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Tovarășul Nicolae Ceaușescu, se
cretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, va efectua o vi

zită oficială de prietenie în Republi
ca Arabă Siriană, la invitația secre
tarului general al Partidului Baas

Arab Socialist. Hafez Al-Assad, pre
ședintele Republicii Arabe Siriene, 
In ultima decadă a lunii mai a.c.
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Sub președinția tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socialiste România, in zi
lele de 14 și 15 mai, la Comitetul Central al 
partidului a avut loc o consfătuire pe probleme 
de industrie și agricultură, in cadrul căreia s-a 
procedat la o analiză aprofundată a activității in 
aceste sectoare de bază ale economiei naționale, 
in vederea realizării, in condiții superioare de ca
litate și eficiență, a prevederilor planului de stat 
pe anul in curs și pe intregul cincinal.

La consfătuire au participat membri și membri 
supleanți ai Comitetului Politic Executiv, secretari 
ai C.C. al P.C.R.

De asemenea, au participat primii secretari, 
secretarii cu piobleme economice și secretarii cu 
probleme agrare ai comitetelor județene de partid, 
miniștri, conducători ai unor organe centrale de 
stat, directorii direcțiilor agricole județene, pre
ședinții uniunilor județene ale cooperativelor agri
cole de producție, reprezentanți ai unor organi
zații de masă și obștești, activiști, specialiști din 
diferite domenii.

Inscriindu-se pe linia consultărilor permanente 
ale tovarășului Nicolae Ceaușescu cu cadrele de 
conducere și oamenii muncii din cele mai diferite 
sectoare de activitate, consfătuirea a evidențiat 
rolul esențial, determinant, al secretarului general 
al partidului în elaborarea și fundamentarea mă
surilor concrete, eficiente, pentru dezvoltarea și 
continua modernizare a economiei noastre in con
dițiile complexe, deosebit de dificile, create de 
criza economică mondială, capacitatea sa de a 

vestiga in profunzime realitatea, pentru identi- 
>.da soluțiilor celor mai potrivite menite să asi

gure înfăptuirea exemplară a programului de dez
voltare economico-socialâ a țării.

In spiritul indicațiilor date de secretarul general 
al partidului, consfătuirea a examinat eu exigență 
activitatea desfășurată in industrie și agricultură, 
stabilind masurile corespunzătoare pentru elimi
narea rămînerilor în urmă, a celorlalte neajunsuri 
din fiecare domeniu, pentru afirmarea tot mai 
puternică a factorilor intensivi in dezvoltarea pro
ducției materiale, pentru ridicarea economiei noas
tre socialiste la nivelul marilor posibilități de care 
dispune.

Lucrările consfătuirii s-au desfășurat in cadrul 
a două secțiuni - industrie și agricultură - pre
cum și pe ministere.

In cadrul dezbaterilor, vorbitorii au făcut, in lu
mina orientărilor stabilite de plenara C.C. al P.C.R. 
din noiembrie 1981 și ședința de lucru din februa
rie anul acesta, a indicațiilor cuprinse in cuvintările 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, o analiză temeinică 
a modului in care s-a realizat planul de stat pe 
«rimele patru luni, precum și a modului in care 
e acționează pentru indeplinirea in întregime a 

prevederilor pe luna mai și pe primul semestru 
al anului.

In cuvintul lor, vorbitorii au subliniat că dezvol
tarea economiei naționale in ritmurile și la pro
porțiile stabilite impune cea mai mare grijă pentru 
extinderea bazei de materii prime, pentru inde
plinirea și depășirea substanțială a planului de 
producție la cărbune, minereuri neferoase, la pe
trol și la alte resurse energetice. Au fost dezbă
tute pe larg modalitățile prin care se acționează 
in fiecare județ pentru traducerea in viață a ho- 
tărîrilor Comitetului Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R. privind reducerea consumurilor de materii 
prime și materiale, de combustibili și energie, 
pentru recuperarea și reintroducerea in circuitul 
economic a materialelor refolosibile, pentru creș
terea generală a productivității și a eficienței 
muncii. In cadrul analizei, vorbitorii s-au referit la 
măsurile luate pentru dezvoltarea industriei mici, 
pentru diversificarea și lărgirea gamei sortimen
tale a produselor realizate in această ramură. 
A fost subliniată, totodată, necesitatea de a se 
pune pe primul plan al preocupărilor ridicarea ca
lității produselor, și in primul rind a celor destinata 
exportului.

Analizind modul in care se realizează planul de 
investiții, vorbitorii s-au referit la măsurile adop
tate pentru recuperarea restanțelor in acest sector, 
realizarea in întregime a lucrărilor de construcții- 
montaj și punerea in funcțiune la termen a 
obiectivelor economice și social-culturale.

In cuvintul lor, vorbitorii au arătat că interesele 
economiei naționale impun intensificarea puternică 
și perfecționarea continuă a activității de comerț 
exterior, realizarea integrală a producției desti
nate exportului, găsirea de noi căi pentru redu
cerea importului, condiții hotăritoare pentru asigu
rarea unei balanțe comerciale active.

In cadrul consfătuirii au fost dezbătute, de ase
menea, probleme de stringentă actualitate pe care 
le ridică realizarea planului producției agricole pe 
anul in curs, sarcinile ce revin lucrătorilor din acest 
domeniu, pentru anul viitor, in lumina obiective
lor infăptuirii noii revoluții agrare in țara noastră.

Referindu-se la campania agricolă de primăvară, 
vorbitorii au informat că in acest an semănatul 
culturilor prășitoare s-a efectuat, in cea mai mare 
parte, in perioada optimă și in condiții calitative 
superioare, asigurindu-se, astfel, premise temeinice 
pentru realizarea producțiilor planificate. S-a scos 
in evidență că, paralel cu efectuarea lucrărilor 
agricole de sezon, se acordă o deosebită atenție 
reparării la vreme a tractoarelor și mașinilor agri
cole, a celorlalte utilaje, astfel ca intregul parc să 
poată fi pus in stare de funcționare, creindu-se 
condiții ca recoltatul cerealelor păioase să poată 

fi încheiat in termenele stabilite de conducerea 
partidului.

Un loc important in cadrul dezbaterilor l-au 
ocupat problemele de dezvoltare a producției de 
legume. S-a evidențiat că, in momentul de față, 
se depun eforturi susținute pentru încheierea lu
crărilor de plantare a ultimelor suprafețe cu le
gume, asigurindu-se astfel toate condițiile nece- 
sâre pentru o bună aprovizionare a populației cu 
legume proaspete, pe o perioadă cit mai îndelun
gată de timp, pentru satisfacerea tuturor cerințe
lor industriei alimentate.

O atenție deosebită in cadrul consfătuirii s-a 
acordat modului in care se înfăptuiesc programele 
adoptate cu privire la dezvoltarea zootehniei. Por
nind de la realitatea că in fiecare județ creșterea 
animalelor se înscrie ca o problemă de bază in 
activitatea unităților agricole, vorbitorii au eviden
țiat măsurile care se întreprind in direcția reali
zării efectivelor și a producțiilor planificate, a asi
gurării bazei furajere, pe calea valorificării efici
ente a pășunilor și finețelor, a aplicării in practică 
a prevederilor legii privind organizarea producției 
și folosirii raționale a resurselor de nutrețuri, a 
infăptuirii programelor de modernizare a fermelor 
zootehnice.

In dezbateri au fost gbordate probleme ale dez
voltării pisciculturii, sericiculturii și apiculturii, sub- 
liniindu-se măsurile pe baza cărora vor fi înde
plinite programele adoptate pentru creșterea pro
ducțiilor in aceste sectoare chemate să-și aducă 
o contribuție mai mare la dezvoitarea economiei 
naționale.

In cadrul consfătuirii a fost analizat modul in 
care se înfăptuiesc programele cu privire la auto- 
aprovizionarea populației de la orașe și sate. S-a 
apreciat că, pe baza măsurilor intreprinse, sint 
create condițiile pentru o bună aprovizionare a 
populației cu produse agroalimentare și cu cele
lalte bunuri solicitate de consumatori.

IN ÎNCHEIEREA LUCRĂRILOR CONSFĂTUIRII A 
LUAT CUVINTUL TOVARĂȘUL NICOLAE 
CEAUSESCU, SECRETAR GENERAL AL PARTIDULUI 
COMUNIST ROMAN, PREȘEDINTELE REPUBLICII 
SOCIALISTE ROMÂNIA.

Cuvintarea secretarului general al partidului a 
fost urmărită cu deosebit interes de participant 
la consfătuire și subliniată in repetate rinduri cu 
vii și puternice aplauze. Toți cei prezenți și-au ma
nifestat hotărirea de a acționa cu toată răspun
derea in vederea infăptuirii sarcinilor deosebit de 
importante in industrie și agricultură, pentru trans
punerea in fapt a orientărilor de maximă însemnă
tate formulate de tovarășul Nicolae Ceaușescu in 
scopul înfloririi necontenite a patriei noastre so
cialiste, pentru ridicarea nivelului de trai, material 
și spiritual, al întregului nostru popor. 

Sub președinția tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Comunist Român, 
sîmbătă, 15 mai, a avut loc ședința Comitetului Po
litic Executiv al C.C. al P.C.R..

In cadrul ședinței, Comitetul Politic Executiv a 
examinat Raportul privind utilizarea mașinilor, 
utilajelor și instalațiilor din industrie, construcții și 
transporturi in trimestrul I 1982.

Comitetul Politic Executiv a constatat că, în com
parație cu perioada corespunzătoare a anului trecut, 
indicele de utilizare a mașinilor, utilajelor și insta
lațiilor realizat în primul trimestru din acest an a 
crescut într-o serie de sectoare, îndeosebi în unită
țile Ministerului Industriei Metalurgice, în profil 
teritorial 24 de județe înregistrînd indici superiori 
celor obținuți pe ansamblul industriei republicane.

Din analiza datelor raportate de întreprinderi, 
centrale și ministere s-a constatat însă că in pri
mul trimestru al acestui an s-au manifestat unele 
deficiențe în ceea ce privește încărcarea judicioasă 
a mașinilor-unelte, a instalațiilor și utilajelor, fapt 
care a făcut ca pe ansamblul industriei republica
ne să nu fie îndeplinit indicele planificat de utili
zare a fondului de timp maxim disponibil.

Comitetul Politic Executiv a criticat ministerele 
pentru faptul că o serie de mașini-unelte de bază, 
instalații tehnologice, capacități de producție, uti
laje de construcții, mijloace de transport nu sint 
încă folosite la întreaga lor capacitate. Ca urmare, 
s-a cerut tuturor factorilor de răspundere din eco
nomie să acționeze cu toată fermitatea pentru eli
minarea grabnică a acestor stări de lucruri și recu
perarea neîntîrziată a rămînerilor în urmă.

Totodată, Comitetul Politic Executiv a cerut mi
nisterelor, centralelor industriale, tuturor unități
lor economice să ia cele mai hotărite măsuri pen
tru a asigura folosirea rațională, completă, a tutu
ror capacităților de producție de care dispune în 
prezent economia noastră națională, pentru spori
rea indicilor de utilizare a mașinilor și instalați
ilor, redistribuirea utilajelor nefolosite și utilizarea 
judicioasă a suprafețelor productive construite. Au 
fost stabilite, totodată, sarcini și măsuri concrete 
pentru efectuarea la timp și în mod corespunzător 
a reparațiilor curente și capitale, îmbunătățirea 
întreținerii și execuției reparațiilor planificate, a- 
sigurarea pieselor și subansamblelor de schimb 
necesare procesului tehnologic, pentru reintroduce
rea in circuitul productiv a tuturor utilajelor ne
folosite.

In continuare, Comitetul Politic Executiv a ana
lizat și aprobat un raport privind situația protec
ției muncii pe anul 1981. Activitatea de protecție 
a muncii, desfășurată în cursul anului trecut, a 
avut ca obiectiv central realizarea- măsurilor din 
programul aprobat de conducerea de partid și adop
tat de Congresul al II-lea al consiliilor oamenilor 
muncii din luna iunie 1981. Pentțu prevenirea ac
cidentelor și îmbunătățirea condițiilor de muncă 
au fost alqcate fonduri în valoare de 2 549,2 mili
oane lei, cu 193,5 milioane mai mult decît în anul 
precedent. Problemele protecției muncii au făcut 
sistematic obiectul dezbaterilor.în plenare și ședințe 
de birou ale organelor județene de partid și sindi
cat, în consiliile de conducere ale ministerelor și 
în consiliile oamenilor muncii din întreprinderi. Au 
fost luate măsuri în scopul îmbunătățirii activită
ții de prevenire a accidentelor, creșterii răspunde
rii personalului de conducere și execuție pentru 
respectarea strictă a tehnologiilor de lucru și a 
normelor de protecția muncii, întăririi ordinii și 
disciplinei la toate locurile de muncă.

Comitetul Politic Executiv apreciază că, deși s-au 
obținut unele rezultate pozitive în domeniul pro
tecției muncii în anul 1981, ele nu sint încă pe mă
sura eforturilor pe care partidul și statul nostru 
le-au făcut și le fac pentru ridicarea continuă a 
nivelului tehnic în toate ramurile de activitate, pen
tru perfecționarea proceselor tehnologice, pentru o 
cît mai bună organizare a producției și a muncii, 
pentru îmbunătățirea calificării și specializării per
sonalului muncitor.

Se înregistrează încă un număr nejustificat de 
accidente, datorate îndeosebi nerespectării tehno
logiilor de producție și a instructajelor de lucru,

indisciplinei, neglijenței și lipsei de răspundere în 
îndeplinirea atribuțiilor de serviciu de către per
sonalul de conducere și de execuție.

Comitetul Politic Executiv a cerut guvernului, 
Ministerului Muncii, Ministerului Sănătății, Con
siliului Central al Uniunii Generale a Sindi
catelor, tuturor organelor de conducere ale 
ministerelor, centralelor industriale și între
prinderilor, precum și organizațiilor de partid, 
sindicale și de tineret să analizeze în toate 
sectoarele, în toate unitățile economice mo
dul în care se respectă prevederile privind protec
ția muncii. Tuturor acestor organe li s-a cerut să 
se ocupe cu cea mai înaltă responsabilitate de ela
borarea și aplicarea măsurilor organizatorice, teh
nice și tehnologice necesare, care să asigure cele 
mai bune condiții de muncă, un climat de desăvâr
șită ordine și disciplină, să prevină și să elimine 
riscurile de avarii și accidente, să urmărească cu 
perseverență calificarea corespunzătoare a perso
nalului muncitor, perfecționarea permanentă a pre
gătirii profesionale a acestuia, în concordanță cu 
nivelul tehnic ridicat existent în economia noastră 
națională.

De asemenea, Comitetul Politic Executiv a luat în 
dezbatere Raportul cu privire la executarea unor 
lucrări de construcții in străinătate.

Analizind activitatea în acest domeniu, pentru 
încălcarea gravă a legilor statului și a hotărîrilor 
de partid în legătură cu cheltuirea fondurilor va
lutare, efectuarea importurilor și pentru nerespec- 
tarea disciplinei financiare la unele obiective de in
vestiții executate în străinătate. Comitetul Politic 
Executiv a hotărît destituirea tovarășului Alexan
dru Mărgăritescu din funcția de ministru secretar 
de stat la Ministerul Comerțului Exterior și Coo
perării Economice Internaționale și a tovarășilor 
Enache Sîrbu și Adrian Rogojeanu din funcția de 
adjuncți ai ministrului agriculturii și industriei 
alimentare și sancționarea acestora pe linie de 
partid cu vot de blam cu avertisment.

Comitetul Politic Executiv a însărcinat guvernul, 
Consiliul Central de Control Muncitoresc al Ac
tivității Economice și Sociale și Curtea Superioară 
de Control Financiar să aprofundeze analiza eco- 
nomico-financiară la obiectivele realizate în străi
nătate și să prezinte conducerii partidului măsuri 
pentru întărirea disciplinei financiare și îmbunătă
țirea activității in acest domeniu.

Comitetul Politic Executiv a atras atenția guver
nului, Curții Superioare de Control Financiar, mi
nisterelor economice să acționeze ferm pentru a 
întări ordinea și disciplina în acest sector, să exer
cite un control riguros, permanent, privind modul 
în care se respectă prevederile legilor în acțiunile 
de cooperare externă și să asigure valorificarea cu 
maximă eficiență a mijloacelor materiale și finan
ciare puse la dispoziție de statul nostru.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a informat despre 
vizita de stat pe care, împreună cu tovarășa Elena 
Ceaușescu, a efectuat-o în Grecia, la invitația pre
ședintelui Republicii Elene, Constantin Karamanlis.

Comitetul Politic Executiv, luind cunoștință cu 
profundă satisfacție de rezultatele vizitei, a relevat 
prestigiul de care se bucură șeful statului român in 
rîndurile opiniei publice elene, și a manifestat de
plina aprobare față de rezultatele fructuoase ale 
convorbirilor, față de hotărîrile convenite cu acest 
prilej, subliniind însemnătatea Acordului-cadru 
privind direcțiile dezvoltării cooperării economice, 
industriale și tehnico-științifice între România și 
Grecia, care conferă relațiilor româno-elene o am
plă perspectivă, corespunzător intereselor ambelor 
noastre popoare, ale cauzei păcii, destinderii, secu
rității și colaborării în Balcani, Europa și în întrea
ga lume.

Comitetul Politic Executiv a evidențiat hotărirea 
României și Greciei de a dezvolta în continuare co
laborarea în domeniile transporturilor, comunica
țiilor și telecomunicațiilor, căilor ferate și industriei 
cimentului, forajelor petroliere, industriei petrochi
mice și chimice, construcțiilor navale, mașinilor- 
unelte, energiei și materiilor prime, de a diversi
fica schimburile comerciale pc baze echitabile, de

(Continuare în pag. a V-a)

Mai energic, cu toate forțele la 
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BOTOȘANI : Opt unități industriale au îndeplinit 
planul pe 5 luni

Opt colective muncitorești din 
ndustria județului Botoșani rapor- 
ează indeplinirea sarcinilor plani- 
’icate pe primele cinci luni ale 
nului la producția marfă. Cele 
ai bune rezultate se înregistrează 

Întreprinderea mecanică, unita- 
în care au fost reduse consumu- 
e normate și cheltuielile totale 
materiajg pe fiecare produs, iar 
ductivitâtea muncii a crescut cu

MUREȘ : Producție fizică peste prevederi
șfășurind larg Întrecerea so- 

cltă, oamenii muncii din indus- 
trudețului Mureș obțin realizări 
“«bite în modernizarea fluxuri- 
lo'hnologice și valorificarea su
feră a resurselor materiale. De 
la “putui anului și pină în pre- 
zeri au realizat, peste prevederi, 
Pro“ ale industriei electrotehni-
ce valoare de 13.8 milioane lei,
646 » utilaje pentru exploatarea
Și Pcrarea lemnului. 53 mașini 
autpg de țesut, 144 orq mp gea

9,4 la sută. Toate acestea au con
tribuit la indeplinirea cu 16 zile 
mai devreme a tuturor indicatori
lor economico-financiari prevăzuti 
a se realiza in cele cinci luni din 
acest an. Pină la sfîrșitul lunii, cele 
opt unități industriale botoșănene 
vor realiza o producție marfă su
plimentară in valoare de aproape 
35 milioane Iei. (Silvestri Ailenei).

muri trase și laminate. 118 tone 
antidăunători. 360 tone Îngrășămin
te cu fosfor. însemnate cantități de 
utilaje tehnologice pentru industria 
chimică și alte produse solicitate 
de economia națională. Cele mai 
bune rezultate le-au obținut colec
tivele de la întreprinderile „Elec- 
tromureș“, „Metalotehnica". „Ima- 
tex“ și combinatul „Azomureș" din 
Tg. Mureș. I.U.P.S. Reghin. între
prinderea de geamuri și Combina
tul chimic din Tîrnăveni. (Gh. 
Giurgiu).

LA „ELECTROPUTERE"-

CRAIOVA:

Produse de înaltă 
tehnicitate

Puternicul detașament muncito
resc al întreprinderii „Electropu- 
tere“ Craiova a devenit bine cu
noscut nu numai în tară, dar și în 
străinătate, pentru produsele de 
înaltă tehnicitate și complexitate 
pe care le realizează. Acționînd cu 
consecventă pentru asimilarea în 
fabricație a unor produse cu înalți 
parametri tehnico-funcționali. co
lectivul craiovean și-a înscris în 
palmares numeroase premiere in
dustriale, între acestea aflîndu-se 
și celula capsulată în hexafluorură 
de sulf din fotografia alăturată, 
realizată în colaborare cu specia
liștii de Ia Centrul de cercetare 
științifică și inginerie tehnologică 
din localitate. (N. Petolescu).

Concomitent cu însămînțarea ul
timelor suprafețe cu culturi de pri
măvară, localizate mai ales in ju
dețele din nordul țării, întreaga 
preocupare a organizațiilor de 
partid de la sate, a consiliilor agro
industriale, a tuturor oamenilor 
muncii din agricultură — coopera
tori, mecanizatori, specialiști — 
trebuie concentrată in aceste zile 
în trei direcții de primă importan
ță și de maximă urgență pentru 
realizarea producțiilor stabilite in 
acest an întreținerea exemplară a 
culturilor, intensificarea plantării 
legumelor și recoltarea in ritm sus
ținut a furajelor.

Ultimele ploi, care au căzut in 
aproape toate zonele țării, au favo
rizat răsărirea tuturor culturilor 
semănate mai tîrziu și, în general, 
dezvoltarea plantelor, dar și a bu
ruienilor. Dacă acolo unde a plouat 
mai mult pămîntul umed nu per
mite intrarea imediată a mașinilor 
în cîmp, este necesar ca, pe mă
sură ce terenul se zvîntă. să se 
treacă cu forțe sporite la executa
rea prașilei manuale. Este momen
tul ca echipele de cooperatori, cei
lalți locuitori de la sate cărora li 
s-au repartizat suprafețe cu dife
rite culturi in acord global să lu
creze fără preget în cîmp. la prăși- 
tul florii-soarelui, sfeclei de zahăr 
și porumbului. Subliniem această 
necesitate intrucît orice aminare a 

acestei lucrări acum, cînd buruie
nile amenință să sufoce plantele 
cultivate, se poate răsfrînge nega
tiv asupra producțiilor.

La efectuarea prașilelor, o aten
ție deosebită trebuie acordată men
ținerii densității optime de plante 
la hectar. Aceasta impune să se lu
creze cu toată răspunderea, în for
mații compacte de cooperatori con
duse de șefii de echipă ; cadrele 
tehnice din unități au obligația să 
exercite un control permanent, la 
fața locului, pentru a interveni o- 
perativ ori de cîte ori se constată 
greșeli și, mai ales, pentru a le 
preveni, întrucit orice plantă tăiată 
din neatenție cu sapa nu mai poate 
fi recuperată. Prezența zi de zi în 
cîmp a specialiștilor se impune cu 
atît mai mult cu cît ei au datoria 
să stabilească prioritățile de lucru 
date fiind condițiile specifice din 
fiecare unitate. Ordinea intrării in 
lanuri trebuie stabilită diferențiat, 
atît în raport de umiditate, cit și 
de gradul de îmburuienare a solei 
respective.

Cu aceeași stăruință și răspun
dere trebuie să se lucreze în a- 
ceste zile și in grădinile de legume. 
Acțiunile cele mai importante, care 

solicită acum un plus de efort din 
partea oamenilor muncii din agri
cultură, sînt încheierea in cel mai 
scurt timp a plantării tuturor su
prafețelor prevăzute, la fiecare sor
timent în parte, și crearea unei re
zerve de răsaduri în scopul conti
nuării eșalonate a acestei lucrări.

Tot atît de important in această 
perioadă este să se lucreze fără în
trerupere, cu toate mijloacele de 
care dispun unitățile, la recoltarea 
și depozitarea furajelor. Imediat 
după strîngerea nutrețurilor pentru 
masă verde și eliberarea terenului 
este absolut necesar ca aceste su
prafețe să fie pregătite și insămin- 
țate cu culturile furajere prevăzute.

Desigur, pentru efectuarea aces
tui volum mare de lucrări în timpul 
optim este nevoie acum să partici
pe la muncă toți cooperatorii și 
mecanizatorii, practic toți locuito
rii satelor. în acest scop, organele 
locale de partid, comitetele execu
tive ale consiliilor populare comu
nale au datoria să acționeze ener
gic pentru ca toate formațiile de 
lucru să iasă zilnic la cîmp. astfel 
ca actualele lucrări din agricultură 
să fie efectuate la timp și in bune 
condiții de calitate.

Relatări din județele Giurgiu, Mehedinți,
Tulcea și Satu Mare — în pagina a
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VĂ DNFORMĂM OESPRE:
SERVICII Șl PRODUSE UTILE OFERITE 
DE COOPERATIVA „METALOCASNICA"
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Ingenioase lucrările tehnice 
realizate de pionierii din Dră- 
gășani. Imaginea prezintă 
dintre acestea : o stație 
captare a energiei solare,
ajutorul căreia se asigură căl
dura și apa caldă pentru un în
treg ansamblu de locuințe. Ori
ginalitatea acestei creații con
stă atît in distribuirea sistemu
lui de coloane și conducte, prin 
care apa circulă in corpul cap
tatorilor solari, cit și in soluția 
propusă de a se folosi mai întîi 
agentul termic obținut la pune
rea in mișcare a unui turboge
nerator, pentru ca după aceea 
să fie îndreptat spre încălzirea 
apartamentelor.

Deocamdată, pionierii din Dră- 
gășani și-au concretizat ideea 
lor intr-o machetă. Miine, cind 
vor fi mari, vor realiza-o și in 
mărime naturală.

I
I
i
i
i
i

Una din 
cele nouă

I
I
I
I
I
I
I

O noutate de ultimă oră la 
„Sala tezaurului", care găz
duiește cele mai prețioase piese 
ale Muzeului de istorie naționa
lă șl arheologie din Constanța : 
a fost expus pentru public 
grupul celor 9 statuete de tera
cotă pictată de tip „Tanagra" 
descoperite intr-un mormint din 
secolul IV i.e.n. la Mangalia.

Potrivit aprecierii specialiști
lor, valoarea deosebită a piese
lor constă, deopotrivă, in măies
tria celor care le-au executat, 
in starea aproape perfectă de 
conservare, in detaliile vesti
mentare și paleta boaa‘ă de cu
lori... Intre frumoasele sta
tuete se află și cea a zeiței De- 
metra, protectoarea agriculturii, 
a cărei efigie și insemn — spi
cul de griu — au fost descope
rite și pe numeroase monede, 
ceea ce atestă îndeletnicirea de 
bază a locuitorilor anticei ce
tăți Callatis.

tn imagine, una din statuete 
„pozează" in exclusivitate pen
tru cititorii rubricii noastre.

TINEREȚEA STRĂVECHII CETĂȚI A
La început, o amintire evocată de 

tovarășul Nicolae Hanceriuc, șeful 
Oficiului plan al Consiliului popular 
municipal Suceava : in anul 1959, 
constructorii cetății izbutiseră să 
realizeze cifra rotundă de 400 apar
tamente. „Pe atunci — ne spunea 
interlocutorul — cifra ni se părea 
uriașă. Inchipuiți-vă ; intr-un singur 
an, patru sute de familii părăseau 
căsuțele insalubre ale fostului tîrg 
și se mutau în camere spațioase, cu 
baie, căldură, apă caldă". Cit a trecut 
de-atunci e o nimica toată pe lîngă 
vîrstă multisecularei Suceve. Totuși, 
unitatea de măsură a acestui răstimp 
o constituie nu numai anii, ci mai 
ales rodul lor. Doar anul trecut mu
nicipiul a „întinerit" cu 1 602 aparta
mente. Adică 1 600 de familii de oa
meni ai muncii din marile unități in
dustriale sucevene, din alte domenii 
de activitate și-au schimbat adresele, 
mutîndu-se in blocurile noi. moder
ne din tinerele cartiere — „Cuza 
Vodă", Zamca, „George Enescu" ețc. 
Dealtfel, mai bine de o treime din 
populația orașului se bucură de ase
menea condiții, noua „zestre" a mu
nicipiului fiind în prezent de circă 
16 000 de apartamente. Anul acesta, 
cifra se va întregi cu încă aproape 
1 600. Anul viitor... Pe scurt, preve
derile acestui cincinal includ darea 
in folosința cetățenilor municipiului 
a incă 11 000 de apartamente.

Intr-adevăr, ritmul construcției de 
locuințe este rapid, iar stilul arhitec
tonic, inspirat din bogatele tradiții 
bucovinene, accentuează și mai mult 
prospețimea cartierelor, a întregului 
municipiu. Tinerețe subliniată și de 
bogăția de vegetație, de adevăratele 
„covoare" florale din micile scuaruri.

— Cum este întreținută această 
frumoasă zestre a cetății modeme 
Suceava de către edilii municipiului 
și de beneficiarii ei, locatarii ? tntre- 
barea i-am pus-o tovarășulut Vasile 
Poroch, prim-vicepreședinte al comi
tetului executiv al consiliului popular 
municipal.

— Eu aș Înlocui termenul de „lo
catar" cu cel de „cetățean", ni s-a 
răspuns. Pentru că adevăratul cetă
țean se simte responsabil nu doar 
pentru propriul apartament, ci și de 
aspectul întregului oraș. E drept, 
simțul civic al fiecăruia Începe cu 
propria locuință. Trebuie arătat că 
n-am avut cazuri de neglijentă din 
partea cetățenilor care să fi dus la 
deteriorări ale apartamentelor în 
care locuiesc ei sau alții. Pentru că, 
lucru bine știut, in condițiile moder
ne. orice neglijentă in propriul apar
tament se răsfringe, vrei nu vrei, 
asupra vecinului. Nu mai poate fi 
vorba de vechea zicală „în casa mea 
fac ce vreau". E vorba de niște nor
me sociale ale civilizației.

— Aceste norme nu se reduc, to
tuși, la instrucțiuni, de genul „nu 
uitați robinetele deschise" sau „nu fa
ceți zgomot"...

— Desigur, dar de aici pornesc. Deci, 
odată cu inmînarea cheilor de la noi
le locuințe și cu... felicitările de ri
goare. oamenilor li se amintește că, 
de fapt, condițiile civilizate ce li se

oferă sînt rodul muncii Întregii țări, 
că nesocotirea casei în care locuiesc 
ar însemna nesocotirea propriului in
teres, ca și a muncii altora. In ce 
privește activitatea asociațiilor de 
locatari, aceasta nu înseamnă numai 
ședințe, ci îndeosebi intervenții opor
tune, de cite ori este cazul, ca între 
vecini buni. Pe urmă, școala, uzina, 
blocul, strada, adică opinia publică. 
Toți aceștia sînt factori de mare in-

Aceste prefabricate, neasigurind izo
larea termică necesară menținerii 
unei temperaturi interioare corespun
zătoare. generează fenomenul de 
condens, care macină tencuiala. So
luția ? Una singură : darea jos a ten
cuielii și completarea stratului izo- 
lant. Cu același material care. în mod 
rațional, putea și trebuia folosit 
chiar la fabricarea elementelor de 
construcție pentru pereții exteriori

• 1959 - 400 de apartamente; 1981 - 1600, 
adică de patru ori mai mult; în cincinal - 
11000 de apartamente noi • De ce s-a 
refuzat recepția unor blocuri ? • Cîteva 

probleme în atenția forurilor de resort

semnătate pentru a menține si a dez
volta simțul civic.

— Vorbind despre condițiile civili
zate de care se bucură cetățeanul 
Sucevei mutat In apartament nou, 
ne-ați putea ilustra și activitatea 
consiliului popular în această direcție ?

— Sintem, cum bine se știe, orga
nizatori ai construcției de locuințe 
și, totodată, „beneficiarii" ei in sensul 
recepționării, repartizării. îndeosebi 
asupra acestei a doua laturi aș vrea 
să mă opresc : aflați că în primul 
trimestru, consiliul popular a refuzat 
recepția unui număr de 116 aparta
mente din cele 240 pe care construc
torii le declaraseră „la cheie". Adică 
ăm recepționat numai 124. Motivul ? 
Slaba calitate a finisajelor: o ușă 
neetanșă, o zugrăveală făcută în pri
pă, o instalație care curgea... S-au 
încercat, desigur, „argumente" : că e 
vorba de lucruri „mărunte", care ar 
putea fi ușor remediate. Dar replica 
a fost fermă : „Atunci cînd e vorba 
de ceva nou, dar -neintreg». înseam
nă că nu e nou. Iar dacă pot fi ușor 
remediate neajunsurile, făceți-o pe 
loc. N-o să intre oamenii in casă 
nouă cu gîndul la... reparații".

, Totuși, paradoxal : în ciuda exigen
tei consiliului popular municipal față 
de calitatea noilor construcții, in ciu
da corectitudinii și a grijii gospodă
rești a marii majorități a locatarilor, 
unele din blocurile noi, practic un 
mare număr de apartamente au ne
voie de reparații. Explicația 1 Ne-o 
oferă tovarășul Teodor Lebădă, vice
președinte al comitetului executiv al 
consiliului popular județean :

— Totul pornește de la proiectul 
elaborat de Institutul de proiectare 
pentru construcții tipizate — I.P.C.T. 
Elementele prefabricate pentru pe
reții exteriori, stabiliți să fie folosiți 
în județul nostru, nu țin seama de 
condițiile Țării de Sus, unde iernile 
încep cel mai adesea la mijlocul lui 
noiembrie, ba uneori chiar in prime
le zile, și se termină în aprilie. Cu 
geruri care ajung pînă Ia minus 30 de 
grade. Pe scurt, zona a IV-a termică.

corespunzător zonei a patra termice. 
Consiliul popular municipal a sem

nalat neajunsul, dar. din păcate... 
semnalele critice au rămas fără re
zultat. Dacă nu considerăm drept 
„rezultat" o broșură intitulată „So
luții constructive pentru îmbunătăți
rea protecției termice, pentru comba
terea cazurilor de condens la elemen
tele perimetrale ale clădirilor de lo
cuit și social-culturale existente ; 
proiect nr. 1 285 din 1981". Editată de 
același I.P.C.Ț.. adică tocmai de au
torul proiectului după care s-au con
struit blocurile — destul de nume
roase — din Suceava și care acum 
necesită „combaterea condensului la 
elementele perimetrale' 
precis, „îmbunătățirea 
mice". Deși cetățenii 
preferat să nu existe

i“ sau, mai 
protecției ter- 
spun că ar fi 
condensul, in

De la ADAS

SUCEVEI
loc de broșura prin care sint instru- 
iți cum să-1 combată...

Am vizitat, însoțiți de tovarășul 
Nicolae Hanceriuc, cîteva din apar
tamentele unde se cer reparații din 
cauza condensului, deși au o vîrstă 
destul de... fragedă. Printre ele și cel 
locuit de tinăra familie Maria și loan 
Corasu, din blocul T 64, scara D. ap. 
64, ale cărui uși miros incă a vopsea 
proaspătă. „Nu cred să nu se poată 
face ceva pentru a împiedica îmbă- 
trînirea mult prea timpurie a acestor 
minunate blocuri" — ne spunea tină- 
rul.

La fel ca el gindesc nu numai lo
catarii aflați in situații similare, ci 
chiar reprezentanții forurilor locale. 
Totuși, intirzie măsurile de fond pen
tru eliminarea din proiect a neajun
surilor. Consecințele : deși se con
struiește mult și frumos, se folo
sesc in continuare si unele soluții 
tehnice necorespunzătoare ; se chel
tuiesc sume considerabile pentru 
combaterea condensului, cind mate
rialul folosit in acest scop ar putea 
fi incorporat incă din fabricație in 
elementele prefabricate pentru exte
rior ; fondurile destinate reparării și 
intreținerii vechiului fond locativ — 
care trebuie menținut — sînt îndrep
tate în bună parte spre noile con
strucții, ceea ce Înseamnă practic ri
sipă.

Sint probleme a căror soluționare 
necesită măsuri conjugate din partea 
forurilor de resort, locale și centrale. 
Este mare efortul de construire a lo
cuințelor, sînt mari investițiile de 
bani, timp și muncă,' încît ceea ce se 
face trebuie să fie bine și trainic fă
cut. Mai ales că lucrul este per
fect posibil.

Laurențlu DUT4 
Sava BEJINARIU

Prezență notabilă in sfera servi
ciilor oferite Je cooperația mește
șugărească locuitorilor Capitalei, 
„Metalocasnica" s-a impus in 
ultima vreme prin organizarea 
unor servicii noi și lansarea în 
producția de serie a unui număr 
însemnat de produse de larg inte
res pentru cetățeni. în legătură 
cu aceste preocupări, am solicitat 
tovarășului inginer Aurel Pungă, 
conducătorul tehnic al cooperativei, 
să ne dea cîteva informații :

— Specific pentru activitatea 
noastră de prestări servicii este, 
așa cum se știe, întreținerea in pe
rioada de garanție — și de postga- 
ranție, firește — a obiectelor elec- 
trocasnice de uz gospodăresc șl me
najer. Datorită perfecționării pro
fesionale a meseriașilor sintem în 
măsură — înceoînd din acest an — 
să reparăm orice tip de aragazuri, 
boilere, mașini de cusut sau de tri
cotat, hidrofoare, frigidere, mașini 
electrice de gătit, aspiratoare, 
focn-uri, roboți ș.a.m.d. Orice fel 
de asemenea aparatură și de orice 
tip. Asigurăm, de asemenea, o serie 
de alte prestații la fel de solicitate : 
reparații și reglaje la aparatură foto 
și instrumente muzicale, lucrări de 
lăcătușerie, tinichigerie, strungărie, 
gravură mecanică, bobinaj, acope
riri metalice, mai exact nichelaj- 
cromaj și altele. Lista este prea 
lungă pentru a enumera acum, aici, 
toată gama de lucrări care se exe
cută în unitățile noastre. Pe lîngă 
acest fel de prestații, executăm la 
comandă mobilier. Dar nu de orice 
fel, ci mobilier combinat din lemn 
și metal sau împletitură de răchită 
și metal. în unitățile de mică serie 
executăm, de asemenea, corpuri de 
iluminat, unele obiecte de uz gos
podăresc și articole de artizanat. 
Se găsesc de vînzare, deopotrivă, in 
rețeaua comercială și in magazin* ’e 
noastre de prezentare și desfac •.

— Cîteva noutăți, dintre p i- 
sele solicitate îndeobște de 
părători ?

— Dintre produsele recent reali
zate sau in curs de lansare pe pia
ță aș aminti citeva care pină acum, 
in marea lor majoritate, se găseau 
doar... în revistele de reclamă din 
străinătate. De pildă, scăunel-sigu- 
ranță pentru transportul copiilor in 
autoturisme, sacoșă cu rotile, căru
cior pliant pentru piață, set pati
ne — pentru zăpadă, gheață sau as
falt — dispozitiv basculant pentru 
udat grădina, șezlong tip camping, 
tipuri noi de lămpi etc.

— Denumirile, mai puțin inspi
rate și prea puțin comerciale, cre
dem noi, sperăm să fie in schimb 
sugestive pentru utilitatea produ
selor enumerate. In altă ordine de 
idei, am dori să ne spuneți cu ce 
noutăți veniți în intîmpinarea ce
rințelor cetățenilor în sfera activi
tății dumneavoastră de bază : pres
tările de servicii 7

— In primul rînd, sper că s-a re
ținut : reparăm orice fel de obiecte

electrocasnice de uz gospodăresc. 
Consider insă de și mai mare in
teres pentru cetățeni faptul că la 
unitatea nr. 6 din bd. Ion Șu- 
lea (tel. 74 40 45) se execută trans
formări ale frigiderelor de tipul 
Fram 112 șt Fram 70 în frigi
dere cu compresie — deci cu mo
tor — și in congelatoare. La prețul 
de 2 200 lei pentru frigidere cu com
presie și 2 480 lei pentru con
gelatoare. Tot în legătură cu frigi
derele, consider de larg interes ur
mătoarea precizare : la unitățile 
specializate — nr. 5 din Complexul 
Humulești-Sălaj (tel. 80 34 79), nr. 8 
ein bd. Alex. Moghioroș nr. 21 
(tel. 46 47 35), nr. 10 din str. Avrig 
nr. 63 (tel. 35 03 33 și 35 46 62), nr. 
42 din șos. Giurgiului (tel. 29 30 40) 
și nr. 48 de la Complexul Berceni- 
Sud (tel. 83 20 98) — se execută nu 
numai înlocuirea integrală a blocu
lui motor la frigidere, ci și înlocui
rea statorului. Ceea ce pentru ce
tățean înseamnă o economie de 
circa 600 lei ; diferența dintre pre
țul integral al motorului și prețul 
statorului.

— Pentru că tot este vorba de fri
gidere, vă rugăm să ne spuneți in 
ce condiții se pot valorifica prin 
unitățile cooperativei „Metalocas
nica" frigiderele vechi.

— In toate unitățile care repară 
aparatură electrocasnică se achizi
ționează și frigidere. Cu plata pe 
ioc. Dar, precizez, numai frigidere 
cu motor. Dintre acestea, frigidere
le care au aspect comercial se re
condiționează — cil piese noi — și 
se pun în vînzare, la prețuri care 
nu depășesc 70 la 6ută din prețui 
produsului similar nou. Celelalte 
frigidere, mai degradate, fără as
pect comercial, se achiziționează în 
vederea dezmembrării pentru va
lorificarea pieselor componente. Cu 
o singură condiție : gradul de uzură 
să nu depășească 80 la sută.

— Ce alte servicii mai oferă 
bucureștenilor — și nu numai lor — 
cooperativa „Metalocasnica" 7

— Pe Calea Rahovei nr. 265 s-a 
deschis de curînd o nouă unitate 
în care se execută reparații la mi- 
nicalculatoare, precum și reparații 
la scule și unelte de pescuit spor
tiv. De asemenea, unitatea nr. 20 
din bd. Barbu Văcărescu a fost spe
cializată în reparații de biciclete — 
un serviciu public cu care eram de 
mult datori.

— Și o ultimă întrebare : unde și 
cui se pot adresa cetățenii sore a 
se informa la ce unități specializate 
să efectueze diferitele reparații 7

— Zilnic, Intre orele 7,00—21,00, 
la telefoanele 13 58 84, 13 58 65 și 
14 00 25 de la centrul de informare 
al cooperației meșteșugărești — și 
la telefoanele 75 28 35 și 75 70 85 de 
Ia dispeceratul cooperativei „Meta
locasnica" — se pot obține orice 
informații necesare pentru rapida 
orientare a clienților noștri. ‘

C. FLORIN

In fiecare an, zeci de mii de oamerij ai muncit Jșl re/ac puterea de 
muncă, sănătatea în renumitele stațiuni, bălnepclirtiaterice ale județului 
Vîlcea : Călimănești, Căciulată, Olănești, GoVoră, băhele Mari, Ocniță — 
recunoscute în țară și peste hotare pentru efectele terapeutice ale izvoa
relor de ape minerale și ale climatului din această zonă.

Am solicitat mai întîi medicului-șef al orașului Băile Olănești, dr. 
CONSTANTIN FILATOV, cîteva recomandări pentru cel care doresc să 
vină la tratament într-o stațiune balneară.

I Junii Brașovului
I

I
I
I
I
I
I
I
I
I

Alături de obiecte istorice și 
de artă, de tipăriturile diaconu
lui Coresi și de multe alte valori 
inestimabile. Muzeul din Scheii 
Brașovului păstrează și costume 
ale .Junilor", de o frumusețe 
aparte. Costume pe care le-am 
intilnit și la pensionarul Gheor- 
ghe Gal, tot din Scheii Brașo
vului, pe care l-am surprins in 
imagine. „De cind datează ?" — 
l-am întrebat. „De mult, de 
foarte mult timp. Eu le-am 
moștenit de la părinți si de la 
bunici, iar bunicii de la străbu
nici...."

Numai cămașa unuia din aces
te costume cintărește patru ki
lograme și numără 48 000 paie
te recusute de două femei timp 
de trei luni de zile. Frumoasele 
costume ale .Junilor", care pun 
in valoare originalitatea artei 
noastre populare, iși etalează 
strălucirea nu numai la „sărbă
toarea junilor", care are loc in 
fiecare an in luna mai. dar și 
la expoziția din Complexul mu
zeal Scheii Brașovului. Dacă a- 
veți drum pe acolo, nu pregetați 
să-i treceți pragul.

Rubrică realizată de
Petre POPA
și corespondenții „Scinteli'

La Administrația Asigurărilor de 
Stat puteți contracta asigurarea de 
accidente — la alegere — într-una 
din cele 4 variante.
• Asigurarea de accidente pen

tru sume fixe, totale, de 19 000 de 
Iei se contractează pe durata de 3 
luni sau pe durate constituind 
multiplul acesteia. 
Prima de plată pe 
luni este de 15 lei.
• Asigurarea de 

tru sume convenite 
pe durate de la 1 an la 5 ani. Pri
ma anuală de plată este de 3.20 lei 
pentru fiecare 1 000 de lei din su
mele asigurate prevăzute in poliță, 
putîndu-se achita și în rate.
• Asigurarea familială de acci

dente cuprinde soții, precum și co
piii (indiferent de numărul lor), in

plnă la 2 ani. 
o durată de 3

accidente pen
se contractează

vîrstă de la 5 ani la 18 ani. la 
sume totale de 15 000 de lei pen
tru fiecare persoană. Prima de pla
tă. pe o durată de 3 luni, este de 
25 lei. pentru toate persoanele cu
prinse în asigurare.

• Asigurarea de accidente „Tu
rist" se contractează pentru sume 
totale de pină la 40 000 de lei și 
cuprinde cazurile de accidente 
ale asiguratului, iar pentru o sumă 
de 20 000 de lei. pagubele la bunu
rile casnice și gospodărești ale 
acestuia. Prima de plată este de 15 
lei pentru o lună.

Pentru informații suplimentare 
și pentru contractarea de asigurări 
vă puteți adresa responsabililor cu 
asigurările din unitățile socialiste, 
agenților și inspectorilor de asigu
rare sau. direct, oricărei unități 
ADAS.

Ocupațiile celor 
fard ocupație

— Este bine să se știe că, In ge
neral, curele de tratament și odihnă 
pot fi făcute în toate sezoanele, în- 
trucît marea majoritate a stațiunilor 
balneare din țară dispun de dotări 
moderne și personal calificat, evitîn- 
du-se astfel lunile de vîrf, cu solici
tări maxime. O altă recomandare, 
legată de alegerea stațiunii este de 
a nu schimba localitatea de la an la 
an, deoarece reacțiile organismului 
sînt particulare, individualizate și 
este bine ca ele să fie cunoscute de 
medicul care urmărește evoluția bolii 
și eficiența tratamentului. In acest 
sens trebuie să existe o colaborare 
strînsâ între medic și pacient : în 
măsura In care bolnavul simte că o 
cură, într-o anumită stațiune balnea
ră, i-a ameliorat suferința, este in
dicat să revină 2—3 ani în același 
loc pentru a face un tratament cit 
mai complet.

— Care este specificul stațiunilor 
balneare vîlcene ?

— Stațiunile Căciulata, Călimă- 
nești, Olănești au profil asemănător, 
fiind indicate 
ale ficatului, 
lui, boli de 
(diabet, gută, 
ternului nervos centra! și periferic, 
nevroze, nevrite, afecțiuni ale apara
tului locomotor, de tip degenerativ. 
La Olănești am obținut rezultate 
bune (cu injecții de la izvoarele 7 și 
15) în boli alergice cu localizare di
gestivă, respiratorie (astm bronșic, ri- 
nite alergice) sau la nivelul pielii. 
Cu mențiunea că nu se obțin rezul
tate decît in boli alergice ale pielii, 
nu și în cele de origine micotică sau 
microbiană.

— Ca balneolog cu experiență de 
peste două decenii și ca șef al Poli-

clinicii balneare Olănești, cu ce Pro
bleme sinteți mai des confruntat ?

— Pentru a beneficia din plin de 
o cură balneară, cei veniți in stațiu-

..pletează. fișele de trimitere trebuie, 
în mod obligatoriu, să cunoască lu- 
crâreă difuzată in fețeă de Ministe
rul Sănătății „Indicații și Contrain- 
dicații de trimitere la cură balneo- 
climatică", elaborată de specialiștii 
institutului de cercetare de profil. 
Insist asupra acestei obligativități 
profesionale deoarece nu de puține 
ori avem surpriza de a constata că 
ne vin bolnavi (trimiși de medici) cu 
afecțiuni care nu se tratează la Băile 
Olănești, sau în stadii ale unor boli

OMUL SI VIATA RAȚIONALA

CE TREBUIE SĂ ȘTIM C1ND MERGEM
ÎNTR-0 STAȚIUNE BALNEARĂ

în afecțiuni digestive, 
pancreasului, rinichiu- 
nutriție și metabolice 
obezitate), boli ale sis-

ne trebuie să se prezinte cu avizul 
sau recomandarea medicului între
prinderii sau policlinicii de care apar
țin, cu o fișă completată de medicul 
respectiv, avînd investigațiile făcute 
(analize, radioscopii etc.). Adesea 
constatăm că acest lucru nu se cu
noaște sau nu se respectă ; și la noi, 
în stațiunea Băile Olănești, circa 20 
la sută, din cei 36 000 de oameni ve
niți la cură anual, se prezintă nein- 
vestigați de medic sau incomplet in- 
vestigați. Nerespectînd această regu
lă, pacientul pierde din timpul efec
tiv de cură în stațiune, din cele 18 
zile de tratament.

— in alegerea uneia din nu
meroasele și renumitele noastre sta
țiuni balneare, ce criterii trebuia *ă 
avem in vedere T

— Nu este ușor să alegi cind ai 
de unde, dar opțiunea trebuie făcută 
la indicația medicului, in funcție de 
starea de sănătate. Medicii care com-

care nu pot beneficia de tratamentul 
balnear. Este cazul bolnavilor cu he
patite cronice evolutive sau cu boli 
care pot fi activate în condițiile unei 
cure cu ape sulfuroase.

Stațiunea Olănești are peste 35 iz
voare minerale, ceea ce o situează 
pe primul loc din acest punct de ve
dere între localitățile noastre bal
neare. Dr. SERGIU COSTEL CATRI- 
NA, medic primar, specialist cu o 
bogată experiență clinică balneară, 
autor al unor cercetări și lucrări ști
ințifice originale, ne-a vorbit despre 
o serie de aspecte "caracteristice ale- 
curei de ape in stațiunea Olănești.

— Tratamentul balnear nu are 
scheme valabile pentru orice boală, 
terapia fiind indicată pe baza unei 
experiențe îndelungate și a unei pre
gătiri de specialitate. Crenoterapia 
(cura de băut ape minerale sau cura 
internă) se va face progresiv, ince- 
pînd cu */«—*/a din doza maximă și 
crescind zilnic cantitatea de apă, pe

măsură ce bolnavul se obișnuiește, a- 
,.tjngîndu-£e..doza maximă prescrisă de 
medfc. A:>a m:ne'.‘al;i se bea încet, în 
porționări mici, in marea majoritate 
a cazurilor cu o oră înainte de masă 
pentru a se face simțit efectul ei. 
Cantitatea de apă minerală indica
tă variază în limite foarte mari, de 
la 50 ml pină la 600—700 ml, in func
ție de gradul de mineralizare al apei, 
de afecțiunea pe care o tratăm și de 
stadiul clinic al bolii. Pentru efica
citatea curei balneare se recomandă 
ca în timpul curei balneare să se facă 
o dozare corectă a perioadelor de 
odihnă pasivă și activă și să se re
nunțe la consumul de alcool și la 
fumat. După cura balneară se reco
mandă să se respecte pe cît este po
sibil programul din stațiune : dietă 
alimentară, mese la ore regulate, 
plimbări zilnice, gimnastică medicală.

— In cazul in care cineva suferă 
de mai multe boli, asociate, care ne
cesită tratamente diferite, cum se 
face alegerea stațiunii, pe ce criterii ?

— Afecțiunile trebuie tratate intr-o 
anumită prioritate acordind atenție, 
bineînțeles, celei mai grave. Un ,bo> , 
nav cu mai multe suferințe, d 
care una cardiovasculară, de exffc , 
piu, cu o hipertensiune arteriala "cu 
valori mari, va pune accent in pri
mul rînd pe tratamentul hipertensiu
nii și în al doilea rind pe tratarea 
unor suferințe reumatismale cronice 
degenerative care nu ii afectează vi
tal organismul.

Un alt exemplu : este cunoscut că 
hepatita cronică asociată cu alte afec
țiuni este însoțită de sindroame as
tenice, vegetative, unele cu o labili
tate psihică pronunțată, care iau for
ma unor nevroze. In aceste cazuri 
tratamentul de bază trebuie adresat 
suferințelor ficatului (care produce 
acele tulburări ale sistemului ner
vos), deci medicul și pacientul vor 
trata mai întîi hepatita pentru a ate
nua acele forme de oboseală și apoi 
se vor ocupa și de celelalte afec
țiuni asociate.

Binecunoscut și frecvent „oaspete" al pe
nitenciarelor. Ghinescu loan ajunsese, cu 
vnemea, să se bucure de toată încrederea 
și stima „colegilor" de ,;breaslă“, firește. 
Atît de mult incit unul dintre ei, un oare
care Deliu Dan — tot „profesionist", „spe
cializat" tot in furturi — a văzut în el pe 
singurul „colaborator" demn de planurile 
sale de viitor : furturi și spargeri. Le-au 
pus la cale împreună, pe îndelete. Căci 
timp — mulțumită instanțelor de judecată, 
care le apreciaseră cum se cuvine „profe- 
sionalitatea" — aveau la dispoziție destul : 
de ordinul anilor.

„.Si a venit, pînă la urmă, vremea să 
treacă de la vorbă la faptă : executaseră 
pedepsele, erau liberi ca păsările cerului și, 
ca întotdeauna, fără ocupație.

...S-au întîlnit la hotel „Nord". Deliu 
propune o primă lovitură, sigură, pentru 
reușita căreia avea toate datele : știa cum 
este împărțită casa, pe unde se poate in
tra. ce se poate lua. Și l-a convins. Atît de 
bine incit Ghinescu a refuzat. Da, da, a re
fuzat. Categoric. Mulțumit, în sinea lui, că 
aflase „pontul" : adresa la care se va da 
lovitura.

...O zi, două, trei, patru supraveghează 
discret și cu răbdare casa respectivă și, pe 
13 martie, vede doi indivizi care sună la 
ușă. Nu le răspunde nimeni. Dar ei nu 
pleacă. Se duc la intrarea din subsol. Unul 
intră în casă. Celălalt rămîne pe stradă să 
vadă care este „mișcarea". După nici zece 
minute, cel care intrase în casă apare cu 
o geantă în mină. Era momentul să-și 
joace „rolul" ales și Ghinescu. I-a luat din 
scurt pe amindoi :

— Nu vă e rușine obrazului să furați 
ziua in amiaza mare ?

Succes deplin. Cei doi o rup la fugă. Și 
Ghinescu n-a avut decît să ia geanta și să 
„facă" bani cele două casetofoane și car
tușele de Kent pe care le-a găsit înăuntru.

„.„Găsit !“ — aceasta era formula pe
care mizase Ghinescu. Numai că, pentru 
instanța de judecată, acest „găsit" n-a fost 
— așa cum se aștepta el — doar un inocent 
participiu trecut, fără nici o legătură cu 
verbul a fura. Ci, dimpotrivă. La fel cum 
n-a contat nici faptul că cei doi — Podea- 
nu Richard și Ostafie Valentin Anton — 
n-au mai apucat să beneficieze de roadele 
„muncii" lor. Toți trei au primit pedeapsa 
cuvenită pentru furt : 5 ani închisoare.

...Morala ? Morala n-are nici o legătură 
cu acest fel de nepotrivire între gramatică 
și codul penal. Din datele personale aîe 
celor trei infractori am reținut : Ghinescu 
loan — fără ocupație. Podeanu Richard — 
fără ocupație ; Ostafie Valentin Anton — 
fără ocupație. Ceea ce ne-a sugerat o În

Elena MANTU

trebare care ține Ioc de morală : cine 
cum se ocupă de preocupările celor fără 
ocupație 7

P.S. Vă întrebați probabil de ce Deliu 
Dan lipsește de pe lista inculpaților. 
întrebăm și noi. Mai cu seamă că unul din 
casetofoanele „procurate" de Ghinescu 
ajuns la el. Și-o fi închipuit cineva că l-a 
cîștigat la vreo tombolă ? Probabil. Pentru 
că altfel trebuia trimis și el în judecată : 
pentru tăinuire.

Ne
a

Simplu, mult 
prea simplu

Un oarecare Sfetcu Ion, de profesie 
„fără", ajunsese In ultima vreme, cum, ne
cum, mare — organizator — mare de spec
tacole. Cu capete de afiș care fac „rețetă" 
oricind și oriunde. In sălile cele mai fru
moase și mai incăpătoare. Cu publicitatea 
de rigoare și sprijinul tuturor celor care 
scăpau și ei, datorită lui Sfetcu, cel puțin 
pentru o lună, două, de grija rentabilizării 
activităților casei de cultură, spre pildă. 
Deci, toată lumea mulțumită. Și artiștii, și 
organizatorii oficiali, și... Și, mai ales, Ar- 
deleanu Mihai — tipăritor la cooperativa 
„Cartonajul", Carabulea Constantin — ope
rator la Institutul de economie mondială.

Jugubete loan, tipăritor la „Arta grafică", 
și Stroe Ionel — desenator la aceeași în
treprindere.

Nici unul amator de muzică. Toți ama
tori de... bani.

...Foarte pe scurt, lucrurile s-au petrecut 
simplu ca bună ziua : fără probleme de 
aprovizionare, fără probleme de execuție, 
fără probleme de calitate.

Sfetcu ia legătura cu Jugubete și Ii pro
pune să facă rost de un bilet de intrare la 
spectacole tip U.G.S.R., original după care 
să se poată tipări cîteva zeci de mii de bi
lete. Jugubete „face rost" de originalul res
pectiv, ia, la rîndul său, legătura cu Arde- 
leanu, fost coleg de serviciu, care „procu
ră" cerneala specială, fără de care falsul 
ar fi fost foarte ușor de descoperit. Cine 
face cele două matrițe — față, spate — ne
cesare ? Carabulea, după desenele făcute 
de către Stroe. După care au tras 10 000 de 
bilete Ia... Institutul de economie mondială.

După cum spuneam, lucrurile s-au pe
trecut simplu ca bună ziua. Mult prea sim
plu. In orele de program, cu materiale sus
trase din întreprinderi. în secții a căror ac
tivitate, prin natura producției, nu se poate 
să nu fi existat și organe de control. Teo
retic.

Cum s-a descoperit totuși această afacere 
de ordinul multor, foarte multor zeci de 
mii ? Intr-un anume fel. din pură întim- 
plare : o serie de 10 000 de bilete sînt oferite 
de Sfetcu unui alt „impresar", care, arestat 
și cercetat pentru asemenea matrapazlicuri 
„muzicale", va dezvălui și „sursa" biletelor

de intrare Ia spectacol. Numai Ia Hune
doara vînduse de vreo 49 000 lei !

Ce greu se dă, uneori, de urma unor lu
cruri mult prea simple... Mai ales cind unii 
oameni umblă și ziua cu ochii inchiși...

Din caietul 
grefierului

mai furi 
urmă ple
infractori 
în dosar

„Parcela nr. 20 are o suprafață de 200 
(două sute) metri pătrați și s-a vindut : 
-văzut și plăcut»".

(Din dosarul nr. 1 436/82, Judecătoria 
sectorului 5 din Capitală).

— Cît timp ai fi continuat să
— Cel mult două zile. Că pe 

cam la mare.
(Din interogatoriul luat 

Iui Vasiliu Paul, inculpat
nr. 2 103/82, Judecătoria sectorului 
din Capitală, care sustrăgea in rr 
repetat sticle cu băuturi dintr-o „? 
mentară").

,„..pirita mi-a mărturisit că nu poate 
cepta gindul conviețuirii cu mine, că 
la a treia căsătorie și s-a convins defit 
că nu este dotată pentru mariaj..."

(Din dosarul nr. 2 123/82, Judec 
ria sectorului 5 din Capitală).

Florin CIOBANES^y
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Creșterea producției zootehnici - obiectiv de primă importantă al lucrătorilor din agricultură LUCRĂRI URGENTE IN AGRICULTURĂ

Chiar cînd au in față exemple foarte bune,
unu învață greu• • să fie gospodari

RA-PASTCfclTUL — CEA MAI 
ȚIONALA METODA DE STRÎNGE- 
RE A FURAJELOR. Miercuri, la pri
ma oră a dimineții, ne-am îndreptat 
spre Giurgiu pentru a urmări modul 
in care gospodarii din acest județ au 
pregătit și desfășoară campania de 
recoltare a Iktrajelor. Primul interlo
cutor, tovarășul loan Oancea, direc
torul trustului I.A.S., după ce ne as
cultă intențiițe, ne propune ca prim 
punct de documentare I.A.S. Aduna- 
ții Copăceni. unitate profilată in ex
clusivitate pe. creșterea animalelor. 
Abia ajunși la Adunații Copăceni, 
am înțeles de ce directorul trustului 
a vrut să incepiem documentarea din 
acest loc. De-a lungul șoselei, aproa
pe 1 000 de animale pășteau sau se 
odihneau pe o pășune cu atita iarbă 
incit vițelele aproape că se pierdeau 
prin ea. Pledind in favoarea păsto- 
ritului, tovarășul Ion Tevanov, direc
torul I.A.S. Adunații Copăceni, a 
insistat mai ales asupra efec
telor pozitive pe care le are acesta 
asupra funcțiunilor locomotorii și de 
reproducție a akiimalelor și. cu deo
sebire, asupra sănătății vițeilor. Cît 
privește efectul economic, vom con
semna doar că. prin scoaterea la pă- 
șunat a celor 700 de vaci și 300 vi
țele. întreprinderea din Adunații Co
păceni va realiza in acest an o eco
nomie la cheltuieli de peste 1 mi
lion lei. Pentru 1 000 de animale, 
timp de 6 luni, nu se vor face aproa
pe nici un fel de cheltuieli cu recol
tarea, transportul și administrarea 
furajelor, cu întreținerea lor in grajd, 
cu evacuarea și transportul dejecții
lor. Pe cele 180 hectare de pajiște a- 
menajată. animalele vor realiza un 
circuit natura] perfect, eliminind a- 
proape orice intervenție a omului sau 
a mașinilor. Ele vor asigura. în ace
lași timp, o producție de lapte care 
va depăși cu bel puțin 2 litri pe zi 
pe cea oferită atunci cînd erau ser
vite... la tavă ; iar sporul de creștere 
în greutate va fi in mod sigur mai 
mare decît cel realizat curent în în- 
grășătoriile noastre de tipul „Baby- 
beef".

Am insistat asupra păstori tului 
pentru că, așa cum aveam să ne con
vingem pe parcursul zilei, el consti
tuie acum prima și cea mai impor
tantă formă de recoltare a furajelor 
în județul Giurgiu. Pe cele 1 200 hec
tare de pajiști, amenajate pe ansam
blul întreprinderilor agricole de stat, 
pasc, zi și noapte, peste 7 000 tauri
ne și 40 000 oi. în sectorul agricultu
rii cooperatiste, se poate spune că 
păstoritul a fost generalizat și cu
prinde practic toate animalele apte 
de a fi scoase la păscut. Suprafețele 
cu pajiști cultivate din fermele de 
taurine ocupă 1 800 hectare, față de 
numai 600 hectare în 1981. Dar cele 
mai multe animale — 22 000 bovine 
— pasc pe cele 12 500 hectare de 
pajiști închiriate de la ocoalele sil
vice din județ.

DE LA PRIMA COASA — MAI 
MULTE NUTREȚURI VALOROASE 
DECÎT S-AU OBȚINUT PE TOT 
PARCURSUL ANULUI TRECUT. în

afara rațiunilor morfo-biologice și 
economice care au determinat reve
nirea la păstorit, mai trebuie adău
gată' și o alta, impusă mai ales de 
cerința de a gospodări cu cea mai 
mare chibzuință fiecare kilogram de 
nutreț. Schimbarea radicală a con
cepției cu privire la asigurarea fu
rajelor, cerută cu atita insistentă de 
conducerea partidului, presupune 
înainte de toate debarasarea de acele 
practici prin care s-a încercat atita 
vreme să se dovedească că cea mai 
economică tehnologie de creștere a 
animalelor este aceea care se bazea
ză pe hrănirea taurinelor cu resurse 
secundare. Pornind tocmai de la a- 
ceastă cerință, programul de produ
cere și asigurare a furajelor, elabo
rat la indicația comitetului județean 
de partid, prevede, printre altele, ca 
încă de acum, de la prima coasă, 
fiecare cooperativă agricolă să-și a- 
sigure cel puțin 30 la sută din stocul

pune in evidență resursele de nu
trețuri, incomparabil superioare atit 
cantitativ cit și calitativ, puse la 
indemîna gospodarilor de aici pen
tru a putea asigura animalelor o 
bază furajeră așa cum trebuie să a- 
rate aceasta în adevăratul înțeles al 
cuvîntului : bine structurată sub ra
port nutritivo-proteic, pe placul a- 
nimalelor și ieftină în același timp.

NU DE JUSTIFICĂRI ESTE NE
VOIE ACUM, CI DE RITMURI CIT 
MAI ÎNALTE LA RECOLTARE. Pre
ocupați să elibereze mai degrabă te
renurile ocupate cu nutrețuri după 
care urmează porumbul siloz, orga
nele agricole județene au concentrat 
forțele în special la recoltarea celor 
5 000 hectare cultivate cu rapiță, orz 
și lolium. Din acestea au fost recol
tate peste 3 000 hectare, răpită fiind 
aproape pe terminate. De luni a 
început și recoltarea loliumului, din

Cum sînt recoltate și folosite furajele 
în cîteva unități agricole din județul Giurgiu

de nutrețuri valoroase pentru pe
rioada de stabulație. Astfel. în 
cursul acestei luni trebuie să se rea
lizeze 16 000 tone fîn de lucerna și 

i de lolium, precum . și 50 000 tone de 
îmifin, ceea ce înseamnă mai mult 

•.-.'H s-a obținut în 1981 din aceste 
ețuri pe intreaga perioadă de 
ltare a furajelor. Acest obiectiv 

osce fundamentat pe următoarele 
considerente : 1) Suprafața arabilă 
destinată bazei furajere este mai 
mult decît dublă fată de anul tre
cut ; 2) S-a îmbunătățit nu numai 
structura bazei furajere, ci și mo
dul de producere eșalonată a fura
jelor. Astfel, pentru a se evita folo
sirea lucernei în hrănirea animale
lor in perioada 
toamnă 
hectare 
hectare 
Numai
s-au 
tone 
bazei 
rilor.
care 
felurite experimente nereușite : de
limitarea strictă a bazei furajere in 
jurul fermelor zootehnice. Inginerul 
zootehnist are acum certitudinea că 
porumbul siloz pe care l-a semă
nat va rămîne în mod sigur pentru 
siloz și că nimeni nu-1 va putea o- 
bliga să degradeze acest furaj pen
tru cîte 700-800 kg porumb boabe pe 
care ar putea să le obțină lăsindu-1 
să ajungă la maturitate deplină.

Am insistat mai mult asupra pre
zentării acestor elemente calitative 
noi în sistemul de organizare, pro
ducere și folosire a bazei furajere 
în județul Giurgiu tocmai pentru a

in 
in

să

de primăvară, în 
fost însămințate 2100 

rapiță și aproape 900 
pentru masă verde. 

Ia aceste două culturi

au
cu 
orz 

de
obținut pînă acum peste 70 000 
de masă verde. 3) Amplasarea 
furajere și fertilitatea terenu- 
Iată încă un lucru bun la 

s-a revenit după atîția ani de

care s-a și însilozat, îndeosebi sub 
formă de semifîn, circa 4 000 tone 
cooperativele agricole și 6 000 tone 
întreprinderile agricole de stat.

Săptămîna aceasta ar fi trebuit
fie o săptămînă în care ritmul zilnic 
la recoltare să se apropie de cel sta
bilit pentru perioada de virf. Pînă 
miercuri seara, cind vremea s-a în- 
răutătiț, acest ritm nu a fost atins 
decît in sectorul agriculturii de stat 
și în cîteva cooperative agricole din 
consiliile agroindustriale Ghimpați, 
Călugăreni. Frățești, Putineiu. Hota
rele și Băneasa. Desigur, au existat și 
unele motive legate de stadiul de ve
getație a culturilor. Acum, însă, prac
tic toate cele 9 000 hectare ce au mai 
rămas de recoltat, în această primă 
etapă, sînt apte pentru a primi com
binele.

Mai ferm și cu mai multă răspun
dere ar trebui să privească această 
acțiune cadrele de conducere din 
cooperativele agricole și de la orga
nele comunale. Spunem aceasta refe- 
rindu-ne nu atît la cifrele din opera
tivă, cit mai ales la faptul că. Încă 
din start, cum s-ar spune, unele din 
aceste cadre se pare că nu au înțeles 
sensul și rațiunile schimbărilor care 
trebuie să se producă în sistemele de 
creștere a animalelor. în modul de 
gospodărire a furajelor. Două situații 
sint concludente în acest sens. La 
propunerea tovarășului loan Oancea, 
ne-am deplasat la I.A.S. Vedea pen
tru a vedea acolo „un model de creș
tere a vacilor pe pășune". Ajunși la 
fața locului, directorul întreprinderii, 
tovarășul Mihai Petcu, își informează 
însă superiorul că a hotărît să retra
gă vacile în grajduri pentru că. chi
purile, să nu facă cumva insolație !

La C.A.P. Slobozia, la cițiva pași de 
Giurgiu, un tînăr inginer zootehnist, 
abătindu-se în mod flagrant de la in
dicațiile date cu privire la gospodă
rirea furajelor valoroase, încerea să 
ne convingă că este foarte bine ce 
face el, adică în loc să cosească lu
cerna pentru fin, o toacă și o dă a 
doua zi la animale, încinsă și murată. 
Face acest lucru de cîteva zile, deși 
toată lucerna din unitate nu ocupa 
decit 25 hectare. Rapița — de pe 30 
hectare — a fost folosită tot în acest 
fel și urmează la rind 35 hectare cu 
lolium. Dacă acestui tînăr nu am pu
tea să-i reproșăm prea multe, dat 
fiind lipsa lui de experiență, nu pot 
fi însă absolviți de răspundere cadre
le de conducere din 
torii care îndrumă 
această unitate.

Dacă ne referim 
urmă, trebuie spus 
zootehnice pe unde am 
întîlnit nici un reprezentant din par
tea organelor comunale de partid, 
ori din partea primăriilor. Credem că 
cineva ar trebui totuși să le spună 
că acum în agricultură recoltarea fu
rajelor constituie o problemă priori
tară, la fel de importantă ca și prăși- 
tul culturilor. Și este prioritară nu 
numai prin volumul mare de furaje 
ce trebuie strînse, ci și prin rapidi
tatea cu care trebuie să se desfășoare 
această acțiune pentru a nu se înre
gistra nici cea mai mică abatere de 
la programul stabilit; program potri
vit căruia numai în sectorul coopera
tist al agriculturii județului Giurgiu 
trebuie să se realizeze în acest an 
32 000 tone fîn, 510 000 tone masă ver
de și 400 000 tone suculente.

cooperativă, 
și răspund

fac- 
de

la 
că

dinaceștia 
prin fermele 
trecut nu am

Florea CEAUȘESCU 
Iosif POP

In trețin eres culturilor
• Plantarea
MEHEDINȚI : Munca in acord global 

sporește răspunderea pentru executarea 
la timp și de calitate a lucrărilor. In toate 
unitățile agricole de stat și cooperatiste din județul 
Mehedinți se acționează cu forțe sporite la efectuarea 
lucrărilor de întreținere a culturilor. Ne-am oprit in 
două cooperative agricole din consiliul agroindustrial 
Gruia. La C.A.P. Pristol, cei doi șefi de fermă, Iancu 
Boțea și Alexandru Stanciu, lucrau cot la cot cu 
cooperatorii la efectuarea primei prașile manuale la 
sfecla de zahăr. „în această după-amiază — ne spune 
Ilie Leca, președintele unității — încheiem lucrarea la 
această cultură și începem prima prașilă manuală la 
porumb. Organizînd munca în acord 
tea noastră nu se pune problema 
muncă".

Vecinii, cei din Gîrla Mare, lucrau 
Ploile din ultima vreme au favorizat 
nilor și se înțelege că acum este 
treacă grabnic la întreținerea culturilor. De aceea, 
și la C.A.P. Gîrla Mare tot satul se afla în cîmp. 
Peste 450 de cooperatori prășeau ultimele hectare cu 
sfeclă de zahăr. „De două zile — ne spune Nicolae 
Pantelimon, președintele cooperativei agricole — noi 
am trecut și la efectuarea primei prașile mgnuale la 
porumb, pe cele 300 hectare, pe care s-a cultivat 
fasole intercalată".

Notăm aici două aspecte. Primull : grija deosebită 
pentru calitatea lucrărilor, pentru respectarea densi
tății plantelor. Al doilea : toți angajații din comună 
au luat în acord global cite un hectar de teren și ei 
muncesc acum alături de cooperatori la executarea 
lucrărilor de întreținere. Este o inițiativă care poate 
fi generalizată în toate unitățile din județ. în felul 
acesta, ar spori considerabil forțele celor chemați să 
acționeze în aceste zile cu maximă operativitate pen
tru efectuarea în timpul optim a lucrărilor de între
ținere a culturilor. (Virgiliu Tătaru, corespondentul 
„Scînteii").

global, în unita- 
lipsei forței de
și ei fără răgaz, 

creșterea buruie- 
momentul să se

TULCEA : Agricultorii harnici încheie 
prima prașilă, in timp ce alții nici n-au 
inceput-O P°®da timpului instabil, lucrătorii

a ajuns acum laLa IAS. Adunați! Copăceni, județul Giurgiu, ritmul de recoltare a furajelor 
peste 200 tone pe zi

legumelor
ogoarelor din județul Tulcea au ieșit în cîmp la pră- 
șitul mecanic si manual al culturilor. Pină sîmbătă. 
15 mai. prășitul manual și rări tul la sfecla de zahăr 
se efectuaseră pe 2 300 hectare din cele 2 600 aflate 
in cultură ; de asemenea, au fost prășite mecanic 
2 000 hectare cultivate cu sfeclă de zahăr. Floarea-soa- 
relui a fost prășită manual pe aproape 4 000 hectare, 
iar mecanic pe 7 000, din cele 19 000 hectare cultivate 
în acest an în județ.

Agricultorii din consiliul agroindustrial Mihail Ko- 
gălniceanu au fost primii care au început întreținerea 
culturilor prășitoare. Nu au așteptat ca în ceilalți ani 
ca buruienile să năpădească culturile. „Zilnic lucrează 
în cîmp la prășit, în cele cinci cooperative agricole de 
producție și la întreprinderea agricolă de stat, cîteva 
mii de oameni — ne spune Ion Atodiresei, președin
tele consiliului. Azi, sîmbătă, încheiem prima prașilă 
la sfecla de zahăr pe întreaga suprafață de 450 hec
tare semănate în consiliu. Și la floarea-soarelui a în
ceput prășitul celor 1 400 ha cultivate, urmînd ca în 
4—5 zile să se încheie prima prașilă". Sîmbătă, la 
ivirea zorilor, sătenii din Mihail Kogălniceanu, Cata
log Frecăței și Lăstuni se îndreptau spre cîmp, Ia pră
șitul culturilor. Aici, afirmația președintelui C.A.P. 
Cataloi, Gheorghe Guli, „tot satul a ieșit la lucru", 
are o deplină acoperire în fapte. O dovedesc rezulta
tele bune înregistrate la întreținerea culturilor.

Dacă în consiliile unice Mihail Kogălniceanu. Mah- 
mudia. Babadag și Ceamurlia de Jos lucrările de în
treținere a culturilor sint avansate. în unitățile agri
cole din consiliul unic Cerna nici nu a început pră
șitul celor 1 400 ha cultivate cu floarea-soarelui. 
Această situație face necesară intervenția operativă a 
consiliilor populare, a organizațiilor de partid pentru 
mobilizarea neîntîrziată a tuturor cooperatorilor si a 
celorlalți locuitori de la sate pentru începerea prăși- 
tului la toate culturile. (Neculai Amihulesei. cores
pondentul „Scînteii").

SATU MARE : Intîrzierile sînt determi
nate și de deficiențe organizatorice, nu 
numai de timpul nefavorabil. în unitât>ie 
agricole din județul Satu Mare au mai rămas de plan
tat cu diferite legume 844 hectare. Cum se acționează 
pentru încheierea în cel mai scurt timp a acestei lu
crări ? Iată, concret, cum se procedează în asociația le
gumicolă Satu Mare. Aici au mai rămas de plantat cu 
legume 124 ha, lucrare care trebuie să se încheie in 
următoarele 9 zile. După cum ne relata tovarășa Ma
dlena Răfan, inginera-șefă a asociației, în cîmp se 
aflau la plantat sute de cooperatori din unitățile aso
ciate și țărani din alte cooperative șl localități. Pretu
tindeni, lucrările sînt supravegheate de șefii fermelor, 
cum, bunăoară, am constatat la ferma nr. 5 Vetiș, unde 
inginera Elisabeta Kompasz ne-a precizat : „Deși lu
crătoarele noastre au experiență, e nevoie să supra
veghem cu atenție calitatea lucrărilor, întrucît unele 
dintre ele mai au tendința de a planta răsadurile 
mai rar".

La asociația legumicolă Culciu, în jurul orei 15 se 
lucra la plantarea tomatelor, dar în scurt 
ritmul a încetinit și lucrarea s-a oprit. La 
18, cînd încă soarele era pe cer, zeci de oameni 
iucraseră la plantarea tomatelor, nemaiavînd ce
au plecat acasă, deși lucrarea ar mai fi putut continua 
încă, cel puțin două ore bune de lucru, dacă erau asi
gurate condițiile necesare. Ce se intimplase de fapt ? 
A întîrziat transportul răsadurilor de tomate de ia în
treprinderea de sere-solarii din Cărei. La ora 18, cînd 
au sosit, oamenii erau însă plecați. Datorită unor ase
menea deficiențe în această asociație, din cele 150 ha 
planificate cu tomate au fost plantate numai 23 de 
hectare. Se impune deci concluzia ca în toate fermele 
legumicole din județ să se asigure o amplă mobilizare 
de forțe pentru intensificarea în și mai mare măsură 
a plantării legumelor. (Octav Grumeza, coresponden
tul „Scînteii").
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MATERIALELOR-
obiectiv prioritar în economie
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Pornind de la un calcul 
simplu Supunem din nou atenției 
cititorilor o problemă economică — 
și nu numai economică — vitală : 
recuperarea și valorificarea hirtiei. 
înainte de toate vă invităm să ur
măriți cu atenție graficul alăturat. 
Așadar, putem spune că, reciclînd 
maculatura și resturile de hirtie, 
salvăm pădurea ! Da, salvăm pădu
rea ! Este purul adevăr pe care gra
ficul nostru îl evidențiază convingă
tor. Altfel spus, fiecare dintre noi 
trebuie să știe că orice nerealizare 
a programului de reciclare a hîrtiei 
înseamnă implicit un atentat la in
tegritatea pădurii. Și nu numai atît. 
Lemnul scos cu trudă din pădure 
este supus apoi unui proces tehno
logic complicat și costisitor pină 
ajunge să se transforme in hîrtia sau 
cartonul de care, sub diferite forme, 
ne folosim cu toții în gospodăriile 
noastre, la locul nostru de muncă.

Citim un ziar, o revistă, apoi nu 
mai avem ce face cu ele. Tot ce 
tirguim ni se ambalează in hîrtie sau 
cutii de carton pe care apoi le aruncăm 
cu dezinvoltură la gunoi. Dar chiar 
Ia locurile noastre de muncă să pri
vim din pură curiozitate conteinerele 
de gunoi. Vom. constata cit de mari 
cantități de hirtie irosim.

Și toată această risipă de hirtie 
poate fi înlăturată printr-un simplu 
gest gospodăresc de depozitare se
parată și predare la centrele specia
lizate a tuturor hîrtiilor, ziarelor, re
vistelor. cărților, cartoanelor de care 
nu mai avem nevoie.

Cum este prețuită hîrtia 
în lume? condHiile crizei mon
diale de materii prime, preocupările 
pentru reciclarea hîrtiei au devenit 
tot mai insistente in toate țările lu
mii. inclusiv in cele puternic dezvol
tate. Dealtfel, pentru exemplificare, 
se poate arăta că în ultimii 10 ani 
prețul hirtiei pe piața mondială a 
crescut de 4 ori, ajungind in pre
zent, in funcție de sortiment, la 600 
dolari tona, de două ori mai mult 
decit tona de țiței.

Și iată citeva știri de dată mai re
centă publicate în presa internațio
nală :
• în țările ce fac parte din Piața 

comună se acordă o atenție tot mai 
mare recuperării și reutilizării hir- 
tiilor și cartoanelor vechi, avindu-se 
în vedere importanta economică a 
acestui proces privit prin prisma po
tențialului teoretic recuperabil, esti
mat la 12—24 miliarde franci belgieni 
pe an. In prezent, gradul de recu

perare a hîrtiilor și cartoanelor vechi 
este în medie de 30 la sută, variind 
de la 19 la sută in Irlanda. pină la 
45 la sută în Olanda, în timp ce gra
dul de utilizare este în medie de 40 
la sută, ajungind chiar și la 60 la sută 
în unele țări — Anglia, Danemarca.
• Peste 45 la sută din hîrtia și 

mucavaua consumate în R.D.G. se 
reintroduc în circuitul economic, iar 
la ziare și periodice proporția depă
șește simțitor 70 la sută ; dacă n-ar 
fi reutilizată această cantitate de 
maculatură ar fi necesar să se taie 
anual 3 milioane de arbori în virstă 
de 80 de ani, ceea ce ar corespunde 
unei suprafețe de pădure de 13 000

formînd-o într-un fel de pastă ; se 
adaugă o substanță decolorantă, după 
care pasta este trecută prin niște 
valțuri. obținîndu-se foi de dimen
siunea dorită pentru cele mai felu
rite utilizări.

Deci, pretutindeni preocupări, so
luții, care mai de care mai ingenioa
se. pentru colectarea și reintroduce
rea acestei valoroase resurse în cir
cuitul economic.

Procente care pot și tre
buie să fie depășite. In 
noastră, anul acesta urmează să se 
colecteze cu 32 la sută mai multă 
maculatură decit anul trecut. Din 
această maculatură colectată și va
lorificată in industria celulozei și 
hîrtiei trebuie să se obțină o pro
ducție de minimum 240 000 tone hir
tie și cartoane, adică aproximativ 26 
la sută din producția de hirtie pla
nificată pe acest an. Evident, nu toa
tă producția de hîrtie fabricată poa
te fi recirculată : o parte, sub formă 
de ambalaj, merge la export, alta 
sub formă de cărți și reviste rămîne 
în biblioteci, alta o reprezintă actele 
și documentele ce se păstrează în 
arhive. Dar chiar dacă luăm în con
siderație doar sortimentele de hîrtie 
care in mod normal trebuie re
ciclate, iată că numai 60,7 la sută 
trebuie, potrivit planului, să reintre 
in circuitul economic. Restul, de 
aproape 40 la sută din cantitatea de 
hirtie este considerat din capul locu
lui ca fiind pierdută, destinată... dis

Supunem atenției o importantă realizare tehnică:

Dispozitiv de pornire mecanică 
a tractoarelor fără acumulator

și electromotor

totuși, am dori să fabricăm cantita
tea respectivă de hîrtie. ar însemna 
să tăiem in plus 65 hectare de pă
dure și să consumăm o cantitate de 
energie care, echivalată in petrol, 
costă aproximativ 300 000 dolari.

Sâ colectăm hirtia pentru a ocroti phlurea!
Cîteva date care pun în evidență marea importanță economică a recuperării și 
reutilizării hîrtiei, necesitatea mai bunei organizări a acestei acțiuni în toate 

localitățile țării

ha. In această țară accentul se pune 
mai ales pe colectarea ziarelor și 
revistelor, a cartonului, a caietelor 
de școală, intrucit aceste sortimente 
sînt considerate a fi cele mai adec
vate pentru refolosire.

• în Japonia, 43,4 la sută din can
titatea totală de maculatură este re
cuperată și reintrodusă în circuitul 
productiv ; 30 la sută din hîrtia pen
tru ziare este realizată pe această 
cale, iar în ce privește diferitele sor
turi de hirtie de uz casnic, ele sînt 
fabricate in proporție de 100 la sută 
prin reciclarea maculaturii. Persoa
nele de la care se colectează hîrtie 
veche primesc in schimb produse fa
bricate prin reciclarea acesteia.

• Utilizarea ziarelor vechi pentru 
confecționarea prin presare a unor 
panouri izolante pentru industria 
construcțiilor face obiectul preocupă
rilor Marii Britanii, care a alocat în 
acest sens 40 milioane lire sterline 
în perioada 1978—1980. S-a calculat 
că izolarea a 500 000 de case va per
mite economisirea unui milion de 
tone de petrol anual.

• Asociația franceză pentru valo
rificarea deșeurilor de hîrtie a reali
zat un dispozitiv simplu, destinat 
gospodăriilor individuale, care cu
prinde un mixer similar celui de bu
cătărie, ce mărunțește hîrtia, trans-

trugerii. Și nu este vorba de o cifră 
mică, ci de o resursă suficientă pen
tru fabricarea a 160 000 tone de hîr
tie și carton. Și, rețineți, abia în 
anul 1985 este prevăzut să atingem 
o proporție de recuperare a hîrtiei 
de 68,8 la sută la sortimentele de 
hirtie care le generează.

Prin urmare, iată de ce potențial 
important dispunem. Un potențial 
minim de resurse de hîrtie recircu- 
labilă, pentru că, la acestea trebuie 
să adăugăm cantitățile mari de cărți 
și reviste vechi, arhive care nu mai 
prezintă interes, ambalaje de hîrtie 
pentru mărfurile aduse din import. 
Dar, din păcate, chiar aceste preve
deri minime de colectare și valorifi
care a hîrtiei nu sînt respectate. 
Astfel. în primul trimestru al anu
lui sarcinile de predare a hîrtiilor și 
cartoanelor către întreprinderile de 
recuperare și valorificare a materia
lelor refolosibile nu s-au realizat cu 
5 000 tone.

Să facem un calcul: dacă nu se co
lectează 5 000 tone de maculatură 
din sarcina prevăzută pentru a în
locui o cantitate echivalentă de ce
luloză nu se poate fabrica o canti
tate de hîrtie echivalentă cu mate
ria primă pentru 62,5 milioane exem
plare de ziar. 12,5 milioane caiete și 
2 milioane cutii de ambalaj. Dacă,

Iată o dilemă din care am putea 
lesne ieși dacă fiecare locuitor din 
municipii și orașe ar preda în plus 
in acest trimestru cel puțin o jumă
tate de kilogram de maculatură.

Cițiva „restanțieri" care 
atentează la integritatea pă
durii. Ce arată analizele efectuate 
de organele de specialitate ? Din 
sarcina totală de recuperare a hîrtiei, 
60 la sută revine colectivelor de la 
unitățile socialiste și 40 la sută celor 
de la populație. Nerealizări mai 
mari in primul trimestru al anului 
sint consemnate la Ministerul Co
merțului Interior, ale cărui unități 
au predat cu 147 de tone de hîrtie 
mai puțin decît a fost planificat. 
Uniunea Centrală a Cooperativelor 
Meșteșugărești și Uniunea Centrală 
a Cooperativelor de Producție, Achi
ziții și Desfacere a Mărfurilor — cu 
223 tone și. respectiv. 405 tone sub 
plan. Așadar, unitățile comerciale 
sau de prestări de servicii, care prin 
natura activității manipulează mari 
cantități de ambalaje din hîrtii-car- 
toane. nu și-au îndeplinit nici măcar 
sarcinile de predare la acest capitol. 
Aceasta, in vreme ce multe din uni
tățile respective continuă să ardă sau 
să arunce la gunoi hirtia șl cartoa

nele de ambalaj. într-o asemenea 
situație se află și multe consilii 
populare.

Cît privește achizițiile directe de 
la populație, nerealizările se ridică 
la peste 7 500 de tone. Sînt comune 
și cartiere întregi din care nu s-a 
colectat în primul trimestru al anu
lui nici un kilogram de hîrtie. Dacă 
cercetăm situația colectărilor de hîrtie 
de la populație în aceeași perioadă 
se observă cu claritate în care jude
țe se manifestă inițiativă și spirit 
gospodăresc pentru stimularea aces
tei acțiuni și în care nu. Iată, de 
exemplu, în timp ce în județul 
Neamț s-au colectat 4,2 kg de hirtie 
pe locuitor, in Dîmbovița — 4 kg, 
in Călărași și Vaslui — 3 kg, in alte 
județe cifrele sint insignifiante : 0,8 
kg pe locuitor in Galați și Harghita, 
1,1 kg în Hunedoara, 1,2 kg in Argeș, 
Buzău, Caraș-Severin, Covasna și 
Vrancea. De multe ori, din această 
cauză păgubită este însăși activita
tea productivă a fabricilor de hîrtie 
situate pe teritoriul județelor res
pective : pentru că între faptul că 
fabricile de profil de la Brăila, Zăr- 
nești. Suceava și Palas-Constanța 
nu au primit cantitățile prevăzute 
de maculatură și nerealizarea planu
lui de colectare a hîrtiei de către ju
dețele Brăila, Brașov, Suceava și 
Constanța este o legătură directă.

Să mai reflectăm asupra unui cal
cul : dacă fiecare locuitor din mu
nicipii și orașe ar preda in acest an 
in plus fată de anul trecut 5 kg de 
maculatură și dacă ar crește cu 10 
la sută față de plan recuperările de 
hîrtie și cartoane de la unitățile so
cialiste. din aceste resurse s-ar putea 
obține 60 000 tone de hirtie.

Ce neajunsuri persistă in mecanis
mul recirculării hirtiei ?

Ce trebuie făcut pentru punerea 
Ia punct a organizării acestei activi
tăți ?

Poate fi valorificată superior ma
culatura ?

Sint întrebări la care „Scînteia" 
îsi propune să afle răspuns în ca
drul unor ample investigații pe dru
mul colectării și valorificării macu
laturii.

Cornelia CARLAN

în numărul din 5 
martie 1982 al ziarului 
nostru a fost publicat 
articolul : „O soluție 
simplă, dar care, ne
aplicată. complică 
munca mecanizatori
lor". Articolul se re
ferea la un dispozitiv 
de pornire mecanică a 
motopompelor si trac
toarelor. fără ajutorul 
acumulatorului, reali
zat în cadrul Trustului 
S.M.A. Dolj. Impor
tanța unui asemenea 
dispozitiv este lesne 
de înțeles. Agricultu
ra întîmpină serioase 
greutăți în ce privește 
aprovizionarea cu ba
terii. Din această 
cauză, mii de trac
toare sînt tractate 
pentru a fi pornite. Si. 
o dată pornite, tre
buie să funcționeze 
continuu, toată ziua, 
din care multe ore in 
gol. De aici rezultă 
o mare risipă de car
buranți. Tocmai de 
aceea, articolul pleda 
pentru producerea a- 
cestui dispozitiv pe 
scară mare, mai ales 
că principiul lui de 
realizare este foarte 
simplu.

De curind, într-o u- 
nitate din județul Ar
geș a fost realizat un 
alt dispozitiv pentru 
pornirea tractoarelor 
fără acumulator și fă
ră electromotor, de o 
construcție mai simplă 
decît cel realizat în 
județul Dolj. din

componenta acestuia 
fiind eliminate cele 
trei arcuri greu de 
fabricat.

Mai precis, iată des
pre ce este vorba. La 
Centrul de reparații, 
fabricație, montaj și 
service al S.M.A. Mi
roși, județul Argeș, 
mecanicii Gheorghe 
Ghiță și Gheorghe 
Pătrașcu au conceput 
și realizat un dispozi
tiv ingenios de pornire 
a tractoarelor U—650, 
U—651 și a motopom
pelor de irigat, fără a- 
cumulator și electro
motor. Noul dispozitiv 
se compune dintr-un 
multiplicator de tura
ție, o volantă și un 
pendic de cuplare. 
Principiul de funcțio
nare este următorul : 
cu ajutorul unei ma
nivele, printr-un dis
pozitiv de multiplicare 
se imprimă volantei o 
mișcare de rotație de 
900 ture pe minut, miș
care ce se transmit^ 
prin intermediul unui 
lanț la dispozitivul de 
cuplare și care, cu 
ajutorul unui pinion, 
pornește motorul. 
Practic, pornirea se 
face cu un efort fi
zic minim și In numai 
5 secunde.

Eficienta economică 
a unui astfel de dispo
zitiv este certă : el în
locuiește un electro
motor în valoare de 
1 300 lei, un acumula
tor de 12 volți X 150

amperi cu o valoare de
1 266 Iei ; în total, deci,
2 566 lei pe tractor, in 
vreme ce costul dis
pozitivului respectiv 
confecționat din mate
riale recuperate — ca 
pinioane, axe volante, 
carcase, lanț de trans
misie — este estimat 
la circa 1 200 lei. Dis
pozitivul funcționea
ză pină la casarea 
tractorului și, recupe
rat. poate fi • montat 
pe un alt tractor. Eco
nomia rezultată pe un 
tractor este de 1 366 lei, 
care, raportată la cele
3 000 tractoare ale ju
dețului Argeș, va duce 
la o economie totală 
de 4,1 milioane lei.

Supunem atenției a- 
ceastă importantă cre
ație tehnică cu convin
gerea că organele în 
drept o vor analiza cu 
promptitudine și, ți- 
nînd seama și de alte 
realizări similare, vor 
fi în măsură să aleagă 
cea mai bună și eco
nomică variantă, ast
fel ca pentru toate 
stațiunile de mecani
zare a agriculturii să 
se producă în mod or
ganizat asemenea dis
pozitive de pornire 
mecanică a tractoare
lor. Și aceasta cu atit 
mai repede cu cît ne 
aflăm foarte aproape 
de începerea campa
niei agricole de vară.

A. PAPADIUC 
Gh. CIRSTEA

BOTOȘANI : Beneficii peste plan
în perioada ce a trecut din acest 

an, unitățile industriale ale județului 
Botoșani și-au depășit beneficiile 
planificate cu peste 12,5 milioane Iei. 
Acest spor se datorează, în principal, 
creșterii cu aproape 5 la sută fată de 
prevederi a productivității muncii, ca 
și reducerii cheltuielilor materiale cu 
8,2 lei la fiecare 1000 lei producție-

marfă. Rezultatele cele mai bune se 
înregistrează la întreprinderile de 
utilaje și piese de schimb, de meca
nică, „Melana", de mecanică pentru 
agricultură și industrie alimentară 
din Botoșani, precum și la întreprin
derea de confecții din Dorohoi. 
(Silvestri Ailenei),
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Creația inspirată din trecutul istoric
o creație a prezentului și viitorului

■>
Născută* în primele decenii ale 

veacului trecut, odată cu cele dinții 
spectacole de teatru în limba româ
nă, dramaturgia noastră originală 
s-a constituit, după cum se știe, încă 
de la începuturile sale, ca parte in
tegrantă a culturii naționale, in ca
drul acelui amplu proces social-isto- 
ric pe care l-a determinat revoluția 
de la 1848. Ca atare, păstrindu-și 
necontenit atributul fundamental de 
a exprima individualitatea umană in 
trăsăturile sale etern-valabile, dra
maturgia națională s-a văzut impli
cată organic intr-o evoluție com
plexă, relativ rapidă, specifică po
porului român, din care n-a lipsit 
niciodată sentimentul devenirii isto
rice. ca si sensul 
patriotic al aces
tei deveniri. Așa 
se explică faptul 
că. alături de co
media satirică si. 
mai tîrziu. de 
drama modernă, 
literatura de in
spirație istorică 
națională desti
nată scenei n-a 
încetat de a re
prezenta. pină 
astăzi, una din 
direcțiile princi
pale de dezvolta
re ale scrisului 
dramatic româ- 
nesc.

Continuînd bo
gatele sale tradi- 
tii din secolul 
XIX și din prima 
jumătate a seco
lului XX. dar 
deschisă mereu 
înnoirilor izvorite 
din necesitatea 
progresului isto
ric și al însăși 
artei teatrale, dra
maturgia istorică 
națională contem
porană ne-a a- 
dus. îndeosebi 
după 1965 — de
sigur. prin cele 
mat valoroase re
alizări ale sale — 
satisfacția unui 
adevărat salt ca
litativ. Astfel. în 
ansamblu, ea ma
nifestă tendința 
de a evita evoca
rea „ilustrativă" 
a unor fapte ori 
personalități, de 
a renunța la vor
ba. gestul, carac
terele și conflic
tele dimensiona- 

f te amplu, patetic, 
in sensul roman
tic al termenului, 

i. de a renunța la 
[ solemnitatea per- 
! sonaielor si a si- 
; tuatiilor caracte

ristice dramei is-
> torice clasice și. 
î bineînțeles, unei

lungi serii de 
producții ulte- 

’ rioare ; noile pie
se sînt. în schimb, 
mai suple, ele în- 
dreptindu-se, fie 

f pe calea adîn-
> ciril investigației 

fie pe cea a 
relevarea actelor 
sure implicarea 
tice. Putem afirma deci că. în ge
nere, literatura noastră dramatică 
actuală de inspirație istorică națio
nală își propune, în mod justificat și 
necesar, să ajungă prin intermediul 
unor personaje sau intîmplări din 
trecut la experiența și la sensibili
tatea contemporană, să regăsească in 
frămîntărilc trecutului trăsături și 
preocupări proprii omului modern ; 
ea își propune să stabilească selectiv 
elementele de comunicare între ce a 
fost și ce este, să descifreze coordo
natele permanențelor poporului ro
mân, să cultive sentimentul patriotic 
al durabilității sale Istorice.

Cercetarea modului în care a evo
luat creația dramatică de acest gen 
in ultimii cinci ani, sub impulsul 
puternic stimulator al documentelor 
de partid, al primului congres al 
educației și al culturii socialiste, al 
marilor sărbătoriri istorice desfășu
rate în acest interval, ne oferă pri
lejul de a observa în ansamblu și o 
substanțială creștere cantitativă in 
raport cu stagiunile anterioare, con
cretizată în peste 79 de lucrări noi 
(față de circa 40 în perioada 1971— 
1976), ceea ce reprezintă aproape o 
treime din totalul pieselor românești 
inedite jucate in același interval, si
tuație fără precedent în întreaga is
torie a teatrului românesc. în ace
lași timp, examenul propus rele
vă o largă diversificare tema
tică, tipologică și stilistică.

Antichitatea dacică și romană a 
inspirat, alături de mai mul
te lucrări reconstitutive, cîteva in
terpretări metaforice, esențializate 
(printre care „Muntele11 de D.R. Po
pescu și „Regele desculț" de Paul 
Anghel), de natură să confere un 
sens istoric peren întrepătrunderii 
celor două civilizații care au dus la 
nașterea poporului român. Eroismul 
maselor populare, dar și luciditatea 
politică a unor personalități viziona
re, manifestate deopotrivă în zbuciu
matul nostru ev mediu, au generat 
contemporaneizări organice, de o 
factură modernă, dar pătrunse în 
același timp de un puternic suflu 
patriotic, în „Moartea lui Vlad Țe-

Imagini din spectacole consacrate devenirii noastre istorice (pe scenele Tea
trului Mic din București; Teatrului dramatic din Brașov, Teatrului Național din 

Cluj-Napoca și Teatrului municipal din Focșani)

tn noi montări, rezultă că numă
rul premierelor realizate In sta
giunile 1976—1981 cu opere dra
matice de inspirație istorică se 
ridică la aproximativ 130. Aces
tora trebuind să le adăugăm pie
sele care se inspiră din lupta pen
tru cucerirea puterii și instaurarea 
democrației populare în primii ani 
de după eliberare (ca, de pildă, 
„Niște țărani" de Dinu Săraru), un 
număr important de lucrări drama
tice prezentate în reluare, precum și 
spectacolele de poezie și muzică prin 
care teatrele au participat la marca
rea evenimentelor istorice sărbăto- 
rite in acești ani — vom avea, fără 
îndoială, sentimentul tonic al unei 

contribuții pre
țioase aduse de 
scena româneas
că la cunoașterea 
si simțirea isto
riei poporului 
nostru.

Constituindu-se 
așadar, cu certi
tudine, ca una din 
trăsăturile con
stante și defini
torii ale reperto
riului — drama
turgia originală 
de inspirație is
torică națională 
solicită totuși o 
atenție mai mare 
atit din partea 
scriitorilor, cît și 
a teatrelor, de 
vreme ce analiza 
prezentei acestui 
gen pe stagiuni 
ne relevă un a- 
nume caracter o- 
cazional. inevita
bil pină la un 
punct — în mă
sura în care u- 
nele aniversări îl 
fac inevitabil — 
dar generind câ
teodată si nedo
rite dispariții. A- 
sigurarea unui e- 
chilibru mai bun 
al dramaturgiei 
istorice actuale in 
repertoriul fiecă
rei stagiuni ar 
contribui cu și 
mai multă efica
citate Ia diversi
ficarea armonioa
să a programului 
teatral și. deopo
trivă, la amplifi
carea valențelor 
formative ale a- 
cestuia. la mode
larea conștiinței 
socialiste a oa
menilor muncii. 
Desigur, o ase
menea exigentă 
ar wresupune e- 
xistenta unui 
portofoliu perma
nent de piese is
torice, a unui 
fond dramaturgie 
valoros si con
stant, de natură 
să elimine impli
cit mediocritatea, 
încă virulentă, a 
unor texte.

în aceeași ordine de idei, să 
observăm că mai persistă o Insufi
cientă atenție a dramaturgilor pentru 
anumite perioade istorice sau pentru 
anume probleme importante din is
toria națională, cum ar fi, de pildă, 
epoca formării poporului român și a 
continuității sale in spațiul carpato- 
danubiano-pontic, unele aspecte din 
istoria mișcării muncitorești, ori cele 
două decenii înscrise între eliberarea 
țării și Congresul al IX-lea al P.C.R. 
în sfîrșit, subliniind eforturile sub
stanțiale de promovare a dramatur
giei originale istorice ale teatrelor 
naționale din București, Craiova, 
Cluj-Napoca, Tirgu Mureș (secția 
maghiară), ale teatrelor „Nottara" și 
„Ion Vasilescu", ale celor din Boto
șani, Satu Mare (secția română), 
Ploiești, Pitești, Sibiu (secția româ
nă), nu putem evita constatarea că 
sînt și teatre care au montat, în cinci 
ani, doar cite o singură premieră 
din această categorie. Dar, de bună 
seamă, nu avem de-a face, în ase
menea cazuri, cu situații caracteri- 
zante pentru destinul dramaturgiei 
originale de inspirație istorică națio
nală. Căci acest destin se dovedește, 
in totalitatea Iui, viguros și durabil. 
Ca și istoria însăși a poporului ro
mân, pe care ea, dramaturgia, se 
străduiește, cu succes, s-o recreeze 
în imagini generatoare de înalte și 
ardente virtuți patriotice.

Incursiune in lumea operei 
contemporane

Un original spectacol al Conservatorului

Ideea unei incursiuni 
în teatrul lirico-dra- 
matic al veacului XX, 
protagoniști fiind stu
denții Conservatoru
lui Ciprian Porum- 
bescu din București, 
nu poate fi socotită 
decit un act de în
drăzneală artistică. 
Cine a asistat insă la 
spectacolul susținut de 
tinerii cintăreți, îndru
mați de profesorii 
Arta Florescu și A. I. 
Arbore, la această ma
nifestare prefațată 
convingător de prof, 
univ. Nicolae Călinoiu, 
rectorul Conservatoru
lui bucureștean, pre
ședintele Uniunii 
compozitorilor — va 
fi de acord că ges
tul s-a transformat 
într-un veritabil act 
de cultură. Fiindcă 
o sală plină de spec
tatori, de cea mai di
versă componență, a 
aplaudat cu entuziasm 
reușitele evoluții ale 
noii generații de ar
tiști lirici, ținînd să 
infirme parcă pretinsa 
inaccesibilitate in tea
trul muzical contem
poran.

Desfășurat sub ge
nericul tradiționalelor 
Gale Gaudeamus (or
ganizate în colaborare 
cu Colegiul criticilor 
muzicali — A.T.M.), 
spectacolul a oferit o 
imagine concludentă 
asupra stilurilor, ten
dințelor, limbajelor

bucureștean 
vehiculate în epoca 
noastră, de Ia M. Ravel, 
C. Orff, Richard Stra
uss, B. Britten pînă la 
A. Berg, E.Kreneck, S. 
Barber, G. Gershwin, 
de la G. C. Menotti 
și Hans Wemet Hehze 
pină la Paul Constan- 
tinescu. Cornel Trăi- 
lescu și Pascal Ben- 
toiu. Așadar, o in
cursiune în paginile 
muzicale cele mai re-

de Viorel COSMA

prezentative ale unor 
lucrări ca Porgy și 
Bess, Lulu, Peter Gri
mes, Cavalerul Roze
lor, Summer time, Te
lefonul, Jonny cintă și 
dansează. Bulevard 
Singurătate, Copilul și 
vrăjile. Isteața, Va
nessa, O noapte furtu
noasă, Motanul încăl
țat, Amorul doctor. 
Toate operele s-au 
cintat în limba origi
nală, efortul studenți
lor de a fi cît mai a- 
proape de textul auto
rilor — printr-o exem
plară dicțiune în ma
joritatea partiturilor 
— fiind răsplătit de 
aplauzele calde ale pu
blicului.

Spectacolul, In regia 
modernă a lui A. I. 
Arbore, a impus prin 
asigurarea atmosferei 
adecvate fiecărui mo-

ment muzical, rolul de 
„ghid" pe cărările în
tortocheate ale operei 
sec. XX fiind îndepli
nit cu maximă eficien
ță, pondere și probita
te științifică de prof. 
Arta Florescu. Insta
larea planului in mij
locul scenei nu a fost 
deloc gratuită : pia
nistul Ovidiu Cucu a 
susținut un veritabil 
recital în acompanie
rea exactă și nuanțată 
a tuturor tinerilor in
terpreți.

Din rindul cintăreți- 
lor — in generai bine 
pregătiți profesional, 
dezinvolți, perfect în
cadrați în roluri — am 
reținut două elemente 
excepționale : sopra
na Bianca Ionescu și 
basul Teodor Ciurdea. 
Se poate afirma că 
ambii studenți sînt de 
pe acum interpreți 
formați, demni de a 
putea juca pe orice 
scenă lirică româneas
că. Pe Teodor Ciurdea 
— admirat în ultima 
vreme și 'în concertele 
Filarmonicii George 
Enescn — l-am apre
ciat pentru impostația 
vocală perfectă, dic
țiunea clară, inteli
gența mișcării (Istea
ța) și pentru comicul 
savuros în momentele 
bufe (Amorul doctor). 
Bianca Ionescu rămine 
o subretă de reală sub
tilitate, o actriță plină 
de temperament, spon-

tană, cuceritoare prin 
explozie (Telefonul, 
Amorul doctor) și fas
cinație scenică (Lulu). 
De sigure perspective 
vocale se anunță so
pranele Maria Diaco- 
nu și, mai ales. Da
niela Cosmescu (Va
nessa). Elemente de 
perspectivă — să a- 
mintlm că spectacolul 
era susținut de stu
denții anului IV, deci, 
mai au încă un an pînă

t
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psihologice, 
metaforei, spre 

de conștiință, 
atitudinii poli-

peș“ de Dan Târchilă, „Descăpățî- 
narea" de Al. Sever. „Procesul lui 
Stephan Ludwig Roth" de Chris
tian Maurer, „în virtej11 de Veress 
Daniel sau în piesele încă neprezen
tate „Costandineștii" și „Drumuri și 
răscruci" de Paul Everac. Lupta pen
tru cucerirea independenței Româ
niei și pentru desăvîrșirea unității 
noastre statale a oferit lui Horia Lo- 
vinescu, Mihnea Gheorghiu, D.R. Po
pescu, Dan Tărchilă, Mircea Radu 
Iacoban, Ion D. Sirbu, Mircea Bradu, 
în genere cu mijloacele observației 
și imaginii realiste, directe, uneori 
chiar documentare, o varietate tipo
logică și de reacții sociale și politice 
în sens progresist, rar intilnită cu o 
asemenea densitate în evoluția dra
maturgiei naționale. Lupta revoluțio
nară a clasei muncitoare, a partidu
lui, a comuniștilor în ilegalitate, 
pentru eliberarea țării de sub domi
nația fascistă, s-a dovedit a fi. sub 
pana lui Al. Sever, Paul Georgescu, 
Hajdu Gyozd, I. D. Sirbu, Leonida 
Teodorescu, Ștefan Berciu, Radu F. 
Alexandru și a altora, un cîmp de 
investigație extrem de fertil, atit din 
punctul de vedere dramatic, al ex
presivității scenice, cît și«din cel al 
relevării unei calități umane ieșite 
din comun, aptă să profileze în 
veacul nostru modern chipul și des
tinul unui erou (și -al unei eroine) 
cu multe valențe clasice, dar cu o 
evidentă superioritate etică. Bineîn
țeles, dacă avem in vedere faptul că 
unele piese noi au cunoscut mai 
multe montări, la teatre diferite, iar 
altele create anterior, au fost jucate

PROGRAMUL 1
8,00 Seraliștll în fața bacalaureatului 

(consultații), chimie — Admite
rea In tnvățămlntul superior agri
col (consultații). Zootehnie

8.40 Omul șl sănătatea 
9,00 De strajă patriei
9,30 Bucuriile muzicii. Muzica noastră 

— oglinda României contempo
rane
Lucrări din creația de operă șl 
balet

10,00 Viața satului
11,45 Lumea copiilor 
13,00 Telex
13,05 Album duminical. Reportaje, mu

zică, dans, umor, secvențe comi
ce din filme, sport ■ 14,00 — De
sene animate : Tom șl Jerry ■ 
17,20 Pagini din comedia cinema
tografică românească : „Operațiu
nea Monstrul". Scenariul Titus 
Popovlci. Regia Manole Marcus

13,10 Secvențe norvegiene
18.40 Micul ecran pentru 
19,00 Telejurnal
19,25 călătorie prin țara 

de țară. Reportaj 
Guga

19,55 Cintarea României.

21.45
32,15___ ______ ___ _____
23,30 închiderea programului

Luni 17 mal

cel mici

mea : Iubire® 
de Romulus

______  De pe marea 
scenă a țării pe micul ecran. Edi
ție realizată In colaborare cu Con
siliul Central al U.G.S.R.

20.45 Film artistic : „Zbor spre lună". 
Premieră pe țară. Producție a 
studiourilor engleze. Regia ; Ba
sil Dearden

22,15 Telejurnal ■ Sport
22,30 Studioul muzicii ușoare
23,00 închiderea programului

PROGRAMUL 2
13,00 Concert de prlnz
14,00 “ ‘ .......................
14.45
15,05

Clubul tineretului
Melodii populare românești
Teatrul TV ; „Tartulfe" de Mo- 
liere. Regia artistică Ion Flnteș- 
teanu
Desene animate
Serata muzicală TV. De 
place muzica 7 

19,00-Telejurnal

18.35
17,00 na

Mihai VASILIU

"r

S-a 
Sfîntu 
siunea 
lori bibliofile din pa
trimoniul cultural na
tional'1, organizată de 
Consiliul Culturii si 
Educației Socialiste, în 
colaborare cu Comite
tul de cultură și edu
cație socialistă al ju-

Romănia-film prezintă:

LA CINEMATOGRAFUL BUCUREȘTI DIN CAPITALA 
DE LA 17 MAI

NICOLAE TITULESCU
Un impresionant document cinematografic realizat cu prilejul aniversării 

a 100 de ani de la nașterea marelui om politic și patriot

Scenariul și regia — Pompiliu Gil- 
meanu. Imaginea - Gheorghe Du
mitru, Grigore Corpăcescu. Ilustra
ția muzicală - Radu Zamfirescu. 
Consultant științific - Ion M. Oprea, 
doctor în istorie. Producție a stu-

dioului „Al. Sahia", în colaborare cu 
Arhiva națională de filme și cu 
concursul Ministerului Afacerilor 
Externe, Muzeului de istorie a Re
publicii Socialiste România, Muzeu
lui Oltenia din Craiova.

PROGRAMUL 1
I5.#o Emisiune fn limba maghîarâ
17.50 1001 de seri
18,00 închiderea programului 
20.00 Telejurnal
20.30 Actualitatea economică
20.50 A patriei cinstire — moment 

poetic
21,00 Cadran mondial
31,25 Roman foileton : „Drumuri". Pre

mieră pe țară. Producție a stu
diourilor americane. în distribu
ție : Cristina Raines, Laurie Hel- 
neman, Season Hubley, Guy Boyd, 
John Getz, Gregg Henry, June 
Lockhart, Ben Master. Joshua 
Shelley, Judy Strangls, Carl Fran
klin, Paula Wagner. Regia Jules 
Irving. Ecranizare a cărții „Trei 
femei din deceniul al 7-lea" de 
Sara Davidson. Episodul 1.

23,15 Telejurnal
32.30 Albumul preferințelor muzicale. 

Miniaturi orchestrale de Enescu, 
Mendelssohn-Bartholdy șl Ravel.

23,00 închiderea programului

PROGRAMUL 3
15,00 Cenacluri ale tineretului. Patria

— spațiul de Suflet al, artei tinere 
Scumpă țară, România ! — pro
gram de cîntece patriotice 
Lumea contemporană și confrun
tările de Idei, curente de Idei tn 
filozofie

18.15 Armonii orchestrale. Enescu — 
Suita a H-a pentru orchestră ; 
Debussy — Trei schițe simfonice 
„Marea".

17.15 Școala românească din Schell 
Brașovului

17.30 Dragi mi-s clntecele mele
17,50 1001 de seri
18,00 închiderea programului 
20,00 Telejurnal
20.30 Moștenire pentru viitor
21.15 La început de săptâmlnâ
22.15 Telejurnal
22.30 închiderea programului

15,30

15,50

Sesiune științifică
desfășurat la 

Gheorghe se- 
științifică „Va-

dețului Covasna șl 
cu muzeul județean. 
La lucrările sesiunii 
au participat repre
zentanți ai Consiliului 
Culturii și Educației 
Socialiste, oameni de 
știință, academicieni, 
cadre didactice din 
centrele universitare 
ale tării, reprezentanți

ai oficiilor județene 
pentru patrimoniul 
cultural național. Cu 
acest prilej a fost 
vernisată expoziția 
„Cartea veche euro
peană cu caracter ști
ințific documentar din 
patrimoniul județului 
Covasna". (Păljănos 
Maria).

Noutăți editoriale universitare
în această perioadă, premergă

toare sesiunii de vară a actualului 
an universitar. Editura didactică și 
pedagogică își concentrează efor
turile pentru a pune la dispoziția 
studenților noi cursuri universita
re. Ca urmare, pentru săptăminile 
următoare sînt prevăzute să apară 
un mare număr de titluri. intre 
care amintim : pentru specializarea 
de matematică : „Geometrie dife
rențială" (Universitatea din Timi
șoara) și „Probleme și ecuații dife
rențiale și cu derivate parțiale", 
volum elaborat de un colectiv de 
la Universitatea din Cluj-Napoca 
și Universitatea din București ; 
pentru profilul mecanic : „Rezis
tenta materialelor11 (Institutul po
litehnic din București), „Calculul și 
construcția automobilelor" (colectiv 
de la Universitatea din Brașov, 
Institutul politehnic din București 
și Institutul de învățămint supe
rior din Pitești), „Bazele proceselor 
de sudare" (colectiv de la institu
tele politehnice din București și 
Timișoara și de la universitățile 
din Brașov și Galați), „Mecanica 
fluidelor și mașini hidropneumati- 
ce“ (Institutul politehnic Bucu
rești), „Așchierea și scule așchie- 
toare" — pentru subingineri (In
stitutul de învățămint superior din 
Tg. Mureș, Institutul politehnic din 
București și Universitatea din Ga
lați). „Mașini automate și cu co
mandă numerică" — volum elaborat 
de un colectiv de la Institutele po
litehnice din Iași și București și 
de la Universitatea din Brașov ; 
„Geometrie descriptivă" (Institutul 
politehnic din București) ; pentru 
profilul electric : „Sisteme și echi
pamente pentru conducerea proce- 
selor" (Institutul politehnic din

București), „Tehnologia reparării 
și întreținerii utilajului electrome
canic" — pentru subingineri (In
stitutul de învățămînt superior din 
Oradea, Institutul de subingineri 
din Hunedoara și Universitatea din 
Galați), „Dispozitive 
electronice" (Institutul 
din București), „Control 
fiabilitate" (institutul 
din Cluj-Napoca), 
automatizări industriale" — pentru 
subingineri, sub redacția unui co
lectiv de la Institutul politehnic 
din Cluj-Napoca și Institutul de 
subingineri din Reșița.

Studenții de la petrol șl gaze vor 
beneficia de lucrarea „Mecanică 
teoretică și rezistența materiale
lor", cei de la mine de „Prepararea 
substanțelor minerale utile11, iar 
viitorii metalurgi de o „ 
grafie — mineralogie" ; 
constructori vor beneficia 
curs nou de „Geotehnică și 
ții", elaborat de un colectiv 
dre didactice de la institutele poli- ' 
tehnice din Timișoara, Cluj-Napoca 
și Iași, iar studenții silvicultori vor 
primi lucrarea „Topografle-Geode* 
zie“ elaborată de cadre didactice de 
la Universitatea din Brașov.

Nu au fost uitate nici celelalte 
profile și specializări. Astfel, pen
tru zootehnie este prevăzută, prin
tre altele, lucrarea „Mașini și in
stalații zootehnice". Iar pentru me
dicina veterinară lucrările : „Se
miologie și radiologie", ..Fiziolo
gie" și „Patologie și clinică chi
rurgicală", toate elaborate de co
lective de cadre didactice de la in
stitutele agronomice. Pentru horti
cultori va apărea o „Oenologie", 
elaborată de universitari de la ln-

și circuite 
politehnic 

statistic și 
politehnic 

.Electronică șl

.Cristalo- 
viitorii 
de un 
funda* 
de ca

stitutele agronomice din lașî și 
București și de la Universitatea din 
Craiova.

Științele economice vor fi ilus
trate de lucrări ca „Programarea 
calculatoarelor", „Economia și or
ganizarea ergonomică a muncii", 
„Știința conducerii" (metodologie 
și metode), „Analiza activității eco
nomice în comerț" ș.a.

Pentru studenții învățămîntulul 
juridic vor apărea : „Drept proce
sual penal — îndreptar de practi
că judiciară" și „Drept constituțio
nal". Printre lucrările în curs de 
apariție amintim, de asemenea, 
„Chimie anorganică", elaborată 
pentru studenții de la farmacie, și 

contemporană" sub 
colectiv de la uni- 
Timișoara și Cluj-

„Limba rusă 
redacția unui 
versitățile din 
Napoca.

Printre cele 
mează să apară în acest an se nu
mără și o serie de reeditări valo
roase. cărți așteptate de studenți, 
ca : „Economia politică" — curs 
unic pentru facultăți de profil ne-’1 
economic ; „Vibrații mecanice" (co
lectiv de la Institutul politehnic 
din București) ; „Atlas de reductoare 
cu roți dințate" (Universitatea din 
Galați) ; „Probleme de electroteh
nică și mașini electrice" (colectiv 
de la Institutul politehnic din 
București) ; „Mașini electrice" — 
„Teorie și Încercări" (Institutul po
litehnic din București) ; „Anato
mia" (vol. I—III) de V. Papilian 
(sub redacția lui I. Albu — I.M.F. 
Cluj-Napoca) ; „Chimie organică" 
(LM.F. București) ; „Doctrine eco
nomice contemporane" etc.

159 lucrări ce ur-

Mihai IORDANESCU

Florica DUMULESCU

In atelierul 
Avram din

său, vestitul 
Horezu dă 

bijuterii

artist popular Dumitru 
viață unor adevărate 

din lut
Foto ;

la absolventă — ne-au 
apărut Mihaela Jar- 
nea, Mihaela Minghe- 
raș, Camil Mara și 
Emilia Oprea-Ciur- 
dea. Din păcate, ter- 
țetul din Cavalerul ro
zelor de Richard 
Strauss nu s-a ridicat 
la înălțimea întregii 
reprezentații, finalul 
Galei Gaudeamus fiind 
— in parte — ratat de 
evoluția modestă a ti
nerelor interprete.

Spectacolul Incursiu
ne in lumea operei 
contemporane merită 
să fie reluat și pe sce
nele lirice ale altor 
teatre, spre a stimula 
inițiativele de înnoire 
a repertoriilor actuale. 
Pasul îndrăzneț al stu
denților Conservato
rului Ciprian Porum- 
bescu se dovedește de 
bun augur in viața ar
tistică a Capitalei.

Concursuri corale pionierești
Sub genericul „Copiii României 

socialiste cintă pacea" se desfă
șoară, in această perioadă, faza 
interjudețeană a concursului repu
blican al formațiilor corale de pio
nieri și școlari, laureate la ultima 
ediție a Festivalului național „Cin
tarea României". Concursul iși 
programează spectacole pe marile 
platforme industriale, in mijlocul 
oamenilor muncii aducînd in cintec 
avintat, tineresc, mesajul de pace 
al copiilor patriei noastre, omagiul 
și recunoștința pionierilor și șco
larilor patriei socialiste, partidului, 
pentru condițiile minunate de în
vățătură, de viață, create celor mai 
tineri cetățeni.

O altă competiție tinerească de 
acest gen este prefigurată pentru 
zilele vacanței de vară. Este vorba 
de festivalul-concurs al cîntecului 
patriotic și dansului pionieresc 
„Omagiu patriei socialiste", organi
zat de Consiliul Național al Orga
nizației Pionierilor, Consiliul Cul
turii și Educației Socialiste, Radio- 
televiziunea română, care se va 
desfășura la Năvodari. înscris în 
cadrul amplelor manifestări politi
co-educative și cultural-artistice ale 
Festivalului național „Cintarea 
României", acesta este menit să 
contribuie la educația comunistă, 
patriotică, revoluționară a pionieri
lor și școlarilor, la formarea și dez
voltarea conștiinței lor socialiste, la 
promovarea in rindurile tinerelor 
generații a înaltelor valori morale 
ale societății1 noastre socialiste. Vor

* 
participa grupuri corale, vocale, 
camerale, vocal-instrumentale. fan
fare, interpreți individuali, recita
tori, formații de dans tematic, or
chestre, formații camerale, soliști 
și formații de muzică clasică și con
temporană — laureate ale Festiva
lului național „Cintarea României'1, 
care au repertoriul adecvat tema
ticii și scopului competiției. Se va 
desfășura, intre 14—21 iulie, sub 
forma unor spectacole complexe. In 
aceeași perioadă vor fi organizate 
consfătuiri pe problemele creației 
muzicale pentru copii cu compozi
tori și interpreți, Îndrumători ai 
formațiilor muzicale prestigioase, 
dirijori ca și intilniri ale creatori
lor cu pionierii și școlarii partici
pant! la festivalul-concurs.

înscrise In etapa de masă a noii 
ediții a Festivalului național „Cin
tarea României", aceste manifestări 
cultural-educative pun un accent 
deosebit pe Învățarea și cunoaște
rea de către copii a cintecelor cu 
conținut patriotic, pe stimularea 
creației artistice, pregătirea la ni
vel artistic calitativ superior a for
mațiilor pionierești și școlare exis
tente și înființarea de noi formații 
vocal-instrumentale, pe antrenarea 
în număr cit mai mare a pionieri
lor și școlarilor la formațiile de 
dansuri cu tematică pionierească, 
pe diversificarea și îmbogățirea re- 
pertoriilor acestor genuri artistice.

Serata muzicală TV (continuare) 
Din marea carte a patriet Ima
gini noi ale unor vechi orașe 
Muzică de jaz
Telejurnal ■ Sport Personalitatea

artistului popular
Insemnări despre tradițiile 

meșteșugului popular românesc
S-a spus, pe bună 

dreptate, că valorile 
culturii și artei popu
lare alcătuiesc un vast 
și definitoriu monu
ment al spiritualității 
naționale. Recunoaș
terea activă a acestui 
adevăr, de certă di
mensiune în contu
rarea autenticității 
culturii noastre, este 
slujită tot mai preg
nant și de ultime a- 
pariții editoriale dedi
cate oglindirii feno
menului de creație 
artistică populară con
temporană. îmbucu
rător, numeroase ase
menea sinteze-comen- 
tariu — revendieîn- 
du-se din studiul ști
ințific de profil — 
reușesc să cucerească 
și atribute publicisti
ce de larg ecou, soli- 
darizînd astăzi, din ce 
in ce mai semnifica
tiv, in jurul domenii
lor etnografiei și fol
clorului, un real inte
res public.

între asemenea ulti
me contribuții se în- 

volumul 
populari 

din
scrie și 
„Creatori 
contemporani 
România", datorat lui 
Ion Vlăduțiu (Editura 
sport-turism, 1981). 
Noua apariție își pro
pune o originală ex
pertiză privind condi
ția artei populare con
temporane prin pre
zentarea destinului 
artistic al unora din
tre exponenții ei de 
frunte care, prin chiar 
opera lor, pot fi 
cele mai convingătoa
re călăuze în detec
tarea caratelor de ine
dit în fenomenul crea
tor contemporan și, 
implicit, in adoptarea 
unei atitudini de res
pect pentru valoare 
autentică. Năzuind pa- 
noramarea proceselor 
de creație derulate in 
atelierele unor artiști 
populari reprezenta
tivi, ampla expediție 
etnografică realizată 
de Ion Vlăduțiu în te
ritoriul ideatic și es
tetic al meșteșuguri
lor de străveche stră
lucire acreditează crea
tivitatea contempora
nă nu numai ca fac
tor general dinamic al 
culturii populare, dar 
și ca etic semn dis
tinctiv în conturarea 
efigiilor unor autenti
ce identități creatoare.

Emoționantă trecere 
in revistă a unor au
tentice personalități 
artistice care mențin 
trează în teritoriul ar
telor de străveche sor
ginte sătească con
știința faptei de spo
rire responsabilă ' a 
zestrei de frumusețe 
moștenite din stră
buni — paginile rea
lizate de Ion Vlăduțiu 
„la fața locului", in 
climatul intim de lu
cru a 58 asemenea ar
tiști populari, consti
tuie o memorabilă se
rie de viguroase și 
concludente portrete 
de muncă dedicată 
frumosului. Reunind 
iscusiți dăltuitori in 
lemn (de la Gheorghe 
Borodi și Nicolae Cer- 
nat pină la Nicolae 
Rugea și Cosma Mi- 
tric), vestiți făurari de 
piese de port popular 
(de la Maria Spiridon 
și Gheorghița Mă- 
leanu pină la Leon 
Coruț și Ana Carcea), 

^maeștri ai broderiei pe

piele și pe 
Dumitru ' 
Constantin 
pină la Nica Tănase 
și Argentina Alexan
dru), virtuoși ai olă
ritului (de la Vasile 
Magopăț și Teodor 
Gh. Nica pină la hure- 
zanii Ogrezeanu, Vic- 
șoreanu ori Mischiu) 
sau relativ solitarii 
creatori de măști 
populare, Pavel Ter- 
țiu, Nlcolae Popa șl 
Dumitru Vrînceanu — 
suita acestor portrete 
alcătuiește o sugestivă 
galerie a cotelor de re
ferință în creația popu
lară contemporană.

Desigur, Ion Vlădu- 
țiu constituie actuala 
serie de portrete po
trivit unei opțiuni 
proprii dominante — 
dar lectura de ansam
blu a volumului re
levă și meritul auto
rului de a lăsa tot
odată cale liberă — 
bineînțeles în perime
trul criteriilor pe care 
le formulează potrivit 
concepției sale cu pri
vire la veridicitatea 
creației contemporane 
— și altor nume de 
creatori, atit în zone
le citate mai sus, cît 
și în cele nenomina
lizate (prelucrare ar
tistică a pietrei, a me
talului, a osului și 
cornului). în această 
ordine de idei,, viitoa
re abordări ar putea 
include, fără îndoială, 
și creații din domeniul 
atit de complex a! ar
hitecturii populare — 
care-și are, la rindul 
ei, nenumărați meș
teri de referință, do
tați cu excepționale 
aptitudini conceptual- 
artistice. In sfîrșit — 
și acesta este încă un 
merit al substanțialei 
contribuții aduse de 
Ion Vlăduțiu preocu-

S. Cristian
aba (de Ia 

Sofonea și 
Bănacu

integrare a 
științifice 

in
părilor de 
cercetării 
atit cu producția 
domeniul artelor popu
lare, cît și cu educa
ția cultural-estetică 
pentru receptarea crea
ției autentice — e- 
xemplul poate fi sti
mulator și pentru alte 
zone de exprimare a 

popu- 
crea- 
și a 
expo-

culturii și artei 
lare, inclusiv a 
ției folclorice 
principalilor ei 
nenți.

Concludentă 
din derularea cadrului 
și orizontului de crea
ție al meșterilor popu
lari invocați de Ion 
Vlăduțiu sublinierea 
conștientizării tot mai 
evidente*a crezului lor 
artistic prin adîncirea 
preocupărilor de nea
bătută apartenență la 
filoane de tradiție lo
cală. Semnificative ar
gumente în teritoriul 
respectării codurilor 
tradiționale Înscriu și 
atentele referiri la 
tehnicile și mijloacele 
de lucru ale fiecărui 
creator, pledînd pen
tru stima cuvenită 
unei munci guvernate 
de criteriile echili
brului între virtuozi
tate și acuratețe pa
trimonială, propriu 
plasticii populare.

Recentul studiu sem
nat de Ion Vlăduțiu 
recuperează un activ 
fond de 
doctrinară 
menta riu 
domeniu, 
vire avizată 
procesului creator In 
estetica și în tehnicile 
populare, potrivit noi
lor ritmuri ale dina
micii sociale din țara 
noastră.

apare

meditație 
și de co- 

aplicat în 
este o pri- 

asupra

Li viu
CERNAIANU J
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ȘEDINȚA COMITETULUI POLITIC 
EXECUTIV AL C.C. AL P.C.R.

(Urmare din pag. I)

a finaliza toate acțiunile de cooperare economică și 
industrială de interes comun convenite cu prilejul 
convorbirilor la nivel înalt, de a încuraja crearea 
de societăți mixte, atît pe plan bilateral, cit și pe 
terțe piețe. S-a convenit, de asemenea, dezvoltarea 
cooperării in domeniile cercetării științifice și ale 
dezvoltării tehnologice, precum și a relațiilor cultu
rale care să contribuie la mai buna cunoaștere re
ciprocă și la adîncirea prieteniei tradiționale dintre 
cele două popoare.

Comitetul Politic Executiv și-a exprimat acordul 
deplin față de concluziile la care s-a ajuns in ce 
privește situația internațională actuală, deosebit de 
complexă și contradictorie, față de hotărirea Româ
niei și Greciei de a conlucra mai activ pe arena 
mondială pentru a-și aduce o contribuție sporită 
la soluționarea marilor probleme care confruntă 
omenirea.

Comitetul Politic Executiv a evidențiat preocu
parea celor două țări față de situația din Europa, 
hotărirea lor de a-și aduce contribuția la încheie
rea cu succes a reuniunii de la Madrid, care să ducă 
la convocarea unei conferințe consacrate încrederii 
și dezarmării pe continent, la asigurarea continui
tății procesului de colaborare și securitate în aceas
tă zonă a lumii, la oprirea amplasării de noi ra
chete cu rază medie de acțiune în Europa și retra
gerea și distrugerea celor existente, la eliminarea 
definitivă a armelor nucleare de pe continent și re
ducerea treptată a tuturor armamentelor sub un 
control internațional efectiv.

Referitor la situația din Balcani, s-a subliniat im
portanța hotărârii celor două țări de a milita pen
tru soluționarea prin tratative a problemelor care 
mai există în această regiune, pentru dezvoltarea 
colaborării și bunei vecinătăți, pentru transforma
rea Balcanilor intr-o zonă a conviețuirii pașnice, 
fără arme nucleare, relevîndu-se în acest sens opor
tunitatea și însemnătatea deosebită a propunerii 
/ irășului Nicolae Ceaușescu de a se convoca o 
u ință la nivel înalt a țărilor balcanice consa
crată discutării căilor și modalităților practice de 
depășire a problemelor existente, ale întăririi în
crederii, colaborării și păcii.

A fost relevat, totodată, acordul României și 
Greciei de a acționa pentru oprirea agravării în
cordării internaționale, pentru reluarea și continua
rea politicii de destindere și colaborare, de respecta
re în raporturile dintre state a principiilor de drept 
internațional, pentru soluționarea pe cale pașnică, 
prin tratative, a stărilor conflictuale, respectîndu-se 
interesele generale ale tuturor părților, ale păcii și 
securității în întreaga lume, pentru încetarea cursei 
înarmărilor, pentru înfăptuirea dezarmării, în pri
mul rind a dezarmării nucleare, pentru eliminarea 
subdezvoltării și reducerea marilor decalaje între 
nivelul țărilor in curs de dezvoltare și cel al țărilor 
industrializate, pentru instaurarea unei noi ordini 
economice mondiale, care să asigure progresul eco
nomic al tuturor națiunilor.

Aprobind înțelegerile și concluziile la care s-a 
ajuns, Comitetul Politic Executiy a stabilit măsuri 
pentru realizarea obiectivelor stabilite, pentru ex
tinderea relațiilor de strânsă prietenie și conlucrare 
dintre cele două țări și popoare.

In continuare, tovarășul Nicolae Ceaușescu a in
format despre vizita oficială pe care a efectuat-o 
in țara noastră, in perioada 10—14 mai, guverna
torul general al Canadei, Edward Schreyer.

Comitetul Politic Executiv a dat o deosebită a- 
preciere rezultatelor convorbirilor dintre tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și guvernatorul Edward 
Schreyer, desfășurate într-o atmosferă de cordiali
tate, înțelegere și stimă reciprocă, care se înscriu 
ca o contribuție majoră la dezvoltarea și mai in
tensă a bunelor relații dintre cele două țări și po
poare.

Comitetul Politic Executiv a subliniat cu satisfac
ție că dialogul la nivel înalt a pus in evidență ho
tărirea ambelor părți de a acționa pentru amplifi
carea contactelor politice, pentru intensificarea ra
porturilor economice, pentru lărgirea și diversifi
carea legăturilor comerciale, pentru extinderea și 
adincirea cooperării, un loc însemnat revenind co
laborării în domeniul folosirii în scopuri pașnice 
a energiei nucleare.

S-a apreciat că promovarea susținută a relațiilor 
româno-canadiene — pe temeiul deplinei egalități, 
al respectării independenței și suveranității națio
nale, al avantajului reciproc — este în folosul și 
spre binele popoarelor noastre, al progresului și 
prosperității lor, al cauzei păcii și cooperării intre 
națiuni.

A fost relevată, de asemenea, importanța schim
bului de păreri dintre tovarășul Nicolae Ceaușescu 
și guvernatorul Edward Schreyer cu privire la e- 
voluția situației internaționale, in cadrul căruia 
s-a evidențiat necesitatea ca popoarele să-și uneas
că eforturile și să conlucreze tot mai strîns pentru 
oprirea agravării încordării internaționale, pentru 
reluarea și continuarea politicii de destindere, co
laborare și respect al independenței naționale, pen
tru soluționarea prin mijloace politice a stărilor 
conflictuale, a tuturor diferendelor dintre state, 
pentru stoparea cursei Înarmărilor, pentru înfăptu
irea dezarmării, în primul rînd a dezarmării nu
cleare, pentru edificarea unei noi ordini economi
ce mondiale.

Comitetul Politic Executiv a apreciat cu satis
facție că, în timpul convorbirilor, a fost afirmată 
dorința celor două țări de a conlucra activ pe are
na internațională, pentru rezolvarea marilor pro
bleme ce confruntă omenirea, pentru întărirea pă
cii și securității internaționale, pentru realizarea 
unui climat de încredere, destindere și largă cola
borare, care să permită popoarelor român și ca
nadian — cit și celorlalte națiuni ale lumii — să-și 
consacre eforturile în direcția asigurării dezvoltă
rii economice și sociale, creșterii bunăstării lor ma
teriale și spirituale.

Comitetul Politic Executiv a aprobat înțelegeri
le la care s-a ajuns cu prilejul întîlnirii româno- 
canadiene la nivel înalt și a stabilit măsuri care să 
impulsioneze dezvoltarea și mai puternică a cola
borării prietenești dintre România și Canada, din
tre popoarele celor două țări.

Comitetul Politic Executiv a hotărât convocarea 
plenarei Comitetului Central al Partidului Comu
nist Român în prima decadă a lunii iunie a.c.

★
Comitetul Politic Executiv a rezolvat, de aseme

nea, probleme curente ale activității de partid și 
de stat

Cronica zilei

cinema
55 Calculatorul mArturiseste : PATRIA 
(11 86 25) — 9; 11,15; 13,30; 15.45; 18;
20.15, MELODIA (12 06 88) — 9; 11,15;
13,30; 15,45; 18; 20,15, FAVORIT
(45 31 70) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20.15.

Intoarce-te și mai privește o dată: 
VICTORIA (16 28 79) — 9; 11; 13,15;
15,30; 17,45; 20, GRIVIJA (17 08 58) — 
9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20. FLO
RE ASC A (33 29 71) — 9; 11; 13; 15,30; 
17,45; 20.
S înghițitorul de săbii : BUZEȘTI 

k J50.43 58) — 18,15; 20,15, STUDIO
,1 ^33 15) — 18; 20.
ț Orgolii : COTROCENI (49 48 48) —
a 17,45; 20, ARTA (213186) —

13,30; 18; 20.
■ Comoara din lacul de argint :
STUDIO — 10; 12; 14; 16, FLACĂRA 
(20 33 40) — 9,30; 11,30; 13,30; 15,30;
17,30; 19,30.
■ Semnul șarpelui : VOLGA (79 71 26)
— 9; 11,15; 13,30; 15,45; 19; 20,15.
B Grăbește-te Încet : VIITORUL
(11 48 03) — 15,30; 17,30; 19,30.
B Misterele de la castel : CENTRAL 
H4 12 24) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20,15.
H Pilot de formula I : FESTIVAL 
(15 63 84) — 9,30; 12; 14,30; 17; 19,30; 
GLORIA (47 46 75) — 9; 11,15; 13,30;
15,45; 18; 20.15.
B Unde ești, dragoste : TIMPURI 
NOI (15 6110) — 9; 11; 13,15; 15,30;
17,45; 20, PROGRESUL (23 94 10) —
16; 18; 20.
B Tatăl meu, Alfons t DRUMUL SĂ
RII (31 28 13) — 16; 18; 20.
B Milioanele lui Fairfax : GIULEȘTI 
(17 55 46) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 
20.
fl Fericire de țigan: MUNCA (21 50 97)
— 15,30; 17,30; 19.30, COSMOS (27 54 95)'
— 9.30; 11,30; 13,30; 15,30; 17,30; 19,30.
B Tess: SCALA (11 03 72) — 9; 12,30; 
16; 19,30, MIORIȚA (14 27 14) — 9;
12,30; 16; 19,15.
B Ziua cea mal lungă : LUCEAFĂ
RUL (15 87 67) — 9: 12,15; 15,45; 19.
B Salvo d’Acquisto : CAPITOL 
(16 29 17) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20,15.
H Trei oameni periculoși : BUCU
REȘTI (15 61 54) — 9; 11,15; 13,30;
16; 18,15; 20.30, EXCELSIOR (65 49 45)
— 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15, MO
DERN (23 71 01) — 9: 11,15; 13,30;
15.45; 18; 20,15.

■ Gemenii: PACEA (60 30 85) — 15,30; 
17,30; 19,30.
B Jack și vrejul de fasole — 9;
10,45; 12,30; 16,15, Călătoriile lui Gu- 
liver — 14,15; 18; 20 : DOINA (16 35 38). 
H în spațiu : FEROVIAR (50 51 40)
— 9; 11,15; 13,30; 15,45: 18; 20,15, CUL
TURAL (83 50 13) — 9; 11,15; 13,30;
15,45; 18; 20,15.
H Cei șapte fantastici : DACIA 
(50 35 94) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 
20. i
B Blow-up : EFORIE (13 04 83) — 8,45; 
11; 13,15; 15,45; 18,15; 20,30.
B Lanțul amintirilor : LIRA (31 7171)
— 9; 12,30; 16; 19,30, FERENTARI 
(80 49 85) — 10,30; 15; 19.
B Cinci pentru infern : AURORA 
(35 04 66) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 
20.
B Europenii j POPULAR (351517) — 
15; 17,15; 19,30.
B Atenție la pana de vultur ; TO
MIS (21 49 46) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 
18; 20,15, FLAMURA (85 77 12) — 9; 
11; 13,15; 15,30; 17,45; 20.

teatre
■ Teatrul Național (14 7171, sala
mică) : Filumena Marturano — 11;
Cavoul de familie — 15, Caligula — 
20; (sala Atelier) : Ifigenla — 10.30; 
Idolul și Ion Anapoda — ÎS; Aștep- 
tlndu-1 pe Godot — 19,30 ; (sala mică a 
Palatului) : Gimnastică sentimentală
— 16; 19,30.
■ Filarmonica ..George Enescu" 
(16 00 60, Ateneul Român) : Recital 
Aurelian Octav Popa — clarinet, Ni
colae Licareț — pian — 11.
■ Teatrul de operetă (13 98 48) : 
Oklahoma — 1030; Violete de Parma
— 19,30.
■ Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra” 
(sala Schitu Măgureanu, 14 75 46) : 
Mobilă și durere — 10; O scrisoare 
pierdută — 15: Voluptatea onoarei — 
19,30; (sala Grădina Icoanei, 12 44 16): 
Poezia muzicii tinere — 10; 15; In
fidelitate conjugală — 19,30.
■ Teatrul Mic (14 70 8!) : Pluralul 
englezesc — 10,30; Să Îmbrăcăm pe 
cei goi — 19,30.
■ Teatrul Foarte Mic (14 09 35) : Pre
miera — 11; Lecția de engleză — 20.
■ Teatrul „Nottara" (59 31 03, sala 
Magheru) : Micul Infern — 10; Mi
zerie și noblețe — 19,30; (sala Stu

dio) : Omul care face minuni — 
10,30; Noaptea umbrelor — 19.
■ Teatrul Gluleștl (sala Majestic,
14 72 34) : Totul In grădină — 10; Nu 
ne naștem toți la aceeași virată — 15; 
Povestea unei iubiri — 19,30; (la
M.A.I.) : Dragostea prințesei — 10.
■ Teatrul satirlc-muzical „C. Tăna- 
se“ (sala Savoy, 15 56 78) : Belmondo 
al II-lea — 11 ; Vorba Iui Tănase — 
19,30; (sala Victoria, 50 53 65): Frumo
sul din pădurea zăpăcită... — 11; Ido
lul femeilor — 19,30.
■ Teatrul evreiesc de stat (20 39 70) : 
Scurtcircuit la creier — II ; Specta
col de folclor evreiesc — 18,30.
■ Ansamblul „Rapsodia română" 
(13 13 00) : Fata moșului cea harnică 
— 11; De la lume adunate — 19.
■ Teatrul „Ion Vasilescu“ (12 27 45): 
Siciliana — 10; 18,30.
■ Teatrul „Ion Creangă- (50 26 55) : 
Imaginile sint imagini — 10,30; Snoa
ve cu măști — 17.
■ Teatrul „Țăndărică- (15 23 77) : 
Aventurile lui Plum-Plum — 11.
■ Circul București (11 01 20) : Spec
tacolul „Circul Mare din Moscova- — 
10; 16; 19.30.
■ Ansamblul de estradă a! Armatei 
(13 60 64) : Curierul melodiilor prefe
rate — 16.30; 19,30.
■ Studioul de teatru al I.A.T.C. 
(15 72 59) ; Gustul mierii — 18,30.

expoziți i
■ Galeria Orizont : Valeriu Bobore- 
lu, pictură; (atelier 35) : Daniel Crls- 
tofovici, pictură și grafică.
■ Galeria Simeza : Nicolae Corne- 
llu, expoziție de afiș.
■ Galeria Căminul artei (parter) : 
Dinu Rădulescu, sculptură: (etaj) : 
Trofim Brânză, pictură.
■ Galeria Eforie : Nicolae Gheorghe, 
pictură.
■ Galeria Galateea : Leonard Ră
chită, sculptură și desen.
■ Galeria municipiului București : 
Vaslle Chlnschi, pictură.
■ Galeria Cenaclu (la Hanul cu tei): 
Adrian Pal, Tudor Popescu, pictură.
■ Muzeul satului : Expoziția „Cera
mica populară tradițională și creația 
industrială-,
■ Dalles : Expoziția „Țărănimea in 
lupta revoluționară pentru progre
sul social șl edificarea socialismului 
in România-.

Ședința Comisiei permanente C.A.E.R. 
pentru colaborare în domeniul geologiei

în perioada U—14 mai s-au desfă
șurat la București lucrările celei de-a 
43-a ședințe a Comisiei permanente 
C.A.E.R. pentru colaborare in dome
niul geologiei.

La ședință au participat delegații 
din țările membre ale C.A.E.R. 
— Bulgaria, Cehoslovacia, Cuba, 
R. D. Germană, Polonia, România, 
Ungaria, U.R.S.S. — precum și o de
legație din Iugoslavia. în calitate de 
observatori, a luat parte o delegație 
a R.D.P. Yemen.

Lucrările sesiunii au fost conduse 
de tovarășul loan Folea, ministrul 
geologiei.

Comisia a examinat unele conside
rente preliminare legate de cerceta
rea unor zăcăminte de cărbuni cocsi- 
ficabili și de cupru-molibden din Re
publica Populară Mongolă în vederea

• SPORT • SPORT • SPORT • SPORT

„CURSA
Cea de-a 35-a ediție a „Cursei pă

cii" a continuat ieri, după o zi de re
paus, cu etapa a 5-a Opava-Czesto- 
chowa, in cursul căreia caravana cl- 
clistă a intrat pe teritoriul Poloniei. 
Victoria a revenit rutierului italian 
Patricio Gambirasio, cronometrat pe 
distanța de 188 km în 4h 31’ 44”. Cu 
primul pluton, tn același timp cu în
vingătorul au sosit și cicliștii români 
Ionel Gancea (locul 6 in etapă), Mir
cea Romașcanu, Cornel Nicolae și 
Constantin Paraschiv. Pe echipe a

| CALEIDOSCOP
FOTBALISTIC

I CEI 41
F.I.F.A, comunică lista celor 41 

I arbitri pentru „Mundialul" spa
niol : Belaid Lacarne (Algeria), 
Adolph Prakop (R. D. Germani}, 
Walter Eicheweiler (R. F. Germa- 

Inia), Arturo Andres (Argentina), 
Tony Boskovic (Australia), Frank 
Woeher (Austria), Clive B. White 

• (Anglia), Yousif Al Day (Bahrein), 
I Alexis Ponnet (Belgia), Barrancos 
I Alvarez (Bolivia), Arnaldo D. C. 
I Coelho (Brazilia), Bogdan Doșeo

(Bulgaria), G. Castro Makuc (Chi
le), Aristizibal Murcia (Columbia), 
L. Sites Calderon (Costa Rica), 

IH. Lund-Sorensen (Danemarca),
Robert Valentine (Scoția), A. Lama- 
Castillo (Spania), Michel Vautrot 

I (Franța), Benjamin Dwomoh (Gha
na), R. Mendez Molina (Guatemala), 
Charles Corner (Olanda), T. Chan 
Tan Gun (Hong Kong), Karoly Pa- 

I lotai (Ungaria), Malcom Moffat (Ir- 
| landa de Nord), Abraham Klein

(Israel), Paolo Casarin (Italia), 
I Yousef Elgoul (Libia), Rubio Vas

guez (Mexic), H. Ortiz Ramirez 
(Paraguay), E. Labo Revoredo 

I (Peru), Alojzi Jarquz (Polonia), A.
Da Silva Garrido (Portugalia), Ni
colae Rainea (România), Erik Fre- 
driksson (Suedia), Bruno Galler 

I (Elveția), Woitech Christow (Ceho
slovacia), Juan D. Cardellino (Uru
guay), Davide Rocha (S.U,A.), Mi- 

iroslav Stupar (U.R.S.S.), Damir
Matovinovici (Iugoslavia).

UN ARBITRU... UNIC

I Mircea Neșu, din Oradea, este bi
necunoscut amatorilor de fotbal 

Idin țara noastră. Toți știu că fostul 
jucător de bază de la „U“ și de 
la F. C. Bihor a devenit de citva 
timp arbitru. Și nu orice arbitru, 

l_ ___ _____ _____  ___  ___  _

în cîteva rînduri
• Federația spaniolă de ciclism a 

confirmat descalificarea si depose
darea lui Angel Arroyo de titlul de 
câștigător al recentului Tur al Spa
niei. Acuzat de folosirea dopingului 
(la două teste consecutive analiza a 
fost pozitivă). Arroyo a fost totoda
tă suspendat timp de o lună, amen
dat cu o sumă de 1 000 de franci 
elvețieni si retrogradat cu zece mi
nute în clasamentul general. Cîști- 
gător al Turului ciclist al Spaniei 
a fost declarat Marino Lejarreta 
(Spania), clasat initial pe locul doi. 
Este pentru prima oară tn istoria 
ciclismului cînd este declasat învin
gătorul unui tur ciclist internațio
nal.
• în cadrul turneului internatio

nal masculin de volei de la Zagreb, 
selecționata R. P. Chineze a Întrecut 
cu scorul de 3—0 (15—12, 16—14, 

IN ATENTA CITITORILOR
Numeroși cititori oi ziarului s-au adresat redacției solicitind lămuriri 

în legătură cu condițiile de difuzare a „Scinteii" prin abonamente la 
locul de muncă sau la domiciliu.

Precizăm că in aceste zile oficiile și agențiile P.T.T.R., factorii poștali, 
cit și difuzării de presă din întreprinderi și instituții contractează abo
namente pe orice perioada solicitată.

Costul unui abonament la locul de muncă este de 15 lei lunar, 45 
lei trimestrial, 90 lei semestrial și 180 lei anual.

Costul unui abonament la domiciliu (in care este Inclusă taxa poș
tală de remitere la domiciliu) este de 21,50 lei lunar, 64,50 lei tri
mestrial, 129 lei semestrial și 258 lei anual.

Subliniem că nu se percep taxe de distribuire a ziarului, pe bază 
de abonament, cu servire la sediile întreprinderilor și instituțiilor. Dacă 
abonatul dorește, abonamentul cu servire la domiciliu poate fi trecut — 
la reinno>rea acestuia — cu servire la sediul intreprinderii sau instituției 
unde îșl desfășoară activitatea.

Rugăm cititorii sa sesizeze redacției eventualele deficiențe pe care 
le constată in legătură cu efectuarea abonamentelor și difuzarea zia
rului la locul de muncă sau la domiciliu.

valorificării acestor zăcăminte cu 
eforturile comune ale țărilor intere
sate membre ale C.A.E.R., probleme 
privind elaborarea de prognoze pe o 
perioadă îndelungată in domeniul 
asigurării necesarului cu rezerve ex
plorate de substanțe minerale utile 
și creării de mijloace tehnice perfec
ționate pentru activitatea geologică.

De asemenea, au fost analizate re
zultatele colaborării tehnico-știintifi- 
ce pe perioada anterioară în legătură 
cu care au fost adoptate propuneri 
pentru creșterea eficienței acesteia 
și au fost examinate alte probleme 
de colaborare care prezintă interes 
reciproc.

Ședința comisiei s-a desfășurat 
intr-o atmosferă de lucru și Înțele
gere reciprocă.

păch“
ciștigat R.D. Germană — 13b 35’45”, 
urmată de Italia și România. în clasa
mentul general pe primul loc a tre
cut Șahit Zagretdlnov (U.R.S.S.). 
Constantin Paraschiv se menține pe 
locul 12. Ia 38”. iar Mircea Romașca
nu pe locul 15, la 2’ 15”. Pe echipe, in 
frunte se află selecționata R.D. Ger
mane. Echipa României este a 6-a, 
din 16 formații participante.

Astăzi se dispută etapa a 6-a ; 
Czestochowa — Piotrkow Tribunalski 
(155 km).

ci unul dintre cei mai competenți. i 
obiectivi și bine apreciați la ora 
actuală. De aceea, el a ajuns să I 
conducă în „top“-uri, deși a pro
movat abia in primăvara aceasta I 
in lotul „A".

Dar arbitri buni mai avem. F. 
drept că numărul lor s-a mai mic- I 
țorat, dar mai sint ; dacă ar fi să | 
amintim numai pe Nicolae Rainea, 
care va oficia pentru a treia oară i 
consecutiv la un turneu final al 
campionatului mondial. Puțină lume ' 
știe insă că — din două puncte 
de vedere — Mircea Neșu este... I 
unic printre arbitrii noștri : e sin- | 
gurul medic, și e singurul decorat 
pentru merite fotbalistice (in 1962 1 
a fost distins cu „Ordinul Muncii", 
bineînțeles, laolaltă cu toți com
ponența reprezentativei de juniori . 
a României care a cucerit „Turneul 
U.E.F.A.").

SCOȚIENII Șl FUMATUL !
Membrii lotului de fotbal al Sco- • 

ției au anunțat că — in vederea 
participării lor la turneul final al 
Campionatului mondial — au re- I 
nunțat cu toții la fumat.

La aflarea veștii — transmisă JÎ I 
oficial — dr. Halfdan Mahler, di
rector general al O.M.S., a felicitat 1 
public pe fotbaliștii scoțieni pentru , 
această excelentă hotărire, expri- I 
mindu-ți speranța că, poate, la „El I 
Mundial" Scoția nu va rămâne sin
gura echipă nefumătoare

BUCURIE Șl NECAZ
Billy Bingham, antrenorul echipei I 

naționale a Irlandet de Nord, a fost | 
ales „sportivul nr. 1 al anului 1981“ 
in țara șa. Titlul a fost cit se poa- | 
te de meritat, chiar daci (împotri
va uzanțelor) era vorba de un an- 1 
trenor, nu de un sportiv in activi- . 
tate. Dar bucuria n-a ținut mult 
fiindcă, peste puțin timp, echipa sa I 
avea să fie invinsă cu 0—4 pe 
Wembley. D-ale fotbalului!

Gheorghe MITROI '

15—9) echipa U.R.S.S. într-un ait 
joc. reprezentativa Iugoslaviei a în
vins cu 3—1 formația Ungariei.
• La Lyon, în prezența a peste 

30 000 de spectatori, s-a disputat me
ciul internațional amical de fotbal 
dintre selecționatele Franței și Bul
gariei, Partida s-a încheiat la ega
litate : 0—0.
• In sferturile de finală ale tur

neului internațional de tenis de la 
Hamburg, americanul Jimmy Con
nors. cotat ca principal favorit, s-a 
accidentat in primul set al partidei 
cu Andres Gomez (Ecuador), fiind 
nevoit să abandoneze.

în celelalte partide s-au înregis
trat următoarele rezultate : Gene 
Mayer (S.U.A.) — Smid (Cehoslova
cia) 4—6, 6—3, 6—3 ; Higueras (Spa
nia) — Willander (Suedia) 6—2, 6—2 ; 
McNamara (Australia) — Mottram 
(Anglia) 4—6, 6—4. 7—5. 

în zilele de 14 și 15 mai, la Facul
tatea de învătămint pedagogic a In
stitutului de învătămint superior din 
Pitești a avut loc o sesiune de comu
nicări cu tema „Realizări și progrese 
in integrarea învățămîntului româ
nesc cu cercetarea științifică si pro
ducția", organizată cu prilejul împli
nirii a 20 de ani de la înființarea 
acestei instituții. Cele 350 de comu
nicări și referate, prezentate atît în 
plen, cit și în cadrul secțiunilor, de 
cadre didactice și studenti de la uni
versitățile și institutele de învătămint 
superior din întreaga tară, au relevat 
experiența pozitivă acumulată pînă 
acum în activitatea de îmbinare ar
monioasă a cunoștințelor teoretice, 
dobîndite în timpul procesului in- 
structiv-educativ, cu cercetarea și 
producția. Au fost relevate aspecte 
ale modului în care se înfăptuiesc 
sarcinile trasate învățămîntului de 
secretarul general al partidului, to
varășul Nicolae Ceaușescu. privind 
pregătirea temeinică și multilaterală 
a viitorilor specialiști, precum și o 
serie de rezultate concrete ale co
laborării dintre profesori, cercetători, 
cadre tehnice și studenti, înregistrate 
în diferite domenii ale cercetării fun
damentale și aplicative.

★
La Brașov s-au încheiat slmbătă lu

crările celui de-al IX-lea Congres 
național de stomatologie, la care au 
participat cadre didactice universi
tare, cercetători științifici, medici 
stomatologi din întreaga țară, pre
cum si specialiști de peste hotare.

vremea
Timpul probabil pentru Intervalul 

16 mal, ora 21 — 19 mai, ora îl. In țară : 
Vremea va fi în general frumoasă și 
se va încălzi treptat. Cerul va fi varia
bil. Vor cădea averse izolate de ploaie. 
Vlnt tn general slab. Temperaturile

Drum mai scurt pentru cărbunele de la Alunu-Berbești
Se află în plină desfășurare lu

crările de construcții la obiectivele 
de investiții din planul Ministeru
lui Transporturilor și Telecomu
nicațiilor : „Linia de cale ferată 
Băbeni-Berbești" (37 km) și „Dru
mul minier de exploatare Ber- 
bești-Popești" (23 km), determina
te de necesitatea traficului de 
cărbune din bazinul Alunu-Ber
bești,

Cărbunele de aici se transportă 
în prezent cu mijloace auto pe o 
distantă de aproximativ 85 km, 
fapt ce implică un consum mare 
de combustibil și blocarea. în a- 
cest sector, a unui număr însemnat 
de autovehicule.

în viitor, potrivit prevederilor 
Programului energetic, centrala 
termoelectrică Govora va utiliza 
cărbune de Alunu-Berbești.

Animați de dorința de a con
tribui la efortul general de dez

FRANȚA-„PRORLEMES ECONOMIQUES":

„OGOARELE ACVATICE"
— o inepuizabilă sursă 

de hrană pentru omenire
De peste 40 de secole se practică 

acvacultura, în special în Extremul 
Orient, pentru anumite specii de 
pești, cum ar fi crapul. Ea a consti
tuit la început o prelungire a pescui
tului, ca și domesticirea vitelor, care 
a urmat vînătorii. Dar, cu toate că 
acvacultura s-a dezvoltat destul de 
bine în această parte a lumii, ea nu 
reprezintă decît 10 la sută din pro
ducția mondială de pește, care se 
ridică în total la 80 de milioane de 
tone. China este, în prezent, cea mai 
mare producătoare de pește de cres
cătorie. cu peste 2 milioane de tone.

Din fiecare 70 de grame de carne 
animală consumată în Europa occi
dentală, peștele nu reprezintă decît 
6 grame. Acest lucru pare aberant, 
mai ales dacă se iau în considerare, 
mai îndeaproape, caracteristicile bio
logice ale peștelui. într-adevăr, peș
tele are un coeficient energetic mult 
mai mare (de 4 ori) în comparație 
cu carnea de vită, un coeficient ri
dicat de reproducție și se pretează 
bine la o producție intensivă. Toate 
acestea constituie motive favorabile 
pentru a stimula acvacultura.

în prezent, în Europa, creșterea 
intensivă a peștelui în scopuri co
merciale este limitată la unele spe
cii. cum sint somnul, păstrăvul, stri
diile și scoicile.

Deocamdată, producția unei tone 
de peste de crescătorie costă cel pu
țin 2 000—3 000 dolari, ceea ce limi
tează această metodă la peștii „de 
lux", al căror preț de vînzare permi
te oricum suportarea acestor chel
tuieli.

Cele două avantaje ale acestei 
metode de creștere a peștelui sint : 
pe de o parte, se elimină riscul unui 
pescuit slab, iar pe de altă parte, 
cheltuielile aferente pescuitului — 
în principal costul navei, întreține
rea și combustibilul necesar — 
sint înlocuite prin cheltuielile afe
rente creșterii, care se limitează 
practic la hrană. Metodele de crește
re sint variate : creșterea extensivă, 
ca la fermele de somoni din sudul 
Oceanului Atlantic, din Oceanul Pa
cific sau Oceanul Indian, sau crește
rea intensivă, cum este producția 
industrială de păstrăvi într-un șir 
de țări europene. Toate aceste me

Reuniunea a abordat o serie de pro
bleme relevante pentru progresele în
registrate în ultimii ani in stabilirea 
diagnosticului clinic și morfologic al 
infecțiilor dentare. în aplicarea unor 
metode terapeutice moderne. Aii fost 
prezentate, de asemenea, valoroase 
lucrări privind cercetări electrono- 
microscopice în unele edeme, efec
tele biologice ale unui preparat ori
ginal pe bază de hidroxid de calciu 
asupra pulpei dentare, modificări cli
nice și radiologice ale țesuturilor den- 
toparodontale etc.

în programul congresului au figu
rat, în același timp, vizionarea de 
filme documentare, vizite la labora
toare stomatologice din cadrul insti
tuțiilor medicale brașovene.

★
La Institutul politehnic din Bucu

rești au început, sîmbătă, lucrările 
unei sesiuni de comunicări științifice 
ale studenților și cadrelor didactice. 
Desfășurată în cadrul a 82 de secții 
de specialitate, manifestarea prileju
iește — timp de două zile — prezen
tarea unor lucrări elaborate de 3 500 
studenți-cercetătorl, sub îndrumarea 
corpului profesoral, a unor specia
liști din institute de cercetare și pro
iectare. din mari uzine și întreprin
deri. Comunicările și rapoartele în
scrise în programul sesiunii tratează 
teme actuale privind reducerea con
sumurilor de materii prime si mate
riale, de energie și combustibili, asi
milarea de noi produse, utilizarea 
roboților industriali, introducerea de 
noi tehnologii. (Agerpres)

minime vor fi cuprinse Intre 5 șl H 
grade. Izolat mai coborîte în depre
siuni, Iar cele maxime între 18 și 23 
de grade, local mai ridicate. Ceată 
slabă dimineața și seara, tn București: 
Vreme în general frumoasă și în încăl
zire ușoară. Cerul va fi variabil. Vlnt 
slab. Temperaturile minime vor fi cu
prinse între 8 șl 11 grade, iar cele 
maxime între 25 șl 27 de grade. Ceață 
slabă dimineața. (Margareta Struțu, 
meteorolog de serviciu).

voltare a bazei energetice a ță
rii, de înlesnire a transformării 
cărbunelui in energie și lumină cu 
cit mai puține cheltuieli și cit mai 
grabnic, constructorii căli ferate 
și ai drumului de exploatare, res
pectiv Întreprinderea de construc
ții căi ferate Brașov și întreprin
derea de drumuri și poduri Bucu
rești, și-au mobilizat toate forțele, 
angajîndu-se să dea în exploatare, 
la sfîrșitul trimestrului acesta, cu 
o jumătate de an înainte de ter
men, tronsonul de cale ferată Bă- 
beni—Popești (18 km) și drumul de 
exploatare Popești—Berbești (23 
km). Se reduce astfel cu 44 km dis
tanta totală de transport, fapt ce va 
permite nu numai realizarea unor 
importante economii de combusti
bil. dar și o accelerare a ritmului 
de transport al cărbunelui către be
neficiar. (Anica Florescu).

cS’

tode au un element comun : într-o 
anumită măsură, reproducerea și ali
mentația naturală sînt înlocuite prin 
sisteme de reproducere controlată și 
de hrănire artificială.

Dar, înainte de a putea extinde a- 
ceste metode de creștere la speciile 
obișnuite pe peștî, va trebui să se 
aștepte realizarea de noi progrese 
în domeniul tehnologiei și al gene
ticii. Cheltuielile de producție tre
buie să scadă în așa măsură Incit, 
de pildă, o tonă de morun sau de 
scrumbii de crescătorie să nu coste 
mai mult decît o tonă pescuită cu 
ajutorul traulerelor.

întrucît hrana constituie factorul 
cheie al întregului sistem, cercetări
le s-au îndreptat în ultima vreme in 
direcția reducerii irosirii de hrană. 
S-au dezvoltat sisteme ingenioase, 
ca de pildă, introducerea hranei 
în microcapsule : învelișul acestor 
capsule se dizolvă in stomacul peș
telui.

Apare limpede că prin extinderea 
acvaculturii ar spori în mod însemnat 
resursele de proteine și de calorii de 
care duc atîta lipsă țările in curs de 
dezvoltare.

în perspectivă se poate prevedea 
că peștele de crescătorie va înlocui 
parțial nu numai peștele pescuit, ci 
și alte alimente, cum sînt carnea de 
pasăre sau carnea de vițel, cu con
diția ca prețul să devină intr-adevăr 
avantajos, iar pe de altă parte, să se 
elaboreze metode mai perfecționa
te de decupare in fileuri și ambala
re, de natură a permite gospodine
lor să gătească după plac un pește 
fără oase șl fără miros neplăcut.

Alte avantaje evidente ale peștelui 
de crescătorie : mai multă uniformi
tate în ceea ce privește dimensiunile 
și calitatea (gust, consistentă, pros
pețime, aspect), datorită controlului 
în ce privește hrana și reproducerea; 
un risc redus de contaminare prin po
luare, zonele de creștere puțind fi în
deaproape supravegheate ; preturi 
mai constante, datorită regularității 
producției, aprovizionarea nemaifiind 
dependentă de pescuitul sezonier.

într-un cuvint, perspectivele acva
culturii sînt din cele mai promiță
toare.

• ȘTITI CE ESTE 
„RINOTERMA" ? Este 
vorba de un aparat pe bază de 
aerosoli conceput de profesorul 
Andre Lwoff (Franța), laureat 
ai Premiului Nobel pentru me
dicină. Aparatul este destinat 
tratamentului rapid al guturaiu
lui. în acest scop se pulverizea
ză in nări vapori de apă distilată 
la o temperatură constantă de 
43 de grade. Virușii guturaiului 
(există după cum se știe circa 
100 de tipuri) sint distruși in
tr-un timp record : sint suficien
te trei ședințe de inhalatie de 
cite o jumătate de oră in cursul 
unei singure zile. Tratamentul 
se bazează pe un principiu pe 
care celebrul biolog l-a descope
rit de mai multă vreme : anu

mite tipuri de viruși mor la tem
peratura de 40—41 grade. Pen
tru oprirea guturaiului este, așa
dar. de ajuns să se mărească 
temperatura foselor nazale. De 
unde ideea simplă, dar eficace a 
unui aparat cu aerosoli de natu
ră să ofere un remediu radical 
zecilor și sutelor de milioane de 
cazuri de guturai, una dintre bo
lile cele mai răspindite pe glob.

• DIRIJABILUL „U- 
RAL". In Uniunea Sovietică a 
fost experimentat un model de 
dirijabil susceptibil să fie utili
zat in economia zonelor răsări
tene ale tării. Avînd forma unei 
aripi rectangulare, dotat cu două 
motoare cu elice, el se poate de
plasa atît orizontal, cit și verti
cal cu o încărcătură de o tonă 

și jumătate. Constructorii lui au 
pus la punct proiectul unui pro
totip cu o capacitate de încăr
care de 15 tone. Astfel de apara
te pot fi utilizate, afirmă ei, la 
construirea de linii electrice de 
inaltă tensiune, Ia instalarea 
unor conducte de gaze în zone 
Inaccesibile altor mijloace de 
transport, precum și în alte do
menii.

• „HARTA" ELEC
TRONICĂ. în laboratorul 
de biomecanică al Universi
tății din Pennsylvania (S.U.A.) 
a fost creat un aparat care 
măsoară presiunea pe care 
o exercită greutatea corpului 
asupra diferitelor puncte ale tăl
pii cînd omul stă în picioare,

merge sau fuge. Aparatul poate 
fi pus în contact cu un calcula
tor care desenează pe ecranul 
de vizualizare diagrama presiu
nii. Aparatul este utilizat 
la diagnosticarea bolilor pi
cioarelor ; el este util și pro
ducătorilor de încălțăminte pen
tru proiectarea de noi modele.

• MĂTĂSURI DE A- 
CUM 2 300 DE ANI »u 
fost descoperite In mormintul 
unei femei nobile situat în nord- 
vestul districtului Jiangling, pro

vincia Hubei din R. P. Chi
neză. Faptul că mormintul 
a fost săpat într-un strat im
permeabil de argilă albă explică 
de ce țesăturile de mătase s-au 
păstrat foarte bine. Printre cele 
50 de piese se numără mătăsuri 
fine decorate cu motive repre- 
zentînd dragoni, păsări, tigri.

• GINDIREA IN... 
CULORI. Un nou aparat des
tinat interpretării electroencefa
logramelor a fost pus la punct 
de americanul Frank Duffy din 
Boston. Aparatul permite să se 

observe funcționarea cortexului 
cerebral, proiectîndu-i imaginea 
pe un ecran în culori. în acest 
fel se pot depista cazurile de 
epilepsie, dilexie, de cancer sau 
„comportamentul asocial”. Duffy 
a reușit să realizeze invenția 
grație triplei sale specializări : 
de inginer, matematician și me
dic neurolog.

• TEZAURUL SOȚI
LOR. Arheologii au descope
rit recent Ia Sevastopol, pe țăr
mul Mării Negre, un mormînt 
scitic excepțional de bogat în bi
juterii de aur și argint, datind 
din secolele II—VI e.n. Printre 
piesele de mare valoare se nu
mără două inele din aur masiv 
ornamentate cu rubine, cercei in

crustați cu sardonix pe care este 
reprezentată Medusa, un lănți
șor ale cărui verigi au o formă 
romboidală, paftale și fibule de 
argint etc. Este pentru prima 
oară cînd se descoperă o varieta
te atit de mare de bijuterii. Ele 
vor îmbogăți colecția tezaurului 
istoric de Ia Kiev, care numără 
peste 10 000 de piese găsite în 
monumente funerare.

• CLIMATUL TERREI. 
într-o declarație făcută la Nai
robi unde ia parte la lucrările se
siunii Programului O.N.U. pentru 
mediul înconjurător, Carroll 
Wilson, profesor la Institutul de 
Tehnologie din Massachusetts, 
s-a pronunțat pentru o acțiune 
concertată la nivel mondial spre 
a preveni producerea unor mu

tații nefavorabile In climatul 
Terrei. Savantul american, care 
a primit la această reuniune un 
premiu special din partea 
U.N.E.P. pentru lucrările sale in 
domeniul ecologiei, a arătat că, 
din cauza poluării crescînde a 
atmosferei terestre, în ultimii 
ani se manifestă tot mai mult 
așa-numitul „efect de seră”, care 
are ca rezultat o creștere anor
mală a temperaturii medii a 
globului, cu influențe negative 
asupra mediului. El a opinat că 
una din metodele cele mai 
eficace este extinderea suprafe
țelor cultivate sau împădurite, 
deoarece vegetația este unul din 
factorii importanți de menținere 
a echilibrului ecologic și a tem
peraturii atmosferice in limitele 
normale.



colaborării româno-canadiene
în activitatea intensă desfășurată 

de România socialistă în scopul pro
movării cauzei păcii, înțelegerii și 
colaborării internaționale — activi
tate marcată de extinderea continuă 
a dialogului la nivel înalt cu țări de 
pe toate meridianele — se înscrie și 
vizita oficială întreprinsă în Româ
nia, la invitația președintelui Nicolae 
Ceaușescu și a tovarășei Elena 
Ceaușescu, de guvernatorul general 
al Canadei, Edward Schreyer, îm
preună cu doamna Schreyer — pri
ma vizită la nivel de șefi de stat în
tre țările noastre.

România și Canada sînt țări de
părtate geografic una de alta, fiind 
situate pe continente diferite ; ele 
au orinduiri sociale deosebite și 
aparțin unor alianțe militare diferi
te ; toate acestea n-au constituit 
însă un impediment pentru ca ra
porturile dintre ele — stabilite pe 
plan diplomatic cu numai 15 ani în 
urmă — să cunoască o dezvoltare 
favorabilă, materializîndu-se în ac
țiuni de cooperare și conlucrare în 
diferite domenii. Este revelator în 
această privință, așa cum s-a evi
dențiat în cursul vizitei, că, în ulti
mul deceniu, volumul schimburilor 
comerciale dintre cele două țări a 
crescut de peste două ori ; au fost 
încheiate numeroase acorduri, inclu
siv acordul comercial reinnoibil 
anual, care prevede și acordarea re
ciprocă a clauzei națiunii celei mai 
favorizate. O semnificație deosebită 
au înțelegerile prin care s-au pus 
bazele unei largi cooperări, de lungă 
durată, intr-un domeniu de vîrf al 
tehnologiei moderne, cum este acela 
al construirii de centrale nuclearo- 
electrice în România. Totodată, cele 
două țări conlucrează activ la O.N.U. 
ți în alte foruri internaționale.

Contactele la nivel înalt sînt me
nite să dea un nou și puternic im
puls raporturilor de colaborare româ- 
no-canadienlf. Asa cum a subliniat 
tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU 
adresîndu-se înaltului oaspete : „Vi
zita pe care o faceți în România este 
o expresie a cursului pozitiv pe care 
ii cunosc ranort-’rile româno-cana
diene, a dorinței țărilor și popoare
lor noastre de a extinde conlucrarea 
dintre ele, în sniriti’I stimei si res
pectului reciproc. Aceasta corespun
de ne deo'in intereselor ambelor 
noastre țări și, totodată, se înscrie ca 
o contribuție pozitivă la cauza păcii, 
înțelegerii șl destinderii internațio
nale".

In același spirit, guvernatorul ge
neral al Canadei, EDWARD SCHRE
YER, apreciind că „relațiile intre 
Canada și România, care se extind 
continuu, intră acum într-o nouă 
fază", a declarat : „Este dorința mea 
ca vizita noastră, împreună cu vizita

pe care dumneavoastră o veți efec
tua in curind in țara noastră, să 
contribuie la întărirea in continuare 
a relațiilor dintre noi".

Primiți și înconjurați cu tradițio
nala ospitalitate românească, guver
natorul general al Canadei și soția 
au vizitat, în cursul șederii în Româ
nia, șantierul Centralei nuclearo- 
electrice de la Cernavodă, sistemul 
hidroenergetic și de navigație Por
țile de Fier, întreprinderea de ma
șini grele — București, alte obiective 
economice, precum și valoroase mo
numente istorice și de cultură — 
ceea ce le-a oferit posibilitatea să 
cunoască nemijlocit din realizările 
poporului român în construcția so
cialistă, preocupările actuale pentru 
dezvoltarea și modernizarea forțelor 
de producție și introducerea celor 
mai noi cuceriri ale științei și teh
nicii în toate ramurile economiei 
naționale.

Potențialul economic în creștere al 
țării noastre, ca și acela al Canadei 
— țară cu mari resurse naturale și 
cu un înalt grad de dezvoltare în- 
tr-un șir de domenii industriale și 
agricole — oferă premise pentru in
tensificarea și diversificarea coope
rării economice dintre cele două țări.

Sub aceste auspicii, convorbirile 
dintre președintele Nicolae Ceaușescu 
și guvernatorul general Edward 
Schreyer au relevat dorința comună 
de a se acționa pentru valorificarea 
eficientă a posibilităților existente. 
In cursul vizitei s-au identificat noi 
căi și mijloace pentru dezvoltarea și 
mai puternică a relațiilor prietenești 
româno-canadiene, întemeiate pe 
principii de egalitate și avantaj re
ciproc. De ambele părți s-a afirmat 
convingerea că se vor amplifica con
tactele politice, se vor intensifica și 
diversifica schimburile comerciale, 
se va extinde cooperarea pe tărîm 
economic, tehnico-științific și cultu
ral și în alte domenii», se va acționa 
pentru înfăptuirea în bune condiții 
a obiectivelor de cooperare prevă
zute. O cerință esențială pentru ca 
perspectivele ample conturate să se 
materializeze rezidă în găsirea de 
noi căi și mijloace in vederea extin
derii șl diversificării exporturilor ro
mânești în Canada, precum și în dez
voltarea a noi acțiuni de cooperare, 
inclusiv sub formă de societăți mixte 
în cele două țări și pe terțe piețe. 
In mod cert, adîncirea cooperării 
dintre cele două țâri răspunde inte
reselor și cerințelor economiilor lor 
naționale, programelor lor de dezvol
tare, spiritului coexistenței pașnice 
și colaborării internaționale.

Dialogul la nivel înalt româno-ca- 
nadian, abordînd principalele pro
bleme ale situației internaționale ac

tuale, atît de complexă șl de contra
dictorie, a pus in evidență concluzia 
că in prezent este mai necesar ca 
oricind ca popoarele să-și unească 
eforturile, să conlucreze tot mai 
strâns pentru oprirea cursului pe
riculos al evenimentelor spre con
fruntare și război, pentru reluarea și 
dezvoltarea politicii de destindere, 
colaborare și respect al independen
ței naționale. Acum, cînd experiența 
vieții dovedește atît de evident că 
este mult mai ușor să înceapă un 
conflict decît ca acesta să fie solu
ționat, România și Canada se pro
nunță pentru renunțarea la forță și 
amenințarea cu forța, pentru reține
re și moderație, pentru eforturi ne
slăbite în vederea lichidării oricăror 
diferende și stări de tensiune, folo- 
sindu-se singura cale rațională — 
aceea a tratativelor. Ca state partici
pante la Conferința pentru securita
te și cooperare în Europa, România 
și Canada se pronunță pentru înfăp
tuirea prevederilor Actului final de 
la Helsinki, ca un tot unitar, pentru 
ca, la reluare, reuniunea de la Ma
drid să se soldeze cu rezultate pozi
tive pentru pacea continentului nos
tru. Considerând că resursele state
lor nu trebuie cheltuite pentru pre
gătirea războaielor, ci pentru dez
voltarea lor prosperă. România și Ca
nada se pronunță pentru înfăptuirea 
dezarmării, in primul rind a dezar
mării nucleare, și sînt hotărîte să-și 
aducă contribuția la desfășurarea cu 
succes a celei de-a doua sesiuni spe
ciale a O.N.U. consacrate dezarmă
rii, astfel incit ea să se încheie cu 
rezultate concrete, corespunzătoare 
așteptărilor popoarelor.

Fără îndoială, dialogul rodnic ro- 
mâno-canadian la nivel înalt va fi 
continuat și dezvoltat prin vizita pe 
care președintele Nicolae Ceaușescu. 
împreună cu tovarășa Elena 
Ceaușescu, urmează să o facă in 
Canada, ceea ce va conferi, cu certi
tudine, dimensiuni noi, sporite, rela
țiilor prietenești și de colaborare ro
mâno-canadiene.

Saluți nd cu satisfacție bunele re
zultate ale vizitei oficiale a guverna
torului general al Canadei, opinia 
publică din țara noastră, întregul 
nostru popor le apreciază ca o nouă 
ilustrare a consecvenței cu care 
România socialistă, președintele ei 
militează neobosit pentru amplifica
rea relațiilor cu toate statele lumii, 
in spiritul coexistenței pașnice, po
trivit aspirațiilor majore ale po
porului nostru, de dezvoltare liberă 
pe calea progresului și bunăstării, in
tereselor cauzei înțelegerii și colabo
rării între popoare, păcii în Întreaga 
lume.

Ion FiNTINARU

SCHIMB DE MESAJE INTRE PREȘEDINȚII 
ROMÂNIEI SI GUINEEI

CONAKRY 15 (Agerpres). — La 
Conakry a avut loc un schimb de 
mesaje între secretarul general al 
Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, tovarășul Nicolae Ceaușescu, și 
secretarul general al Partidului De
mocrat din Guineea, președintele 
Republicii Populare Revoluționare 
Guineea, Ahmed Sekou Toure.

Din partea ‘tovarășului Nicolae 
Ceaușescu au fost transmise tovară
șului Ahmed Sekou Toură calde fe
licitări și un salut tovărășesc cu oca
zia realegerii în funcția de președinte 
al Republicii Populare Revoluționare' 
Guineea, împreună cu cele mai bune 
urări de sănătate, fericire personală 
și succes în îndeplinirea înaltei mi
siuni încredințate, de pace, progres 
și prosperitate pentru poporul gui- 
neez prieten.

Mulțumind, șeful statului guineez 
a rugat să se transmită tovarășului 
Nicolae Ceaușescu sentimentele sale 
de stimă, împreună cu cele mai bune 
urări de sănătate și fericire perso
nală, iar poporului român prieten 
succese tot mai mari pe calea edifi-

Ceremonia de învestire a
CONAKRY 15 (Agerpres). — La 

Palatul Poporului din Conakry a a- 
vut loc sîmbătă ceremonia de înves
titură a președintelui Republicii 
Populare Revoluționare Guineea, Ah
med Sekou Toură, reales în funcția 
de șef al statului pe un nou termen 
de șapte ani, în cadrul scrutinului 
prezidențial de la 9 mai.

cării societății socialiste multilateral 
dezvoltate.

Schimbul de mesaje a fost prilejuit 
de primirea de către președintele 
Republicii Populare Revoluționare 
Guineea a tovarășului Richard Win
ter, membru supleant al Comitetului 
Politic Executiv al C.C. al P.C.R. 
ministru secretar de stat, care l-a re
prezentat pe tovarășul Nicolae 
Ceaușescu la sesiunea solemnă a 
Adunării Constituționale Supreme a 
R. P. R. Guineea pentru instalarea 
tovarășului Ahmed Sekou Toure în 
funcția de președinte al republicii.

în cursul întrevederii s-a eviden
țiat evoluția pozitivă a relațiilor de 
prietenie și colaborare dintre popoa
rele român și guineez, rezultat al 
înțelegerilor și documentelor semna
te de președinții celor două țări. A 
fost exprimată dorința comună de 
aprofundare și lărgire a cooperării 
economice, a schimburilor comer
ciale bilaterale în interesul ambelor 
țări și popoare. S-a evidențiat, în 
același timp, hotărîrea celor două 
țări de a adinei conlucrarea dintre 
ele pe plan internațional.

șefului statului guineez
Luînd cuvîntul, Ahmed Sekou 

Toure a reafirmat voința Partidului 
Democrat din Guineea și a guvernu
lui de a continua transformările eco- 
nomico-sociale începute. El a subli
niat că Guineea urmărește neabătut 
colaborarea pe bază de egalitate și 
avantaj reciproc cu toate țările, tri
umful ideilor păcii și progresului.

SEHIL STATULUI TURC l-A PRIMIT PE MINISTRUL ROMAN 
Al AFACERILOR EXTERNE

ANKARA 15 (Agerpres). — Șeful 
de stat al Republicii Turcia, gene
ralul Kenan Evren, l-a primit sîm
bătă la Ankara pe Ștefan Andrei, 
ministrul afacerilor externe al Româ
niei.

Cu acest prilej, ministrul de 
externe român a transmis, din 
partea președintelui Republicii So
cialiste România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, un salut și cele mai bune 
urări șefului statului turc.

Mulțumind cu căldură, șeful de stat 
turc a adresat președintelui Româ
niei socialiste un cordial mesaj de 
prietenie și cele mai sincere urări 
de fericire și succes și a evocat cu 
multă plăcere impresiile din recenta 
vizită în România, convorbirile și în
țelegerile convenite cu acest prilej 
în cadrul întîlnirilor la nivel înalt. 
Șeful de stat turc a reînnoit invita

ția ca președintele Republicii Socia
liste România să facă o vizită ofi
cială de prietenie în Republica 
Turcia.

In cursul întrevederii au fost dis
cutate probleme legate de realiza
rea înțelegerilor convenite cu pri
lejul vizitei la nivel înalt în legă
tură cu dezvoltarea generală a re
lațiilor româno-turce și îndeosebi în 
domeniul economic.

Totodată, ministrul de externe a 
prezentat pozițiile și considerentele 
președintelui României, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, cu privire la li
nele probleme actuale ale vieții in
ternaționale.

întrevederea, la care a participat 
Vasile Patilineț, ambasadorul Româ
niei in Republica Turcia, s-a desfă
șurat într-o atmosferă de cordialitate.

BELGRAD

Tovarășul Petar Stambolici - ales președinte 
al Prezidiului R. S. F. Iugoslavia 

Vicepreședinte a fost ales tovarășul Vladimir Bakarici
BELGRAD 15 (Agerpres). — Pre

zidiul Republicii Socialiste Federati
ve Iugoslavia l-a ales pe Petar Stam
bolici în funcția de președinte al său 
— transmite agenția Taniug. El ii 
succede lui Serghei Kraigher, al că
rui mandat a expirat la 15 mai. Ca 
vicepreședinte a fost ales Vladimir 
Bakarici.

Alegerea președintelui și vicepre
ședintelui Prezidiului R.S.F. Iugo

slavia — menționează agenția — se 
face anual, prin rotație, pe baza 
Constituției R.S.F.I. și a succesiunii 
stabilite prin Regulamentul cu pri
vire la funcționarea Prezidiului 
R.S.F.I., din rindul membrilor Pre
zidiului R.S.F.I. Aceștia reprezin
tă cele șase republici și două pro
vincii autonome ce alcătuiesc R.S.F. 
Iugoslavia.

„ -- - 
împotriva cursei înarmărilor, 

pentru pace și dezarmare
S.U.A.: 250 de orașe se pronunță pentru „înghețarea" 

arsenalelor nucleare
NEW YORK 15 (Agerpres). — Consiliul orașului New York s-a pro

nunțat pentru măsuri ferme și imediate privind încetarea cursei înarmărilor 
nucleare și a propus ca 12 iunie să fie declarată „Zi a păcii". In calitate 
de legislatori ne revine sarcina de a contribui la prevenirea unui război 
termonuclear, a declarat M. Frankel, membru al consiliului orașului. Mi
liardele de dolari alocate pentru pregătirile de război — a subliniat el - 
trebuie să fie destinate soluționării unor asemenea probleme social-eco- 
nomice stringente cum sint criza de locuințe, reorganizarea sistemului de 
asistență medicală, a transporturilor și economiei comunale.

Rezoluții cu privire la sistarea producției și desfășurării armelor nu
cleare au adoptat, de asemenea, consiliile din alte 13 orașe din statul 
american New Jersey.

Propunerile cu privire la înghețarea arsenalelor nucleare au fost adop
tate in Statele Unite de peste 250 de orașe.

„Canada să devină zonă liberă de arme atomice T"
OTTAWA 15 (Agerpres). — Con

gresul canadian al păcii a adresat 
guvernului Canadei cererea de a 
proclama această țară zonă liberă 
de arme nucleare, relatează agen
țiile internaționale de presă.

Congresul a cerut ca guvA» . 
să-și asume angajamentul de a nu 
amplasa arme nucleare pe terito
riul țârii, de a nu permite trecerea 
și experimentarea lor în Canada.

DIN AGENDA SĂPTĂMÎNII

17 — 23 mai
LUNI, 17 MAI . .. .., ,

• La New York se deschide noua sesiune a Comisiei O.N.U. pentru 
dezarmare (17 V-4 VI).

• La Luxemburg se deschide sesiunea de primăvară a Consiliului 
ministerial al N.A.T.O.

• La Delhi începe a doua rundă de convorbiri chino-indiene privind 
problemele de frontieră.

MARȚI, 18 MAI

• La Moscova își începe lucrările Congresul al XlX-lea al Uniunii 
Tineretului Comunist Leninist.

• Sub auspiciile G.A.T.T., la Geneva încep negocierile între C.E.E. 
și Japonia privind comerțul reciproc.

MIERCURI, 19 MAI

• La Moscova se deschide Expoziția internațională de aparate, echi
pamente și mijloace automate de control al mediului ambiant.

JOI, 20 MAI

• La Geneva se reiau negocierile bilaterale dintre U.R.S.S. și S.U.A. 
privind limitarea armamentelor nucleare în Europa.

• La Quito (Ecuador) se deschid lucrările Conferinței ministeriale a 
O.P.E.C.

SIMBATA, 22 MAI

• Vizita in Grecia a primului ministru francez, Pierre Mauroy.

ORIENTUL MIJLOCIU
Poziția Egiptului in probleme 

privind autonomia 
palestiniană in Cisiordania 

$1 Gaza
CAIRO 15 (Agerpres). — Vicepre- 

mierul șî ministrul egiptean al afa
cerilor externe. Kamal Hassan Aii, 
a avut o nouă întrevedere cu trimi
sul special american in Orientul 
Mijlociu. Richard Fairbanks. După 
cum relatează agenția M.E.N., în
trevederea s-a referit la perioada de 
tranziție care urmează să fie fixată 
pentru autonomia palestiniană în 
Cisiordania și Gaza și punctele de 
vedere egiptean și israelian în aceas
tă problemă.

Kamal Hassan Aii a reafirmat po
ziția Egiptului in legătură cu com
petentele viitoarei conduceri pales
tiniene. care trebuie să fie depline 
în cursul perioadei de tranziție, con
form acordurilor de la Camp David.

Șeful diplomației egiptene a sub
liniat, de asemenea, necesitatea Înce
tării actelor de represiune ale Israe
lului împotriva locuitorilor din Cis
iordania si Gaza, ca și necesitatea 
aplicării în aceste teritorii a măsu
rilor care să favorizeze climatul 
necesar participării palestinienilor 
la negocierile de pace.

BUDAPESTA: Vizita delegației U.G.S.R.
BUDAPESTA 15 (Agerpres). De

legația U.G.S.R., condusă de tovară
șul Cornel Onescu. membru supleant 
al Comitetului Politic Executiv al 
Comitetului Central al P.C.R., pre
ședintele Consiliului Central al 
U.G.S.R.. care, la invitația Consiliu
lui Național al Sindicatelor din Un
garia, a efectuat o vizită în aceas
tă țară, a fost primită de Ne
meth Karoly, membru al Biroului 
Politic, secretar al C.C. al P.M.S.U.

In timpul întrevederii s-a expri
mat satisfacția pentru evoluția pozi

tivă a relațiilor dintre partidele, ță
rile și popoarele celor două țări în 
domeniile politic, economic și cultu
ral, ea și între organizațiile de masă 
și obștești, precum și hotărârea am
belor părți de a acționa și în viitor 
pentru amplificarea acestor relații, 
in interesul popoarelor român și 
maghiar, al cauzei socialismului, pă
cii și înțelegerii între popoare.

La primire a luat parte Victor Bo- 
lojan, ambasadorul României la Bu
dapesta.

Deschiderea Congresului Partidului Comunist
din Grecia

ATENA 15 (Agerpres). — La Atena 
s-au deschis lucrările Congresului 
Partidului Comunist din Grecia (in
terior). La congres participă repre
zentanți ai unor partide comuniste, 
socialiste\și. mișcări de eliberare na
țională din diferite țări.

Partidul Comunist Român este re
prezentat de tovarășul Petre Lupu, 
membru al Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R.

Congresul a fost salutat de repre
zentanți ai unor partide politice din 
Grecia, printre care Mișcarea Socia
listă Panelenă (P.A.S.O.K.). Uniunea

(interior)
Democratică de Stînga (E.D.A.), 
Uniunea Centrului Democratic 
(E.D.I.K.).

Raportul Comitetului Central al 
P.C. din Grecia (interior) a fost pre
zentat de Haralambos Drakopoulos.

Raportul formulează sarcinile și o- 
biectivele P.C. din Grecia (interior) 
în noul context politic, în desfășura
rea cu succes a luptei poporului grec 
pentru democrație și socialism, pen
tru libertate și autoconducere, pen
tru pace, destindere, dezarmare și 
instaurarea unei noi ordini economi
ce și politice internaționale.

agențiile de presa
e scurt

r

ACORD ROMANO-EGIPTEAN DE COLABORARE ÎN DOMENIUL 
COOPERAȚIEI. La Cairo a fost semnat Acordul de colaborare intre Uni
unea Centrală a Cooperativelor de Producție, Achiziții șl Desfacerea 
Mărfurilor (CENTROCOOP) din România și Uniunea Centrală a Coope
rativelor de Consum din Egipt. Din partea română acordul a fost semnat 
de Paul Niculescu, președintele CENTROCOOP, iar din partea egipteană 
de Shams El Din Khafagy,' președintele uniunii, și de Hassan Shabana, 
subsecretar de stat la Ministerul Aprovizionării și Comerțului Interior.

Paul Laurent, secretar al C.C. al 
P.C.F., în care se subliniază că si- l 
tuațla politică reclamă activizarea 
muncii organizațiilor de bază, pen
tru a se „înfăptui cu fermitate I 
strategia Congresului al XXIV-lea al 
partidului". Raportul formulează ca 
principală sarcină a P.C.F. lărgi
rea în continuare a rîndurilor sale, 
care numără în prezent 700 000 de 
membri.

Evoluția conflictului anglo-argentinian
• Reuniune a Consiliului de Securitate • Declarații oficiale ale 

pârților implicate • Continuă operațiunile militare

I

CONVORBIRI FRANCO—VEST- 
GERMANE LA NIVEL ÎNALT, la 
care au participat președintele 
Franțois Mitterrand și cancelarul 
Helmut Schmidt, s-au desfășurat la 
Hamburg. S-a procedat la o trece
re in revistă a relațiilor dintre 
cele două țări și au lost abordate 
probleme legate de Piața comună, 
precum și de criza Malvinelor. O 
parte a convorbirilor a fost con
sacrată pregătirii reuniunii la ni
vel înalt a principalelor șapte țări 
occidentale industrializate, care se 
va tine la Versailles. în acest con
text, președintele Franței a criticat 
politica economică a S.U.A., califi- 
cind drept aberante ratele inaite 
ale dobinzilor practicate de băncile 
americane.

externă în cea mai totală indepen
dență. De asemenea, ministrul de 
externe turc. Uter Tiirkmen, a con
firmat omologului său american că 
guvernul turc este gata să reia dia
logul cu Grecia, dar nu va accepta 
condiții pentru reluarea negocieri
lor. Sîmbătă, A. Haig a sosit la 
Atena.

PREȘEDINTELE REPUBLICII 
CAPULUI VERDE LA BEIJING. 
Deng Xiaoping, vicepreședinte al 
C.C. al P.C. Chinez, l-a primit sîm
bătă la Beijing pe Aristides Perei
ra, secretarul general al Partidului 
African al Independenței din Capul 
Verde — PAICV —, președintele 
Republicii Capului Verde, care 
conduce o delegație de partid și 
guvernamentală. In cursul convor
birii a fost exprimată dorința 
ților de a dezvolta relațiile 
cooperare prietenească dintre 
două țări.

păr- 
de 

cele

L

SECRETARUL DE STAT AL 
S.U.A. LA ANKARA SI ATENA. 
Secretarul de stat al S.U.A., Ale
xander Haig, și-a încheiat vizita 
oficială la Ankara, in cursul că
reia a fost primit de șeful statului 
turc, generalul Kenan Evren, și a 
conferit cu ministrul de externe 
Uter Tiirkmen. Au fost abordate 
probleme ale relațiilor bilaterale, 
precum și probleme privind rapor
turile Turciei cu N.A.T.O.. proble
ma cipriotă etc. Potrivit agenției 
France Pres.se, autoritățile turcești 
au declarat secretarului de stat a- 
merican că guvernul de la Ankara 
înțelege să-și desfășoare politica sa

PREMIERUL CONSILIULUI DE 
STAT AL R.P. CHINEZE VA VI
ZITA JAPONIA. La o întîlnire 
cu un grup de ziariști japonezi, 
premierul Consiliului de Stat al 
R.P. Chineze, Zhao Ziyang, a 
anunțat că va face, la 31 mai, o 
vizită oficială în Japonia. în de
ceniul care a trecut de la norma
lizarea raporturilor dintre cele două 
țări — a adăugat el — între China 
și Japonia s-au stabilit relații poli
tice de pace și prietenie și rapor
turi economice pe bază de egalitate 
și avantaj reciproc.

PLENARA C.G AL P.C.F. In cadrul 
plenarei C.C. al P. C. Francez, care 
s-a desfășurat la Paris, a fost 
aprobat un raport prezentat de

o-CRIZA DE GUVERN DIN
LANDA. Regina Beatrix a Olandei 
l-a numit pe Piet Steenkamp 
(creștin-democrat) drept mediator 
preliminar în criza de guvern, de
clanșată odată cu demisia celor șase 
miniștri socialiști cu două zile în 
urmă. Steenkamp a fost solicitat 
„să examineze cît mai grabnic po
sibilitățile de soluționare a actualei 
crize guvernamentale".

INFLAȚIA DIN ISRAEL. Prețurile 
produselor de consum au crescut in 

tr
ee 
de

Israel in primele patru luni ale 
cestui an cu 33 la sută — ceea 
reprezintă cea mai mare rată 
inflație din ultimii 29 de ani.

PREGĂTIREA SESIUNII SPECIALE A O.N.U, CONSACRATE DEZ
ARMĂRII. La New York au luat sfîrșlt lucrările sesiunii finale a Comi
tetului de pregătire a celei de-a doua sesiuni speciale a Adunării Gene
rale a O.N.U. consacrate dezarmării, programată să se desfășoare in luna 
iunie a.c. La sesiune au luat parte delegații din 78 de state membre ale 
Națiunilor Unite.

NAȚIUNILE UNITE 15 (Agerpres). 
— Consiliul de Securitate al O.N.U. 
s-a întrunit în reuniune cu ușile în
chise pentru a audia un raport al 
secretarului general, Javier Perez de 
Cuellar, privind stadiul demersuri
lor sale diplomatice in vederea re
glementării diferendului argenti- 
niano-britanic asupra Insulelor Mal- 
vine (Falkland).

Agenția U.P.I. apreciază că. dacă 
tentativa de pacificare a secretaru
lui general al O.N.U. se va dovedi 
fructuoasă. Consiliul de Securitate 
va fi convocat imediat pentru a fa
cilita trimiterea unor efective mili
tare și a unui grup administrativ 
care să supravegheze retragerea for
țelor militare din zonă și să răspun
dă temporar de administrarea insu
lelor.

Perez de Cuellar a declarat vineri 
că așteaptă în următoarele 36 de ore 
răspunsuri finale din partea Argen
tinei și Marii Britanii la propunerile 
sale privind degajarea unei soluții 
negociate în criza Malvinelor.

BUENOS AIRES 15 (Agerpres). — 
într-un Interviu acordat televiziunii 
peruane, președintele Argentinei, 
Leopoldo Galtieri. a arătat că s-au 
făcut puține progrese pe calea rezol
vării negociate a conflictului argen- 
tiniano-britanic privind Insulele Mal- 
vine (Falkland). Sîmbătă a avut loc 
o nouă reuniune a conducerii militare 
argentiniene pentru a examina situ
ația actuală. Pe de altă parte. în
tr-un comunicat militar s-a anunțat 
că în urma scufundării, la 2 mai, a 
crucișătorului „General Belgrano" 
și-au pierdut viața 20 de marinari, 
iar alți 301 au fost dați disoăruti.

Pe plan militar s-a anunțat oficial 
că două avioane britanice de tipul 
..Sea Harrier", care au bombardat 
Puerto Argentine (Port Stanley) în 
Insulele Malvine, au fost respinse de 
artileria antiaeriană argentiniană. In 
comunicatul Statului Major comun al

armatei argentiniene se arată că se 
fac cercetări pentru găsirea vasului 
„Isla de los Estados", care asigura 
transportul între insulele arhipela
gului, în urma întreruperii oricărei 
legături cu această navă.

Ziarele argentiniene au arătat, ci
tind surse militare, că fregata brita
nică „Brilliant" ar fi fost scufundată 
de un avion argentinian.

LONDRA 15 (Agerpres) — Marea 
Britanie și-a rechemat ambasadorul 
de la Națiunile Unite, Anthony 
Parsons, precum și pe ambasadorul 
în S.U.A., Nicholas Henderson, pen
tru consultări cu privire la evoluția 
demersurilor întreprinse de secreta
rul general al O.N.U., Javier Perez 
de Cuellar, în legătură cu rezolva
rea conflictului anglo-argentinian 
privind Insulele Falkland (Malvine).

Premierul britanic, Margaret 
Thatcher, a declarat, în cadrul unei 
reuniuni a conducerii Partidului 
Conservator care a avut loc în ora
șul Perth, din Scoția, că o soluție 
pașnică a conflictului „pare inacce
sibilă". „Avem de făcut față unor 
dificultăți formidabile" — a spus pre
mierul, adăugind că guvernul este 
hotărât să găsească „o soluție justă" 
în acest diferend.

Pe plan militar s-a anunțat, din 
surse ale Ministerului britanic al 
Apărării, că, în noaptea de vineri 
spre sîmbătă, forțe britanice au 
bombardat la sol avioane argenti
niene aflate pe un aerooort din 
insula Pebble, din arhipelagul Falk
land (Malvinelor). Purtătorul de cu- 
vint britanic a arătat că mai multe 
avioane argentiniene au fost distruse. 
De asemenea, a fost bombardat din 
nou Port Stanley (Puerto Argentino). 
Alte avioane militare britanice au 
menținut patrularea de luptă, care 
are ca scop respectarea „blocadei to
tale din zona de exclusivitate mili
tară".

In orașul elvețian Băle s-a desfășurat recent o mare demonstrație 
împotriva cursei înarmărilor, pentru pace și dezarmare. Fotografia 

înfățișează un aspect din timpul demonstrației

Cele șapte trăsături ale 
d-lui Pipes

E teribil. Dacă pină șl o țară ca Belgia a ajuns să aibă, in
tr-un singur an - 78 647 accidente de circulație, cu 58 463 răniți ușo(, 
18 543 răniți grav și 1641 morți înseamnă că automobilul începe să-s'., 
ia in serios rolul de inamic al omului. Pe care, sub pretext că il tranT 
portă mai repede, il intirzie citeodată cu săptămînile - sau nu-l mal 
aduce deloc.

Dar adevăratele proporții ale primejdiei cumplite pe care o repre
zintă automobilul pentru umanitate le-a dezvăluit dl. Pipes.

Cine este d-sa ? Dl. Pipes este, în primul rînd, un om calm. Un ameri
can foarte calm, cu singe rece, inimă glacială și suflet congelat. De aceea 
dl. Pipes susține că „este deplasat și chiar periculos faptul că in dez
baterea antinucleară se introduc elemente emoționale". Normal ar fi 
ca oamenii să manifeste indiferență și placiditate, să rămînă impertur
babili, nu să se agite și să protesteze cu atîta pasiune — în definitiv 
perspectiva pîrjolirii globului nu-i atît de dramatică, mai sînt chiar în 
galaxia noastră corpuri cerești înecate in fum și flăcări, ceea ce nu le 
împiedică rotirea in spațiul sideral.

Așa se dezvăluie o altă trăsătură a d-lui Pipes: stăpînirea de sine. 
El spune că „propagarea ideii că un război nuclear inseamnă sfirșitul 
vieții pe Pămint e primejdioasă căci creează o atmosferă de panică". 
Așa-s oamenii, alarmiști, ajung să se sperie nu numai de umbra lor, ci 
chiar și de ideea transformării lor în umbre.

In al treilea rînd, dl. Pipes este o fire prudentă. El spune: „războiul 
nuclear este un coșmar, dar prudența trebuie să ne facă să știm că el 
poate avea loc". Concluzia e limpede: a considera — și a acționa - 
ca el să nu aibă loc ar fi o imprudență. Logic, nu ?

A patra trăsătură a d-sale este fatalismul. El spune: „cancerul este 
o oroare, dar el există pretutindeni in jurul nostru ca și armele nu
cleare. Omul s-a obișnuit, iar armele nucleare sînt o formă de cancer 
internațional". Păcat doar că dl. Pipes s-a resemnat și^omite existența 
chirurgiei antiatomice — în definitiv există suficiente bisturiuri cu caie 
omenirea ar putea extirpa tumoarea nucleară.

A cincea trăsătură a portretului d-lui Pipes este realismul, spiritul 
practic. El a declarat- că l-au lăsat perplex rezultatele upui sondaj prin 
care 70% dintre studenții americani consideră că vor muri într-un 
război nuclear (ce robust e optimismul tineretului pe-acolo !). După 
părerea sa e o exagerare, căci „există mult mai multe șanse să 
piară intr-un accident de mașină". In definitiv pe șosele se gonește cu 
automobilul — deci cursa automobilistică și cursa inarmărilor sînt cam 
totuna. Incit lucrurile se simplifică foarte mult - este suficient să se 
planteze un panou „Trecerea oprită" în calea norilor radioactivi pen
tru ca să se realizeze în liniște războaie nucleare limitate; cu indi
catoare „Depășirea interzisă" s-ar rezolva întrecerea pentru supre
mație militară; o ciupercă barată ar asigura crearea de zone denu- 
clearizate, iar un avertizor „Staționarea interzisă" ar evita amplasarea 
de rachete. Totul este ca dl. Pipes să se recalifice ca agent de circula
ție, căci...

...el are, ca o a șasea trăsătură, aceea că deține o funcție foarte 
inaltă : este consilier guvernamental în probleme internaționale. E ade
vărat, pentru un permis de conducere auto se dau examene, se fac 
teste, se verifică spiritul de responsabilitate, agresivitatea - volanul 
mașinii nu se dă pe mina oricui. Probe ignorate cînd e vorba de vo
lanul treburilor internaționale...

E drept, șoferii care conduc cu politică de forță amenințîndu-i pe 
pietoni se pomenesc fără permis de conducere. Dar cînd sînt amenințați 
cîteva miliarde de pietoni nu e cazul de măsuri similare ?

Ar fi cea de a șaptea trăsătură a d-lui Pipes. Și cea mai binevenită.
N. CORBI)
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