km de 
Aleșd, se află hanul „Poiapa Flo
rilor", amplasat pe drumul ce duce 
spre Pădurea Neagră. Unitatea 
a fost amenajată tntr-un fost 
castel de vinătoare, la 500 m al
titudine, îhtr-un cadru natural tn- 
cintător. Hanul, confort categoria a 
Il-a, dispune de 80 de locuri de ca
zare în camere cu 2 și 3 locuri șl un 
restaurant. La numai 19 km de Ora
dea, pe șoseaua națională spre 
Cluj-Napoca se află popasul turis
tic Crișul Repede —• Săcădat, care 
pune la dispoziția vilegiaturiștilor

82 locuri de cazare în căsuțe 
camping. Unitatea dispune, de a- 
semenea, de o braserie cu 250 locuri 
in sală șl pe terasă șl de un teren 
pentru instalarea a 50 de corturi. 
La 26 km de Oradea, pe șoseaua na
țională spre Arad, popasul turistic 
de ia Inand oferă, de asemenea,

condiții pentru odihnă șl recreare. 
Aici se află o braserie unde pot fi 
servite printre altele și specialități 
de pescărie, precum și citeva că
suțe camping amplasate la umbra 
copacilor.

In fotografie : hotelul „Piatra 
Craiului".

avut curajul și buna- 
credință (s.n.) să le 
relev, chiar dacă pe 
moment am supărat. 
Rebreanu, bunăoară, 
Cu care am fost une
ori prea sever, nu 
mi-a păstrat niciodată 
rigoare. Ei bine, el 
era prea conștient de 
superioritatea lui ca 
să se supere de unele 
rezerve, dar rezervele 
mele totdeauna au

fost sau au căutat să 
fie pline de urbanita
te șl să nu jignească 
(s.n.) (...)-

Așa cum este con
ceput, „Perimetru sen
timental" este o lectu
ră pe cit de agreabilă, 
pe atit de incitantă, 
cartea parcurgindu-se 
ca un roman cu desfă
șurări ample, chit că 
este, justificat, sub 
acest unghi, o suită de

fișe personale inteli
gent întocmite. Căci 
aceste fișe, odată par
curse, vădesc citeva 
puncte comune, dintre 
care însemnat mi se 
pare a fi preocuparea 
tuturor scriitorilor in
cluși tn volum pentru 
destinul literaturii 
noastre socialiste.

Viorel ȘTIRBU

Publicațiile Academiei
De citeva zile se 

află tn rafturile li
brăriilor cel de-al pa
trulea tom al publica
ției „Memoriile Sec
ției de științe istorice 
a Academiei Republi
cii Socialiste Româ
nia".

După cum este cu
noscut, din 1978 este 
continuată tipărirea pu
blicațiilor propriu-zise 
ale academiei, cu apa
riții tn limba română 
și tn limbi de circula
ție internațională, pu
blicații de prestigiu 
științific, In care 
au fost valorificate 
cercetările realizate de 
ilustre personalități 
ale științei și culturii 
românești. . Deși încă

din 1872 Societatea A- 
cademică Română ia 
hotărlrea să tipăreas
că volume periodice 
de „Memorii și noti
țe". ca o a doua sec
țiune a Analelor Aca
demiei, tn care să fie 
tipărite comunicările 
științifice prezentate 
sub qupola forului a- 
cademic al țării, abia 
in 1878 această iniția
tivă va prinde contur, 
odată cu apariția pri
mului tom. Dezvol
tarea științei Si cultu
rii românești, afir
marea tot mai vi
guroasă a cercetării 
științifice autohtone și, 
implicit, lărgirea ariei 
și domeniilor de cu

prindere ale acade
miei au impus diver
sificarea și specializa
rea profilului publica
ției. astfel că vom 
avea Memoriile sec
țiunii științifice. Me
moriile secțiunii isto
rice și Memoriile sec
țiunii literare.

Reluarea publicării 
memoriilor, In sec
țiunile tradiționale, 
este rezultatul nu 
numai ai succeselor 
realizate de cerce
tarea științifică la a- 
cademie, el și o dova
dă grăitoare a grijii 
partidului, a atenției 
care se acordă pune
rii In valoare, afir
mării științei si cultu
rii noastre naționale.

Așadar, pină acum, 
din noua serie, au fost 
tipărite un volum din 
„Memoriile Secției de 
științe filologice, lite
ratură și arte", două 
impunătoare volume 
din „Memoriile sec
țiilor științifice" șl pa
tru volume din „Me
moriile Secției de ști
ințe istorice".

Aflat, așa cum spu
neam, de citeva zile in 
librării, cel de-al pa
trulea tom din Memo
riile Secției de științe 
istorice este structurat 
In cinci capitole dis
tincte. în primul capi
tol sint publicate co
municările prezentate 
In ședințele publice 
ale Secției de științe 
istorice : Considerații 
privind continuitatea 
șl romanizarea autoh
tonilor in Dacia Tra- 
iană, de Dumitru Pro- 
tase, O sută de ani de 
Ia nașterea lui I. O. 
Fillttl, de Valentin Ăl. 
Georgescu, Structura 
etnică a companiilor 
comerciale din Tran
silvania, de Olga Ci- 
canci. Acest prim ca
pitol se Încheie cu o 
comunicare de aleasă 
ținută științifică, cu 
un subiect de actuali

tate, purtlnd semnătu
ra profesorului Gheor
ghe I. Ioniță : Con
tribuții la cunoașterea 
activității Partidului 
Comunist Român, a 
mișcării revoluționare 
și democratice din 
România in anii dic
taturii regale. •

în capitolul consa
crat studiilor și arti
colelor, academicianul 
Stefan Pascu publică, 
în limba franceză, o 
sinteză asupra regi
mentelor grănicerești 
din Transilvania, iar 
Rodica Șoimescu rele
vă activitatea serviciu
lui sanitar, a ambu
lanțelor și a comite
telor de femei in tim
pul războiului pentru 
independență.

Dezvoltînd preocu
pările semnalate încă 
din volumele anterioa
re, tomul de care ne 
ocupăm rezervă un 
spațiu larg materiale
lor documentare pri
vind istoria Academiei 
Române, prin publica
rea unui amplu studiu 
despre activitatea Sec
țiunii istorico-arheolo- 
glce a Societății Aca
demice Române. Dic
ționarul academicieni
lor este ilustrat de 
studiul Alexandru loan

Cuza — fondator si 
membru donator al 
Societății Academice 
Române, de un articol 
dedicat lui Gavril 
Munteanu și de altele 
două, purtînd semnă
tura lui Petre Florea, 
în care este prezenta
tă viața și opera lui 
Gheorghe Fontanin și 
Iosif Hodoș, cu subli
nierea activității des
fășurate la academie 
de acești cărturari mai 
puțin cunoscută

în sfirșit, un cuvint 
tnainte semnat de aca
demicianul Ștefan 
Pascu, președintele 
Secției de științe isto
rice a academiei .și 
redactorul , responsabil 
al publicației, obișnui
ta' notă a redacției șl 
un indice al materia
lelor publicate in vo
lumele anterioare ro
tunjesc sumarul aces
tui tom. Publicațiile 
academiei încearcă să 
dea o imagine a acti
vității care se desfă
șoară sub egida aces
tui înalt for de cul
tură, să pună la inde- 
mîna celor interesați 
studii ce abordează 
aspecte din domenii 
de virf ale științei șl 
culturii naționale.
Alexandru DOBRE

(
l



SCINTEIA - vineri 19 iunie 1981 PAGINA 5

COLECTIVE FRUNTAȘE ÎN ÎNTRECERE 
pe primele cinci luni ale anului

TELEGRAMA

încheiem astăzi publicarea rezultatelor obținute in 
primele cinci luni ale anului 1981 *) de colectivele de 
oameni ai muncii fruntașe în întrecerea pe care o des
fășoară pentru îndeplinirea sarcinilor de plan și a an
gajamentelor asumate.

Desfășurind întrecerea socialistă sub semnul nobilei 
angajări pentru autodepășire, care caracterizează În

treaga activitate premergătoare celui de-al doilea Con
gres al consiliilor oamenilor muncii din industrie, con
strucții, transporturi, circulația mărfurilor șl finanțe, 
potrivit punctajului general, stabilit pe baza nivelului 
de realizare a planului la indicatorii prevăzuți in crite
riile de organizare a întrecerii socialiste, la sflrșitul lu
nii mai, pe primele trei locuri se clasează :

Tovarășul Hie Verdeț, prim-mlnis- 
tru al Guvernului Republicii Socialiste 
România, a adresat o telegramă to
varășului Lubomir Strougal, cu prile
jul reinvestirii în funcția de pre
ședinte al Guvernului Republicii So
cialiste Cehoslovace, prin care trans
mite, In numele guvernului român și 
al său personal, sincere felicitări și 
cele mai bune urări de sănătate, feri
cire și noi succese.

în telegramă se exprimă convinge
rea că guvernele țărilor noastre vor 
acționa șl în viitor pentru dezvolta
rea și adlnclrea continuă a relațiilor 
româno-cehoslovace de prietenie și 
colaborare multilaterală, in spiritul 
hotărlrilor și înțelegerilor adoptate 
recent la cel mai înalt nivel, în in
teresul popoarelor noastre, al cauzei 
socialismului, păcii și înțelegerii in
ternaționale.

Recepție cu prilejul Zilei naționale a Regatului Unit
Relatâri ale reporterilor 

și corespondenților „Scînteii"
IN DOMENIUL 

PROSPECȚIUNILOR 
ȘI EXPLORĂRILOR GEOLOGICE

Locul I: întreprinderea de foraj și 
lucrări geologice speciale București, 
cu 259,2 puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți după cum urmează : 
volumul lucrărilor geologice cu 18,8 
la sută, volumul fizic la forajul cu 
sonde cu 14,7 la sută, viteza me
die de lucru la forajul cu sondeze 
cu 13,4 la sută, productivitatea mun
cii cu 18,9 la sută ; cheltuielile la 
1000 lei lucrări geologice s-au re
dus cu 2 la sută.

Locul II : întreprinderea de 
prospecțiuni șl explorări geologice 
Harghita.

Locul III : întreprinderea de 
prospecțiuni și explorări geologice 
Cluj.
IN INDUSTRIA DE PRELUCRARE 

A CAUCIUCULUI, 
MASELOR PLASTICE, FIRELOR 

ȘI FIBRELOR SINTETICE
Locul I: întreprinderea de fire 

șl fibre „Melana" Botoșani, cu 536 
puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu 15 la sută la pro
ducția netă, 6 la sută la export, 3 la 
sută la productivitatea muncii ; pro
ducția fizică a fost realizată inte
gral, cheltuielile materiale au fost 
redu ' Ai 10 la sută, iar consumu
rile K.irmate au fost reduse cu 9 
la sută.

Locul II : întreprinderea de anve
lope „Victoria" Florești, județul 
Prahova.

Locul III : întreprinderea de fire 
artificiale „Viscolii" București.
IN UNITĂȚILE PRODUCĂTOARE 

DE MAȘINI-UNELTE, 
MECANICA FINA ȘI SCULE, 

ECHIPAMENT SPECIAL 
ȘI AERONAUTICĂ

Locul I: întreprinderea de con
strucții aeronautice Ghlmbav, jude
țul Brașov, cu 689,2 puncte.

Principalii indicatori de produc
ție au fost depășiți cu : 14,8 la sută 
la producția netă și productivitatea 
muncii-, 19.5 la sută la producția fi
zică, 52,2 la sută la beneficii; chel
tuielile totale la 1 000 lei producție- 
marfă au fost reduse cu 2,9 la sută, 
iar cele materiale cu 8 Ia sută.

Locul II : întreprinderea de avi
oane Bacău.

Locul III : întreprinderea „Optica 
română" București

IN INDUSTRIA CELULOZEI 
ȘI HlRTIEI

Locul I: întreprinderea de hirtie 
și cartoane „Comuna din Paris" 
Piatra Neamț, cu 335 puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 8,2 la sută la pro
ducția netă, 7,4 la sută la produc
ția fizică, 4,7 la sută la export, 5,4 
la sută la productivitatea muncii, 
27,3 la sută la livrările de mărfuri 
la fondul pieței ; cheltuielile totale 
la 1 000 lei producție-marfă au fost 
reduse cu 1,1 la sută, iar cele ma
teriale cu 2,7 la .sută.

Locul II : întreprinderea de con
fecții și cartoane „Mucart" din 
Cluj-Napoca.

Locul III : întreprinderea de hir
tie ci'Wită și carton ondulat Ghim- 
bav-Bra.^>v.

•) Indicatorii privind produc
ția netă, productivitatea muncii, 
costurile de producție fi benefi
ciile tini calculați pe 4 luni.

IN INDUSTRIA STICLEI, 
CERAMICII FINE 

ȘI ARTICOLELOR CASNICE
Locul I: întreprinderea de por

țelan pentru menaj Curtea de Ar
geș, cu 963,4 puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 4,3 la sută la pro
ducția netă, 5,5 ia sută la producția 
fizică, 4,6 la sută la productivitatea 
muncii, 21,9 la sută la beneficii ; 
consumurile normate au fost redu
se cu 10,2 la sută, iar cheltuielile 
materiale la 1000 lei producție- 
marfă cu 3,3 la sută.

Locul II : întreprinderea „Meta- 
ioglobus" București.

Locul III: întreprinderea „11 iu
nie" Galați.

IN INDUSTRIA ALIMENTARĂ — 
SUBRAMURA 

INDUSTRIALIZĂRII CĂRNII 
ȘI PEȘTELUI

Locul I : întreprinderea piscicolă 
Cluj, cu 920,5 puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 54 la sută la pro
ducția netă, 22 la sută la producția 
fizică, 42 la sută la productivitatea 
muncii, 34 la sută la livrări de 
mărfuri la fondul pieței; cheltuie
lile totale la 1 000 Iei producție- 
marfă au fost reduse cu 0,5 la 
sută.

Locul II : întreprinderea pisci
colă Măcin, județul Tulcea.

Locul III : întreprinderea de pre
parate și conserve din carne Bucu
rești.
INDUSTMA BERII, SPIRTULUI, 

AMIDONULUI ȘI TUTUNULUI
Locul I : întreprinderea de bere 

Rahova-București, cu 1 323,9 puncte.
Principalii indicatori de plan au 

fost depășiți cu : 12,9 la sută la 
producția netă, 31,3 la sută la pro
ducția fizică, 7,3 la sută la produc
tivitatea muncii, 17,4 la sută la 
beneficii ; cheltuielile totale la 
1 000, lei producție-marfă au fost 
reduse cu 6,5 la sută, iar cele ma
teriale cu 5,9 la sută.

Locul II : întreprinderea de țiga
rete Timișoara.

Locul III : întreprinderea de bere 
Constanța.

IN UNITĂȚILE
DE CONSTRUCȚII-MONTAJ 

ALE ALTOR MINISTERE
Locul I: întreprinderea de con

strucții căi ferate Brașov, aparți- 
nind Ministerului Transporturilor și 
Telecomunicațiilor, cu 302,4 puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 14,8 la sută la 
producția netă, 2 la sută la produc
ția de construcții-montaj terminată, 
12,8 la sută la productivitatea mun
cii, 6,5 la sută la beneficii ; consu
murile normate au fost reduse cu 
1 la sută.

Locul II: întreprinderea de mon
taj și service pentru automatizare 
și telecomunicații București, apar- 
ținînd Ministerului Industriei Con
strucțiilor de Mașini.

Locul III : întreprinderea „Ener- 
gopetrol" Cimpina, județul Praho
va, aparținînd Ministerului Mine
lor, Petrolului și Geologiei.
IN TRANSPORTURILE NAVALE

Locul I: întreprinderea de ex
ploatare portuară Constanța, cu 
290,1 puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 9,5 la sută la vo
lumul mărfurilor operat mecanic,

7 la sută la traficul portuar, 16,5 Ia 
sută la venituri brute din activita
tea portuară, consumurile normate 
au fost reduse cu 11,2 la sută, iar 
costurile de transport cu 1,7 la 
sută.

Locul II : întreprinderea de ex
ploatare a flotei Constanța.

ÎN DOMENIUL POȘTEI 
ȘI TELECOMUNICAȚIILOR

locul I : Direcția județeană de 
poștă și telecomunicații Covasna, 
cu 262,4 puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 1,8 la sută la vo
lumul activității de poștă și tele
comunicații, 1,6 la sută la prestații 
în unități fizice nominalizate prin 
plan, 5,5 la sută la prestații de ser
vicii pentru populație ; cheltuielile 
Ia 1 000 lei venituri au fost reduse 
cu 2,4 la sută.

Locul II : Direcția județeană de 
poștă și telecomunicații Gorj.

Locul III : Direcția județeană de 
poștă și telecomunicații Bihor.

IN DOMENIUL CIRCULAȚIEI 
MĂRFURILOR — ÎNTREPRINDERI 

DE ALIMENTAȚIE PUBLICA
Locul I : întreprinderea comer

cială de stat pentru alimentație pu
blică Tirgu Jiu, cu 224 puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 4,7 la sută la 
desfacerile de mărfuri cu amănun
tul, 2,2 la sută la producția culina
ră, 21,8 la sută la beneficii ; vo
lumul planificat al desfacerilor de 
mărfuri pe lucrător a fost depășit 
cu 5,1 la sută, iar cheltuielile pla
nificate de circulație la 1 000 lei 
desfacere s-au redus cu 8,9 la sută.

Locul II : întreprinderea comer
cială de stat pentru alimentație pu
blică Botoșani.

Locul III i întreprinderea comer
cială de stat pentru alimentație pu
blică Iași.

ÎN UNIUNILE JUDEȚENE 
ALE COOPERAȚIEI DE CONSUM

Locul I : Uniunea județeană a 
cooperativelor de consum Gorj, cu 
310,10 puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 117,6 la sută la 
intrările la fondul de stat, 17,7 la 
sută la producția industriei mici, 1 
la sută la prestările de servicii pen
tru populație, 2 la sută la desfa
cerea mărfurilor cu amănuntul, 6 
la sută la beheficii, 12 la sută la 
livrările de mărfuri pentru fondul 
pieței.

Locul II : Uniunea județeană a 
cooperativelor de consum Vîlcea.

ÎN UNITĂȚILE
DE GOSPODĂRIRE LOCATIVĂ 

ȘI REPARAȚII ÎN CONSTRUCȚII
Locul I : întreprinderea de con

strucții, reparații și administrație 
locativă „Colentina" București, cu 
218 puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 11,6 la sută la 
valoarea producției și serviciilor,
18.4 la sută la producția de con- 
strucții-montaj, 12,8 la sută la in
dicatorul volumul lucrărilor de 
întreținere, reparații curente și 
prestări in construcții, 11,1 la sută 
la prestări de servicii pentru popu- 
lație, 22,1 la sută la beneficii ; con
sumurile normate au fost reduse cu
14.5 la sută.

Locul II : Exploatarea de gospo
dărie locativă Galați.

Locul III : întreprinderea de 
construcții, reparații și administra
ție locativă Brașov.

Cu prilejul Zilei naționale a Rega
tului Unit al Marii Britanii și Irlan
dei de Nord, ambasadorul Paul Cecil 
Holmer a oferit, joi, o recepție.

Au participat Gheorghe Rădulescu, 
vicepreședinte al Consiliului de Stat, 
Ion Ioniță, viceprim-ministru al gu
vernului, Nicolae Giosan, președin
tele Marii Adunări Naționale. Petre 
Gigea, ministrul finanțelor. Cornel 
Mihulecea, președintele Comitetului 
de Stat pentru Energia Nucleară, Au
rel Duma, ministru secretar de stat 
la Ministerul Afacerilor Externe, Ma
rin Rădoi, adjunct al ministrului 
educației și învățămîntului, repre-

Cronica
Tovarășa Ana Mureșan, ministrul 

comerțului interior, a primit, joi, pe 
tovarășul Henryk Skrobisz, adjunct 
al ministrului comerțului interior al 
R.P. Polone.

Au fost discutate cu acest prilej 
probleme privind lărgirea colaborării 
în domeniul comerțului interior din
tre cele două țări.

în aceeași zi, Dumitru Petrescu, 
prim-adjunct al ministrului comerțu
lui interior, din partea română, și 
Henryk Skrobisz au convenit protoco
lul ședinței grupei mixte de lucru a 
ministerelor de comerț interior dintre 
România și Polonia, prin care s-au 
stabilit măsuri pentru lărgirea schim
burilor de bunuri de consum pe 
anul 1981.

★
Joi au , început în Capitală lucră

rile celei de-a IV-a sesiuni a Comi
siei mixte guvernamentale româno- 
iordaniene de cooperare economică și 
tehnică.

Delegația română este condusă de 
Ion Stănescu, ministru secretar de 
stat la Ministerul Industriei Chimice, 
iar cea iordaniană de Hanna Odeh, 
președintele Consiliului Național al 
Planificării.

în cadrul lucrărilor s-a dat o înal
tă apreciere bunelor relații statorni
cite intre cele două țări și popoare, 
analizîndu-se căile și mijloacele de 
realizare a înțelegerilor stabilite cu 
prilejul intilnirilor și convorbirilor 
directe dintre președintele Republicii 
Socialiste România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, și regele Iordaniei, 
Hussein Ibn Talal, în direcția inten
sificării colaborării pe multiple pla
nuri dintre țările și popoarele 
noastre.

Sint abordate, cu acest prilej, as
pecte concrete ale cooperării româno- 
iordaniene în domeniije industrial și 
petrochimic, precum și cu privire la 
diversificarea schimburilor comercia
le de mărfuri, în condiții reciproc 
avantajoase.

In cursul zilei de joi, conducătorul 
delegației iordaniene a avut con
vorbiri la Comitetul de Stat al Pla
nificării cu Petre Preoteasa, ministru 
secretar de stat.

în timpul întrevederii au fost abor
date probleme privind activitatea da 
planificare și .căile de dezvoltare eco- 
nomico-socială din cele două țări. In 
acest context, oaspetele a apreciat 
realizările din țara noastră și expe
riența acumulată de România in do
meniul planificării.

vremea

de
zentanți ai unor ministere și Institu
ții centrale, oameni de cultură și artă, 
ziariști.

Au luat parte, de asemenea, șefi 
de misiuni diplomatice acreditați la 
București, membri ai corpului diplo
matic.

★
Cu prilejul Zilei naționale a Re

gatului Unit al Marii Britanii și Ir
landei de Nord, ambasadorul acestei 
țări la București, Paul Cecil Holmer, 
a rostit, joi seara, o cuvintare la 
posturile noastre de radio și tele
viziune.

zilei
(Agerpres)

La Invitația Consiliului ziariștilor 
din Republica Socialistă România o 
delegație a Uniunii ziariștilor din 
Republica Socialistă Federativă Iugo
slavia a făcut o vizită in țara noastră. 
Cu acest prilej, a fost semnat Pro
tocolul de colaborare dintre cele două 
organizații de ziariști pe anii 1981— 
1985.

★
Joi la amiază a fost deschisă tn 

Capitală, la Biblioteca centrală de 
stat — serviciul de colecții speciale — 
o expoziție de carte din Republica 
Democrată Germană. Organizată de 
B.C.S. și Ambasada RJD.G. la Bucu
rești, expoziția cuprihde volume 
ilustrind activitatea a două edituri 
din Leipzig — „Bibliographisches In
stitut" și „Enzyklopedie". Sint pre
zentate lucrări de largă informare — 
enciclopedii, dicționare, lexicoane u- 
niversale, gramatici, ghiduri de con
versație, manuale didactice, mono
grafii lingvistice, lucrări de docu
mentare.

Festivitatea de inaugurare a expo
ziției a fost marcată de alocuțiunile 
rostite de Angela Popescu-Brădiceni, 
director al Bibliotecii centrale de 
stat, și de Siegfried Bock, ambasa
dorul Republicii Democrate Germa
ne la București.

Au participat reprezentanți al Con
siliului Culturii și Educației Socia
liste, Ministerului 1 Afacerilor Exter
ne, oameni de cultură, un numeros 
public.

Au luat parte, de asemenea, mem
bri ai Ambasadei R.D.G. în țara 
noastră.

(Agerpres)

■ Le întreprinderea de aparate 
de măsură și control Vaslui a fost 
finalizată o tehnologie nouă, de 
mare eficiență, pentru fabricarea 
capsulei termosensibile, element im
portant al construcț'ei de termosta- 
te utilizate de autocamioanele ro
mânești. Noua tehnologie reduce 
importul, realizîndu-se importante 
economii valutare.

■ Record înregistrat pe Șantie
rul naval din Galați la vasul „Giur- 
geni" de 7 500 tdw, lansat de cu- 
rînd. Intr-un timp record, nava a 
fost adusă din planul al doilea al 
calei la locul de lansare. Opera
ție echivalentă cu mutarea, pe us
cat, a unei construcții de înălțimea 
unui bloc cu mai multe etaje, pe 
distanța cîtorva zeci de metri. E 
ceva I

■ De la începutul anului și pină 
acum, constructorii din județul Ba
cău au dat în folosință 1 860 de 
apartamente, iar alte 1 000 se află 
în stadiu de finisaj. In municipiul 
Bacău s-a încheiat construcția ce
lui mai mare ansamblu de locuin
țe - „Republicii" - și a început 
înălțarea unui nou și modern an
samblu : „George Bacovia".

■ Inginerul Augustin Mureșan de 
la Trustul S.M.A. Alba este autorul 
unei instalații de captare a ener
giei solare. Ea poate încălzi 50 li
tri apă pe oră la 50-60 grade Cel
sius. Instalația este pe cit de sim
plă și eficientă, pe atît de ieftină 
- circa 1 000 de lei. Ea poate fi 
utilizată in ateliere ale S.M.A. și 
în ferme zootehnice.

■ Primăria din comuna Brazi, ju
dețul Prahova, are sediul foarte cu
rat și o curte de toată frumuse
țea, plantată cu flori și legume, in 
schimb, curț:le primăriilor din Șir- 
na, TinoSu și Bărcănești sînt pline 
de bălării. In aceste condiții, cum 
pot primarii respectivelor localități 
să-i îndemne și să-i convingă pe 
săteni să folosească fiecare palmă 
de pămint în mod chibzuit, gospo
dărește ?

■ La Anina, unde se construieș
te prima termocentrală din țară 
care va folosi șisturi bituminoase,

\ se aplică o valoroasă inițiativă : „Să

lucrăm o zi pe lună cu energie șl 
combustibil economisit*. De la în
ceputul anului șl pină acum au fost 
obținute însemnate economii de mo
torină, benzină, ciment, fier-beton șl 
energie electrică.

■ întreprinderea mecanică din 
Oradea anunță fabricarea unui u- 
tilaj de înfipt stilpi în plantațiile de 
vie sau în aite terenuri. Este pri
mul utilaj de acest fel realizat in 
țara noastră. El este purtat de trac
tor, care îl și acționează. A fost tes
tat cu bune rezultate în unități agri
cole din județul Bihor.

■ La Buzău a fost dat In folosin
ță cinematograful „Dacia”, modern 
edificiu cultural cu o capacitate de 
650 locuri, cu ecran panoramic și 
sunet stereofonic. Edificiul se în
cadrează armonios tn noua arhitec
tură a municipiului.

■ Printre mașinile parcate pe 
strada Arcului din Slatina se află 
și autoturismul 2—OT-445. Proprie
tarul a avut o Idee năstrușnică : din 
apartamentul In care locuiește a 
tras pină jos un conductor electric 
și un bec care arde toată noaptea 
în... mașină. Idee năstrușnică, dar și 
păgubitoare prin Irosirea energiei 
electrice.

■ A intrat în producția de se
rie la Uzina de utilaj minier și re
parații din Boia Mare pompa an- 
tiacidâ. Realizată pentru prima dată 
în țara noastră, ea este destinată 
evacuării apelor de mină în timpul 
operațiunii de adîncire a puțurilor 
de extracție și determină o creș
tere a productivității muncii.

■ A apărut primul almanah e- 
ditat de Biroul de Turism pentru 
Tineret, care prezintă pe larg, in
tre altele, cele două stațiuni-etalon 
- Costinești șl Izvoru Mureșului - 
unde Iși petrec anual vacanțele cir
ca 100 000 de tineri din țară și de" 
peste hotare, lată un frumos și util 
ghid de vacanță.

■ In apropierea Cetății de Scaun 
din Suceava s-a deschis satul de 
vacanță al pionierilor șl șoimilor pa
triei. Aici s-au amenajat, printre al
tele, o stație meteorologică și un 
șah.., gigant. Distractiv și instruc
tiv^

• SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT

AUTOMOBILISM în cîteva rinduri

t V
PROGRAMUL 1

16,00 Telex
16,05 — 16,S0 Teleșcoală
16,30 Emisiune tn limba germani
18,25 Tragerea Loto
18,35 La volan — emisiune pentru con

ducătorii auto
18,50 1001 de seri
18,00 Telejurnal

19,23 Actualitatea economici
19.50 Dosarele Istorisi — Condiția mun

citorului (partea a Il-a)
20,S3 Film artistic : 'Tinerețea iul Tho

mas Edison. Premieră TV. Produc
ție a studiourilor americane

11,40 Imn pentru luminile patriei. Spec
tacol de poezie și muzică contem
porană

12,05 Telejurnal
PROGRAMUL 1

18.50 Folclor moldovenesc — „Pe Bahlut 
In sus"

18,30 O viață pentru o Idee : Daniel Da-

nlelopolu (1884—1933), fondatorul 
fiziologiei moderne românești

17,20 Cintarea României. De pe marea 
scenă a țării, pe micul ecran

18,50 1001 de seri
19,00 Telejurnal
19,25 concertul corului șl orchestrei 

simfonice ale Filarmonicii „Geor
ge Enescu". Transmisiune directă 
de la Ateneul Român

81,35 Direcția — pâmtot. Documentar, 
producție a studiourilor, sovietice

31,53 In pas de dans
12,08 Telejurnal

Timpul probabil pentru zilele de 28, 
21 și 22 iunie. In țară : Vremea va fi 
In general instabilă, cu cerul temporar 
noros. Vor cădea ploi care, pe aloourl, 
vor avea caracter torențial, cantitățile 
de apă căzute puțind depăși 25 de litri 
pe metrul pătrat. Vlntul va sufla mo
derat, cu intensificări temporare. Tem
peraturile minime vor fi cuprinse în
tre 5 șl 15 grade, cele maxime între 15 
șl 25 de grade, local mal ridicate. 
Izolat, condiții de grindină. în Bucu
rești : Vremea va fi In general insta
bilă, cu cerul temporar noros. Vor că
dea ploi, avlnd și caracter de aversă, 
Însoțite de descărcări electrice. Condiții 
de grindină. Vînt moderat, cu intensifi
cări de scurtâ durată. Temperaturile 
minime vor fi cuprinse intre 10 șl 13 
grade, cele maxime intre 22 șl 25 de 
grade. (Corneliu Pop, meteorolog de 
serviciu).

„Viteze" prea mici pentru 
un concurs atît de mare...

BRAȘOV • Timp de 10 zile, Ia 
Brașov se desfășoară „Zilele școlii 
brașovene", suită de manifestări 
metodico-ștlințifice care Ișl propun 
valorificarea și generalizarea ex
perienței pozitive in acest domeniu. 
Participă cadre didactice din județ. 
Cu acest prilej s-au deschis o ex
poziție de mijloace de învățămtnt 
originale, precum și o altă expoziție 
de artă plastică cu lucrări realiza
te de cadre didactice. (Nicolae Mo- 
canu). ,

CARAȘ-SEVERIN • La Bocșa, 
sub genericul „Zilele culturii", 
aflate la a 7-a ediție, are loc o 
suită de manifestări cultural-artis- 
tlce și științifice. Rețin atenția 
spectacolul artistic „Omagiu parti
dului", vernisajul expoziției de pic
tură a artiștilor plastici locali și 
dezbaterea privind criteriile de va
loare ale artei plastice, serbarea 
cimpenească organizată pentru 
muncitorii forestieri, simpozionul 
„Bocșa — tradiție, cultură și con

temporaneitate", organizat cu spri
jinul Muzeului județean de istorie 
din Reșița ș.a. (Nicolae Catană).

BISTRITA-NASAUD • Munici
piul Bistrița a fost gazda unei 
consfătuiri naționale cu tema „Dis- 
pensarizarea stomatologică școlară 
și educația sanitară în colectivitățile 
de copii din mediile urban și rural". 
(Gh. Cri fan).

SIBIU • „Rolul educației mate- 
rialist-ștlințifice și umanist-revo- 
luționare în formarea și dezvoltarea 
profilului spiritual al elevilor" a 
constituit tema principală a unei 
manifestări cultural-educative orga
nizată în comuna Săliște. (Nicolae 
Brujan).

MUREȘ • în cadrul etapei re
publicane a Festivalului național

„Cintarea României", sala mare a 
Teatrului Național din Tg. Mureș 
a găzduit spectacolul ansambluri
lor artistice profesioniste din ju
dețele Brașov, Harghita și Mureș. 
La această etapă, ansamblul artis
tic „Mureșul" din Tg. Mureș a pre
zentat programul muzical-coregra- 
fic intitulat „Munte, munte brad 
frumos", care a inclus selecțiuni din 
cele mai reprezentative cîntece și 
jocuri culese din zona Mureșului și 
a Tirnavelor. (Gh. Giurgiu).

PRAHOVA ® Timp de trei zile, 
Ia Ploiești s-au desfășurat lucră
rile Consfătuirii pe țară a directo
rilor caselor de cultură ale sindica
telor, organizată de către Consiliul 
Central al U.G.S.R. în cadrul dezba
terilor s-a făcut o amplă analiză a 
felului cum acționează aceste lăca
șuri pentru formarea unei Înalte

conștiințe muncitorești, creșterea 
spiritului de responsabilitate în 
muncă șl in gospodărirea bunurilor 
obștești. Formațiile fruntașe din 
Ploiești din cadrul actualei ediții 
a Festivalului național „Cintarea 
României" au prezentat apoi un 
spectacol supus discuției particl- 
panților. (C. Căpraru).

MARAMUREȘ • Casa de cultu
ră a sindicatelor din Baia Mare a 
găzduit intîlnirea absolvenților de 
liceu cu membrii secretariatului co
mitetului județean de partid. Au 
fost dezbătute problemele răspun
derii sociale și politice, ale inte
grării tinerilor în învățămint și 
producție, rezultatele dobîndite în 
procesul de educare și instruire, 
precum și nevoile de perspectivă 
ale județului privind forța de mun
că. Cu același prilej s-a deschis 
expoziția județeană a elevilor cu 
produse realizate în orele destina
te practicii productive. (Gh. Susa).

Cîteva însemnări după
început și desfășurat, în prima sa 

parte, sub semnul optimismului cu 
privire la rezultatele ce le-ar putea 
obține automobiliștii noștri și mașini
le „Dacia 1 300", „Raliul Dunării — 
Dacia", recent încheiat, a demonstrat 

, — ca și anul trecut sau acum doi 
ani, ca și altădată — că pozițiile fi
nale ale „tricolorilor" sînt încă de
parte de a le asigura consacrarea în 
această tradițională cursă europeană. 
Da, este foarte adevărat, ediția din 
acest an a raliului (a 16-a) a scos 
în evidență și a reconfirmat — au 
mărturisit-o delegații forului auto
mobilistic internațional, numeroși 
concurenți de peste hotare — capa
citatea și ospitalitatea organizatori
lor români (in acest an: hunedorenii 
și A.C.R.), activitatea laborioasă și 
plină de răspundere a corpului de 
tehnicieni și arbitri, spectaculozitatea 
Întrecerilor. Spre meritul specialiști
lor de la Pitești, au fost subliniate și 
o serie de îmbunătățiri aduse „Daciei 
1 300", care îi permit să devină com
petitivă chiar și in prezența unor 
mașini mai puternice. Sigur că ar 
mai putea fi amintite șl alte aspecte 
pozitive, dar ar însemna să ne pier
dem în amănunte...

Din 1978 încoace, an de an automo
biliștii români înregistrează rezulta
te diferite în două raliuri interna
ționale cunoscute: în „Turul Euro
pei", pe aceleași mașini „Dacia", urcă 
frecvent pe cea mai înaltă treaptă 
a podiumului de onoare, pe cînd in 
„Raliul Dunării—Dacia" — întrecere 
cu un traseu mai scurt, avînd de 
partea lor, oricum, și avantajul tere
nului propriu — se clasează pe locuri 
mediocre, pentru unii singurul obiec
tiv și suprema satisfacție fiind... în
cheierea cursei. De ce aceste rezul
tate diametral opuse ale acelorași 
sportivi, pe aceleași mașini, în două 
concursuri de același gen? Ce re
sorturi îi stimulează, ce posibilități 
(pentru pregătire și concurs) au la 
îndemînă automobiliștii noștri in 
„Turul Europei" și le lipsesc în „Ra
liul Dunării—Dacia"? Unor astfel de 
întrebări pe care și le pun în mod 
absolut justificat foarte numeroșii și 
atit de pasionații iubitori ai automo
bilismului trebuie să li se dea un 
răspuns pe măsură — pertinent, 
corect și deschis.

„Raliul Dunării — Dacia”
Sînt destul de frecvente cazurile 

cînd însuși forul de specialitate su
pralicitează importanța diferitelor 
concursuri internaționale la care iau 
parte sportivii noștri, ca și a clasa
mentelor secundare — cele pe clase, 
pe mărci, pe echipe de uzină — con
cursuri și clasamente in care uneori 
automobiliștii noștri se situează intre 
fruntași. Dar cit de nesemnificativ 
este, spre exemplu, locul I ocupat 
acum de „Dacia 1 300“ în clasamentul 
pe mărci putem deduce din simpla 
precizare că inițial pentru acest cla
sament s-au înscris doar trei echipe 
Si s-au clasat doar... două.

După comportarea echipajelor ro
mânești în acest raliu internațional, 
apare defectuos modul în care nu- • 
meroase secții afiliate la F.R.A.K, ișl 
asumă în fapt răspunderile ce le 
revin pentru pregătirea sportivilor 
respectivi, ca și a mașinilor ce le 
pilotează. Este inadmisibil, după pă
rerea noastră, ca la acest greu și 
important concurs — cu caracter o- 
ficial, constituind etapă în campio
natul european F.I.S.A.. în campio
natul balcanic și in „Cupa păcii și 
prieteniei" — să se prezinte la start 
o serie de echipaje venite cu mașini 
care n-au avut asigurat nici măcar 
un minimum de asistență tehnică. în 
citeva cazuri, abandonurile, ca și cla
sarea slabă a unora dintre sportivii 
fruntași s-au datorat piloților sau 
copiloților înșiși ori unor defecțiuni 
tehnice elementare.

Concluziile se desprind singure: 
pentru „Turul Europei" (competiție 
care, fiind neoficială, nu adună în
totdeauna valorile cele mai conclu
dente) federația acordă o atenție de
osebită și se fac pregătiri deosebite, 
stimulate de posibilitatea ocupării 
unor locuri fruntașe ; pentru „Raliul 
Dunării — Dacia" (competiție oficia
lă, întotdeauna dificilă și cu partici
pare de înaltă valoare), atenția, șl 
preocuparea federației se îndreaptă 
în special șpre aspectele organizato
rice, partea competitivă fiind lăsată 
mai mult pe seama unor cluburi, în- 
trucit posibilitățile de ocupare a tocu
rilor fruntașe sînt mai reduse.

Se impune deci o binefăcătoare 
schimbare de optică in primul rînd 
din partea Federației de automobi
lism și karting, dar și a A.C.R.!

Ion DUM1TRIU

• în concursul desfășurat la Udine 
(Italia), atletul italian Massimo di 
Giorgio a stabilit un nou record na
țional în proba de săritură in înălți
me, cu rezultatul de 2,30 m. Vechiul 
record îi aparținea cu 2,29 m.

O Campionatul de fotbal al Gre
ciei a fost ciștigat la actuala ediție, 
de echipa Olympiakos Pireu, cu 49 
puncte din 34 de meciuri disputate. 
Pe locurile următoare s-au clasat for
mațiile AEK Atena (44 p), Aris Sa
lonic (43 p) și PAOK (42 p).

• Duminică, 12 iulie, ora 9, se va 
desfășura pe hipodromul Ploiești 
„Derbiul de trap". Alergarea este 
rezervată celor mai buni cai de 
4 ani, conduși de conducători în
cercați, și se va desfășura pe distan
ța de 2 800 m.

• La Zaporoje s-a disputat cel
de-al doilea meci amical dintre se
lecționatele feminine de volei ale 
U.R.S.S. și Japoniei. Voleibalistele 
nipone au terminat din nou învingă
toare, de data aceasta cu scorul de 
3—2 (15—9, 15—10, 10—15, 13—15,
15—4).
• Echipa A.S. Roma a cucerit pen

tru a doua oară consecutiv „Cupa 
Italiei" la fotbal. în meciul retur al 
finalei, disputat pe stadionul comu
nal din Torino, fotbaliștii de la A.S. 
Roma au învins eu scorul de 4—2 
(după executarea loviturilor de la 
11 m) formația Torino. La sfirșitul 
prelungirilor scorul a fost egal: 1—1.

• în optimile de finală ale tur
neului internațional feminin de tenis 
de la Eastbourne, jucătoarea ame
ricană Barbara Potter a învins-o cu 
6—3, 6—3 pe compatrioata sa Kim 
Sands, cea care în turul anterior o 
eliminase pe campioana cehoslovacă 
Hana Mandlikova.
• Campionatul de fotbal al Un

gariei s-a încheiat cu victoria echi
pei Ferencvaros Budapesta, cu 51 de 
puncte din 34 de meciuri disputate, 
care cucerește pentru a 24 oară titlul 
de campioană. Pe locurile următoa
re: Tatabanya (48 puncte) și Vasas 
(46 puncte).
• Comentind meciul retur dintre 

selecționatele de fotbal ale Norvegiei 
și Elveției, disputat la Oslo in ca
drul preliminariilor campionatului 
mondial și încheiat la egalitate: 1—1 
(0—0). agenția France Presse scrie, 
printre altele: „Față de desfășurarea 
jocului în ansamblu, rezultatul de 
egalitate este echitabil".
• La Linz, în meci contînd pen

tru preliminariile campionatului 
mondial de fotbal (grupa I euro
peană), selecționata Austriei a în
vins cu scorul de 5—1 (2—0) echipa 
Finlandei.

• SOLUȚIE INGE
NIOASĂ. Dacă un automobil 
nu circulă mal multi vreme, a- 
cumulatorul său se descarcă și 
pornirea se face greu, uneori 
nici nu se poate face fără o re- 
fncărcare a acumulatorului. 
Problema a fost rezolvată de 
firma japoneză de automobile 
„Nisan" prin amplasarea pe ca
roseria automobilului a unor 
grupuri de celule solare, care 
transformă energia astrtHui în 
curent electric. întrucit soarele 
Iși schimbă mereu poziția In 
cursul zilei, celulele au fost fi
xate atît pe acoperiș și pe jri- 
pile laterale, cit și pe partea 
din față și pe cea din spate a 
automobilului. Astfel, mașina 

parcată primește în permanen
ță lumină și ded curent pen
tru acumulator.

• CUPRU DIN DE
ȘEURI. Din pulberi care con
țin metale, nămoluri galvanice 
și fier vechi de calitate inferioa
ră, toate considerate pînă acum 
inutilizabile, se vor putea ex
trage, In mod rentabil, di
verse metale, mai ales cupru, 
datorită unui procedeu chimic 
pus la punct de specialiștii aus
trieci, Ia uzina metalurgică de 
la Brixlegg. Procedeul începe 
prin dizolvarea produselor de 
bază cu ajutorul amoniacului. O 
parte din metale se transformă 

In combinații de amoniac lichi
de, iar alta, care rămine nedi
zolvată, se izolează prin filtra
re și poate fi tratată ulterior 
printr-un procedeu special.

• CEL MAI LUNG 
POD SUSPENDAT DIN 
LUME va fi dat in folosință, 
luna viitoare, în Marea Brita- 
nie. Humberbridge (în imagine) 
leagă, pe deasupra largului es
tuar al cursului de apă Hum
ber, orașele Lincolnshire și 
Yorkshire. Cu o deschidere de 
1410 metri, acest pod depă
șește cu 112 metri lungimea 
podului Verrazano din New

York, actualul deținător al re
cordului. Pilonii de susținere, 
înalț! de 150 m, nu sint din oțel,

cum se obișnuiește la acest gen 
de construcții, ci din beton armat.

• AVERTISMENT ME
TEOROLOGIC. Un raport 
întocmit de experți sub egida 
Organizației Meteorologice Mon
diale (O.M.M.) relevă că echi
librul climei terestre este ame
nințat de agravarea poluării 
atmosferice. Autorii apreciază 
că temperatura medie la supra
fața globului pămintesc se va 
ridica cu circa un grad Celsius, 
sau chiar cu ceva mai mult, la 

începutul secolului următor, 
ceea ce va avea implicații se
rioase, în special asupra agri
culturii și pescuitului. în pre
zent, menționează raportul, pes
te 5 miliarde tone de carbon 
sint dispersate anual în atmos
fera Terrei, în principal sub 
forma bioxidului de carbon, re
zultat din arderea cărbunelui, 
petrolului și gazelor. Exploata
rea nerațională a pădurilor și, 
in general, a masei vegetale re
prezintă o altă sursă serioasă 
de perturbare a climei terestre.

• ENERGIA ATOMO- 
ELECTRICĂ ÎN ȚĂRILE 
ARABE. în vederea economi
sirii surselor clasice de energie 
(petrolul și gazele), țările arabe 

ișl propun construirea în comun 
a circa 20 de centrale nucleare, 
care să furnizeze curent electric 
în anul 2 000. Aceste date au fost 
comunicate de secretarul gene
ral adjunct al O.P.E.C., Adnan 
Mustafa, la conferința arabă 
consacrată energiei nucleare care 
a avut loc la Damasc.

• MULTIPLICATOR 
DE CASETE. Societatea fran
ceză Lara a lansat în fabricație 
un multiplicator de casete, care 
realizează simultan trei copii în 
3 minute, pierderea de nivel la 
înregistrare în raport cu origi
nalul netiind mai mare de 3 
decibeli. Aparatul este de real 
interes, în primul rînd pentru 

organizatorii de seminarii și de 
cursuri pentru studiul limbilor 
străine.

• „TIVIA". Ambarcațiu
nea cu pinze „Tivia", avînd la 
bord pe soții Popazov și pe fe
tița lor Iana, de șapte ani, a 
ancorat în portul bulgar Sozopol 
după o călătorie in jurul lumii 
începută tot aici, la 29 aprilie 
1979. în cele 777 de zile și nopți 
ale acestui periplu, ambarcațiu
nea a parcurs peste 40 000 de 
mile. Avînd ca scop principal 
unele studii legate de poluarea 
mărilor, familia Popazov a efec
tuat, de asemenea, cercetări cu 
privire la migrațlunea bancurilor 
de pești și la locurile de acumu
lare a planctonului.



BEIJING DEZBATERILE DIN CONSILIUL DE SECURITATE BELGRAD: încheierea

Condamnare fermă a atacului israelian
împotriva Irakului

Congresului participanților 

la autoconducere

BEIJING 18 (Agerpres). — La 17 
Iunie au continuat convorbirile ofi
ciale dintre tovarășul Ștefan An
drei, ministrul afacerilor externe al 
Republicii Socialiste România, și to
varășul Huang Hua, vicepremier al 
Consiliului de Stat, ministrul aface
rilor externe al R.P. Chineze, în ca
drul cărora s-a efectuat un schimb 
de păreri cuprinzător asupra proble
melor majore ale vieții internaționa
le actuale.

Au fost prezentate aprecierile 
României și Chinei privind evoluția 
evenimentelor pe plan mondial, cau
zele încordării internaționale și ne
cesitatea soluționării pe cale pașnică, 
prin tratative, a stărilor conflictuale 
și a tuturor problemelor litigioase 
dintre state, pentru promovarea în 
raporturile interstatale a egalității 
în drepturi, respectării independen
ței și suveranității naționale, nea
mestecului în treburile interne, nere- 
curgerii la folosirea forței și ame
nințarea cu folosirea forței, a drep
tului sacru al fiecărui popor de a se 
dezvolta liber, corespunzător pro
priilor năzuințe, în condiții de pace 
și securitate.

Ministrul afacerilor externe român 
a informat pe larg despre poziția 
Republicii Socialiste România pri
vind problemele dezarmării, lichi
dării subdezvoltării și instaurării 
unei noi ordini economice interna
ționale și, în mod deosebit, cu pri
vire la problematica actuală a edifi
cării securității și dezvoltării coo
perării în Europa, la necesitatea ca 
reuniunea de la Madrid să dea un' 
impuls înfăptuirii unitare a preve
derilor și principiilor Actului final 
de la Helsinki, să adopte hotărîri 
privind convocarea unei conferințe 
pentru întărirea încrederii și dezar
mare pe continent și să stabilească 
data și locul viitoarei reuniuni con
sacrate securității și cooperării euro
pene. Vicepremierul Huang Hua. s-a 
referit îndeosebi la activitatea inter
națională a R.P. Chineze in legătură 
cu problemele din Asia de sud și 
Asia de sud-est, precum și la rela
țiile Chinei cu țările din aceste zone.

S-a subliniat dorința comună pri
vind continuarea conlucrării dintre 
România și China în soluționarea 
problemelor internaționale actuale, a 
consultărilor și,schimbului de vederi 
ale reprezentanților celor două țări 
în cadrul organizațiilor internațio
nale și a colaborării dintre cele două 
ministere de externe în vederea dez
voltării multilaterale a relațiilor de 
prietenie și cooperare româno-chi- 
neze.

în încheierea convorbirilor, minis
trul afacerilor externe al Republicii

Socialiste România a adresat tova
rășului Huang Hua, vicepremier al 
Consiliului de Stat, ministrul aface
rilor externe al R.P. Chineze, în nu
mele guvernului român, invitația de 
a face o vizită oficială de prietenie 
în Republica Socialistă România.

Cei doi miniștri și-au exprimat 
satisfacția pentru convorbirile avute 
și au apreciat că vizita oficială de 
prietenie în R.P. Chineză a minis
trului afacerilor externe, Ștefan An
drei, întîlnirile și convorbirile cu 
conducătorii de partid și de stat ai 
R.P. Chineze au constituit o nouă 
contribuție la dezvoltarea colaborării 
și prieteniei frățești dintre România 
și China.

Convorbirile dintre cei doi miniș
tri ai afaoerilor externe s-au desfă
șurat într-un spirit de stimă și res
pect reciproc, ce caracterizează rela
țiile de prietenie, colaborare și soli
daritate dintre partidele și popoarele 
României și Chinei.

★
în perioada vizitei, la Beijing au 

început lucrările Comisiei mixte ro- 
mâno-chineze de comerț exterior, 
conduse, din partea română, de to
varășul Ion Stoian. adjunct al mi
nistrului comerțului exterior și coo
perării economice internaționale, iar 
din partea chineză, de tovarășul Chen 
Jie, adjunct al ministrului comerțu
lui exterior al R.P. Chineze.

în spiritul înțelegerilor dintre con
ducerile de partid și de stat ale ce
lor două țări, se examinează modul 
de derulare a schimburilor comercia
le și stadiul realizării acțiunilor de 
cooperare în producție.

S-au stabilit măsuri de realizare 
integrală a prevederilor protocolului 
comercial pe anul 1981 și s-a conve
nit intensificarea contactelor între 
reprezentanții ministerelor economi
ce din cele două țări, în vederea 
analizării posibilităților de lărgire a 
schimburilor comerciale. S-au stabi
lit, de asemenea, unele măsuri .ne
cesare pentru dezvoltarea cooperării 
în producție în domeniile industrii
lor carboniferă, constructoare de ma
șini, alimentară, precum și in agri
cultură și în alte domenii.
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SEMINARUL DE LA 
CIUDAD DE MEXICO 

Pentru un echilibru 
al dezarmării

CIUDAD DE MEXICO ÎS (A- 
gerpres). — Echilibrul înarmă
rilor nu constituie o garanție 
pentru pacea mondială — au a- 
rătat experții prezenți la Ciudad 
de Mexico, in cadrul unui semi
nar organizat sub auspiciile 
Centrului de studii economice și 
sociale pentru lumșa a treia. 
După cum relevă agenția E.F.E., 
în cursul dezbaterilor s-a subli
niat că „acest echilibru este a- 
menințat în permanență de 
ruptură, ceea ce ar putea gene
ra un nou război, punînd în pe
ricol însăși existența omenirii".

Participanții au arătat că este 
necesar ca țările în curs de dez
voltare să-și intensifice efortu
rile în vederea înfăptuirii dezar
mării, în special a celei nuclea
re, sprijinind inițiativele O.N.U. 
in această direcție,

L

NAȚIUNILE UNITE 18 (Agerpres). 
— Consiliul de Securitate, convocat 
la cererea Irakului în legătură cu 
atacul aviației israeliene asupra in
stalației nucleare irakiene, a accep
tat solicitarea acestei țări de a invita 
la Națiunile Unite, pentru a participa 
la dezbateri, pe directorul general al 
Agenției Internaționale pentru Ener
gia Atomică (A.I.E.A.), Sigvard Ek
lund. Anteriort Sigvard Eklund a 
transmis consiliului, în numele 
A.I.E.A., rezoluția adoptată de aceas
tă organizație prin care este condam
nat atacul israelian.

Consiliului de Securitate î-a fost 
prezentată, totodată, de către repre
zentantul filipinez, declarația adop
tată de miniștrii de externe aî țărilor 
membre ale A.S.E.A.N., reuniți la 
Manila, prin care organizația con
damnă raidul israelian și își exprimă 
îngrijorarea că el ar putea duce la 
escaladarea tensiunii în Orientul 
Apropiat.

în continuarea dezbaterilor, majo
ritatea delegaților și-au exprimat 
dezaprobarea față de actul de.agre
siune al Israelului, subliniind că 
acesta constituie o încălcare gravă 
a normelor de drept internațional.

Reprezentantul R.P. Chineze a ce
rut consiliului să condamne cu fer-

șl să adopte măsuri, 
cu prevederile Cartei,

mitate Israelul 
în conformitate 
pentru a pune capăt actelor de agre
siune ale acestei țări 
telor arabe.

Reprezentantul R.P. 
clarat că guvernul și . . 
condamnă cu indignare agresiunea is- 
raeliană și-și exprimă solidaritatea cu 
poporul irakian. Reprezentantul So
maliei și-a exprimat speranța că 
S.U.A. vor reexamina politica lor pri
vind furnizarea de arme către Israel, 
iar Consiliul de Securitate va impune 
sancțiuni împotriva Israelului. Subli
niind că atacul israelian nu este jus
tificabil din punctul de vedere al le
gitimei apărări, reprezentantul Turciei 
a declarat că Israelul trebuie să plă
tească Irakului reparațiile cuvenite. 
Guvernul Italiei a calificat raidul 
israelian drept „o încălcare inaccep
tabilă a dreptului internațional", a 
declarat reprezentantul italian, cerînd 
consiliului să arate clar Israelului că 
o asemenea comportare nu poate fi 
tolerată de comunitatea internaționa
lă. Consiliul de Securitate trebuie să 
condamne 
agresiune 
raelian să 
gubiri, a 
Guyanei.

împotriva sta-

Ungare a de- 
poporul ungar

categoric acest act de 
și să oblige guvernul is- 
plătească Irakului despă- 
subliniat reprezentantul

„Un act militar reprobabil"
— subliniază președintele Franței

PARIS 18 (Agerpres). — într-un 
interviu acordat publicației „Washing
ton Post", președintele Franței, 
Franpois Mitterrand, a condamnat 
bombardarea de către forțele aeriene 
israeliene a centralei nucleare ira
kiene de lingă Bagdad, transmite 
agenția France Presse. „Nu se poate 
accepta ca o țară, oricare ar fi ra
țiunile ei, să-și reglementeze conten
ciosul printr-o intervenție armată, 
contrar dreptului internațional" și, 
ca urmare, „consider reprobabilă ini
țiativa primului ministru Menahem 
Begin" — a declarat președintele. 
Franțois Mitterrand a subliniat, în 
context, că Franța se pronunță pen
tru „condamnarea în Consiliul de 
Securitate a raidului israelian".

în cadrul aceluiași Interviu, șeful 
statului francez a subliniat că, în opi
nia sa, reglementarea crizei din 
Orientul Apropiat necesită „un dialog 
direct între Tel Aviv și palestinieni". 
Așa cum israelienii au negociat direct 
cu Egiptul — a spus Franțois 
Mitterrand — tot așa ei trebuie să 
discute într-o zi cu palestinienii".

Pe de altă parte, președintele Fran
ței a menționat că țara sa va avea în 
vedere ca tehnologia franceză să nu 
fie utilizată de alte țări decit în sco
puri pașnice, urmind să semneze 
contracte pentru livrarea de noi cen
trale nucleare numai pe baza asigu
rărilor că acestea nu vor fi conver
tite de la utilizările civile la cele 
militare.

AGENȚIILE DE PRESA
scurt

BELGRAD 18 (Agerpres). — La 
Belgrad au luat sfirșit joi lucrările 
celui de-al III-lea Congres al parti- 
cipanților la autoconducere din 
R.S.F. Iugoslavia — informează 
agenția Taniug. în ultima zi a con
gresului, în fața celor 1 800 de parti
cipant! a luat cuvîntul Serghei 
Kraigher, președintele Prezidiului 
R.S.F. Iugoslavia, care a subliniat 
importanța autoconduceril socialiste 
pentru dezvoltarea în continuare a 
țării.

IN SPRIJINUL
INDEPENDENȚEI NAMIBIEI

Lucrările reuniunii O.U.A.
NAIROBI 18 (Agerpres). — în ca

pitala Kenyei continuă lucrările re
uniunii Consiliului ministerial al Or
ganizației Unității Africane. Exami- 
nînd situația din Africa australă și, 
în special, problema namibiană, par- 
ticipanții au arătat că lupta armată 
rămîne mijlocul cel mai eficace pen
tru eliberarea Namibiei, ocupată 
ilegal de Republica Sud-Afrîcană. 
Consiliul ministerial a respins orice 
încercare de modificare a Rezoluției 
435 a Consiliului de Securitate al 
O.N.U. referitoare la obținerea inde
pendenței Namibiei și care prevede, 
în esență, alegerea unei Adunări 
Constituante în țară; după Încetarea 
focului. Consiliul a reafirmat nece
sitatea
cordat Organizației 
Africa de Sud-Vest, 
zentant legitim al 
mibian.

intensificării sprijinului a- 
Poporului din 
singurul repre- 
poporului na-

★
GENEVA 18 (Agerpres). — Confe

rința internațională a Muncii, ale 
cărei lucrări se desfășoară la Gene
va, a adoptat raportul comisiei în
sărcinate cu studierea implicațiilor 
politicii de apartheid a regimului 
rasist minoritar de la Pretoria în do
meniul legislației muncii, informea
ză agenția France Presse. în raportul 
său, comisia recomandă adoptarea de 
măsuri vizînd aplicarea programului 
de acțiune contra apartheidului, a- 
doptat de Adunarea Generală a 
O.N.U.

in care acesta s-ar afla pe teritoriul 
Paraguayan. Decizia de a se emite 
mandatul a fost adoptată după ce 
justiția vest-germană a adresat o 
nouă cerere de extrădare autorită
ților din Paraguay și din alte țări 
latino-americane unde se crede că 
s-ar putea ascunde Mengele.

“I

, REUNIUNEA O.E.C.D.

Inflația și șomajul — preocupări centrale 
...și subiecte majore de divergențe

PARIS 18 (Agerpres). — La în
cheierea reuniunii ministeriale a 
O.E.C.D., desfășurată timp de două 
zile la Paris, a fost dat publicității 
un comunicat care reflectă „profun
dele divergențe existente între par- 
ticipanți. asupra modalităților de 
Ieșire din criza economică" — trans
mite agenția France Presse.

Documentul subliniază că, „In sl- . 
tuația actuală, lupta împotriva infla
ției și reducerea șomajului trebuie 
să constituie preocupări majore" ale 
statelor O.E.C.D. Această frază — 
remarcă agenția — a făcut obiectul 
unor discuții în contradictoriu între 
reprezentanții țărilor care doresc să 
acorde prioritate luptei antiinflațio- 
niste, în primul rind S.U.A., și cele 
care vor, în primul rînd, să redre
seze situația in domeniul ocupării 
forței de muncă, în special Franța. 
Dealtfel, comunicatul consemnează 
existența acestor divergențe, fapt 
extrem de rar în analele organiza
ției.

în absența unei strategii econo*

mice comune, documentul recoman
dă ca fiecare țară să aplice politica 
pe care o consideră adecvată. De
altfel, o poziție comună â apărut ca 
imposibilă încă de la începutul reu
niunii, cînd Statele Unite au fost 
acuzate de partenerii lor occidentali 
că practică o politică ce are „Conse
cințe dure" pentru țările vest-euro- 
pene. La rîndul lor, americanii au 
precizat că ratele dobînzilor nu vor 
fi coborîte in S.U.A. decit după ce 
se va reuși să se combată inflația.

Aceste divergențe — subliniază 
France Presse — își au originea in 
problemele complexe cu care sînt 
confruntate în prezent economiile 
occidentale, și anume creșterea șo
majului, care, conform previziunilor, 
va afecta anul viitor peste 26 000 000 
persoane în cele 24 de țări membre 
ale organizației, stagnarea economică 
— pentru anul în curs se anticipează 
o creștere de zero la sută pe ansam
blul O.E.C.D. — persistența infla
ției, care se va menține la o rată 
anuală de peste 10 la sută.

Prioritate problemelor economice în programul 
elaborat de premierul desemnat al Italiei

ROMA 18 (Agerpres). — Programul 
guvernamental elaborat de premierul 
desemnat al Italiei, Giovanni Spado- 
lini, secretar general al Partidului 
republican, în vederea constituirii 
unui nou cabinet de coaliție, pre
vede o serie de schimbări în meto
dele de combatere a terorismului, în 
politica economică și în cea interna
țională — relevă agenția France 
Presse. Potrivit aceleiași surse, pro
gramul acordă prioritate problemelor 
economice cu care se confruntă Ita
lia. Spadolini propune un plan de 
austeritate, avînd Ia bază o redu
cere imediată, cu 5 000—6 000 miliarde 
lire, a cheltuielilor publice, o reor

ganizare profundă a sectorului sani
tar, o reformă a structurii securită
ții sociale. Totodată, Spadolini va 
solicita parlamentului să nu voteze 
eventuale noi cheltuieli bugetare, fără 
să existe resursele necesare.

După ce va obține asentimentul 
asupra acestui program al tuturor 
partidelor politice chemate să for
meze noul guvern de coaliție (de- 
mocrat-creștin, socialist, socialist- 
democratic, republican p ' țberal), 
Spadolini se va afla în altei
probleme, poate mal dificilă, șl anu
me repartizarea portofoliilor minis
teriale.

TOKIO

„NU AVEM NEVOIE DE ARME NUCLEARE"

MISIUNE DE MEDIERE. Fostul prim-ministru al Suediei, Olof Palme, 
însărcinat de secretarul general al O.N.U., Kurt Waldheim, cu o misiune 
de mediere pentru soluționarea politică a conflictului dintre Irak și 
Iran, va efectua un nou turneu la Teheran și Bagdad începînd de azi.

CENTENARUL ENESCU. în ca
drul manifestărilor prilejuite de 
sărbătorirea în Franța a centenaru
lui nașterii lui George Enescu, la 
Ambasada României de la Paris a 
avut loc un concert de muzică de 
cameră, susținut de baritonul Dan 
Iordăchescu, pianistul Dan Grigore 
și cvartetul „Voces". Au luat parte 
membri ai corpului diplomatic din 
Paris, funcționari superiori din Mi
nisterul Relațiilor Externe și Mi
nisterul Culturii, personalități ale 
vieții culturale franceze.

Marcos, l-a primit la Manila pe 
Alexander Haig, secretarul de stat 
al S.U.A., cu care a avut un schimb 
de vederi asupra unor probleme in
ternaționale, in special situația din 
Asia de sud-est.

NEALINIERE. Primul ministru al 
Nepalului, Surya Bahadur Thapa, 
a declarat în cadrul unei conferin
țe de presă că țara sa va continua 
cu fermitate politica de nealiniere, 
bazată pe principiile coexistenței 
pașnice și pe Carta O.N.U.

ÎNTREVEDERE la manila.
Președintele Filipinelor, Ferdinand

LA HELSINKI au luat sfirșit 
lucrările celui de-al XII-lea Con
gres al Confederației Sindicatelor 
din Finlanda. Participanții au a- 
doptat o rezoluție în care subliniază 
că lupta pentru menținerea păcii, 
pentru destindere și dezarmare este 
mai actuală decit aricind. „Asigu
rarea păcii în nordul Europei, pe 
întreg continentul european și în 
lume este o problemă față de care 
nici o persoană și nici o organiza
ție de masă nu trebuie să rămină 
indiferente", se arată in rezoluție.

GUVERNUL BRITANIC s-a re
unit, la 17 iunie, în sesiune extra
ordinară pentru a examina politica

economică, la cererea unor miniștri 
conservatori de stingă, neliniștiți 
de creșterea alarmantă a șomajului, 
informează agenția Reuter.

GUVERNUL GRECIEI a anunțat, 
joi, că negocierile desfășurate cu 
Statele Unite cu privire, la înnoirea 
acordului asupra statutului bazelor 
militare americane de pe teritoriul 
elen au fost suspendate. Ele vor fi 
reluate după alegerile generale, 
programate să aibă loc în luna oc
tombrie.

BILANȚUL CUTREMURULUI DIN 
IRAN. Bilanțul definitiv al cutre
murului, de pămint Înregistrat săp- 
tămîna trecută în provincia Ker
man, din sud-estul Iranului, este de 
1 028 morți și 950 răniți, a anun
țat Semiluna Roșie'iraniană. Seis
mul, care a măsurat 6,8 grade pe 
scara Richter, a distrus orașul Gol- 
baf, situat la 800 kilometri sud-est 
de Teheran.

VALURI DE CĂLDURA cu tem
peraturi care au urcat pină la 47 
grade Celsius s-a abătut asupra 
nordului Indiei. 37 persoane și-au 
pierdut viața. In același timp, peste 
50 de persoane și-au pierdut viața, 
în ultimele trei zile, in Portugalia, 
ca urmare a valului de căldură care 
s-a abătut asupra Peninsulei Iberi
ce. La Lisabona, mercurul termo
metrelor a urcat pină la plus 43 
grade Celsius.

I
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MENGELE URMĂRIT. La Asun

cion s-a anunțat că in Paraguay a 
fost emis un mandat de arestare 
împotriva criminalului de' război 
nazist Josef Mengele, pentru cazul

MEMBRI AI „BRIGĂZILOR ROȘII" CONDAMNAȚL Un tribunal din 
Torino a condamnat la închisoare pe diferite termene 62 de membri ai 
organizației teroriste autointitulate „Brigăzile roșii", acuzați de asociere 
în scopuri subversive și participare la bandă armată. Cele mai aspre 
condamnări ating 17 ani de detenție. Verdictul — precizează agenția 
ANSA — a fost dat după o ședință a juriului care a durat peste 53 de 
ore, iar condamnările privesc numai asocierile in scopuri subversive. 
Pentru omucideri, răniri, răpiri de persoane și alte delicte — menționează 
agenția — vor avea loc procese separate, intentate fiecărui condamnat 
în parte,

I

J

o Îndatorire morală de la care țările bogate nu se pot sustrage:

Sprijinirea eficientă a eforturilor pentru 
dezvoltare ale tarilor cel mai puțin avansate

Unul din paradoxurile lumii de azi 
constă în aceea că tocmai vastele 
zone dezmoștenite ale globului, care 
au cea mai mare nevoie de bineface
rile științei și tehnicii moderne, nu 
se pot bucura de ele, între altele, din 
cauza enormelor obstacole generate 
de însăși prăpastia dintre bogăție și 
sărăcie. O atestă nenumărate fapte, 
între care unul deosebit de revela
tor a fost prezentat de specialiștii 
Organizației Mondiale a Sănătății în
tr-un raport referitor la „biberoane- 
le care ucid".

DE VINA NU SÎNT BIBEROANE- 
LE. „Cine și-ar putea imagina cum 
inofensivul lapte praf folosit în ali
mentația sugarilor ar fi mai devasta
tor decit tunurile?" — se întreabă re
vista franceză „L’Express", comen- 
tînd acest raport. Și totuși laptele 
praf — chiar cel mai sofisticat, puri
ficat, supervitaminizat și „materni- 
zat" — ucide! El răpune anual sute 
de mii de nou-născuți. Cumplita tra
gedie se petrece în „lumea a treia", 
adică acolo unde flagelul foametei 
face cu atît mai necesar aportul pre
țiosului aliment. Dar pentru a 
folosi laptele praf trebuie să ai apă 
potabilă, să știi să citești corect mo
dul de folosire șl de sterilizare a 
biberonului, să locuiești in condiții 
destul de igienice pentru a nu fi 
expus maladiilor împotriva cărora 
luptă anticorpii din laptele de mamă 
și, bineînțeles, să beneficiezi de ve
nituri corespunzătoare pentru a pu
tea cumpăra săptămînal cantitatea 
necesară. Numai că săracii lumii nu 
dispun aproape de nici una din con
dițiile amintite. Dacă biberonul este 
lăsat să cadă în noroi, dacă nu este 
dezinfectat, dacă în el se amestecă 
praful de lapte cu apă din șanțul 
drumului — lucruri incredibile, dar 
petrecute în diferite zone ale globu
lui — firește că atunci el devine o 
armă ucigașă. Doctorul Dirrek Jelliffe, 
de la Universitatea din California, 
estimează la zece milioane pe an nu
mărul cazurilor de malnutriție in
fantilă șl de maladii infecțioase „da

torate folosirii incorecte a biberoa- 
nelor".

MAI SĂRACI DECÎT... SĂRACII. 
Sărăcia este o problemă comună 
tuturor statelor rămase în urmă pe 
plan economic. în unele din aceste 
țări, cu un grad oarecare de dezvol
tare, sînt categorii ale populației ex
ceptate de la sărăcia și mizeria ce 
afectează majoritatea populației. 
Există însă unele state în care să
răcia are un caracter general. Spe
cialiștii O.N.U. le-au numit „ȚĂRI 
CEL MAI PUȚIN AVANSATE" și 
le-au inclus în respectiva categorie 
după trei criterii: produsul intern' 
brut (P.I.B.) pe locuitor sub 100 de 
dolari pe an ; ponderea articolelor 
manufacturate în P.LB. mai mică de 
10 la sută ; iar cea a neștiutorilor de 
carte în totalul populației de cel pu
țin patru cincimi. Pe lista „celor mai 
săraci dintre săraci" figurează, in 
prezent, 31 de state (20 din Africa 
subsahariană, 9 din Asia meridională 
și cite unul din Caraibe și din Pa
cific), în care trăiesc 250 milioane de 
locuitori.

„Cei 31“ au deci un nivel de dez
voltare a forțelor de producție ex
trem de scăzut. Insuficient diversi
ficată, economia lor este dominată de 
sectorul rural, unde se practică o 
agricultură de subzistență, adică în 
care produsele muncii sînt destinate 
satisfacerii necesităților de consum și 
nu schimbului pe piață. Datorită 
slabei productivități a muncii (ran
damentul pe muncitor ' agricol este # 
mai mic de jumătate decit media pe 
ansamblul țărilor in curs de dezvol
tare), venitul național pe locuitor 
este scăzut. La fel și rata acumulării 
interne de capital. Din această cauză, 

, țările cel mai puțin avansate depind 
in bună parte de fluxurile financiare 
externe : circa 40 la sută din totalul 
investițiilor productive revine capita
lului străin, față de numai 11 la sută, 
cit este ponderea lui pe ansamblul 
țărilor în curs de dezvoltare. De ase
menea, posibilitățile de a se aplica

realizările tehnico-științifice în pro
cesul dezvoltării acestor state sînt 
foarte reduse datorită deformărilor 
structurale șl îngustimii pieței in
terne.

Disproporționalităților economice 11 
se alătură stări sociale anacronice 
(puternice rămășițe tribale, sclava
giste și feudale), precum și handica
puri de ordin geografic sau ecologic. 
Situate într-un mediu tropical și 
lipsite de sisteme de irigații și de 
gospodărire a apei, țările cel mai 
puțin avansate sînt victime ale se
cetei, inundațiilor, eroziunii solului 
și deșertificării. Calamitățile natura
le extind foametea și morbiditatea, 
iar stăvilirea acestei adevărate „curse 
spre prăpastie" este practic imposi
bilă din pricina sărăciei, izolării (țări 
insulare sau fără ieșire la mare) și 
rigorilor climei lor. Soarele, care 
putea fi pentru țările cel mai puțin 
avansate o prețioasă sursă de energie 
ieftină, a devenit un flagel ce sub
minează vitalitatea popoarelor lor, în 
timp ce statele în cauză sînt nevoite 
să utilizeze lorme clasice de energie, 
tot mai scumpe. în cele din urmă, ele 
sînt constrinse să-și ardă pădurile, 
să-și degradeze mediul înconjurător 
pentru a supraviețui.

POVARA MOȘTENIRII COLONIA
LE. Nu întîmplător, țările cel mai 
puțin avansate sînt, în marea lor 
majoritate, și cel mai recent elibe
rate, ele dobîndindu-și independența 
politică după 1960. îndelungata ex
ploatare colonială a lăsat statelor 
amintite cea mai grea moștenire. 
Dacă înainte de colonizare țările 
africane, de pildă, își satisfăceau in
tegral necesitățile de hrană din pro
pria producție agricolă, azi statele 
respective sînt nevoite să importa 
cantități tot mai mari de alimente. 
Cauzele actualei situații trebuie cău
tate deci în perioada colonială, cînd 
agricultura tradițională a „teritoriilor 
de peste mări", care asigura hrana 
populației locale, a fost treptat dis
trusă și înlocuită cu așa-numitele 
„culturi de export", menite să satis

facă cerințele metropolei. Relațiile 
coloniale au dus la mutilarea eco
nomiilor aservite — prin impunerea 
unei orientări unilaterale spre pro
ducția de materii prime — și la de
pendența lor totală față de metro
pole. Iar practicile neocoionialiste 
urmăresc să consolideze aceste struc
turi, care favorizează îmbogățirea 
unor state pe seama sărăcirii altor 
state.

Dealtfel, situația țărilor cel mal 
puțin avansate este deosebit de 
elocventă în acest sens. In ultimele 
două decenii, „cei 31“ au cunoscut o 
evoluție economică extrem de lentă : 
venitul național pe locuitor a sporit 
cu mai puțin de un dolar pe an ! 
Dacă în 1960 venitul mediu pe locui
tor în țările cel mai puțin avansate 
era de o treime din cel care revenea 
ansamblului statelor în curs de dez
voltare, în 1980 el nu mai reprezenta 
decit un sfert ; iar specialiștii O.N.U. 
apreciază că, în condițiile în care se 
vor menține actualele tendințe, în 
1990 ponderea lui va scădea Ia o cin
cime. Fapt și mai îngrijorător, dato
rită nivelului lor de dezvoltare foarte 
scăzut, țările cel mai puțin avansate 
nu beneficiază adesea de măsurile pe 
care comunitatea internațională Ie ia 
in favoarea ansamblului statelor in 
curs de dezvoltare.

îngrijorarea stîrnltă de asemenea 
constatări a stat la originea, mai întîi, 
a deciziei luate de U.N.C.T.A.D. — 
(Manila, 1979) de a lansa un nou 
„Program substanțial de acțiune pen
tru anii ’80 în favoarea țărilor cel 
mai puțin avansate", apoi a rezolu
ției adoptate de Adunarea Generală 
(New York, 1980) prin care se con
voacă, anul acesta, o conferință a 
Națiunilor Unite consacrată „celor 
31". Se speră că cele două inițiative 
vor permite comunității internațio
nale să găsească soluții viabile pro
blemelor deosebit de grave ce con
fruntă pe cei mai săraci dintre săracii 
lumii.

Gh. CERCEEESCU

Pentru restructurarea 
relațiilor economice 

mondiale
ADDIS ABEBA 18 (Agerpres). — 

Țările în curs de dezvoltare au în
registrat în anul trecut un deficit de 
70 miliarde dolari în schimburile lor 
externe, comparativ cu 53 miliarde, 
In anul precedent.

Aceste date au fost relevate in ca
drul reuniunii reprezentanților ca
merelor de comerț din țările Africii, 
găzduită la Addis Abeba, și care 
examinează posibilitatea unul schimb 
de mărfuri mai larg între statele 
continentului, precum și propunerea 
înființării unei federații a camere
lor de comerț africane.

Participanții au subliniat cu prile
jul discuțiilor că în momentul de 
față se impune restructurarea rela
țiilor economice mondiale actuale, 
pentru a fi înlăturate barierele ridi
cate în țările industrializate, în fața 
exporturilor de bunuri provenind din 
țările în curs de dezvoltare și elimi
nate alte practici discriminatorii din 
domeniul comerțului.

RJF.G.; Arestarea șefului 
unei organizații neonaziste

BONN 18 (Agerpres). — Conducă
torul organizației neonaziste autoin
titulate „Grupul sportiv paramilitar 
Hoffmann", Karl Heinz Hoffmann, a 
fost arestat la Frankfurt pe. Main, 
sub acuzația de „constituire a unei 
organizații criminale", a anunțat po
litia landului vest-german Bavaria. 
„Grupul Hoffmann", care cuprinde 
aproximativ 500 de extremiști de 
dreapta dintre cei mai fanatici, a fost 
dizolvat la 30 ianuarie 1980, din or
dinul Ministerului federal de Inter
ne. Această organizație s-a aflat în 
centrul anchetei declanșate în urma 
atentatului comis în toamna anului 
trecut, în timpul așa-numitei „Sărbă
tori a berii" de la Miinchen, în care 
și-au pierdut viața 12 persoane, alte 
200 fiind rănite.

în vîrstă în prezent de 43 de ani, 
Hoffmann, care s-a remarcat de tî- 
năr ca mercenar, a fost arestat cu 
prilejul atentatului de la Miinchen, 
dar eliberat „din lipsă de probe". 
Anterior, în martie 1980, el fusese 
condamnat, cu suspendare, la șase 
luni închisoare, pentru instigarea la 
tulburări publice.

Zeci de mii de japonezi au de
monstrat împotriva prezenței pe te
ritoriul țării sau in apele sale teri
toriale a armelor nucleare. Valul de 
proteste a fost determinat de reve
nirea în portul Yokosuka a port
avionului american „Midway" care, 
potrivit declarației secretarului ge
neral al Partidului Socialist din Ja- 
ponia, Ichio Asukata, ar purta la 
bord arme nucleare cu o forță de 
distrugere de 10 megatone. După ce 
au străbătut peste patru km pe 
străzile capitalei nipone, de
monstranții au participat la o mare

adunare populară în parcul Yoyogi, 
iar apoi s-au indreptat spre clădirea 
parlamentului pentru a inmina de- 
putaților revendicările lor. Pe pan
cartele purtate era scris : „Nu avem 
nevoie de arme nucleare" ; „Nu per
mitem aducerea armelor nucleare 
in Japonia !“. Manifestațiile antinu
cleare desfășurate in Japonia (foto
grafia de sus reprezintă un aspect 
de la demonstrația de la Tokio) au 
fost — potrivit agenției Kyodo — 
„printre cele mai mari de acest fel 
cunoscute in ultimii ani".

Opt puști automate, zece puști de 
vinătoare, cinci carabine, zece pis
toale, cinci kilograme dinamită, 
peste 5 000 de cartușe, plus o puz
derie de arme albe : pumnale, bite, 
boxuri metalice... Odată cu autoca
mionul care transporta acesl veri
tabil arsenal în miniatură spre o 
navă ce urma să acosteze în secret, 
undeva pe coastele insulei Domi
nica, poliția din New Orleans a re
ținut și zece indivizi dubioși. îm
preună, firește, cu armele, aceștia 
trebuiau să ajungă la aceeași des
tinație. Dominica, micul teritoriu 
(751 kmp și mai puțin de 80 000 de 
locuitori) pierdut în- imensitatea 
Atlanticului, intre Martinica și 
Guadelupa, s-a aflat, astfel,, proiec
tată în atenția presei internațio
nale, odată cu această afacere. Este 
drept, despre Dominica se mai vor
bise in 1978, cînd această fostă po
sesiune britanică își dobindise in
dependența, dar apoi reintrase în 
anonimat.

Nu înainte însă ca un grup de 
„întreprinzători" — și vom vedea 
imediat despre cine este vorba — 
să prindă de veste că versanții săi 
muntoși reprezintă un teren ideal 
pentru cultivarea marijuanei — 
sursa atit de îmbietoare de venit 
pentru traficanții de droguri. Pla
nurile „întreprinzătorilor" mergeau 
însă mult mai departe ; ele' tindeau 
să transforme Dominica hu numai 
intr-o placă turnantă a traficului 
cu marijuana, ci și intr-un centru 
de jocuri de noroc și case de'tole
ranță și, în plus, intr-un paradis 
fiscal pentru financiarii veroșt. în 
acesl scop, guvernul legal al tână
rului stat urmind să fie răs turnat. 
Asa s-a ajuns la organizat ea unei 
expediții piraterești in toată -egula. 
zădărnicită însă la timp, datorită

unei dereglări neprevăzute în me
canismul „invaziei".

Dar cine erau, totuși, întreprin
zătorii ? Un misterios concern 
„Nortic Enterprises", despre care, 
practic, nimeni nu auzise. Cercetă
rile poliției au dus insă la lămu
rirea misterului. Spre stupoarea 
investigatorilor, s-a descoperit că 
in spatele amintitului concern se 
ascundea in fapt o grupare a Ku 
Klux Klan-ului, cu ramificații in 
S.U.A. și Canada ; iar majoritatea 
celor 10 pirați arestați erau mem
bri ai așa-numitului „partid nazist 
american". Dealtfel, alături de ar
mele și muniția confiscate, s-a gă
sit și un uriaș steag nazist, cu 
zvastică, și care urma să se înalte 
deasupra insulei, după capturarea" 
ei de către pirați 1

Cam puțin, ce-i drept, dacă ținem 
teama că „mentorii" de la care se 
revendicau nutriseră, la vremea 
respectivă, visul nebunesc de a ve
dea steagul cu crucea incirligată 
fluturind deasupra întregii lumi. 
După cum se vede, prozeliții tor 
s-ar fi mulțumit și cu o simplă 
insulă, pierdută undeva in mijlocul 
oceanului, eșecul suferit fiind cu 
atit mai lamentabil. întâmplarea ar 
părea, în definitiv, ridicolă, dacă 
nu s-ar integra intr-o adevărată 
avalanșă de știri despre recrudes
cența activităților neonaziste. Care 
nu pot decit să producă îngrijorare 
și să îndemne la vigilență opinia 
publică. Oricum însă, intr-un sens 
tâlcul „Operației Dominica" nu poa
te scăpa nimănui : pirați, trajicanți 
de droguri, organizatori de tripouri 
— oare asemenea elemente nu vin 
să întregească, in chipul cel mai 
nimerit, fizionomia „politică" a nos
talgicilor „molimei brune" ? (R. Ci- 
plescu).
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