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In continuarea dialogului la nivel înalt de la Kuala Lumpur, în spiritul

raporturilor prietenești statornicite între România și Malayezia, al dorinței comune

de a extinde colaborarea pe multiple planuri, în folosul ambelor popoare, ieri

PREȘEDINTELE NICOLAE CEAUȘESCU 
A PRIMIT PE PRIM-MINISTRUL MALAYEZIEI.

Urgențe în agricultură

in ritm susținut, cu tonte forțele și mijloucele!

inseamna a

s»

mod corespunzător, să fie udate și ce
lelalte culturi.

® Maximă răspundere pentru a se 
asigura o irigare cît mai uniformă a 
culturilor, care să permită dezvoltarea 
lor corespunzătoare.

® Acolo unde nu sînt amenajări 
pentru irigații, cu participarea tinere
tului, a elevilor, a întregii populații de 
la sate, să se desfășoare ample acțiuni 
pentru udarea culturilor, folosindu-se 
din plin resursele de apă locale.

• în condițiile prelungirii perioadei 
cu precipitații scăzute, bătălia pentru 
recoltă — mai ales în județele din su
dul și sud-estul țării 
asigura apă culturilor pe suprafețe cît 
mai întinse.

® Toate sistemele de irigații să 
funcționeze la capacitate maximă, prin 
organizarea muncii în schimburi de 
zi și de noapte, astfel încît progra
mele stabilite să fie depășite.

• întreaga suprafață cultivată cu 
legume și cartofi să fie irigată și, în

pentru organizarea rațională a pășunatului

în special

Lucrările de întreținere a culturilor

In scopul asigurării condițiilor necesare creșterii animalelor și a producției zootehnice in această pe
rioadă și in anotimpul friguros, citeva acțiuni sint de stringentă actualitate :

Măsuri energice pentru stringerea furajelor,
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premierul malayezian au a- 
că. în aceste condiții, este 
să se acționeze, cu toată ho- 
și răspunderea, pentru îm-
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DATO SERI DR. MAHATHIR MOHAMAD

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, a primit, marți, la Snagov, pe 
Dato Seri dr. Mahathir Mohamad, 
primul ministru al Malayeziei.

La primire a participat tovarășul 
Constantin Dăscălescu, prim-ministru 
al guvernului.

Premierul malayezian a transmis 
președintelui Republicii Socialiste 
România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, din partea Maiestății 
Sale Sultan Haji Ahmad Shah Ibni 
Al-Marhum Sultan Haji Abu Bakar, 
suveranul Malayeziei, un cald mesaj 
de prietenie și cele mai cordiale 
urări. Totodată, el a exprimat întrea
ga gratitudine pentru invitația de a 
vizita țara noastră, pentru întreve
derea acordată, relevînd profunda sa
tisfacție de a se reîntîlni cu șeful 
statului român și de a continua 
schimbul de păreri avut, anul trecut, 
la Kuala Lumpur, în probleme de in
teres comun.

Președintele Nicolae Ceaușescu a 
mulțumit pentru mesajul transmis, 
pentru sentimentele exprimate și a 
adresat suveranului Malayeziei un 
călduros salut prietenesc împreună 
cu cele mai bune urări.

Șeful statului român a salutat cu 
cordialitate pe primul ministru ma- 
layezian și a subliniat că vizita sa 
în România constituie o nouă și sem
nificativă expresie a relațiilor strînse, 
prietenești, statornicite între țările și 
popoarele noastre.

Evocînd aceste bune raporturi, 
președintele Nicolae Ceaușescu și 
primul ministru Dato Seri dr. Ma
hathir Mohamad au apreciat cu sa
tisfacție că ele au cunoscut o fruc
tuoasă și neîntreruptă dezvoltare, în 
spiritul importantelor înțelegeri și 
acorduri convenite cu prilejul vizi
tei efectuate de șeful statului român, 
în noiembrie 1982, în Malayezia. care 
a deschis perspective largi conlucră
rii dintre cele două țări. în același

timp, s-a considerat că rezultatele 
obținute pînă acum în promovarea 
relațiilor bilaterale, potențialul eco
nomic în creștere al României și 
Malayeziei creează condiții favorabi
le pentru amplificarea și aprofunda
rea, în viitor, a colaborării româno- 
malayeziene. pe plan politic, econo
mic. tehnico-științific, cultural și în 
alte sfere de activitate. A fost evi
dențiată necesitatea ca, prin eforturi 
comune, Să fie. valorificate cît mai 
bine posibilitățile existente în ve
derea inițierii unor acțiuni de coo
perare reciproc avantajoase, a Spori
rii volumului de schimburi comerciale 
dintre România și Malayezia. S-a 
arătat că intensificarea conlucrării 
româno-malayeziene răspunde pe 
deplin dorinței și aspirațiilor de pro
gres ale celor două popoare.

Au fost abordate, de asemenea, o 
serie de aspecte ale actualității poli
tice internaționale.

Relevînd că în lume s-a ajuns la o

situație deosebit de complexă, la o 
încordare gravă, șeful statului 
mân și 
preciat 
necesar 
tărîrea 
bunătățirea climatului politic mon
dial, pentru eliminarea forței și 
amenințării cu forța din relațiile in
ternaționale, pentru reluarea și con
solidarea procesului destinderii.

De comun '"acord, s-a subliniat că 
problemele fundamentale ale epocii 
noastre le constituie apărarea păcii 
și lichidarea subdezvoltării, a. mari
lor decalaje dintre țările bogate și 
țările sărace.

S-a considerat că accelerarea fără 
precedent a cursei înarmărilor și 
perspectiva unui război nuclear dis
trugător impun să se facă totul pen
tru stoparea politicii de înarmare, de 
confruntare și război, pentru oprirea

• Intensificarea recoltării lucernei 
pentru fîn, a pajiștilor cultivate, a tutu
ror suprafețelor cu masă verde.
• în zonele de munte și în județele 

cu umiditate mai mare să fie deplasate 
un număr de oi și bovine
cele tinere sau aflate la îngrășat.

® Pășunarea ovinelor și bovinelor 
în păduri să se extindă la maximum, 
îndeosebi în zonele colinare și mon
tane.

• Din județele sudice să fie trimise 
echipe speciale în județele cu mari 
suprafețe de fînețe, pentru a participa 
la cosit și la strîngerea în întregime a 
fînului.

• împreună cu organele silvice, să 
se adune și să se depoziteze frunzare 
pentru iarnă.

® Este necesar să se treacă la strîn
gerea stufului fraged din Delta Dunării, 
a ierburilor de baltă, în vederea com
pletării stocurilor de nutrețuri.
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CONSTANTA

Cifrele înscrise pe hartă reprezintă, în procente, stadiul executării primei prașile la 
porumb — mecanizat (cifra de sus) și manual (cifra de jos), la data de 16 mai

| DIN ACTUALITATEA ^R" j
• reportaje • însemnări •

DELTA DUNĂRII
așa cum ne-o vestește viitorul
Potrivit programului de amenajare și exploatare integrală a Deltei 

Dunării, aprobat recent printr-un decret al Consiliului de Stat, Delta 
urmează să-și schimbe în parte configurația, prin lucrări ample de in
troducere a unor terenuri în circuitul culturilor agricole, al pomiculturii, 
viticulturii, zootehniei și silviculturii, prin amenajări piscicole, prin ex
ploatarea industrială a unor specii din flora spontană, prin valorificarea 
industrială sau agricolă a unor nisipuri ș.a. Programul este prevăzut a se 
realiza. într-o primă etapă, pînă în 1990. Am cerut amănunte, la Tulcea, 
de la tovarășii Vasile Stănucă, directorul tehnic al Centralei „Delta Du
nării", și Alexandru Volcov, directorul Institutului de studii și proiectări 
pentru Delta Dunării.

Să începem printr-o expunere de motive prezentată de tovarășul Va
sile Stănucă :

— Delta are o su
prafață de 442 300 de 
hectare. Și nu toată 
această suprafață este 
ceea ce s-a numit 
„paradisul păsărilor" 
sau „un colt sălbatic 
din natură". Există 
aici, în special în zona 
dinspre interior, in 
așa-numita deltă flu
vială sau fluviatilă, 
terenuri care, cu tim
pul, s-au maturat, so
luri care s-au consoli
dat pe măsură ce del
ta maritimă, cu zone 
de plaur, a avansat 
spre mare. Cu două 
mii de ani în urmă, 
zona ce anare azi pe 
hartă 
tatea 
deltei 
ritim. 
ceea ce se 
a fi fost insula'1 Peuce 
despre care amintesc 
documentele antichi
tății și care este as-

ca fiind jumă- 
dinsnre mare a 
era un golf ma
in care se afla 

presupune

tăzi, probabil, grindul 
Săraturile dintre Su
lina și Sf. Gheorghe. 
Delta avansînd. ceea 
ce rămîne spre in
terior se integrează 
în structura solurilor 
maturate, fertile, pe 
care este normal să le 
folosim pentru pro
ducții agricole. Ce tre
buie deci să rețineți : 
numai aproximativ 
jumătate din teritoriul 
Deltei este prevăzut a 
intra sub incidența 
unor amenajări, restul 
rămînînd ca rezervații 
naturale, monumente 
ale naturii sau pentru 
activități traditionale 
cum sînt pescuitul în 
lacuri naturale, ex
ploatarea stufului, 
locuri de cuibărit pen
tru păsări și altele.

Din punct de vede
re economic si social. 
Delta a înregistrat ră- 
mîneri in urmă față

de restul țării. Dato
rită izolării, transpor
turilor anevoioase și 
condițiilor mai grele 
de viață din unele pe
rioade ale anului, 
populația a mai scă
zut. Sînt acum. în cele 
24 de localități ale 
Deltei, grupate în șase 
comune și un oraș 
(Sulina), doar 16 000 de 
locuitori. Ceea ce s-a 
făcut, pînă acum, pen
tru intensificarea acti
vităților economice din 
Deltă a fost mai mult 
un început. Au fost 
amenajate pentru pes
cuitul intensiv și pen-'' 
tru exploatarea stufu
lui 46 650 de ha. Pen
tru agricultură, doar 
15 000 de ha. din care 
doar 3 360 ha irigate.
(Continuare 
în pag. a Il-a)
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Discuțiile individuale —mijloc de cunoaștere mai bună 
a fiecărui comunist, de perfecționare continuă a activității

CUVÎNTUL CITITORILOR^ 
CUVÎNTUL OAMENILOR MUNCII

• sesizări • opinii • propuneri •
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Intervenție 
prompta

Aflat cu vitele la pășune, la 
poalele muntelui Prislop, un 
școlar din clasa a IX-a, Aleo- 
dor din Dragoslavele, a dat fuga 
la cabanierul Nicolae Olteanu .'

— Săriți, pădurea e in pe
ricol !

Ce se întimplase 7 După cum 
ne relatează corespondentul nos
tru voluntar loan Dobrescu din 
Cimpulung, in urma unei puter
nice descărcări electrice, doi 
brazi falnici au fost loviți de 
trăznet și ardeau ca torțele. 
Dacă se prăbușeau într-o anu
mită parte, putea să ia foc pă
durea din jur. Intimplător, cu 
cabanierul se aflau și cițiva sol
dați, care au pornit in pas aler
gător la fața locului și au în
ceput, cu bărbăție, să defrișeze 
lăstarii din jurul focului și cu 
crengi folosite drept cîrliqe au 
reușit să doboare brazii tntr-o 
parte in care nu mai era pericol 
de extindere a vilvătăilor. Ală
turi de cabanier, Grigore Timiș, 
Gheorghe Tuduc Dorel și cei
lalți ostași merită felicitări. Să 
nu-l uităm nici pe cel care a 
dat alarma, pionierul cu nume 
frumos, Aleodor...
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Sera de pe vapor
Nava fluvială „Istria" străbate 

de mai mulfi ani apele Dunării 
de la Tulcea la Galați. Dar 
„Istria" se deosebește de cele
lalte vapoare care circulă pe 
Dunăre.

In ultima vreme, echipajul 
acestei nave, comandat de Ale
xandru Dobrotă, a înființat la 
bord o microseră cu flori și ar
buști ornamentali. Chiar in 
aceste zile, fructele unui lămii 
au dat în pirgă.

Marinarii de pe „Istria" se do
vedesc nu numai navigatori des
toinici, ci și horticultori!
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Cam de unde Începe magistrala 
spre Pitești, în perimetrul uneia 
dintre cele mai noi platforme indus
triale ale Capitalei, se află și Insti
tutul național de motoare termice 
(I.N.M.T.), înființat în 1975. Prin do
tarea tehnică și prin condițiile de 
lucru, institutul întrunește atributele 
esențiale ale unui centru modern de 
cercetare, reprezentînd totodată 
una dintre multiplele expresii ale 
puternicului potențial științific creat 
în țara noastră în ultimii 18 ani. La 
Plenara C.C. al P.C.R. din 23—24 
martie a.c., tovarășul Nicolae 
Ceaușescu sublinia : „Dispunem de o 
forță uriașă în cercetare și tehno
logie. Trebuie însă s-o folosim bine". 
Este și ideea care ne-a călăuzit în 
intenția noastră de a afla în ce mă
sură comuniștii de aici se străduiesc 
să fie atît la înălțimea condițiilor 
create, cit și a importantelor înda
toriri care le revin. Iar din varieta
tea formelor muncii politico-orga- 
nizatorice destinate acestui scop 
ne-am oprit asupra discuțiilor indi
viduale, care s-au afirmat în viața 
organizațiilor de partid ca unul din
tre importantele mijloace de educa
re a comuniștilor, de creștere a răs
punderii și angajării lor și. pe 
această bază, a perfecționării între
gii activități.

în acest an, biroul organizației de 
bază nr. 3 laboratoare, în temeiul 
experienței din anul trecut, a întoc
mit un punctaj al problematicii pe 
care axează desfășurarea discuțiilor 
individuale, evident fără a îngrădi, 
așa după cum reiese și din consem
nările făcute, aria aspectelor abor
date de comuniști. Acest punctaj 
cuprinde : o verificare a pregătirii 
politice, îndeosebi privind însușirea 
conținutului documentelor Conferin
ței Naționale a partidului, opinii 
asupra introducerii microproducției 
în institut și la locul de muncă și 
modul în care membrii de partid 
s-au achitat de sarcinile încredințate 
în urma discuțiilor individuale an
terioare. în organizația de bază nr. 1. 
departamentul motoare cu piston, 
punctajul a fost mai diversificat, deși 
în substanța lui cuprinde aspecte 
similare. în principal, birourile or
ganizațiilor au procedat în funcție 
de realitățile și cerințele specifice

locurilor de muncă respective șl nu 
după șabloane, ceea ce este un lu
cru bun. ,

Demn de reținut este și faptul că 
ambele organizații și-au înscris ca 
un principal punct raportarea acti
vității membrilor de partid la înda
toririle lor reieșite din Raportul 
prezentat de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu la Conferința Națională a 
partidului, cu atît mai mult cu cit 
I.N.M.T. se plasează pe un loc im
portant în strategia politică a parti
dului de creștere substanțială a pro
ductivității muncii și a ridicării efi
cienței economice pe fundamentul 
unei mai bune organizări a produc-

cercetare folosirea metanolului la un 
anumit tip de motor. Biroul organi
zației de bază a cerut cercetătoru
lui să extindă aplicarea acestei so
luții și la alte. tipuri de motoare, 
care nu constituia obiectul nici 
unui contract. Pasiunea specialistu
lui a găsit astfel un cimp mai larg 
de afirmare, iar atunci cînd s-au 
încheiat contracte pentru folosirea 
metanolului și pe alte tipuri de mo
toare, cercetările erau deja încheiate.

Discuțiile individuale au condus la 
repartizarea și a altor răspunderi, 
însă cu mult sub performanța celor 
două exemple amintite. Firește, nu 
s-ar putea spune că sînt membri de

CALITATEA DE COMUNIST Șl RĂSPUNDEREA 
PENTRU ÎNDEPLINIREA SARCINII DE PARTID

ției, a mecanizării și automatizării, a 
introducerii cuceririlor tehnico-știin- 
țifice în toate sectoarele de activi
tate. întrucit mari răspunderi pentru 
înfăptuirea acestui imperativ econo
mic revin comuniștilor, am ales în 
cazul de față acele laturi din cadrul 
discuțiilor individuale care se referă 
la încredințarea sarcinilor și înde
plinirea lor.

Atunci cînd. în urma cunoașterii 
mai aprofundate a pregătirii politice 
și profesionale, a preocupărilor co
muniștilor, a valorificării propuneri
lor făcute ei au primit sarcini 
concrete, îndeplinirea lor a determi
nat cu regularitate rezultate pozi
tive, unele remarcabile. De pildă, 
discuțiile individuale au scos la 
iveală pasiunea de programator ne 
calculator a inginerului Ion Ada- 
meșteanu. Deoarece la acest capitol 
compartimentul motoare cu piston 
era deficitar inginerul a primit sar
cina de a forma un grup de pro
gramatori. îndatorire pe care a în
deplinit-o cu succes. Programatorii 
astfel formați contribuie la verifi
carea rapidă a soluțiilor și varian
telor preconizate, economisindu-1”’ 
timp prețios pentru cercetătorii com
partimentului. De asemenea, ingine
rul Dragoș Murea avea ca temă de

partid care să nu fie cuprinși în sis
temul de responsabilități al celor 
două organizații de bază; unii sînt 
propagandiști, organizatori ai grupe
lor sindicale, membri ai colectivelor 
gazetelor de perete, dar foarte puține 
responsabilități vizează specificul 
muncii de cercetare. Astfel, la orga
nizația de bază laboratoare unde, cu 
excepția unei propuneri avansate de 
mai mulți comuniști privind reorga
nizarea compartimentului, acțiune în 
care au și fost implicați, n-am reușit 
să reținem nici o responsabilitate 
concretă legată de activitatea de 
cercetare.

Din capul locului subliniem că In 
acest sector nu sint puțini cercetă
torii cu rezultate profesionale bune, 
care se străduiesc să găsească so
luțiile cele mai eficiente la temele 
încredințate. De ce aceste aspecte nu 
se regăsesc decît palid în preocupă
rile organizației de bază ? — iată o 
întrebare la care ne răspunde to
varășul Gheorghe Mînea, secretarul 
biroului organizației de bază : „Tre
buie să facem o distincție între sar
cinile profesionale și cele politice1'. 
De acord, dar pînă la un anumit 
punct. Comunistului Ion Adameș- 
teanu nu-i revenea ca îndatorire 
profesională să pregătească un grup
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Scrisoarea 
31165

Un cititor al ziarului nostru 
ne-a sesizat faptul că la unita
tea Agrocoop de pe strada Re
construcției din București se 
vind produse cu lipsă la cintar.

Scrisoarea lui, înregistrată in 
redacție cu numărul 31 165, am 
trimis-o Miliției municipiului 
București, care ne-a dat ur
mătorul răspuns :

„In timpul verificărilor între
prinse la unitatea Agrocoop de 
pe strada Reconstrucției, am 
surprins-o pe Viorica Iamandi

i
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COMUNELE DIN PREAJMA CAPITALEI POT Șl TREBUIE

SĂ CONTRIBUIE SUBSTANȚIAL LA APROVIZIONAREA ORAȘULUI

La „Voluntari" s-au redescoperit 
resursele de producție agroalimentară

„Timp de două zile am cutreierat Voluntarii in lung și în lat. La o 
margine a comunei (spre Afumați) am dat de un cimp sterp. De fapt, nu 
era chiar sterp, ci părea un lot semincer de... scaieți. In partea dinspre 
București, alte asemenea loturi. Cind intri pe aleea consiliului popular... 
alt loc sterp. („Scinteia" nr. 12198 din 10 XI 1981).

S vinzind cartofi cu un cintar-ba- 
I lanță care era dereglat în defa

voarea... cumpărătorilor. A maț 
fost descoperită o greutate de Z 
kilograme falsificată, prin scoa
terea plumbului, care era astfel 
mai ușoară cu 100 de grame.

Un calcul simplu : la fiecare 
20 de kilograme de produse vin- 
dute, un kilogram ii rămînea 
ei, a cărui contravaloare și-o 
însușea. Dar la 100 sau 1 000 
kilograme 7 Acum se află 
cercetare pentru infracțiunea 
abuz in serviciu, fals și uz 
fals.
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Cu ce drept?
Comuna Sinești din județul 

Iași se învecinează cu comuna 
Bira, din județul Neamț. Celor 
din Bira li s-a părut că pe iz
lazurile de la Sinești a crescut 
in această primăvară iarba mai 
repede și mai bună. Șase cetă
țeni de aici și-au adus oile la 
păscut pe izlazurile Sineștilor. 
Văzindu-i, cițiva cooperatori 
din Sinești și inginerul Emil 
Budeanu, președintele coopera
tivei agricole, le-aw atras aten
ția vecinilor că izlazul nu este 
al lor și că pășunatul este inter
zis. Cei ■ șase au sărit asupra 
gazdelor, luindu-le la bătaie.

Culmea e că, la cererea con
siliului popular din Sinești pen
tru a fi descoperiți oierii bă
tăuși, cei de la consiliul popu
lar din comuna Bira au înălțat 
din umeri și n-au dat nici un 
răspuns. Poate intră pe fir oa
meni care țin intr-adevăr la 
respectarea legii, pentru că o a- 
semenea faptă nu trebuie _ t~ 
rămină fără cuvenita

să 
răsplată.

i
l
i

S-a dat 
în spectacol

După ce a băut pini 
putut, Nicolae Stanciu 
găraș a încercat să intre cu 
ța în cinematograful 
Utn ivlulmulc, H. uh.ij „e *-------

un film. Evident, a fost oprit.

i
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i
i
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mai 
Fă- 
for- 

ța în cinematograful „Negoiu" 
din localitate, in timp ce rula 
un film. Evident, a fost oprit. 
Dar N. S. a început să-i insulte 
și să-i amenințe pe cei din jur. 
Lucrătorul de miliție sosit la 
fața locului s-a pomenit, din 
senin, lovit de același Nicolae 
Stanciu. Cu greu a fost imobi
lizat și dus la sediul miliției. 
Dar și aici s-a repezit la un lu
crător de miliție, l-a lovit și a 
făcut țăndări scaunul pe care fu
sese invitat să ia loc.

Odată dosarul penal întocmit, 
va fi trimis in judecată.

Dintr-un condei
Nicolae Mădescu era- (că nu 

mai este) achizitor la cooperati
va de producție, achiziții și des
facere a mărfurilor din Movilița, 
județul Ialomița. Deunăzi, a în
cercat s-o facă pe... prestidigi
tatorul. „Instrumentul" de reali
zare a prestidigitației — con
deiul. Dintr-un condei, el a mă
rit prețul purceilor pe care tre
buia să-i distribuie locuitorilor 
comunei pentru a-i crește pe 
bază de contract. Și astfel, cit 
ai zice „hocus-pocus", Nicolae 
Mădescu și-a însușit nu mai pu
țin de 17 200 lei. Dar cum cei 
care i-au urmărit „spectacolul" 
nu s-au lăsat păcăliți, „scama
torul" va da seamă in fața legii.

Rubrică realizată de 
Petre POPA 
cu sprijinul 
corespondenților „Scinteii"

n-a 
din
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Zilele trecute am parcurs din nou 
„traseul" descris în felul de mai sus, 
în urmă cu un an și jumătate. Ni
mic din ceea ce am văzut acum nu 
amintește de imaginile surprinse a- 
tunci și relatate în ziar, respectiv 
zeci de hectare de pămînt rămase pîr- 
loagă, unități economice fără gospo- 
dării-anexă, gospodării ale populației 
în care nu se cultivau nici legume si 
nici nu se creșteau animale ș.a.m.d. 
Practic, în această primăvară, fie că 
te afli în fața curții unui cetățean, 
fie a unui fost teren viran, observi 
cum totul, pînă la incinta micului 
atelier meșteșugăresc comunal sau a 
școlii generale a fo6t curățat de fos
tele bălării, săpat, semănat. Da. totul 
„ride" și-ți dă imaginea unei comune 
în cate locuiesc oameni gospodari, 
pricepuți și harnici.

Noul primar al comunei, tovarășul 
Gheorghe Jerca, ne oferă primele in
formații :

— Articolul publicat în ziarul 
„Scinteia”" cu un an și jumătate în 
urmă ne-a făcut, cum se spune, să 
privim cu atenție în jur. Principala 
cauză a delăsării semnalate atunci în 
privința producției proprii de bunuri 
agroalimentare era faptul că locali
tatea noastră e aproape lipită de Ca
pitală. Avînd la îndemînă magazine
le Capitalei, piețele ei, localnicilor nu 
prea le mai păsa de grădinărie. de 
creșterea animalelor. Cele aproape 
260 ha din incinta comunei păreau, 
așa cum bine s-a arătat atunci, tere
nul nimănui. Așa erau cele 40 hec
tare de pămînt... pîrloagă, aflat pe 
teritoriul comunei noastre — jumă
tate al C.A.P. Dobroiești, iar cealaltă 
jumătate a C.A.P. Ștefănești. După 
discuții cu ambii proprietari, care — 
culmea—nici unul n-a recunoscut că 
dispune de vreo palmă de pămînt în 
comuna noastră I, am hotărit chiar 
de atunci să-l dăm în folosința unei 
întreprinderi de stat: I.A.S. „Ferma 
roșie", care-1 utilizează și astăzi.

De comun acord cu cetățenii, s-au 
întocmit pe întreaga comună planuri 
de culturi pentru toate cele 260 ha 
cîte pot fi lucrate individual. O altă 
importantă acțiune a consiliului 
popular a fost aceea de a repartiza 
pămîntul aflat în afara curților cetă
țenilor, o parte — echipelor de mun
citori care lucrează la cooperativa 
de producție, achiziții și desfacere 
din comună, alta — meseriașilor coo
perativei meșteșugărești. In total — 13 
hectare. A urmat repartizarea altor

zeci de hectare celor doritori ca. In 
afara pămîntului din-Turul casei, "Să 
facă grădinărie și pe alte terenuri. 
In această privință s-a ținut -insă; 
cont de un lupru: toți cei care aveau 
vaci cu laipte sau intenționau să și 
le procure imediat au primit cite

inteia
pe urmele

mteii
2 000 mp, iar celorlalți li s-au dat în 
folosință cite 300 mp. Consiliul popu
lar are în vedere, de asemenea, să
parea altor puțuri, față de cele exis
tente pentru udatul plantelor.

Comuna Voluntari e mare, doar ca 
s-o înconjoare, fără să stea de vor
bă cu oamenii, unui om i-ar trebui 
să umble o zi întreagă. Iată de ce în
treg personalul consiliului popular, 
ajutat de un numeros activ obștesc 
— deputați, comitete de cetățeni și, 
dintre locuitori, gospodarii cei mai 
bine cunoscut! — și-a „parcelat" co
muna incit, fiecare răspunde de' un 
grup de gospodării. S-a dovedit o 
metodă de lucru deosebit de bună, 
care permite o reală cunoaștere a 
nevoilor și solicitărilor variate — căci 
unii vor asistență tehnică, alții soiuri 
mai bune de semințe, alții pui pen
tru creștere, purcei.

Treptat, în mai puțin de doi ani. 
comuna Voluntari a reușit să se au- 
toaprovizioneze pentru tot timpul a- 
nu-lui cu' întreg sortimentul de le
gume, în afară de cartofi. Locuitorii 
încheie importante contracte cu 
I.L.F.-ul. cu cooperativa de produc
ție, achiziții și desfacere a mărfuri
lor. Toată primăvara, vara și pînă 
toamna tîrziu, locuitorii comunei vin 
cu produsele lor la piața comunală, 
organizată special de consiliul popu
lar pentru cei care vor să-și vîndă 
surplusul de legume.

Sporirea potențialului productiv al 
gospodăriilor populației din comuna 
Voluntari serobservă cel mai bine din 
evoluția efectivului de animale aflat 
în îngrijirea cetățenilor :

de programatori. Cînd i-a fost dată 
această răspundere, ea se înscria pe 
linia preocupărilor sale în aparență 
de strictă specialitate. Numai că 
această răspundere s-a transformat 
într-o sarcină politică, deoarece, așa 
cum adesea subliniază secretarul ge
neral al partidului, un comunist își 
îndeplinește rolul său de revoluțio
nar cînd își asumă îndatoriri mai 
mari și acționează în mod concret 
pentru înfăptuirea lor.

Am cerut îngăduința celor doi 
secretari să reedităm cîteva dintre 
discuțiile individuale ce au avut doc 
în anul acesta. Unele dintre ele s-au 
dovedit deosebit de interesante. 
Astfel, inginerul Radu Ciochină, 
proiectant, a pus în evidență corela
ția care trebuie să existe între pa
siune, imaginație și Spirit de discer- 
nămînt la cercetătorul comunist, s-a 
referit la riscurile unei stricte spe
cializări care duce la fragmentarea 
cercetării atunci cînd această specia
lizare nu este încadrată intr-un spi
rit de echipă loial, de întrajutorare, 
a insistat asupra necesității de a se 
studia posibilitățile în vederea evi
tării golurilor din activitatea unor 
cercetători — așa cum s-a întîmplat 
în anul trecut — aspecte care ar 
trebui să fie mai mult în atenția 
organizației de partid, opinii împăr
tășite autocritic și de membrii birou
lui care erau de față la această 
discuție.

Asupra penuriei de sarcini con
crete legate de munca de cercetare 
și cauzelor care determină această 
situație s-a referit pe larg și tînă- 
rul inginer Liviu Drăguțan. După 
opinia lui, biroul organizației de 
bază ar putea să repartizeze sarcini 
concrete și de substanță dacă orga
nizația ar fi informată asupra pro
blemelor ce se discută în consiliul 
științific, în biroul executiv al aces
tuia ; or, pînă în prezent, membrii 
de partid care fac parte din aceste 
organisme n-au raportat niciodată în 
adunările generale despre activitatea 
lor. De asemenea, el a criticat fap
tul că în tematica adunărilor gene
rale aspectele legate de eficiența 
muncii de cercetare sînt sporadice, 
ceea, ce nu contribuie la elaborarea 
unor planuri de măsuri cu răspun
deri precise pentru cercetători. Am 
mai reținut și alte puncte de ve
dere desprinse din consemnarea dis
cuțiilor individuale, printre care în
tărirea legăturii dintre cercetare și 
producție, necesitatea unei continue 
preocupări în vederea ridicării pre
gătirii profesionale, stabilirea unor 
riguroase criterii de selecție la 
încadrarea cercetătorilor și mun
citorilor de înaltă calificare în 
institut. Toate acestea evidențiază 
cît de utile sînt discuțiile in
dividuale pentru îmbunătățirea ac
tivității de ansamblu a cerce
tătorilor de la I.N.M.T. și de cîte 
resurse importante. încă insuficient 
puse în valoare, dispune acest co
lectiv pentru a adăuga la succesele 
remarcabile de pînă acum noi și im
portante realizări, pe măsura condi
țiilor de care beneficiază.

Constantin VARVARA

DE LA ADAS
Administrația Asigurărilor de 

Stat recomandă fiecărui automobi
list să contracteze „asigurarea fa
cultativă de accidente a conducăto
rilor de autoturisme si a altor'per
soane aflate în autoturisme".

Această asigurare acoperă. în li
mita numărului de locuri admis la 
transport, consecințele accidentelor 
întîmplate persoanelor, nenomina
lizate, aflate în autoturisme.

Primele anuale de asigurare sînt 
între 80 lei și 240 lei.

Pentru informații suplimentare 
și pentru contractarea de asigurări 
vă puteți adresa responsabililor cu 
asigurările din unitățile socialiste, 
ageniților și inspectorilor de asigu
rare, filialelor A.C.R. sau. direct, 
oricărei unităti ADAS.

O bună recoltă de legume... 
de pe parcelele combinatului 

industrial
Anul trecut, într-o primă acțiune. 

Combinatul de prelucrare a lemnu
lui Pitești a reușit, prin reproiec- 
tarea și folosirea mai eficientă a 
spațiilor pe verticală la depozitul 
de tananți, să degajeze peste 8 
hectare de teren pentru a fi culti
vat. Lucrările nu s-au oprit însă 
aici. Din toamna trecută s-a mun
cit cu spor și lâ reorganizarea de
pozitelor de cherestea și amenaja
rea unor spatii nefolosite din drep
tul altor depozite, cîștigîndu-se alte 
4 hectare de teren cultivabil. S-a 
trecut la construirea, din materia
le refolosibile. a 15 solarii (11 
sînt, practic, gata, la celelalte in- 
stalîndu-se acoperișul), la amenaja
rea a 3 000 mp sere, unde se vor 
cultiva legumele necesare cantinei

oamenilor muncii de aici. De în
grijirea celor 12 hectare se ocupă 
înșiși lucrătorii diverselor secții de 
producție și compartimente func
ționale ale combinatului.

La rîndul lor, spațiile nefolosite 
de la subsolul unor hale de produc
ție sau magazii de materiale au 
fost amenajate pentru cultivarea 
ciupercilor. Se scontează obținerea 
a sute de kilograme de ciuperci. 
Așadar, un „start" promițător în 
domeniul autoaprovizionării la o 
unitate de mărimea și importanța 
C.P.L. Pitești.

Apostol CRINU 
tehnolog
Combinatul de prelucrare 
a lemnului Pitești

După modernizarea
Vă scriam, în 1980, că întreprin

derea județeană de transport local 
din Buzău a mutat traseul autobu
zului nr. 7 pe strada Cazărmii. Da
torită acestui fapt, în prezent oame
nii muncii de la întreprinderea de 
tricotaje și filatura’ din zonă (circa 
3 000 de oameni lucrează aici) sînt 
nevoiti ca de la actuala statie de 
coborîre, în dreptul spitalului jude
țean, să se deplaseze o bună por
țiune pe jos pînă la unitățile unde 
sânt încadrați. Sigur, mersul pe jos 
e bun pentru întreținerea sănătății, 
dar nu în situația aceasta, cînd 
fiecare știe că trebuie să ajungă 
la timp la locul de muncă. <-

După intervenția dumneavoastră 
de-atunci cînd v-am semnalat si
tuația, am primit un plic de la în
treprinderea amintită cu două coaie 
de hîrtie bătute la mașină. Pe una 
era reprezentată zona microraionu- 
lui 14 cu traseul mutat, dar și cu

Medicul comunei,
Fiind așezată într-o zonă subcar

patică și alcătuită din șase sate 
(Plaiu Cîmpinei, Lunca Mare, Șo- 
trile, Vistieru, Seciuri, Plaiu Cor
nului), comuna Șotrile, din județul 
Prahova, a fost și este considerată o 
circumscripție medicală dificilă. 
Mulți doctori repartizați aici nici 
n-au apucat să-i cunoască bine pe 
oameni (și invers) că au și plecat.

Dar iată că din 1975 a poposit me
dicul de care comuna avea nevoie. 
Venit printre noi, Dan Bohîltea, așa 
îl cheamă, a rămas între noi, pen
tru noi. Acum, la cei peste 40 de 
ani, medicul nostru este stimat, pe 
bună dreptate, pentru dăruirea și 
rîvna cu care muncește, pentru 
competenta profesională de care dă 
dovadă. în afară de programul de 
consultații de ,1a dispensar, stră
bate zilnic multi kilometri pe jos

unei șosele...
cel la care urma să se revină. Cea
laltă conținea motivele mutării — 
trafic aglomerat, circulindu-se pe 
numai două benzi ; evitarea posibi
lelor accidente ca urmare a lucră
rilor angajate pentru modernizarea . 
bulevardului Stadionului ; se recu
noștea însă și că traseul modificat 
necesită un consum de carburanți 
sporit, precizîndu-se că revenirea 
la cel vechi ar însemna economisi
rea acestora.

Or, iată că au trecut aproape 3 
ani, modernizarea s-a efectuat, cir- . 
culația se face acum pe patru 
benzi. Dar în pofida promisiunilor 
din scrisoare, în realitate autobuzul 
respectiv tot nu a revenit pe... ca
lea așteptată.

Alexandru MATEESCU 
str. C. D. Gherea, blocul 33 - 
Buzău

„medicul nostrutc
în grija pentru sănătatea oamenilor 
de aici. Nici intemperiile, nici no
roiul nu-l împiedică să ajungă 
acolo unde este așteptat, acolo unde 
o viată în luptă cu boala are ne
voie de intervenția sa. Pînă și unii 
bătrîni de peste 70 de ani au vorbe 
de laudă la adresa lui : „Și pe 
mine m-a pus iar pe picioare doc
torul nostru". Pe drept cuvînt, co
muna noastră se mîndrește cu un 
asemenea apărător neobosit al să
nătății oamenilor de aici, așa cum 
credem că sînt și în alte părți ale 
tării, dar fiind „al nostru" am ți
nut prin rîndurile acestea modeste 
să-i aducem- binecuvenita noastră 
cinstire.

Florea IORDACHE
,,învățător > , . , . .
comuna Șotrile, Județul Prahova

PJT SCURT, DIN SCRISORI
• INOVAȚIE. Colectivul secției de construcții metalice a Combina

tului siderurgic Hunedoara are în vedere, pe lîngă creșterea productivi
tății muncii, economisirea de energie și materii prime, și găsirea < ■ noi 
soluții pentru sporirea eficienței activității. Pe această linie se înscrie 
realizarea recentă a unei instalații pentru limitarea mersului în gol a 
grupului de con.vertizoare cu oprire automată, instalație prin folosirea / 
căreia se vor obține economii și mai mari de energie electrică. (Vasile 
GRIGORAȘ, corespondent voluntar. Hunedoara). 6 DE-ALE UNOR CON
STRUCTORI. Retrăgîndu-și șantierul de la blocul nostru încă de acum 
trei ani, constructorul a uitat să facă și curățenie în urma lui. Astfel, 
pe o suprafață de peste 120 mp au rămas tot felul de materiale de 
construcție : moloz, plăci din beton etc. Toate intervențiile făcute pen
tru degajarea terenului în vederea amenajării lui au rămas fără re
zultat. (Gheorghe ALDEA, str. Dreptății nr. 16. blocul P-8, București). ;

)
Specia

Efectivul 
la sfîrșitul 
anului 1981

Efectivul 
la începutul 
anului 1983

oi 1640 3 478
bovine 32 87păsări 18 000 30 000
porci 6 000 8 000
iepuri de casă 0 4 800

După cum se vede din tabelul de 
mai sus. situația. în ansamblu, este 
acum net superioară față de cea 
existentă cu mai puțin de doi ani în 
urmă, ea reflectîndu-se dealtfel și în 
volumul produselor contractate de 
cetățeni cu I.L.F.-ul și cooperativa 
de producție, achiziții și desfacere. 
Locuitorii din Voluntari au contrac
tat 124 tone came, 330 tone legume, 
300 000 ouă. 330 hl lapte, 4,7 tone mie
re de albine ș.a.m.d.

Este de remarcat că nu numai gos
podăriile populației din Voluntari au 
fost dinamizate, ci și cea mai mare 
parte a unităților economice, a insti
tuțiilor comunale. Cîteva exemple : 
cooperativa de producție, achiziții și 
desfacere a mărfurilor și-a organizat 
o crescătorie cu 20 de scrofițe-matcă, 
o crescătorie de iepuri-matcă, din

care va obține pînă In toamnă 4 000 
de iepuri maturi, una de porumbei, 
cu 500 de păsări. Școlile, la rindul lor. 
au gospodări i-anexâ diverse : cres
cătorii de păsări, porci, porumbei, ie
puri, în total 800 de animale.

în general, se poate spune despre 
activitatea actuală a consiliului popu
lar din comuna Voluntari că, organi- 
zînd activitatea de autoaprovizionare, 
dinamizînd activul obștesc și cetățe
nii, a reușit să facă un pas mare 
înainte în valorificarea corespunză
toare a pămîntului, principala resur
să naturală a localității și să iasă din 
„conul de umbră" în care se complă
cea cu doi ani în urmă. Desigur insă, 
așa cum afirma și primarul, se află 
„doar la un început de drum"....

Gh. GRAURE

DELTA DUNĂRII
(Urmare din pag. I)

Cele 51 000 de ha de pă
șuni naturale erau folosite 
sporadic din pricina inun
dațiilor și a slabei produc
tivități. Pescuitul a cres
cut. După statistici, în 
1938 se scoteau din Del
tă 8 000 tone de pește. 
Noi, anul trecut am li
vrat 27 000 de tone. Dar, 
cum spuneam, din toate 
punctele de vedere, posi
bilitățile sînt mult mai 
mari. Delta ne oferă resur
se ce pot fi exploatate fără 
să deranjăm prea mult 
echilibrul natural. Vă veți 
da seama, cînd vom intra 
în amănunte...

— Vă rugăm să vă refe
riți. pe rînd, la principa
lele domenii.

— Să începem cu agri
cultura. Ea va acoperi. în 
final, o suprafață de 144 000 
de hectare, dintre care 
93 600 în amenajări hidro- 
ameliorative. Suprafața de

pășune rămîne aproxima
tiv cea de astăzi, doar că 
va fi scoasă de sub inci
dența inundațiilor și i se 
va spori valoarea prin 
creșterea dirijată a vege
tației. Există, spuneam, un 
început, adică o primă 
zonă, Pardina, de-a lungul 
brațului Chilia pînă la 
grindul Stipoc, aproxima
tiv 11 000 de hectare, cul
tivată experimental și care 
a dat producții încuraja
toare : la griu 4 000 de kg 
la hectar, la orz-orzoaică 
3 000, la floarea-soarelui 
1 500 și altele. Urmează, 
deci, să extindem suprafe
țele la Pardina. apoi, pînă 
in 1990, la Sireasa, Gorgo- 
va-Uzlina, pînă la Caraor- 
man. Pentru pășuni, la în
ceput grindul Perișor, apoi 
altele. Și pentru că am a- 
juns la pășuni să vorbim 
de zootehnie. Ea se va dez
volta. în principal, cu pa
tru specii : bovine, ovine, 
porcine, păsări (rațe și

gîște). Se vor valorifica 
pășunile și produsele se
cundare. Vor fi, deci. 20 000 
de taurine la îngrășat, 
350 000 de ovine, 120 000 
porcine, 350 000 de rațe și 
gîște.

— In piscicultură ?
— Pescuitul și piscicul

tura se vor dezvolta prin 
amenajarea și exploatarea 
intensivă a lacurilor și băl
ților naturale existente, 
precum și prin intensifica
rea pescuitului la Marea 
Neagră. Dimensiunile aces
tei dezvoltări le puteti de
duce din aceea că. fată de 
27 000 de tone în 1982, va 
trebui, în 1990, să livrăm 
peste 130 000 tone. Pentru 
asta vom intensifica creș
terea peștelui și pescuitul 
în amenajările existente, 
unde vom ajunge la 1500 
kg de pește pentru consum 
și 1 200 kg de puiet pe un 
hectar. Apoi vom mări ca
pacitatea amenajărilor cu

încă 28 000 de hectare, așa 
încît suprafața totală a a- 
menajărilor piscicole in
tensive va ajunge la 63 000 
de hectare. Cu o producție 
totală anuală de 77 000 tone 
de pește pentru consum. 
Restul cantității prevăzute 
se va obține din bazinele 
naturale prin populari ar
tificiale. La Marea Neagră, 
în afară de pescuitul tra
ditional, cu unelte fixe, 
vom extinde flota de pes
cuit activ, astfel incit să 
obținem și de aici, anual, 
25 000 de tone.

— Programul se referă și 
la alte domenii economice.

— De exemplu, stuful. A 
fost prima activitate in
dustrială în Deltă. Din 1955 
și pînă azi s-au scos peste 
3 milioane de tone de stuf 
care s-au transformat în 
celuloză și hîrtie. Progra
mul prevede o menținere a 
nivelului producției la 
50 000 de tone anual.

— Unele dintre aceste 
vaste domenii sînt rezulta
tul programelor noastre de 
cercetări — intervine tova
rășul Alexandru Volcov — 
și reprezintă activități noi 
pentru Deltă. De exemplu, 
cultivarea și exploatarea 
răchitei pentru producția 
de celuloză. Delta poate 
oferi producții mari de ră
chită. Noi am obținut, pe o 
plantație de 100 de hecta
re o recoltă de peste zece 
tone de răchită la hectar. 
Am rezolvat și problemele 
mecanizării acestei culturi. 
Programul se referă apoi 
la producția de biomasă 
pentru alcooli industriali. 
Vor fi folosite aici răchi
ta. plopul, salcia, stuful, 
anumite specii din flora 
spontană și am redescope
rit cultura topinamburului 
— căruia, popular, i se 
spune nap. Cu producții 
foarte bune. Apoi sorgul 
zaharat. Umblînd să găsim

plante pentru biomasă am 
descoperit că în Deltă se 
pot obține producții de a- 
rahide care, chiar dacă nu 
sînt bune pentru biomasă, 
sînt excelente pentru con
sumul alimentar.

— Am înțeles că în pro
gram este prevăzută folo
sirea pentru agricultură și 
a unor zone de nisipuri.

— Intr-adevăr. Aici, cer
cetările sînt încă în curs. 
Deși preluăm o anume ex
periență de la cultivarea 
nisipurilor din Oltenia, 
problemele sînt la noi mult 
mai complicate întrucît 
avem de-a face cu nisipuri 
în care apa freatică e mult 
mai sus și e... sărată. Sînt 
și mult, mult mai sărace. 
Totuși, sîntem optimiști. 
Avem un program ambițios 
de cercetări. Am făcut 
plantații în - care încercăm 
diverse specii de pomi 
fructiferi, cum sînt mărul, 
părul, prunul, cireșul, vi

șinul, migdalul, smochinul, 
piersicul și altele. Apoi 
vița de vie, iar în zona Sf. 
Gheorghe, legumele. în 
altă zonă încercăm și seca
ra, chiar și orzul. Se ridică 
destule probleme întrucît 
nisipurile ajung, vara, și la 
temperaturi de 60 de gra
de.

— Deci programul nu va 
cuprinde. în amenajările la 
care se referă, decît jumă
tate din teritoriul Deltei. 
Am înțeles că cealaltă ju
mătate cuprinde zonele de 
plaur, adică cele mai săl
batice și mai... pitorești. 
De aceea, în program figu
rează și prevederi referi
toare la turism. Ce anu
me ?

— în Deltă — ne răs
punde tovarășul Stănucă — 
vor rămîne neatinse, ba 
chiar ocrotite și întreținu
te, zone mari de natură 
sălbatică, locuri de cuibă
rit pentru păsări, locuri cu

floră specifică Deltei, cu 
peisajul ei binecunoscut și 
atît de căutat pentru liniș
tea și frumusețea sa. Tu
rismul în Deltă se va dez
volta tocmai în sensul po
sibilităților de a li se oferi 
vizitatorilor un acces mai 
direct la ceea ce este cu 
adevărat specific Deltei. 
Nij mari hoteluri și res
taurante cu camere și cu 
meniuri „ca lă București" 
ci, de exemplu, căsuțe rus
tice în jurul cherhanalelor, 
cu preparate pescărești 
pregătite chiar de către 
pescari. Și altele aseme
nea. Bineînțeles, totul 
strict dirijat și bine orga
nizat pentru ca turismul 
să nu se transforme în- 
tr-un agent de distrugere a 
ceea ce noi avem datoria 
să ocrotim.

Mihai CARANFIL 
Neculai 
AMIHULESEI
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MALAYEZIEI, DATO SERI DR. MAHATHIR MOHAMAD
(Urmare din pag. I)

amplasării de noi rachete cu rază 
medie de acțiune în Europa, pen
tru retragerea și distrugerea celor 
existente, pentru trecerea la mă
suri concrete, efective, de dezarma
re. în primul rind de dezarmare nu
cleară. pentru a se asigura dreptul 
suprem al națiunilor, al oamenilor' 
la viată, la existentă liberă și demnă, 

în cadrul convorbirilor a fost evi
dențiată atenția deosebită pe care 
România și Malayezia o acordă in
staurării unei noi ordini economice 
internaționale, întemeiată pe egali
tate și echitate, care să faciliteze pro
gresul mai rapid al tuturor statelor, 
îndeosebi al celor rămase în urmă, 
să asigure stabilitatea economică și 
politică mondială. S-a relevat însem
nătatea întăririi unității, solidarității 
și colaborării dintre țările în curs de 
dezvoltare pentru promovarea dialo
gului cu statele dezvoltate în vederea 

; edificării noii ordini economice in- 
' temaționale.

Schimbul de păreri a pus. încă o 

dată, în evidentă faptul că Româ
nia și Malayezia se pronunță ferm 
pentru soluționarea pe cale politică, 
prin tratative, a stărilor de încorda
re și conflict din Orientul Mijlociu, 
Asia de sud-est și din alte părți ale 
globului, pornindu-se de la interesele 
păcii și securității, de la necesitatea 
dezvoltării libere și independente a 
tuturor popoarelor, fără nici un a- 
mestec din afară. A fost manifestată 
convingerea că reglementarea paș
nică a acestor situații conflictuale ar 
reprezenta o contribuție majoră la 
depășirea stării de tensiune din via
ta internațională, la întărirea încre
derii și cooperării în regiunile res
pective și pe plan mondial.

Ambele părți au apreciat că solu
tionarea justă și durabilă a proble
melor complexe ce confruntă ome
nirea reclamă participarea activă și 
egală a tuturor țărilor la viata in
ternațională, indiferent de mărimea 
sau orînduirea lor socială, un rol 
crescînd revenind țărilor mici și 
mijlocii, țărilor în curs de dezvoltare. 

nealiniate, care constituie marea ma
joritate a lumii și sînt vital intere
sate într-o politică de independentă, 
pace și colaborare.

Președintele Nicolae Ceaușescu și 
primul ministru Dato Seri dr. Ma
hathir Mohamad au relevat cu satis
facție caracterul deschis și prietenesc 
al convorbirilor purtate, exprimîn- 
du-și încrederea că ele vor contribui 
la dezvoltarea mai intensă a conlu
crării dintre România și Malayezia. 
atît pe tărîm bilateral, cît și pe arena 
mondială. în folosul ambelor noastre 
țări și popoare, al cauzei destinderii, 
înțelegerii și cooperării internațio
nale.

întrevederea a decurs într-o at
mosferă caldă, prietenească,

★
în cursul dimineții, președintele 

Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu, împreună cu primul mi
nistru malayezian, Dato Seri dr. Ma
hathir Mohamad, și. doamna., Siti 
Hasmah bte Aii au făcut o plimbare 
cu vaporașul pe lacul. Snagov. ;

Tovarășul Nicolae Ceaușescu și tovarășa 
Elena Ceaușescu au oferit un dejun in onoarea 

prim-ministrului Malayeziei,
Dato Seri dr. Mahathir Mohamad, și a soției

sale, doamna Siti
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, pre

ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, și tovarășa Elena Ceaușescu au 
reținut, marți, la dejun pe Dato Seri ' 
dr. Mahathir Mohamad, primul mi
nistru al Malayeziei. împreună cu 
soția, doamna Siti Hasmah bte Aii.

•La dejun a participat tovarășul 
Constantin Dăscălescu. cu soția.

în timpul dejunului, care s-a des-

Oaspeți ai județului Prahova
în cunsul după-amiezii, primul mi

nistru al Malayeziei, Dato Seri dr.. 
Mahathir Mohamad, și oficialitățile

Hasmah bte Aii
fășurat într-o ambianță cordială, 
președintele Nicolae Ceaușescu și 
primul ministru Dato Seri dr. Maha
thir Mohamad au toastat pentru am
plificarea continuă a conlucrării 
dintre cele două țări, pentru întă
rirea prieteniei dintre popoarele 
român și malayezian, pentru pace, 
înțelegere și colaborare internațio
nală.

care-1 însoțesc in-vizita în țara noas
tră-.au fost oaspeți ai județului Pra
hova.

împreună cu premierul malayezian 
B-a aflat Ion M. Nicolae, viceprim- 
mînistru al guvernului.

La sosirea la Combinatul petrochi
mic Brazi, oaspetele a fost salutat de 
Ion Vîlsan, prim-vicepreședinte al 
consiliului popular județean, loan 
Bivolaru, adjunct al ministrului in
dustriei chimice, de reprezentanți ai 
conducerii centralei industriale de 
resort și ai combinatului.

în cursul prezentării activității și 
evoluției acestei puternice unități a 
petrochimiei românești, gazdele au 
relevat că aici se asigură, pe baza 
unor, tehnologii moderne, valorifica
rea complexă a țițeiului, obtinîndu-se 
o gamă largă de produse petroliere 
si petrochimice pentru economia na
țională și pentru export. A fost men
ționat faptul că majoritatea instala
țiilor sînt de concepție românească, 
evîdențiindu-se caracteristicile lor 
tehnice și parametrii înalți de func
ționare. pentru care sînt apreciate în 
diferite țări unde au fost livrate.

Oaspeții au fost invitați să viziteze 
două din modernele instalații din 
cadrul combinatului — cea de cau
ciuc poliizoprenic și cea de piroliză
— unde s-a făcut remarcat gradul 
înalt de automatizare a proceselor de 
fabricație, ce asigură o productivitate 
sporită.

Pe parcursul vizitei, premierul ma
layezian s-a interesat de organizarea 
fluxurilor productive, de preocupări
le colectivului îndreptate spre diver
sificarea și îmbunătățirea calității 
sortimentelor realizate, spre valorifi
carea cît mai eficientă a hidrocarbu
rilor. Gazdele au relevat faptul că în 
prezent se obțin peste 100 de produse
— dintre care cele mai importante 
sînt benzinele și ceilalți carburanți, 
uleiurile, diferiți monomeri pentru 
fabricarea maselor plastice. firelor 
sintetice, precum și alte substanțe 
utilizate în agricultură, industria tex
tilă, a vopselelor, medicamentelor. 
Multe dintre acestea sînt solicitate în 
circa 50 de țări, dintre care unele cu 
vechi tradiții în petrochimie.

în continuare, a fost vizitată cu
noscuta întreprindere „1 Mai“ din 
Ploiești, cea mai importantă uzină 
producătoare de utilaj petrolier din 
țara noastră. în cursul prezentării 
activității, profilului și evoluției în
treprinderii, oaspeților le-a fost în
fățișată diversificarea largă a mași
nilor, utilajelor și instalațiilor rea
lizate aici, subliniindu-se calitățile și 
performanțele lor, care le-au făcut 
cunoscute și apreciate în peste 30 de 
țări. S-a menționat că, pe lingă in
stalațiile de foraj de medie și mare 
adîncime, la „1 Mai“ au fost asimi
late în ultimul timp diferite tipuri 
de excavatoare, mașini pentru săpă-

Depunerea unei
Marți dimineață, primul ministru 

al Malayeziei. Dato Seri dr. Maha
thir Mohamad, a depus o coroană 
de flori la Monumentul eroilor luptei 
pentru libertatea poporului și a pa
triei, pentru socialism.

La solemnitate au luat parte 
Gheorghe Dolgu, adjunct al minis
trului afacerilor externe, Nicolae 
Iordache. vicepreședinte al Comite
tului executiv al Consiliului pppulgr 
al municipiului' București, generali și 
ofițeri. 

turi în exploatările miniere subtera
ne și de suprafață, mașini de haldat, 
alte utilaje complexe.

Străbătînd cîteva din cele mai re
prezentative secții, primul ministru 
malayezian a luat cunoștință de do
tarea cu mașini și agregate de înalt 
nivel tehnic, de eforturile acestui 
colectiv pe linia valorificării supe
rioare a metalului, realizării, pe 
baza concepției proprii, a unor in
stalații din ce in ce mai perfecțio
nate, mai competitive.

Următorul popas s-a făcut la 
C.A.P. Bucov, unitate fruntașă în 
agricultura prahoveană. Premierul 
malayezian a fost întîmpinat, la 
sosire, de Marin Constantin, adjunct 
al ministrului agriculturii și indus
triei alimentare, Gheorghe Ciocan, 
primarul comunei. Vorbind despre 
dezvoltarea unității, președintele 
C.A.P. Bucov, Costică T. Mișcă, a 
prezentat structura fondului funciar 
și a producției’ agricole, evidențiind 
prin sugestive date comparative pro
gresele mari înregistrate la cultura 
griului, porumbului, strugurilor, le
gumelor, precum și în zootehnie și 
în activitatea industrială.

Primul ministru al Malayeziei s-a 
interesat de modul de organizare a 
cooperativei, de condițiile de muncă 
și de trai ale membrilor cooperatori, 
de veniturile acestora și ale unității.

Oaspetele a avut cuvinte de apre
ciere pentru rezultatele obținute de 
colectivele celor trei unități econo
mice vizitate și le-a urat mult succes 
în activitatea lor.

în cursul serii, primul ministru 
malayezian și persoanele oficiale 
care-1 însoțesc s-au înapoiat în 
Capitală.

★
Doamna Siti Hasmah bte Aii. soția 

primului ministru al Malayeziei. a 
vizitat, marți, expoziția de artă 
populară și artizanat a UCECOM, 
din cadrul complexului expozițional 
„Piața Scînteii".

Expoziția, care reunește o largă 
gamă de produse realizate în unită
țile . cooperației meșteșugărești din 
întreaga țară, pune în lumină tradi
ția artei populare românești, rele- 
vînd originalitatea spiritului creator 
al poporului nostru, frumusețea mo
tivelor decorative folosite în arta țe
sutului, olăritului, prelucrării lem
nului, forjării metalului, diversita
tea tehnicilor de realizare a bunuri
lor de consum artizanale. Oaspetele 
a apreciat talentul și rafinamentul 
meșteșugarilor români, exprimîn- 
du-și satisfacția de a fi putut cu
noaște laturi reprezentative ale artei 
populare și industriei artizanale 
românești.

(Agerpres)

coroane de flori
Au participat oficialitățile malaye- 

ziene care îl însoțesc pe oaspete în 
vizita în țara noastră.

Au fost prezenți. de asemenea, 
ambasadorul Malayeziei la București 
și însărcinatul cu afaceri ad-interim 
al României în Malayezia.

După depunerea coroanei de flori 
s-a păstrat un moment de reculege
re, după.sar&A. fost;j,vjzitată rotonda 
monumentului.

.. . (Agerpres)

m ritm susținut, cu toate forțele și mijloacele!
CĂLĂRAȘI

Zilnic sint irigate suprafețe mari, 
dar sub posibilități

în județul Călărași s-au irigat 
190 000 hectare de cereale păioase, 
legume, plante de nutreț. De cîteva 
zile se aplică udări la soia, porumb, 
sfeclă de zahăr. Ritmul udărilor a 
crescut la peste 11 000 de hectare 
pe zi. După cum ne spunea to
varășul Nicolae Zainea. secretar'al 
comitetului județean de partid. în 
momentul de față, pentru intensifi
carea irigațiilor a fost mărit numă
rul echipelor de udători, iar în 
multe unități acestea au fost com
pletate cu alți oameni, prin mobi
lizarea tuturor forțelor de la sate, 
inclusiv personalul din cooperație 
și diferite unități economice. în 
majoritatea unităților agricole s-au 
format echipe de specialiști care 
asigură buna funcționare a in
stalațiilor în cursul nopții. De
altfel. culturile udate în cursul nop
ții reprezintă aproape jumătate din 
suprafețele totale irigate. Se urmă
rește și extinderea irigațiilor pe 
bază de soluții provizorii, prin in
stalarea de motopompe și conducte 
în afara perimetrelor amenajate 
pentru irigat, folosind surse de aoă 
din Borcea. din lacuri și bălți. Pe 
această Cale au și fost irigate 12 000 
hectare de păioase, plante de nutreț 
și alte culturi.

Străbătînd o bună parte a jude
țului. am cunoscut „pe viu" aspecte 
din ampla bătălie centru aducerea 
anei la rădăcina plantelor. Ne în
dreptam spre zona de est a jude
țului, în sistemele de irigații Jegălia 
și Pietroiu. unde sute de motooom- 
piști stau pe cîmp 24 de ore din 24. 
Directorul stațiunii de cercetări 
pentru culturi irigate Mărculesti, 
ing. Iulian Lebedencu, ne spune : 
„Irigăm cu prioritate soia și plan
tele de nutreț, care au cea mai ur

gentă nevoie de apă pentru a da re
colte normale. în condițiile acestui 
an este nevoie să udăm zilnic su
prafețe cît mai mari, deci mutăm 
aripile de ploaie de. trei ori pe zi".

în partea de est a județului pre
domină sistemele de irigații cu 
motopompe. Primarul comunei 
Borcea. tovarășul Constantin Ne- 
delcu. se ocupă cu udările de noap
te în unitățile de pe raza comunei, 
îl intilnim printre oamenii care 
mutau aripile de ploaie a treia oară 
în ziua respectivă. „Acum funcțio
nează toate cele 60 de motopompe. 
Am mărit numărul de udători în 
echipe, repartizînd cooperatorii care 
au culturile respective în acord 
global. Prin aceasta am redus du
rata de mutare a aripilor de ploaie. 
La trei mutări zilnice cîștigăm trei 
sferturi de oră. ceea ce înseamnă 
zeci de hectare irigate în plus". 
Pentru prima dată în acest an se 
irigă, pe brazde amenajate în 
iarnă, 180 hectare cu porumb în cul
tură intensivă la C.A.P. Borcea I și 
140 hectare la C.A.P. Pietroiu. To
varășul Petre Popescu, președintele 
C.A.P. Borcea I, ne spune că, în ul
tima săptămînă, s-au irigat zilnic 
cu 30 hectare mai mult decît pre
vede programul. Se lucrează intens 
și la I.A.S. Dragalina. Aici s-au a- 
plicat cite două udări pe 2 850 hec
tare și trei udări pe 2 000 hectare 
de păioase și plante de nutreț. Oda
tă cu începerea irigațiilor la soia, 
fasole, sfeclă și porumb a sporit rit
mul zilnic al udărilor de la 320 la 
500 hectare.

Sînt însă unități unde nu s-au 
realizat graficele de irigare. în pri
ma decadă a lunii mai. în sistemul 
Pietroiu s-au irigat doar 4 387 hec
tare din cele 4 960 hectare progra

mate. Cauzele ? Defecțiunile înlă
turate cu întîrziere și lipsa moto
rinei ' strict necesare funcționării 
motopompelor.

în timp ce unele unități agricole 
depășesc cu regularitate programe
le de udare, altele nu le în
deplinesc . integral. Ing. Mihai 
Păltineanu, șeful sistemului Jegălia, 
ne spunea că, în ultima perioadă, nu 
s-au irigat 200 hectare din cele pro
gramate. Este adevărat, la asocia
ția legumicolă de stat și cooperatis
tă s-au . udat cu 50 hectare mai 
mult, dar nici una din cele șase 
cooperative agricole nu. a realizat 
graficele de udare. La C.A.P. Di- 
chiseni, din 882 hectare programate, 
au primit apă numai 500 hectare. 
De ce atît de puțin ? Pentru supra
fața amenajată la această unitate 
ar fi necesare 63 de motopompe, 
dar nu există decît 40. iar din aces
tea funcționează doar 33. celelalte 
fiind defecte. Pe ansamblul consi
liului agroindustrial Jegălia, în loc 
de 323 motopompe necesare există 
doar 318, iar din acestea erau în 
funcțiune — 249. în unele zile, 
o parte din motopompe nu func
ționează: din lipsă de motorină. De 
asemenea, din cauza deselor între
ruperi în funcțio’.area aspersoare- 
lor, udările nu se fac uniform, o 
parte din culturi rămîn neudate, în 
timp ce pe altele băltesc apele. în 
cursul unei singure zile, la C.A.P.

VRANCEA

Amenajări simple, inițiative gospodărești
Suprafața amenajată pînă ieri. 17 

mai. pentru a fi irigată în consiliul 
agroindustrial Nănești. județul 
Vrancea. a ajuns la 5 534 hectare. 
Am precizat data și suprafața res
pectivă deoarece în unitățile agri
cole din consiliul amintit — și nu 
numai aici — lipsa tot mai acută 
de apă din sol a determinat depis
tarea și folosirea unor noi surse 
pentru extinderea suprafețelor ce 
pot fi irigate. Accentul este pus 

Dichiseni s-au găsit 40 de asper- 
soare defecte. Pentru înlăturarea 
defecțiunilor ar trebui organizate 
echipe de intervenție, problemă 
care se neglijează.

Suprafața irigată este redusă 
în unele unități agricole și din 
cauză că mutarea aripilor de 
ploaie se face de două ori pe zi, în 
loc de. trei ori. în sistemul Jegălia, 
din 1 200 aripi de ploaie existente 
abia 500 se mută de trei ori 
pe zi, iar în unele zile — și mai 
puține. Situația este determinată 
de slaba preocupare a conducerii 
unităților respective pentru com
pletarea echipelor de udători. La 
cooperativa agricolă Dichiseni lip
seau 50 de udători. iar la C.A.P. 
Unirea, în loc de 240 erau numai 
218. Problema măririi numărului de 
udători cane să mute și să supra
vegheze funcționarea aripilor de 
ploaie se pune cu acuitate și în 
alte cooperative agricole. De aceas
ta depinde. în primul rînd, trece
rea de la două la trei mutări ale 
aripilor de ploaie. De asemenea, 
asigurarea motorinei pentru func
ționarea la întreaga capacitate a 
motopompelor ar permite, pe an
samblul județului, creșterea ritmu
lui zilnic al udărilor la peste 
16 000 de hectare.

Rodlca S1MIONESCU 
Constantin BORDEIANU

pe amenajările simple, care necesi
tă cheltuieli materiale minime și 
un timp de execuție cit mai redus.

Ieri, pe șantierele locale se înain
ta metru cu metru pe noi trasee 
care vor asigura cantităti supli
mentare de apă culturilor. La coo
perativa agricolă Nănești. încenînd 
de joi. 19 mai. vor fi irigate alte 
100 hectare prin finalizarea iniția
tivei de a se folosi canalul de aii- 

mentare cu apă din bălțile de pe 
teritoriul comunei. Acest canal a 
fost racordat, printr-o conductă, la 
unul din canalele de desecări. De 
aici, apa va fi dirijată pe terenu
rile cultivate. Cu o săptămînă în 
urmă. în cooperativa agricolă amin
tită. suprafața amenajată în siste
mul local de irigații a fost mărită 
cu 200 hectare. Țăranii cooperatori, 
în colaborare cu vecinii lor din 
Măicănești, au instalat o conductă 
cu priza de aDă la Sireț. Și unii și 
alții au avut de cîștigat : 200 hecta
re și, respectiv. 300 hectare sînt 
acum irigate din această sursă de 
apă. Un șantier cu termen urgent 
de finalizare a lucrărilor există și 
Ia C.A.P. Vulturu. Pe rîul Putna se 
montau două pompe ce vor fi ac
ționate electric, ele urmînd să în
locuiască trei pompe consumatoa
re de motorină. Se va asigura ast
fel debitul de apă necesar irigării 
a 300 hectare în cooperativa agrico
lă din Vulturu și a altor 150 hec
tare în unitatea vecină, coopera
tiva agricolă Hîngulești.

în numeroase alte unități agrico
le din județul Vrancea. afectate de 
lipsa precipitațiilor, sînt valorifi
cate noi surse de apă. Sînt puse în 
funcțiune amenajări mai vechi, ne-

BUZĂU

Cu apă din
în județul Buzău, intensificarea 

irigațiilor se află în centrul aten
ției tuturor lucrătorilor de pe ogoa
re. Pe lîngă întreprinderea de ex
ploatare. a lucrărilor de îmbunătă
țiri funciare Buzău, care, asigură 
apa necesară pentru 10 400 hectare, 
în județ se acționează cu toate for
țele în vederea extinderii suorafe- 
țelor irigate din surse locale de 
apă : pîraie. girle. bălti, din puțu
rile forate în ultimii ani. De ase
menea, se folosesc vagoane-cister- 
nă. vidanje., bene, butoaie, găleți 
pentru ca apa să ajungă cît mai re
pede la rădăcina plantelor. Ca ur
mare, în săptămînă trecută au fost 
irigate circa 17 000 hectare, din care 
II. 000 hectare cultivate cu legume, 
iar restul cu furaje, porumb și alte 
plante.

Am urmărit, la fața locului, cum 
se desfășoară, irigarea culturilor. 
La stațiile de pompare ale I.E.L.I.F. 
Buzău se lucrează în trei schim
buri. Buldozeriștii și mecanicii de 
la stațiile de pompare Mărăcineni 
și Găvănești se îngrijesc ca prizele 
de. captare și agregatele să asigure 
debitele de apă programate. Orga- 
nizindu-și bine munca, lucrătorii 
de la unitatea agricolă Mărăcineni 
au irigat legumele de două ori. iar 
orzul și culturile furajere — de trei 
ori. La ferma zootehnică a I.A.S. 
Săhăteni. la fermele legumicole ale 
stațiunii de cercetări legumicole, la 
I.A.S. Rîmnicu Sărat și Ia coopera
tivele agricole Scurtești. Săgeata si 
altele s-au organizat echipe de 
udători, cazate în cîmp. în vagoa- 
ne-dormitor. care, zi și noapte, asi
gură aoa necesară plantelor.

Orice sursă de apă trebuie folosită 
din plin pentru a asigura irigarea 
unor suprafețe cît mai mari ! Aces
tui deziderat maior i-au răspuns și 
legumicultorii de la ferma condusă 
de ing. Gabriel Mogoș. a C.A.P. 

folosite în ultimii ani. iar pe re
țelele de desecări curg acum șu
voaiele de apă. Se lucrează fără în
trerupere atît la irigat, cît și la 
noile amenajări. Inițial, sistemele 
de irigâții acopereau 24 006 hecta
re. Acum ele au ajuns la 27 527 hec
tare. Și, după cum am văzut, sînt 
în curs de terminare noi lucrări 
care vor asigura apa pe alte su
prafețe cultivate. Curînd. peste 
1 000 hectare vor întregi suprafața 
menționată mai sus.

Concomitent, se cuvine remarcat 
faptul că, pe mari suprafețe, cultu
rile sînt udate cu apa adusă la ră
dăcina plantelor de miile de udă
tori. Ei folosesc gălețile, butoaiele 
și alte mijloace. Mai mult chiar. în 
ultimele zile, garnituri de cisterne 
cu apă din lacurile limitrofe Șire
tului sînt transportate continuu pe 
o linie secundară de cale ferată. Se 
asigură apă plantațiilor viticole ti
nere și altor culturi în consiliile 
agroindustriale Panciu și Odobești. 
Procedîndu-se în acest mod, în ul
timul timp programul zilnic de 
udări a fost depășit. în medie, cu 
200—250 hectare.

Dan DRAGULESCU 
corespondentul „Scînteii"

resurse locale
Lunca. în depresiunea Nohai. ei au 
creat un „stoc" de apă. care este 
menținut constant cu ajutorul unei 
motopompe. De aici, cu alte două 
motopompe. cu butoaiele sf gălețile

Sprijin binevenit, la timp. în Yederea extind^'ii suprafe
țelor irigate, în județul Bacău au fost repartizate unităților agricole 
încă 37 de motopompe și 132 de cisterne cu o capacitate totală de 
307 tone. Sute de oameni ai muncii din peste 30 de unități econo
mice din județ acordă sprijin cooperativelor agricole din consiliile 

■ agroindustriale Moinești, Gheorghe Gheorghiu-Dej Sascut. Podu Tur- 
ț cului și Filipești, la udarea culturilor. (Gheorghe Baltă).

Cu mijloace simple, dar eficiente. Cooperatorii din co
munele Tutova și Ivești județul Vaslui, irigă 120 hectare cu legume 
și peste 190 hectare cu plante tehnice, folosind apă din surse lo
cale. Ei au amenajat acumulări simple pe firul văilor. De aici, apa 
este transportată in butoaie, montate pe cele peste 100 de căruțe, 
iar apoi cooperatorii udă cu gălețile răsadurile de legume si plante 
tehnice. Prinderea acestora este astfel asigurată. (Petru Necula).

Intervenții tehnice cu întîrziere. In noiIe amenajări pen
tru irigații din județul Constanta, cum sînt cele din consiliile agro
industriale Negru Vodă. Chimogeni. Independența și Cernavodă, trus
tul de construcții și îmbunătățiri funciare și întreprinderea pentru 
exploatarea de îmbunătățiri funciare nu înlătură operativ defecțiu
nile cașe apar. De asemenea. în cooperativele agricole Castelu. Mihail 
Kogălniceanu. Nicolae Bălcescu și Dorcbanțu, secțiile S.M.A. nu asi
gură asistenta tehnică necesară și. din această cauză, un^le instalații 
pentru irigații stau nefolosite. (George Mihăeseu).

*

*
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se irigă 90 hectare de legume și 40 
hectare cu tutun. „De luni, 16 mat, 
împreună cu cei 740 de cooperatori, 
cu 60 de atelaje pe care am montat 
butoaie și bene, cu cisternele de la 
S.M.A. am trecut la udarea celor 
785 hectare cu porumb — ne spune 
Panait Paraschiv, președintele coo- 
perativeicNu mai așteptăm ploile !“.

La fel acționează și cooperatorii 
din Rușețu. Cu 15 cisterne și vi
danje. cu 65 de atelaje se transpor
tă zilnic peste 500 000 litri de apă 
din Călmățui. cu care se irigă cele 
60 hectare legume, 71 hectare vie 
și 30 hectare cu plantații pomicole 
tinere. La lucrări participă 450 de 
cooperatori, peste 300 de copii și 80 
de oameni ai muncii de la unitățile 
economice din comună. La I.A.S. 
Cilibia se irigă zilnic peste 40 hec
tare. folosindu-se apă din canalele 
de desecare și din rîul Buzău.

Mai sînt însă și unități agricole 
unde se neglijează irigarea culturi
lor. Este cazul C.A.P. Merei, care 
are sunsa asigurată pentru irigarea 
a circa 1 000 hectare, dar unde 
nu. s-au aplicat udări nici măcar 
pe un sfert din această suprafață. 
Membrii cooperativei agricole Va
lea Rîmnicului continuă să aștep
te ploaia. Nu au apă ? Există 
din belșug. Ea curge degeaba 
de la cele 4 forje cu evacuare 
arteziană. Sînt două situații care 
fac notă discordantă în amnlâ 
bătălie pentru apă ce se desfă
șoară pe ogoarele buzoiene. Tocmai 
de aceea, conducerile acestor unități 
trebuie să pună neîntîrziat capăt 
acestor situații, fiindcă apa din 
orice sursă trebuie să ajungă, pe 
suprafețe cit mai mari, la rădăci
na plantelor.

Stelian CHIPER 
corespondentul „Scînteii"
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CONCURSURILE ȘCOLARE-
o confruntare tinerească, cu puternice semnificații educative

Organizate în fiecare an școlar — 
de mai bine de un sfert de secol — 
concursurile pe discipline de învăță- 
mlnt sînt menite să stimuleze inte
resul elevilor pentru însușirea te
meinică a cunoștințelor înscrise în 
programele școlare, pentru lărgirea 
orizontului de cultură generală, pen
tru cultivarea aptitudinilor, talente
lor. Prezenta masivă la etapele pe 
școală și localitate — aproape tota
litatea elevilor din ciclul gimnazial 
și liceal — rezultatele remarcabile 
înregistrate la etapele județene și re
publicană ale multora dintre partici
pant! fac din aceste concursuri — la 
limba și literatura română, limba și 
literatura maternă (maghiară și ger
mană), matematică, fizică, chimie, 
biologie, istoria României, ecbnomie 
politică, filozofie. . geografie, limbi 
modeme (engleză, franceză, germa
nă, rusă) — cu adevărat o confrun
tare tinerească, cu puternice semni
ficații educative.

Prezente în juriile concursurilor, a 
căror fază finală, pe țară, a avut loc 
recent, personalități ale științei șl 
culturii,, cadre didactice universitare, 
specialiști apreciază calitatea pregă
tirii liceenilor, modalitățile de des
fășurare a probelor, fac sugestii pen
tru mai buna organizare, în viitor, a 
acestor competiții, pentru ridicarea 
calității procesului de Învățămînt.

La Bistrița, concursul național de 
limba și literatura română’„M. Emi- 
nescu", cu 340 liceeni selecționați din 
peste 40 000 de participant! la fazele 
pe școală, localitate și județ, s-a 
desfășurat sub semnul profund sti
mulativ al celor 100 de ani de pere
nitate a Luceafărului eminescian și 
al apropiatului centenar al nașterii 
ctitorului romanului românesc mo
dern, Liviu Rebreanu.

— Ne-am înitîlnit cu o exigență 
sporită la toate nivelurile. începînd 
de la discipline pînă la exterioriza
rea comportamentului tinerilor par
ticipant și pină la calitatea uneori 
impresionantă a lucrărilor — consi
deră prof. univ. dr. docent Zoe Du- 
mitrescu-Bușulenga, membru cores
pondent al Academiei, președintele 
comisiei centrale. Am aplicat, ca și

la edițiile precedente ale concursu
lui, în concordantă cu ideea mal lar
gă de modernizare a învățământului, 
o metodă nouă, a unei duble probe : 
una de investigare și de surprindere 
a capacității de gîndire sintetică, 
gândire care să ilustreze posibilități
le de sinteză ale candidaților și care 
să contureze orizontul de cultură al 
vârstei lor. și o probă de analiză a 
unui text citit la prima vedere și in
terpretat în măsura posibilității mu- 
lării pe text a gîndirii acestora. Re
zultatele mi se par re
levante. elevii se obiș
nuiesc să iasă din ti
parele convenționale 
ale clasei și manuale
lor. exersîndu-și chiar 
creativitatea.

Pe primul loc. în 
palmaresul concursu
lui. reprezentanții ju
dețului Buzău.

Apreciind că ediția 
din acest an a con
cursului național de 
matematică, ce a avut 
loc la Focșani, poate fi
situată printre succesele de certă va
loare ale învățământului nostru, prof, 
univ. dr. Ion Cuculescu, președintele 
comisiei centrale, a declarat cores
pondentului nostru județean. Dan 
Drăgulescu :

— Anul acesta, de exemplu, nu am 
avut o disproporție evidentă, catego
rică. între notațiile premianților și 
ale nepremianților. Aceasta dovedeș
te că problemele au fost mai bine 
alese și că — în primul rind — con- 
curenții s-au prezentat mai bine pre
gătiți. Este un progres evident și în 
ce privește nota de maturitate în 
gîndire a candidaților, ilustrată de 
soluțiile de rezolvare a problemelor. 
Mai mult chiar, elevii claselor a 
XII-a au dovedit cunoștințe deosebit 
de bogate și posibilități de a le apli
ca bine, corect.

La rândul său, prof. dr. C. N. Plă- 
vițu, decanul Facultății de fizică a 
Universității din București, preșe
dintele comisiei centrale a concursu
lui național de fizică, desfășurat la

Ziua internațională a muzeeloro
Ilustrind larga prețuire pe care 

contemporaneitatea o acordă insti
tuțiilor muzeale, importantei lor 
meniri în opera de elevare spiri
tuală a omului, an de an, la 18 mai, 
se sărbătorește pretutindeni în 
lume Ziua internațională a mu
zeelor.

Este aceasta semnul limpede că 
astăzi, tot mai mult, rosturile mu
zeelor sînt înțelese într-o viziune 
de largă cuprindere, ele fiind con
siderate nu numai păstrătoare ale 
unui inestimabil patrimoniu cultu
ral-artistic și istoric — cu ajutorul 
căruia se poate reconstitui lungul 
drum al societății umane spre clipa 
de azi — ci mai ales focare de ira
diere spirituală, factori educațio
nali activi, cu mare forță de înrîu- 
rire a conștiințelor. în această vi
ziune, muzeele sînt acele instituții 
care întind, într-o manieră convin
gătoare, solide punți către trecut, 
ajutînd astfel a cunoaște însăși te
melia prezentului nostru și a desci
fra în datele lui esențiale viitorul. 
Muzeele sînt pîrghii pentru înțele
gerea exactă a personalității fiecă
rui popor, a felului său de a fi, a 
gîndi șl a simți, o uriașă carte de 
identitate a unei națiuni, în filele 
căreia stă scrisă povestea muncii, 
visării, luptei fiecărui popor pen
tru împlinirea dreptelor lui aspira
ții. în aceeași viziune, muzeele au 
nobila misiune de a asigura mai 
buna cunoaștere dintre popoare și 
civilizații, iar prin aceasta — înțe
legerea dintre națiuni, respectul 
pentru marile idealuri ale popoare
lor, de a fi o prezență de prim 
rang — prin patrimoniul lor. prin 
marile învățăminte ale istoriei pe 
care le propun celor ce le trec 
pragul — în perpetua aspirație _ și 
lucrare a popoarelor pentru exis
tența lor liberă, pentru pace și 
securitate.

în România, unde ființează sute 
șl sute de instituții de acest gen. 
multe dintre acestea create sau re
organizate într-o concepție profund 
științifică în anii de după Con
gresul al IX-lea. muzeele au fost 
învestite cu importante responsa
bilități științifice și educative, 
într-adevăr, eforturilor pentru con
servarea patrimoniului pe care îl 
adăpostesc, pentru valorificarea 
științifică și expozițională a aces
tuia li se adaugă o susținută pre
ocupare pentru sporirea finalității 
formative a activității de mode
lare a conștiinței socialiste. în acest 
sens, muzeele țării au inițiat un 
amplu și statornic dialog cu oame
nii muncii, au propus și propun tot 
mai sistematic publicului larg ac
țiuni educative variate în cadrul

cărora își dau mina istoria, arta, 
poezia și muzica, spre a conferi 
fiecăreia dintre ele pecetea unor 
acte autentice de cultură, cu urme 
de neșters în cugete și în inimi.

în spiritul orientărilor de amplă 
cuprindere și profunzime ale to
varășului Nicolae Ceaușescu. stră
lucit și pregnant formulate în nu
meroase lucrări, în expunerea pre
zentată la Plenara lărgită a C.C. al 
P.C.R. din 1—2 iunie 1982, muzeele 
înfățișează istoria unitară a po
porului nostru, vechimea multimi
lenară și continuitatea șa neîn
treruptă în vatra strămoșească, 
aportul său hotărîtor la progresul 
social-economic al acestor melea
guri, marile sale aspirații de uni
tate și independență, de pace, co
laborare și bună vecinătate, mar
canta lui contribuție la tezaurul 
creației universale, la triumful 
unor înalte principii politice și 
etice.

Cu neslăbită consecvență acțio
nează muzeele pentru formarea 
sentimentelor de dragoste fată de 
țara și poporul nostru, greu și în
delung încercate în istoria lor. dar 
niciodată înfrînte, a simțămintelor 
de mîndrie pentru trecutul eroic, 
pentru forța creatoare, ilustrată 
spectaculos de realizările evului 
nostru socialist, cu deosebire, din 
anii „Epocii Ceaușescu", cea mai 
rodnică în împliniri din întreaga 
noastră existență, a hotărîrji de 
asumare a unor înalte răspunderi 
pentru prezentul și viitorul patriei. 
Deopotrivă, sînt puse în lumină 
relațiile poporului român cu alte 
popoare, învățămintele istoriei ce 
pledează pentru legături strînse. 
pentru înțelegere și respect reci
proc între popoare. Un vast cîmp 
de activitate este deșqhis pentru 
slujitorii muzeelor în domeniul 
formării unor trainice convingeri 
materialiste, științifice, al dezvol
tării gustului pentru frumos, pentru 
opera de artă autentică, pentru va
lorile adevărate.

Acestei înalte meniri, orientărilor 
cuprinse în documentele de partid 
privind sporirea valențelor forma
tive ale fiecărei acțiuni 'inițiate, 
asigurarea unei ample rezonanțe 
educative, cu o puternică înrâurire 
în conștiințe a fiecărei activități cu 
publicul, frontul muzeografic tre
buie să-i răspundă prin muncă 
plină de dăruire și pasiune, prin 
statornică investiție de gîndire și 
inventivitate, în vederea strângerii 
legăturilor muzeului cu publicul 
larg, a diversificării programelor 
sale cultural-educative.

Silviu ACHIM

„ROMÂNIA - FILM" prezintă:

„ESCAPADA-
O producție a Casei de filme numărul patru

Scenariul: Mircea Radu Iacoban ; decorurile : arh. Carmen Lăzăroiu ; 
costumele : Maria Oteteleșanu ; montajul : Elena Pantazică ; coloana so
noră : ing. Daniel Rusu ; muzica : Andrei Tănăsescu ; imaginea : Sorin 
Ilieșiu ; regia : Cornel Diaconu.

Cu : Octavian Cotescu, Valeria Seciu, George Constantin, Rada Istrate, 
Constantin Măru, Magda Catone, George Negoescu, Geo Saizescu, Nina 
Filimon.

Film realizat in studiourile Centrului de producfie cinematografici 
„ București".

Iași, a spus corespondentului nostru 
județean, Manole Corcaci :

— Faptul că, in anul acesta, din 
cei 370 de participanți din întreaga 
țară, peste 100, din 34 de județe, au 
fost distinși cu premii și mențiuni, 
dovedește pe de o parte convingerea 
fermă a tinerilor că pentru a-și în
suși temeinic viitoarea meserie tre
buie să cunoască și să stăpînească 
tainele naturii, iar pe de altă parte 
că tot mai multi factori — și în pri
mul rind profesorii de fizică — își 

intensifică eforturile 
de la an la an. 
pentru perfecționarea 
metodelor de predare 
a fizicii în licee. O do
vadă a celor afirma
te o constituie și a- 
ceea că elevii din 
București și din jude
țele Iași și Dolj, care 
au obținut constant, 
în ultimii 4—5 ani. re
zultate foarte bune, au 
cîștigat ; și acum nu
meroase premii la 
probele scrise și de

laborator. Alături de aceștia s-au 
remarcat reprezentanții județelor 
Galați, Argeș, Satu Mare, Sălaj, Te
leorman. O notă bună și pentru lotul 
național, care va participa la Olim
piada internațională de fizică, din 
luna iulie, ce va fi organizată la 
București.

Dincolo de atmosfera sărbătoreas
că — întreținută cu caldă ospitalita
te și deosebită solicitudine de gazde 
— de emoția și bucuria unor rezul
tate remarcabile, analizele pertinen
te. realiste și responsabile întreprin
se de membrii comisiilor centrale de 
concurs, de forurile de învățămînt 
au relevat și unele carențe in pregă
tirea elevilor (s-au înregistrat și lu
crări notate sub limită, cu atît mai 
regretabile cu cît aparțin unor elevi 
selecționați dintre cei mai buni din 
județele respective), au făcut reco,- 
mandări utile pentru ridicarea cali
tății învățămintului. Iată, pe scurt, 
câteva dintre acestea :

® în general, la orele de matema
tică nu au fost neglijate anumite 
părți ale programei școlare, anumite 
capitole. Recomandăm totuși profe
sorilor, colegilor din licee, ca la orele 
de clasă să lucreze mai multe pro
bleme cu grad mai mare de dificul
tate și finețe, să nu mai „ocolească"

așa-zisele tipuri dificile de probleme
— prof. univ. dr. I. Cuculescu.

• Unii participanți nu s-au ridicat 
la nivelul de exigentă al competiției. 
La limba și literatura română, am 
mai întâlnit în lucrări și greșeli 
de ortografie și punctuație (din fe
ricire mai puține decît altă dată), 
verbiaj gol, formulări stereotipe, po
vestirea subiectelor în locul analizei 
solicitate etc. Sînt tot atîtea direcții 
de lucru mai intens 'cu clasele noas
tre de elevi — prof. Oltea Muțiu, de 
la Liceul de filologie-istorie din Ti
mișoara, membră a comisiei cen
trale de concurs.

9 Desfășurarea fazei județene a 
concursului de fizică și respectiv se
lecția celor mai buni elevi pentru 
faza republicană trebuie să fie așe
zate pe baze mai realiste, ținînd sea
ma de unele decalaje de timp în pre
darea materiei, să reflecte prin su
biecte cu caracter unitar (eventual 
elaborate tot de M.E.I.. ca la etapa 
republicană) gradul real al pregătirii 
liceenilor. Le-ar fi deosebit de utile 
concurenților la concursul național 
unele bibliografii, transmise din 
timp pentru a-i ajuta în pregătire
— prof. Nicolae Iacob, directorul Li
ceului de matematică-fizică „B. P. 
Hasdeu" din Buzău.

Socotim potrivită pentru încheie
rea însemnărilor de față opinia unui 
elev participant la concursul de ma
tematică, unul dintre miile de be
neficiari direcți ai acestor confrun
tări științifice, educative ale tinere
tului școlar — Nicolae Suciu, elev în 
clasa a Xl-a la Liceul de matemati
că-fizică „C.D. Loga" din Timișoara :

— Cultivarea spiritului de echipă, 
de încurajare $i. de ce nu, de îm
bărbătare este, după - părerea mea, 
un mare cîștig al acestor concursuri. 
Nu mai vorbesc de miile și miile de 
elevi care cu fiecare participare în
drăgesc și mai mult matematica, gîn- 
desc cu și mai multă seriozitate la 
viitoarea lor profesie. Eu, de exem
plu, doresc să devin profesor de ma
tematică. Și nu glumesc cînd spun 
că, încă de pe acum, am realizat o 
colecție cu cele mai frumoase pro
bleme și exerciții. Peste ani, la orele 
de clasă, „colecția" mea sper să fie 
de folos. Pentru noi. această olim
piadă a fost un rodnic schimb de 
experiență și un minunat prilej de 
a lega noi prietenii.

Florica DINULESCU

Viața grupărilor literare, 
mai scurtă sau mai lungă, 
se judecă după intensitatea 
manifestării într-un peri
metru cultural, după capa
citatea de a capta energii dat 
spirituale și a le restitui 
colectivității căreia Ii apar
țin. Dacă 
cenaclul 
rul" din 
care șl-a 
ceniu de existență. își poa
te trece în viitoarea sa 
cronică. încă nescrisă, mai 
presus de izbînzi. căutări 
sau neîmpliniri. dorința 
fermă, niciodată stinsă, de 
a da chip, cu mijloacele 
ce-i stau la dispoziție, ne
voii de literatură, de cul
tivare a limbii românești, 
în formp superioare, artis
tice.

Ascultînd sau răsfoind 
producțiile mănunchiului de 
oameni ce alcătuiesc cena
clul. participînd la discu
țiile purtate onest și ade
sea cu probitate profesio
nală devii conștient că 
acest nucleu de spirituali
tate răspunde unor necesi
tăți 
unui 
tent. 
Aici 
al cenaclului : acela de a 
grupa toate promisiunile 
creatoare din zonă și de a 
încerca, prin conviețuire și 
confruntare, să le sporeas
că și să le înscrie în circui
tul cultural al țării. Orga
nizatorul cenaclului, profe- 

^sorul Eugen Buzoianu, ară

este așa, atunci 
literar „Luceafă- 

Miercurea-Ciuc, 
sărbătorit un de-

adinei de a da viață 
potențial creator la
in continuă sporire, 

am aflat primul merit
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CRONICA LITERARĂ

Elogiul inteligenței
Cultura temeinic asimilată, ta

lentul însoțit de o remarcabilă 
conștiință artistică, inteligența in
terogatoare și meditativă, capabi
lă să mențină sensul profund al 
simbolurilor eterne și al valorilor 
indiscutabile intr-o stringentă ac
tualitate. sînt, neîndoios, rădăcini
le trainice ale eseurilor lui Octa
vian Paler din noua sa carte, in
titulată șocant și semnificativ : 
Polemici cordiale, pe care autorul 
le crede însă a se fi născut nu 
din asemenea virtuți evidente și 
evidențiate de noi, ci „dintr-un 
defect" al său, din contradicțiile 
sale lăuntrice. Nu e vorba în a- 
ceastă precizare de o cochetărie 
stilistică sau de o desuetă capta- 
tio benevolentiae, ci de o drama
tică luciditate în înțelegerea con
diției umane, a omului de omenie 
care „nu ține minte să fi făcut 
cuiva rău, decît lui însuși și celor 
pe care-i iubește". Conștient că în 
titlul cărții sale unii cititori vor 
căuta să descopere o contradicție 
de ordin logic, autorul îi pune cu 
abilitate să se întrebe încruntați: 
„cum adică «polemici cordiale» ? 
Polemos înseamnă în; grecește 
«război», nu-i așa ? Și cine a po
menit războaie cordiale ? Nici mă
car războiul troian, singurul război 
purtat pentru cauza frumuseții, 
n-a fost cordial. E adevărat, el a 
arătat un lucru important, că in
teligența a rezolvat într-o singură 
noapte ceea ce forța brută și bru
tală a încercat în zece ani, dar 
asta-i altă problemă." Acest cult 
al inteligenței morale — fiindcă 
există și una i și amorală — a- 
ceastă „altă problemă" este tema 
fundamentală a cărții lui Octavian 
Paler. Această „altă problemă" a- 
firmă ideea că orice epocă are ne
voie de cultură și orice cultură 
are nevoie de polemică (vezi eseul 
Polemică și polemici), are nevoie 
de luptă de opinii, pentru a se 
feri și de plictiseală și de arogan
ță, și de stagnare, și de scleroză, 
și de confuzia valorilor, și de su
ficiență, și de automulțumirea 
vestejitoare, și de atmosfera stă
tută în care crește nestingherită 
„mătasea broaștei", și de disprețul 
posterității. „Căci dacă somnul ra
țiunii naște monștri, somnul dia
logului naște dogme" — scrie Oc
tavian Paler în stilul său atît de 
frumos și de pregnant aforistic — 
și dogmele sfîrșesc totdeauna prin 
„a înăbuși ceea ce pretind că sa
cralizează".

Sintagma „polemici cordiale" se 
bazează în viziunea morală a lui 
Octavian Paler pe credința că 
„numai călăii merită să fie urîți, 
că , între toți ceilalți, oricînd co
municarea e posibilă în limbajul 
obișnuit". Explicîndu-ne minuțios, 
analitic noțiunea de „polemici cor
diale", autorul — folosindu-se de 
specii dintre cele mai diverse : 
scrisoarea, reportajul, conferința, 
însemnarea memorialistică, exege
za doctă, obiectivă, pledoaria re
torică etc. etc. — își definește, în 
fond, autoportretul moral și inte
lectual, structura sa psihică, fun
ciară, umanistă și cordială, care-1

OCTAVIAN PALER : ..Polemici 
cordiale", ed. „Cartea Românească", 
1983

Ion Dodu BĂLAN

determină să mărturisească răspi
cat : „trei lucruri îmi sînt refu
zate : nu pot să polemizez cu ori
cine ; nu pot să polemizez despre 
orice ; și nu pot să polemizez ori
cum". De aceea, spiritul polemic 
al lui Octăvian Paler preferă re
gulile cavalerești ale luptei de 
opinii, franchețea, întrecerea loia
lă a gîndurilor. Cartea lui Octa
vian Paler este un fel de Odisee 
pe marile ape ale culturii univer
sale, o epopee a gindului îndrăz
neț, ispitit de sirene cu care el se 
luptă ca Iacob cu îngerul, a efor
tului veșnicului Ulise de a se în
toarce acasă. în sine, în universul 
nostru sufletesc, in mult rîvnita 
autocunoaștere, la care ne în
deamnă Socrate. O autocunoaștere 
care nu conduce spre o înfățișare 
idilică a omului, a societății uma
ne și a vieții, în genere ; nu ne 
împinge la preluarea mecanică a 
unor adevăruri consacrate, ci la o 
atitudine critică lucidă, la con
fruntări creatoare cu cele mai de 
seamă spirite și personaje ale cul
turii universale, de la Grecia an
tică (La Teba mult după moartea 
Sfinxului, Bietul Oedip, Despre 
Platon, cu gîndul la Lorca, Scurtă 
istorie a Afroditei, Marea fără 
Ulise), la Roma împăratului Nero 
(Două discursuri imaginare ale lui 
Nero), la evul mediu inchizitorial 
(Discurs imaginar al Iui Giordano 
Bruno în fața tribunalului Inchi
ziției), de la Machiavelli la Vol
taire și J.J. Rousseau, de la aceș
tia la Schopenhauer și Nietzsche, 
pînă la Henry Miller, de la sculp
tura antichității eline la surîsul 
Giocondei și bufonii lui Velasquez, 
de la Alexandru Machedon la Ca
rol Quintul și la Napoleon.

Judecind oameni, opere și feno
mene morale, istorice ori sociale, 
autorul, un fin moralist, judecă 
viața în intimitatea și concretețea 
ei, judecă arta și funcțiile ei, sta
tutul social, moral și profesional 
al creatorului, statut apărat cu în- 
dîrjire și cu o rară forță de sim
bolizare, de vreme ce ni se relevă, 
de pildă, un Carol Quintul care 
— „spre stupoarea curtenilor săi 
și împotriva oricăror reguli de eti
chetă" — nu se jenează să ridice 
de jos penelul ce-i căzuse picto
rului Tizian. Din fiecare pagină a 
eseurilor lui Octavian Paler răz
bate un adevărat cult pentru cul
tură, pentru creatorul de valori 
spirituale, căci „numai prin cultu
ră ceea ce moare în noi poate 
cuceri o formă de eternitate". Ex
trag din eseul Publicul și pan
talonii lui Henry Miller, una din 
splendidele pledoarii pentru cultu
ră, pentru imensa ei forță de a în
vinge caducitatea și a proiecta 
existențele istorice în eternitate : 
„...apărîndu-și limba și spiritul, un 
popor își apără ființa și istoria. E 
nevoie de grăniceri care să apere, 
oriunde trebuie, spiritul unui po
por, în aceeași măsură în care e 
nevoie de grăniceri ai teritoriului 
acelui popor. Căci cultura unei 
țări e tot atît de importantă ca și 
teritoriu] ei. Au existat popoare 
care, stingîn$u-se în istorie, n-au

ta că, cel puțin la început, 
pasiunea, mai mult decît 
competenta, l-a însoțit în 
alcătuirea și susținerea 
acestui cenaclu : „Ne-am 

seama că o serie de 
oameni cu aptitudini și ta
lent riscau să se piardă de
finitiv fără o organizare 
corespunzătoare. Concen
trarea noastră aici a fost 
aproape spontană, nevoia

rii. Se citesc poezie, frag
mente de proză, eseuri 
sau alte genuri scurte și 
se discută pe marginea 
lor. Se citește, de aseme
nea, literatură contem
porană sau clasică româ
nească, se analizează lu
crări reprezentative de cri
tică și istorie literară pen
tru a se compara per
manent nivelul realizărilor

Climatul răspunderii 
în cenaclul literar

de a stabili un dialog ne
mijlocit a dus la nașterea 
și apoi la menținerea și 
creșterea cenaclului. Deși 
ne-au sprijinit multi. înce
pînd cu activul cașei de 
cultură a 
lingă care 
dragostea 
ră. pentru
nească ne-a creat coeziune, 
stabilitate și o serioasă 
tivitate".

Despre intensitatea 
calitatea manifestărilor 
aici, localnicii au luat
mult cunoștință. Ședințele 
de luni seara atrag, alături 
de membrii permanenți, 
elevi, muncitori, cadre di
dactice, funcționari, alte ca
tegorii de oameni ai mun-

municipiului, pe 
ființăm, cred că 
pentru literatu- 
rostirea româ-

ac-

șl 
de 
de

din cenaclu cu cele de re
ferință. Această perspec
tivă a instaurat un climat 
propice căutărilor autentice 
și depășirii limitelor unui 
provincialism ce pîndește 
adesea asemenea grupări 
culturale. Mai mult, aici 
s-a căutat confruntarea 
nemijlocită cu rigorile cri
ticii. invitîndu-se la ședințe 
critici și scriitori cunoscut! 
de la revistele „Luceafă
rul", „Contemporanul", 
„Vatra". „Astra", prin dis
cuții cu lectori de la editu
rile „Dacia" sau „Krite- 
rion". Pe plan local, cena
clul „Luceafărul" colabo
rează permanent cu cena
clul „Tamâsi Aron" în rea
lizarea unor acțiuni cultu-

ral-educative ca șezători 
literare, spectacole de poe
zie și muzică, seri distrac- 
tiv-educative. festivaluri de 
poezie etc. De asemenea 
organizează periodic întîl- 
niri de lucru cu cenaclurile 
„Excelsior" din Gheorgheni, 
„Aron Pumnul" din Odor- 
heiu Secuiesc sau ..Octa
vian Tăslăuanu" din Topli- 
ța. Cu asemenea prilejuri 
se fac lecturi și discuții 
comune, se aniversează 
mari personalități ale scri
sului românesc cum au fost 
cele prilejuite de centena
rele Arghezi. Sadoveanu. 
Lovinescu, Goga sau Ba- 
covia.

Literatura realizată , in 
cenaclu este periodic publi
cată în presa locală. Oare
care interes manifestă și re
vista „Vatra", care dealtfel 
și patronează cenaclul, pu- 
blicînd grupaje de versuri 
ale membrilor. Din păcate, 
este singura revistă preo
cupată să cultive literatura 
din această parte a țării. 
Pasionalii membri ai cena
clului literar se gîndesc la 
posibilitatea tipăririi unor 
plachete literare biling
ve. cuprinzînd producții ale 
cenaclurilor din județ. Și 
au temeiul să o facă pen
tru că la cenaclul „Lucea
fărul" din Miercurea-Ciuc. 
la celelalte cenacluri din 
zonă există realizări care 
merită să fie difuzate și 
cunoscute.

Emil VASILESCU

morale
dispărut in neant pentru că a ră
mas cultura lor. Elada nu mai e 
azi o țară. Dar cîți nu și-au luat 
cetățenia elină și azi ? Fără sol
dați, Elada continuă să cucerească 
lumea. Triumfătoare, cultura ei 
colindă pe toate drumurile Euro
pei. Grecii antici au coborît de 
mult intre umbre, dar cultura eli
nă își seamănă incă recoltele și le 
culege. Imperiul roman nu mai 
există. Istoria l-a sfărîmat și i-a 
azvirlit cojile. Cuceririle centurio
nilor romani nu mai sînt decît 
amintiri. în schimb, dreptul roman, 
cea mai înaltă cucerire a gindirii 
romane, continuă și azi să facă 
dreptate în aproape toate tribuna
lele din lume. Așadar, cine dispre
țuiește cultura săvîrșește o nele
giuire la fel de gravă ca aceea de 
a necinsti mormântul lui Ștefan 
cel Mare". Astfel de pledoarii ele
vate, de o strălucită frumusețe' și 
de o mare adincime a gindului 
s-ar putea cita cu zecile. Octavian 
Paler coboară, totodată, de pe so
clu anumite noțiuni, aparent sa
crosancte, sprijinite pe umerii 
dogmelor șl prejudecăților nocive, 
considerînd, foarte exact, că „li
teratura este una din formele în 
care omul iși intentează proces, 
lui și condiției sale". Cartea lui 
Paler îndeplinește, neîndoios, și o 
asemenea funcție justițiară, foar
te caracteristică, dealtfel,' scrisu
lui său in general, dar mai cu sea
mă volumelor : Apărarea lui Ga
lilei și Viața pe un peron. Condi
ția umană și statutul uman sînt 
temele preferate ale autorului, în 
funcție de care definește, plastic 
și profund, numeroase categorii 
etice și estetice : frumosul și urâ
tul, binele și răul, curajul și lași
tatea, adevărul și minciuna, virtu
tea și servitutea, sentimentul pe
renității și al efemerității actelor 
umane, grandoarea și micimea lor, 
funcționalitatea socială, implica
rea lor organică în evoluția desti
nului uman. Ca în toate scrierile 
sale, Octavian Paler nu se mul
țumește să dezbată problemele ge
nerale ale omului abstract, ci as
pectele concrete ale insului social, 
determinat istoricește, ale omului 
real, de acum și de aici, aflat in 
ecuație cu trecutul său cultural, 
cu aspirațiile umaniste ale neamu
lui și ale umanității.

„Polemicile cordiale" sînt, In 
fond, dialoguri filozofice de tip 
socratic, '-pe teme etern umane dar 
și de o stringentă actualitate. Poa
te tocmai această structură dialo
gată și de dezbatere eseistică a 
scrierilor lui Octavian Paler, plă
cut și eficient modernizată și în 
alte lucrări, le dă unora senzația 
că ar fi vorba de o alune
care spre stereotipie compo
zițională, de o autoimitare de or
din stilistic. Cultura, talentul, con
știința profesională a autorului, 
exigența lui față de propria-i cre
ație cred că trebuie să spulbere 
o asemenea temere.

Scrisul lui Octavian Paler e 
proaspăt, inovator și captivant 
prin bogăția gîndurilor, profunzi
mea sentimentelor și strălucirea 
expresiei, ceea ce-i aduce in conti
nuare admirația cititorilor și pre
țuirea criticii de specialitate.

Restituiri necesare
Deși cunoașterea ar

tei contemporane con
stituie pentru orice 
cultură o problemă de 
cea mai mare impor
tanță, ea a fost lăsa
tă odinioară pe seama 
intîmplării ori rezolva
tă fără nici o preocu
pare de ordin mai 
înalt. Astfel, nici car
tea de artă — cu ros
tul de a participa la 
procesul de culturali
zare, furtcționînd și ca 
un instrument al dez
baterilor aplicate în 
afirmarea și confrun
tarea unor valori — 
nu și-a putut impune 
prezența printre nece
sitățile reale ale vieții 
decît abia în zilele 
noastre. Iată de ce, în 
sistemul de evidenție
re și popularizare a 
valorilor de cultură, 
consolidarea și lărgi
rea activității editoria
le, prin publicarea or
ganizată și continuu 
amplificată a unor 
cărți de artă, s-a im
pus ca o necesitate de 
majoră importanță.

Un asemenea pro
gram caracterizează și 
acea activitate a editu
rii Kriterion care e 
destinată să publice 
cărți de artă în lim
bile naționalităților 
conlocuitoare, pentru a 
înlesni valorificarea 
cît mai largă și încor
porarea cît mai orga
nică a operelor crea
te de totalitatea artiș
tilor din țară în vi
guroasa desfășurare 
spirituală, inițiată și 
promovată de orîn- 
duirea noastră socia
listă.

Urmînd altor — a- 
proape 20 — volume 
apărute în limba ma
ghiară prin grija edi
turii „Kriterion". ul
timele trei monografii 
— consacrate pictorilor 
Nagy Albert, Moby 
Săndor si graficianului 
Molnăr Jozsef — ofe
ră și ele cititorilor pri
lejul să cunoască tu
multul de întîmplări, 
de probleme și frămîn- 
tări ce intră în alcă
tuirea unor vieți de 
artist și în cuprinsul 
unor creații.

Dacă se trece cu ve
derea peste unele de
ficiențe în oglindirea 
tipografică a lucrărilor 
reproduse, datorită că
rora ilustrația alte
rează citeodată șl 
mesajul cromatic a!

Raoul ȘORBAN

originalelor, monogra
fia Nagy Albert, scri
să de Gazda Jozsef 
(care a mai publicat în 
aceeași editură alte 
două izbutite cărți des
pre pictorii Gyărfâs 
Jeno și Bene Jozsef) 
— se remarcă cu prio
ritate.

Autorul a pătruns în 
lumea marelui pictor 
clujean, decedat în ur
mă cu zece ani, urmă
rit de sentimentul pro
funzimii umane a u- 
nui remarcabil evoca
tor de natură și de 
viață populară, care — 
în contrastele unor 
dezbateri nu o dată 
dramatice — a aflat 
în creația sa motive de 
a trăi și de a lupta 
eu speranță. Fiindcă 
Nagy Albert a fost și 
purtătorul unui mesaj 
politic de mare uma
nitate, cu aderențe la 
existența unei colecti
vități naționale, în 
mijlocul căreia opera 
și marea sa personali
tate au dobîndit teme
lie, sens și țintă pro
gresistă.

Banner Zoltăn (cu
noscut cititorilor ro
mâni datorită mono
grafiei sale despre 
celebrul pictor sas din 
Brașov, Hans Mattis- 
Teutsch, apărută în 
editura „Meridiane") îl 
interpretează pe Mohy 

' Săndor, încercînd să 
ajungă la adevărurile 
de esență din opera 
lui prin largile ocoluri 
ale rememorărilor su
biective în evocarea 
climatului sătmărean, 
lăsîndu-ne impresia că 
acesta ar fi influențat 
definirea individuali
tății creatoare a bine
cunoscutului pictor. 
Evocarea, deși intere
santă și cu certe ca
lități literare, nu lă
murește însă nici pro
funzimea, nici origina
litatea unei importan
te opere, aflată în
„sincronie" cu cele 
mai reprezentative 
realizări din creația 
artistică națională și 
universală. în cartea 
lui Banner se remarcă 
unele sugestive anali
ze asupra lucrărilor 
lui Mohy (compoziții, 
portrete, peisaje și 
naturi statice), ca și 
demonstrația convin- 

/gătoare pe care o face

însăși opera pictorului 
în cele 54 reproduceri.

Monografia Molnăr 
Jăzsef, semnată de 
Ferencz Zsuzsanna, 
oferă cu abundentă in
formații enciclopedice 
instructive despre is
toria universală și na
țională a afișului, de
venit un component 
al lumii moderne, 
despre evoluția grafi
cii publicitare etc., 
însă mai puține' date 
asupra artistului și a 
operei lui (din cele 44 
de ilustrații, abia una 
singură amintește, de 
exemplu, de creația 
lui Molnăr anterioară 
anului 1957). în schimb 
30 din lucrările re
produse (intre care 16 
impecabile ilustrații 
color) sînt pertinent 
explicate în tot atâtea 
fișe. Dar un aseme
nea procedeu pare să 
infirme însăși funcția 
evidentă a lucrărilor 
lui Molnăr, care își 
exercită intențiile di
rect, cu mijloace 
plastice esențiale, fără 
ajutorul unor legende 
literare (cind e solici
tat. cuvântul capătă și 
el o funcție simbolică 
și decorativă), ca o 
demonstrație a faptu
lui cît de limpezi și 
explicite sînt metafo
rele acestui grafician- 
afișist. Fiind însă ex
celent reproduse, afi
șele din carte satisfac 
curiozitatea cititorului, 
stimulîndu-i imagina
ția. sugerindu-i atitu
dini, îndemnîndu-1 spre 
ele. incisiv, insinuant 
ori blind, cu umor sau 
liric, dar totdeauna cu 
o emoție pe care con
cizia exprimării nu 
reușește să o camu
fleze.

Programul editurii 
„Kriterion" de a oferi 
cititorilor o viziune 
cît mai largă asupra 
creațiilor artiștilor 
plastici de naționali
tate maghiară va tre
bui să cuprindă, după 
opinia noastră, și un 
volum consacrat pic
torului Thorma Jânos 
(1870—1937), unul din
tre întemeietorii cen
trului de artă de la 
Baia Mare, autor al 
unei remarcabile ope
re și maestrul iniția
tor al multor artiști 
români. maghiari și 
germani din diferitele 
ținuturi ale patriei 
noastre.
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Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUSESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Vă rog să primiți viile mele mulțumiri pentru felicitările și bunele urări 
pe care mi le-ați adresat cu ocazia zilei mele de naștere.

MARGARETA A ll-A
Regina Danemarcei

COTIDIAN.
relatări ale reporterilor și corespondenților „Scînteii"

■ Combinatul de hirtie și celuloză 
Letea din Bacău a asimilat și Intro
dus în fabricație trei noi sortimente 
de hîrtie tehnică, produse care pînă 
de curînd erau aduse din import : 
hîrtia termoizolantă pentru corpuri 
abrazive, hîrtia neagră pentru am
balarea materialelor fotosensibile și 
hîrtia amidonată, folosită în fabri
carea articolelor electrice. Cu aces
tea, numărul sortimentelor de hîrtie 
fabricate la combinatul băcăuan a 
ajuns la 140.

a Printr-o bună organizare, con
structorii din cadrul șantierului nr. 3 
al I.J.C.M. Sălaj au executat lu
crarea de alimentare cu apă a ora
șului Șimleu Silvaniei in zona in
dustrială cu o lună mai devreme și, 
totodată, cu importante economii do 
materiale.

S In piața agroalimentară cen
trală din municipiul Botoșani s-a 
dat în folosință cel mai mare com
plex comercial din județ. El reu
nește unități pentru desfacerea 
mărfurilor alimentare, industriale, de 
unelto5 agricole, legume și. fructe. 
Tot 'ci au fost amplasate unități 
prestatoare de servicii și s-au ame
najat spații de cazare pentru pro
ducătorii individuali.

B Pădurarii din județul Brașov își 
aduc contribuția la constituirea fon
dului centralizat al statului. Pînă în 
prezent, ei au contractat un număr 
de 132 tâurași pe care-i vor preda 
la o greutate de peste 400 kg fie
care.

■ In această primăvară, locuito
rii din județul Bihor au participat 
în număr mare la munca voluntar- 
patriotică pentru gospodărirea și în
frumusețarea orașelor și satelor. Au 
fost plantați 315 000 pomi, s-au re
parat peste 1 100 poduri și podețe, 
63 000 mp trotuare și 360 000 mp 
străzi, s-au amenajat 23 trasee tu

ristice.

■ Oamenii muncii din județul 
iași au colectat și predat întreprin
derii de valorificare a materialelor 
refolosibile peste 330 tone metal, 75 
tone hîrtie, 5 tone textile, peste 
150 000 sticle și borcane. Cine-i în
trece ?

■ Complexul sportiv „Milcovul", 
situat în zona platformei industria
le a municipiului Focșani, a fost în
tregit cu noi dotări. Intre altele, au 
fost amenajate prin muncă patrio
tică încă șase terenuri de tenis.

■ „Nu cred că există gară în 
vreun oraș din țară în care să nu 
ființeze un chioșc de ziare - ne 
șefie corespondentul nostru volun
tar loan Dobrescu. Numai la noi, in 
gara din Cimpulung, nu există un 
astfel de chioșc. Și nici altul, de la 
gară pînă în centrul orașului. Poate 
citesc aceste rînduri și forurile de 
resort".

■ In trei zile din ultima perioadă
- ne informează Octavian Matron 
de la Inspecția de stat pentru pro
tecția muncii - nu s-a primit nici o 
comunicare de la nici un inspectorat 
teritorial cu privire la producerea 
vreunui accident de muncă", 
se poate munci nu numai cu 
ci și în deplină siguranță I

■ La ieșirea din Slatina 
Drăgănești-Olt exista o barieră de 
cale ferată la care staționau șiruri 
lungi de mașini. Acum - ne scrie 
corespondentul voluntar Vasile Tonu
— s-a construit o șosea pe sub calea 
ferată și circulației i s-a dat... cale 
liberă.

■ „Pîinea făcută la brutăria de la 
noi, din Tetoiu, județul Vilcea - ne 
scrie un grup de cooperatori - este 
cînd prea arsă, cînd prea crudă și 
nu știm din ce cauză". Cauză care 
se cere descoperită și înlăturată de 
cei în drept. Așteptăm răspuns cu 
măsurile luate și, mai aies, o veste 
bună ca... piinea caldă.

Deci 
spor,

spre

„Zilele dramaturgiei bulgare7'
în sala „Majestic" a Teatrului 

„Giulești" din Capitală a avut loc. 
marți seara, spectacolul inaugural al 
„Zilelor dramaturgiei bulgare". A 
fost prezentată piesa „Escapada" de 
M. Velicikov.

Organizată la scurt timp după des
fășurarea în R.P. Bulgaria a „Zilelor 
dramaturgiei românești", manifesta
rea prilejuiește punerea în scenă de 
către teatre din București. Sibiu, 
Giurgiu, Craiova, Constanța, Cluj- 
Napoca, Sfîntu Gheorghe, Timișoara, 
Petroșani și din alte orașe a unor 
piese reprezentative din dramaturgia 
bulgară clasică și contemporană. Sînt,

> ... ■ ■ -..........-

de asemenea, programate reprezen
tații pentru copii și tineret cu piese 
de autori bulgari.

La spectacolul inaugural au rostit 
alocuțiuni Tamara Dobrin, vicepre
ședinte al Consiliului Culturii Si Edu
cației Socialiste, și Todor Stoicev, 
ambasadorul R.P. Bulgaria la Bucu
rești. care au,relevat că dezvoltarea 
schimburilor cultural-artistice dintre 
cele două țări vecine contribuie la 
mai buna cunoaștere reciprocă a va
lorilor spirituale, la adîncirea rapor
turilor de prietenie și colaborare 
dintre popoarele român și bulgar.

(Agerpres)

TELEGRAME
Tovarășul Constantin Dăscălescu, 

prim-ministru al Guvernului Repu
blicii Socialiste România, a primit 
o telegramă din partea cancelarului 
federal al Republicii Federale Ger
mania, Helmut Kohl, prin care mul
țumește pentru felicitările adresata 
cu prilejul alegerii sale In această 
funcție, împărtășind, totodată, încre
derea că relațiile bilaterale se vor 
dezvolta in interesul ambelor po
poare și țări și vor contribui la con-

solidarea păcii șl colaborării în 
Europa și în lume.

★
Primul ministru al Guvernului Re

publicii Socialiste România. Constan
tin Dăscălescu, a primit o telegramă 
din partea primului ministru al Da
nemarcei, Poul Schlueter, prin care 
îi exprimă vii mulțumiri pentru feli
citările și bunele urări adresate cu 
ocazia zilei de naștere a Maiestății 
Sale regina Danemarcei.

Cronica zilei

Centenarul liceului „Traian"
din municipiul Drobeta — Turnu Severin
Liceul „Traian" din municipiul 

Drobeta-Turnu Severin a împlinit 
100 de ani de existență. Cu acest 
prilej a avut loc o adunare festivă, 
în cadrul căreia participanții au

adresat o telegramă C.C. al P.C.R., 
tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU, 
secretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România. în care se spune:

Dacă în aceste momente sărbătorești inimile noastre vibrează de un pu
ternic patriotism șl adincă bucurie, dacă sentimentele noastre, ale profeso
rilor și elevilor liceului „Traian", la fel ca ale tuturor fiilor județului și 
patriei, se constituie într-un buchet de aleasă recunoștință fată de dum
neavoastră, mult iubite și stimate tovarășe Nicoiae Ceaușescu, este pentru 
că știm că dumneavoastră — suflet din sufletul poporului, fiu credincios al 
țării și partidului — v-ați afirmat încă din anii tinereții ca luptător dîrz și 
neînfricat pentru triumful idealurilor de dreptate și libertate, pentru 
independența și suveranitatea patriei, toate marile izbinzi dobîndite în acești 
ani de istorie nouă, revoluționară, a României socialiste fiind legate nemij
locit de fapta șl gîndirea dumneavoastră, de genial și cutezător conducător.

Exprimăm, de asemenea, Înalta noastră gratitudine tovarășei Elena 
Ceaușescu, militantă de seamă a partidului, eminent om de știință de repu
tație mondială, pentru șpri'jinul permanent acordat școlii, pentru grija deo
sebită pe care o poartă creșterii, formării și educării tinerei generații în 
spiritul idealului nobil al socialismului și comunismului.

Mulțumindu-vă respectuos pentru marile Împliniri pe care le-am dobîn- 
dit, noi, profesorii șl elevii liceului „Traian", asigurăm conducerea parti
dului, pe dumneavoastră personal, mult iubite și stimate tovarășe Nicoiae 
Ceaușescu, că vom munci și in viitor cu întreaga răspundere, astfel ca și 
Prin rezultatele activității noastre învățămintul românesc să devină un factor 
de cea mai mare însemnătate în asigurarea unui ridicat nivel de cultură 
și civilizație al oamenilor, de pregătire și perfecționare profesională, de for
mare multilaterală a tinerelor generații, capabile să introducă și să minuiască 
tehnica modernă la cele mai înalte valori, să fie devotați patriei și poporului, 
să lupte fără preget, prin însușirea a tot ce este înaintat în domeniul cu
noașterii, pentru traducerea în viață a mobilizatoarelor obiective, strălucit 
jalonate de către Congresul al XII-lea și Conferința Națională ale partidului.

La 17 mai 1983 eu început, la 
București, lucrările celei de-a 58-a 
sesiuni a Consiliului de administra
ție și a celei de-a XXXI-a sesiuni a 
Adunării generale ale Organizației 
Internaționale de Radiodifuziune și 
Televiziune r- O.I.R.T.

La lucrări participă delegații ale 
organismelor de radio și televiziune 
membre ale Organizației Internațio
nale de Radiodifuziune și Televiziu
ne din 16 țări din Europa, Asia, Afri
ca si America Latină, precum și ob
servatori din partea Organizației Na-~ 
țiunilor Unite, UNESCO, Eurovi- 
ziunii și ai altor uniuni internațio
nale de radioteleviziune.

Adresînd participanților un căldu
ros salut, în numele conducerii de 
partid și de stat, tovarășul Petru 
Enache, membru supleant al Comi
tetului Politic Executiv, secretar al 
C.C. al P.C.R., vicepreședinte al 
Consiliului de Stat, a urat succes 
lucrărilor celei de-a XXXI-a sesiuni 
a Adunării generale a Organizației 
Internaționale de Radiodifuziune și 
Televiziune. în continuare, vorbito
rul și-a exprimat convingerea că 
actuala sesiune se va desfășura în
tr-un spirit rodnic de colaborare, 
contribuind la întărirea prieteniei și 
înțelegerii între popoare.

Pe marginea raportului', prezentat 
de Consiliul de administrație al 
O.I.R.T., au început dezbaterile In 
plen.

Lucrările sesiunii continuă.
în cursul serii, în onoarea partief- 

panților la sesiunea O.I.R.T., forma
ții artistice ale Radioteleviziunii ro
mâne și altor instituții din Capitală 
au prezentat în Sala 
strada Nuferilor un 
cultural-artistic, care 
un frumos succes.

de concerte din 
bogat program 
s-a bucurat de

ÎN VALEA JIULUI

Manifestări politico-ideologice și cultural 
educative dedicate minerilor

*
La 17 mai a avut 

rești semnarea Protocolului de lucru 
pe anii 1983—1984 între Radiotelevi- 
ziunea română și Institutul Cubanez 
de Radio și Televiziune.

Documentul prevede extinderea 
schimburilor bilaterale de programe 
de radio și televiziune în vederea 
unei mai bune informări reciproce, 
conform necesităților de program ale 
celor două organisme.

Din partea română, protocolul a 
fost semnat de Ilie Radulescu, direc
tor general al Radioteleviziunii ro
mâne, iar din partea cubaneză de 
Nivaldo Herrera, președintele Insti
tutului Cubanez de Radio și Televi
ziune.

loc la Bucu-

DINȚĂRILESOCIALISTE
V

R. P. POLONĂ: Multiplele utilizări ale unei 
materii prime
transformat In acid 
sulfuric destinat pro
ducerii de îngrășămin
te chimice, fibre sin
tetice și coloranți.

Aproximativ 60 la 
sută din cantitățile 
extrase sînt aduse la 
suprafață prin meto
da modernă a fisiunii 
subterane, elaborată și 
brevetată de către 
specialiștii polonezi. 
Ea constă în topirea 
sulfului în interiorul 
zăcămîntului cu aju
torul apei supraîncăl
zite, injectată în stra
turile de sulf ; după 
filtrarea la suprafață 
a sulfului, se obține un 
produs de înaltă ca
litate, cu un grad de

dispune de 
bogate zăcă- 
sulf din Eu- 

Primul zăcă-

Polonia 
cele mai 
minte de 
ropa. 
mint, cel din regiunea
Tarnobrzeg, a fost 
descoperit în anul 
1953, iar prima ex
ploatare Ia suprafață, 
cea de la Piaseczno, a 
fost dată în funcțiune 
în anul 1960. Au ur
mat apoi cele de la 
Grzybow (în 1966), Je- 
ziorko (1967) și Mac- 
how 
peră 
voile 
nînd 
surplus pentru export. 
Noi zăcăminte au fost 
descoperite în regiunea 
Lubaczow. 90 la sută 
din sulful extras este

(1970), care aco- 
îin întregime ne- 

Poloniei, rămî- 
și un important

puritate de 99,9 la 
sută. Metoda este deo
sebit de avantajoasă, 
costul unei' tone de 
sulf fiind de trei ori 
mai mic decît al unei 
tone obținute în carie
ră la suprafață.

In vederea crește
rii exportului de sulf 
a fost amenajată în 
portul Gdansk o bază 
specială de condiționa
re și transbordare, iar 
flota 
neză 
vase 
sulf.

în 
se 
principalii 
tori și exportatori de 
sulf pe plan mondial.

comercială polo- 
a fost dotată cu 
transportoare de

prezent. Polonia 
numără printre 

iproducă-

R. S. CEHOSLOVACĂ: Prin forța constructivă

Cehoslovacia a in
trat în rîndul țărilor 
ce utilizează energia 
atomică în producția 
energetică odată cu 
darea în funcțiune, în 
anul 1978, a primei ca
pacități a centralei nu
cleare de la Jaslovske 
Bohunice, din Slova
cia. cu o putere insta
lată de 440 MW. Ea 
furnizează economiei 
țării, anual, cinci mi
liarde kWh, economi- 
sindu-se șase milioane 
tone de lignit.

In plină construcție 
se află centrala nu
cleară de la Duko- 
vany, din Moravia de 
Sud. care va avea o 
putere instalată 
tală de 1700

to-
MW, ul-

a atomului
timul ei grup urmînd 
să intre în funcțiune 
în anul 1985. Numai 
această singură unita
te a energeticii nu
cleare a tării va per
mite Cehoslovaciei să 
economisească anual 
8—9 milioane tone de 
lignit energetic. Cen
trala va fi echipată cu 
patru reactoare de tip 
VVER-440 ale căror 
componente principa
le vor fi realizate la 
uzinele „Skoda" din 
Pilzen. Reactoarele 
vor utiliza drept com
bustibil bioxid de ura
niu ușor îmbogățit. 
Aceleași uzine vor fa
brica și turbinele cu 
aburi, de cîte 220 MW, 
cu care va fi dotată 
centrala. Paralel „Sko-

cu o 
de

exe-

da“ șl alte uzine ceho
slovace asimilează in 
producție componente 
pentru reactoare 
putere unitară 
1 000 MW.

Sînt în curs de
cutie, de asemenea, lu
crările din cea de a 
doua etapă la centrala 
de la Jaslovske Bohu
nice, iar în stadiu de 
pregătire se află cen
tralele de la Mochovce 
și Telemin. în anul 
1990, centralele nu
cleare vor reprezenta 
30 la sută din totalul 
puterii instalate a 
centralelor țării. Iar 
către anul °nnn 
vor asigura 
de jumătate 
gia electrică necesară 
Cehoslovaciei.

2 000 ele 
mai mult 
din ener-

în localitățile Văii Jiului s-a des
chis Luna manifestărilor 
tico-ideologice și 
tive „Laudă 
creației sale". La casele de cul
tură 
din orașele acestui important ba
zin 
loc simpozionul „Sarcinile ce revin 
minerilor din Valea Jiului din do
cumentele Conferinței Naționale a 
P.C.R. privind creșterea producției 
de cărbune și dezvoltarea economi- 
co-socială a municipiului Petroșani 
în actualul cincinal". în cursul 
acestei luni vor avea loc dezbateri 
pe teme economice și cultural-edu
cative, schimburi de experiență, 
consfătuiri pe teme de producție și 
politico-ideologice, sesiuni științi-

poli-
cultural-educa- 

omului muncii și
și cluburile muncitorești

carbonifer al țării a avut

fice, expoziții de artă plastică și de 
cărți social-politice. întilniri ale 
membrilor cenaclurilor literare cu 
mineri, seri de poezie patriotică, 
muzică -ușoară și folk, colocvii de 
istorie, în sălile de apel ale mine
lor vor fi prezentate filme documen
tare etc. Minerii vor participa și la 
numeroase spectacole ce se desfă
șoară în cadrul Săptămînii Teatru
lui de stat Valea Jiului, prilejuită 
de împlinirea a 35 de ani de acti
vitate teatrală a acestui colectiv 
și de inaugurarea noii clădiri a 
teatrului, la care vor lua parte 
și colective ale upor teatre din 
București, Craiova. Tîrgu Mureș, 
Timișoara și din alte localități ale 
tării. (Sabin Cerbu, corespondentul 
„Scînteii").

vremea

Festivitate de premiere a laureaților
concursului studențesc de creație

La Casa de cultură a studenților 
din București a avut loc festivita
tea de premiere a laureaților pe anul 
1982 ai concursului anual de creație 
literar-artistică organizat de Comi
tetul Executiv al Consiliului

• SPORT • SPORT • SPORT O SPORT • SPORT ® SPORT

CALEIDOSCOP
Doi atleți britanici, Adrian și 

Richard Crane, s-au angajat într-o 
temerară acțiune sportivă, alegindu-și 
drept teren de alergare cel mai înalt 
masiv muntos din lume — Himalaya. 
Tentativa lor este cu adevărat 
neobișnuită, deoarece pe un teren 
extrem de dificil vor trebui să stră
bată zilnic cîte 40 de km. Traseul 
măsoară în total 3 500 km și pînă în 
prezent cei doi atleți au parcurs 
550 km. Ei au luat startul din loca
litatea indiană Dardjeeling și, după 
zece zile, au ajuns la Lukla (Nepal), 
binecunoscutul loc de tabără pentru 
cei ce pornesc la ascensiunea spre 
vîrfurile Himalayei.

Albertosi și-a început cariera spor
tivă în 1959 la echipa Fiorentina, 
unde a evoluat timp de zece ani. 
Apoi a jucat la Cagliari și A.C. Mi
lan. în total el a disputat 535 de me
ciuri în prima divizie, a cîștigat de 
două ori campionatul și a cucerit de 
trei ori „Cupa Italiei". A fost selec
ționat de 38 de ori în echipa națio
nală, cu care a participat la patru 
campionate mondiale (edițiile din 
1962, 1966, 1970 și 1974). El este ulti
mul jucător activ dintre cei prezenți 
la finala „Cupei Mondiale" de la 
Ciudad de Mexico — 1974, dintre 
echipele Italiei și Braziliei.

Campioanele 
de la Bacău

CUBA: Rodnicia plantațiilor din Matanzas
zahăr și 
în pre-

Se intîmplă foarte rar ca un 
sportiv să reînceapă activitatea com- 
petițională la vîrsta de... 43 de ani. 
Este cazul lui Enrico Albertosi, unul 
dintre cei mai valoroși portari din 
istoria fotbalului italian, care în acest 
sezon a semnat un contract cu echipa 
Elpidiense, din liga a IV-a a campio
natului.

Deși Uniunea ciclistă internațio
nală nu recunoaște un record mon
dial pe durata de 24 de ore, de-a 
lungul anilor 'numeroși rutieri și-au 
încercat forțele în această întrecere 
cu timpul. Recent, polonezul Stanis
law Grocholski a parcurs, pe un 
circuit, 829,700 km, depășind cu 14 km 
vechiul „record" deținut, din anul 
1970, de englezul Cromack.

ÎN CÎTEVA RÎNDURI

Echipa de handbal feminin a clu
bului universitar „Știința" Bacău s-a 
clasat pe primul loc, cîștigînd titlul 
de campioană pe acest an. Pentru a 
patra oară, în decursul celor 5 ani de 
cînd se află în prima divizie, elevele 
antrenorului Eugen Bartha se impun 
în campionatul nostru și cuceresc 
acest trofeu. Demn de amintit este 
și faptul că echipa „Știința" deține 
și „Cupa României" la handbal fe
minin, ea reușind eventul cupă-cam- 
pionat de trei ori. Este rezultatul 
sîrguinței ’cu care se pregătesc la 
antrenamente, al dăruirii cu care 
luptă în competiții, fapt pentru care 
merită toate laudele. Ca o consecință 
a valorii și a seriozității cu care 
muncesc, 5 din componentele echipei 
„Știința" Bacău au fost selecționate 
în echipa reprezentativă a țării, iar 
antrenorului băcăuan 1 s-a încredin
țat conducerea tehnică a naționalei. 
(Gheorghe Baltă, corespondentul 
„Scînteii").

U.A.S.C.R. împreună eu revista „Am
fiteatru".

Au fosrt acordate premii de creație 
în domeniile literaturii, artelor plas
tice, muzicii, artei teatrale și cine
matografice, pentru 
oglindesc realizările poporului ro
mân, sub conducerea partidului, in 
opera de făurire a societății socia
liste multilateral dezvoltate, activi
tatea tineretului și studenților pen
tru înfăptuirea hotărîrilor Congresu
lui al XII-lea și Conferinței Națio
nale ale P.CJ1., a orientărilor și in
dicațiilor secretarului general al par
tidului, tovarășul Nicoiae Ceaușescu.

Participarea rjumeroasă la acest 
concurs de creație constituie o su-

lucrări care

concurs
gestivă dovadă a potențialului cre
ator al studenților, care, odată cu 
rezultatele bune obținute in pregăti
rea profesională. In formarea lor po
litică multilaterală. își afirmă și pe 
plan artistic și publicistic angajarea 
hotărîtă în efortul întregului popor 
de edificare socialistă a patriei.

(Agerpres)

Timpul probabil pentru Intervalul cu
prins intre 18 mal, ora 21 — 21 mai, ora 
21. In țara : Vremea va £1 schimbătoare, 
cu cerul temporar noros. Vor cădea 
ploi locale și sub forms de averse în 
nordul țării șl zonele de deal și de 
munte. In rest, ploile vor fi izolate. 
Frecvent, se vor semnala descărcări 
electrice. Vîntul va sufla slab pînă la 
moderat cu intensificări locale de scurta durată. Temperaturile minime 
vor oscila intre 7 și 17 grade, iar cele 
maxime între 20 și 30 de grade. Izolat, 
se va produce grindină. In București : 
Vremea va fi ușor instabilă, cu cerul variabil, favorabil descărcărilor electri
ce șl ploii de scurtă durată. Vînt mode
rat cu unele intensificări. Temperatu
rile minime vor fi cuprinse între 11 si 
13 grade, Iar cele maxime între 27 și 
28 de grade. (Ileana Mlhăilă, meteoro
log de serviciu).

Trestia de 
tutunul sînt 
zent principalele cul
turi agricole ale Cu
bei. dar de mai mulți 
ani se transpune cu 
consecvență în 
un plan de 
sifi care a i
ției agricole, 
în perioada actualului 
plan cincinal (1981— 

de 
spo- 

în 
Cu-

i viață 
diver- 

produc- 
Astfel,

1985), producția 
citrice a țării va 
ri considerabil, 
vestul și centrul 
bei s-au creat gospo
dării specializate. în 
provincia Matanzas 
plantațiile de citrice 
ocupă 50 000 ha, în 
Isla de la Juvenitud 
— 34 000 ha, iar în 
Pînar del Rio — 30 000

ha. Suprafața totală 
cultivată în prezent cu 
citrice este de circa 
200 000 ha. Pe această 
bază se dezvoltă și o 
industrie de prelucra
re a citricelor. Printre 
întreprinderile cu a- 
cest profil se numără 
„Planta libertad" din 
Matanzas, cu o capa
citate de 10 tone pe 
oră și cea din provin
cia Oriente, cu o capa
citate de trei tone pe 
oră. Alte cî’teva ur
mează a fi construite 
pînă la sfîrșitul cinci
nalului.

Cîmpia rîulul Cauto, 
din estul țării, este 
principala regiune 
pentru cultura orezu-

lui. Ea dă anual o 
producție de peste 
150 000 de tone. în ve
derea sporirii în con
tinuare a recoltelor 
s-a procedat la selec
ționarea unui soi de 
orez de înaltă produc
tivitate — „Cucharito- 
140", care este plantat 
pe suprafețe tot mal 
mari în această zonă. 
Datorită înfăptuirii cu 
succes a planului na
țional de lucrări hi
drotehnice, plantații 
de orez au apărut și 
în alte locuri din țară, 
înainte de revoluție, 
întreaga cantitate de 
orez necesară consu
mului populației era 
importată.
--*>i«țwa ți-ȚMi '■

UNITĂȚI TURISTICE ÎN JUDEȚUL IAȘI
An de an județul 

este vizitat de tot 
mulți turiști, atrași de 
musețea peisajelor, de 
meroasele monumente isto
rice și de artă, de vestita 
ospitalitate moldovenească. 
Cabana „Codrii Pașcanilor" 
este o frumoasă unitate tu
ristică. amplasată într-un 
cadru natural pitoresc și li
niștit, într-o pădure de la 
marginea localității Moțca, 
la 9 km de Pașcani. Ea 
dispune de camere confor
tabile și un restaurant.

Și la Hîrlău s-a construit 
un ospitalier han. cu nume 
de legendă, „Răreșoaia", 
care oferă cazare în came
re cu confort modern și în
călzire centrală, iar restau
rantul unității servește tra
diționalele mîncăruri din 
partea locului. Unitatea

Iași 
mai 
fru- 
nu-

are, de asemenea, berărie, 
cramă și cofetărie.

Hanul „Trei iazuri", am
plasat la marginea satului 
Miclăușeni, pe D.N. Să- 
băoani — Tîrgu Frumos — 
Iași, pe malul unor iazuri, 
oferă posibilitatea de a po
posi într-un decor natural 
îmbietor, avînd locuri în 
camere cu încălzire sau în 
căsuțe camping și un res
taurant cu specific pescă
resc. La Tîrgu Frumos, la 
45 km depărtare de Iași, 
s-a dat în folosință un han 
cu 42 de locuri, care asi
gură oaspeților cazare con
fortabilă. Unitatea dispune, 
de asemenea, de un restau
rant cu terasă, o cramă, o 
cofetărie și un restaurant 
expres.

în fotografie : hanul 
„Tîrgu Frumos"

a

0 în runda a 11-a a 
ternațional de șah de 
maestrul român Ovidiu 
tigat, jucînd cu piesele _ . 
lonezul Szimczak, Schmidt l-a învins 
pe Sidor, iar partidele Uhlmann — 
Spasov, Plachetka — Adamski și 
Szygulski — Dorfman, Boensch — 
Kindermann s-au terminat remiză, 
în clasament conduce Dorfman 
(U.R.S.S.) cu 8,5 puncte, secundat de 
Uhlmann (R.D.G.) 6,5 puncte. Ovidiu 
Foișor ocupă locul 9, cu 4,5 puncte.

0 Cea de-a opta etapă a „Cursei 
Păcii", desfășurată marți pe traseul 
Halle—Karl Marx Stadt, a avut prin
tre animatorii săi pe ciclistul român 
Cornel Nicoiae, clasat, la finiș, pe 
locul doi, după ce împreună cu Edel 
Garcia (Cuba), Gyorgy Szuromy

turneului in
ia Varșovia, 
Foișor a cîș- 
negre, la po-

(Ungaria) șl Claude Carlin (Franța), 
a participat la acțiunea decisivă care 
a imprimat o trenă rapidă întrecerii 
și a făcut-o foarte interesantă de-a 
lungul celor 157 km.

Pe echipe etapa a fost cîștigată de 
România, urmată de Ungaria șl 
Cuba, toate trei formațiile cu timpul 
de 12 h 21’01”.

• Pe stadionul „Luz" din Lisabo
na se va desfășura, astăzi, manșa a 
doua a finalei „Cupei U.E.F.A." la 
fotbal. în care se vor întîlni echipa 
locală Benfica și formația belgiană 
S. C. Anderlecht. După cum se știe, 
în primul meci, disputat în urmă cu 
două săptămîni la Bruxelles, fotba
liștii de la S. C. Anderlecht au ob
ținut o victorie la limită, cu scorul 
de 1—0.

FOTBAL Azi, în divizia A
O nouă etapă (a 29-a), azi, in cam

pionatul diviziei A la fotbal. Der
biul etapei, la București : Sportul 
studențesc — Dinamo. în țară : 

Uni- 
Craiova — F.C. Olt, Jiul 

— C.S. Tîrgoviște, 
A.S.A. Tg. Mureș,
— Politehnica Iași, Pe-

— Steaua, Chimia

F.C. Argeș — F.C.M. Brașov, 
verși tatea 
Petroșani 
Bacău — 
Constanta 
trolul Ploiești
Rm, Vllcea — F.C. Bihor, Politeh
nica Timișoara — Corvinul.

înaintea acestei etape, primul loc 
in clasament îl ocupă Dinamo (40 
puncte), iar ultimul — Politehnica 
Timișoara (18 p).

S.C. 
F.C.

• Vlah Tepes 8 CENTRAL (14 12 24) — 
9; 12; 16; 19.• Escapada : VICTORIA (16 28 79) —
9,30; 11,30; 13,30; 15,45; 18; 20, CUL
TURAL (83 50 13) — 8; 11,15; 13,30;
15,45; 18: 20,15.• întunericul alb s BUZEȘTI (50 43 58) 
— 15,30; 17,30; 19,30.• Mult mai de pre| e iubirea: UNION 
(13 49 04) — 9,30; 11,30; 13,30; 15,45! 18; 
20, MIORIȚA (14 27 14) — 9; 11,15; 13,30; 
15,45; 18; 20,15.
• Pruncul, petrolul și ardelenii: LIRA 
(317171) — 15,30; 17,30; 18,30, la gră
dină — 20,30.
• Buletin de București : VOLGA 
(79 71 26) — 9; 16,15; 13,30; 13,45; 18; 
20,15, FLACARA (20 33 40) — 11: 13; 
15; 17; 19.
• Apașii 8 POPULAR (35 1B 17) 
17,15; 19,30.
• La capătul liniei s PROGRESUL 
(23 94 10) — 16; 18; 20.
© Viraj periculos : SALA 
PALATULUI — 17,15; 20, 
(35 04 66) ^9; 11 ,J5; 13,30;

io:

MICA A
AURORA 

(35 04 65) — 9; 11,10; 13,30; 15,45; 18; 20, FLAMURA (85 77 ÎS) — »: U: 13,15; 
15,30; 17,45; 26.
• Marele șarpe s BUCUREȘTI (ÎS 81 04) 
— »; 11,15; 13,30; 15,45,

• Micul lord : SCALA CU 03 72)
9,30; 12; 14,30; 17, COTROCENI
(49 48 48) — 15; 17,30 ; 19,45. GRADINA 
MODERN (23 71 01) — 20,45.
• Văduva Iul Montiel : SCALA — 
19,30.• Vraciul 8 STUDIO (39 53 15) — 10; 
13; 16; 19.0 Șatra 1 LUCEAFĂRUL (15 87 67) — 
9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.0 Vulcanul : GRĂDINA LUCEAFĂ
RUL (15 87 67) — 20,30.• Primăvară pentru o oră 1 DOINA 
(16 35 38) — 11; 12,45; 14,15; 16.
• Ulzana, căpetenia apașilor: DOINA
— 8; 17,30; 19,30, FERENTARI (80 49 85)
— 15,30; 17,30; 19,30.• Agonia : DACIA (S0 33 94) — 8; 12; 
16; 19.• Prăpastia de aur: MUNCA (21 50 97)
— 15; 17,15; 19,30,• Jandarmul șl 
TRIA (11 86 25) — 
18; 20,15.• Trompetistul :
— 0; 11,15; 13,30; . .
• Aventură in Arabia
(15 63 84) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18 20,15, EXCELSIOR (65 49 45) - 9; 11,15 
13,30; 15,45; 18; 20,15, GRADINA GLO 
RIA (47 46 73) — 20,30.• Bunul meu vecin Sam : TIMPURI 
NOI (15 6110) — 8; 11,45; 14,30; 17; 
19,45.• Pe căi nelegale: GIULEȘTI (17 55 46)
— 8; 11,15; 13,30; 16,45; 18; 20.
• Despărțire temporară — 15: 17,30;

extraterestrii s PA- 
8; 11,15; 13,3»; 15,45;

o;

CAPITOL (15 29 17) 
16,45; 18; 20.FESTIVAL

15,45; 13

împotriva curentului — »: DRUMUL 
SĂRII (31 28 13).0 Marea evadare 8 PACEA (60 30 85)
— 15,30; 18,30.0 Drumul spre Rio : 
(12 06 88) — 9; 11,15; 13,30; 
20,15, GLORIA (47 46 75) - 
13,30; 15,45; 18; 20,15,
(23 71 01) — 9; 11,15; 13,30; 20,15, GRĂDINA FESTIVAL
— 20,30.0 Roberto Carloa șl diamantul roz s 
FLOREASCA (33 29 71) — 9; 11; 13;
15,30; 17,45; 20.0 Tunurile din Navarone: VIITORUL 
(11 48 03) — 9; 12,30; 16; 19.0 Tess 8 COSMOS (27 54 95) — 8,36;
12,30; 16; 19.0 Un comando pentru apa grea : 
ARTA (213186) — 9; 12; 16; 19, la 
grădină — 20,30, TOMIS (21 49 46) — 
9; 11,45; 14,30; 17,15; 20, la grădină — 
20,45, GRIVIȚA (17 08 58) — 9: 11,30: 
14; 17; 19,30.

MELODIA 
; 15,45; 18; 
— 9: 11,15:MODERN 
; 15,45; 18; 

(15 63 84)

• Teatrul Național (14 7171,
mică) : Cavoul ile familie — 19,3»;
(sala Atelier) ; Idolul șl Ion Anapoda 
— 19.• Filarmonica „George Enescu" 
(15 63 75, Ateneul Român) : „Dialogul

generațiilor" (III). Dan Grlgore — 
Olga Bolocan — 19; (sala Dalles) : Concert din creația compozitorului 
Ion Dumitrescu. Dirijor : Mircea Cris- 
tescu — 20; (Muzeul de artă al Repu
blicii Socialiste România) : „Panoramic XX". Cvintetul „Concordia" — 16. 0 Opera Română (13 18 57) : Giscllo— 1B.0 Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" 
(sala Schitu Măgureanu, 14 75 46) : 
Ferma — 19; (sala Grădina Icoanei, 
12 44 16) : Rezervația de pelicani — 19. 
© Teatrul Foarte Mic (14 09 05) : 
Baladă cotidiană — 20.O Teatrul de comedie (16 64 60): N-am timp — 19,30.O Teatrul „Nottara" (59 3103, aala Studio) : Copiii soarelui — 19.0 Teatrul Giulești (sala Majestic, 
14 72 34) : Escapada — 19.0 Teatrul satlric-muzical „C. Tănase" 
(sala Savoy, 15 56 78) : Doctore, stat 
al dumneavoastră ! — 19,30.
® Ansamblul . „Rapsodia Română" 
(13 13 00) : La Izvor de dor și etatea
— 18,30.0 Teatrul „Ion Vasllescu" 
Siciliana — 19,30.
© Teatrul „Ion Creangă" 
Și dacă se tavîrtește — 17. 0 Teatrul „Țăndărică" __Jocuri de poeți, jocuri de copii 0 Circul București (11 01 20) : Incredibil, dar... adevărat — 19,30.
• Studioul de teatru al I.A.T.C. 
(15 72 59) : Magie roșie — 19,30.

(12 27 45) I
(50 26 55) :
(15 23 TI) :

17.

© PREMIERĂ IN DO
MENIUL INFINITULUI
MIC. Primul laborator neu-
trinic din lume a fost creat la 
centrala atomică Rovenskaia 
din Ural. A fost astfel infirmată 
părerea larg răspîndită că parti
cula neutrino nu-și va găsi nici 
o aplicare practică. Fizicienii de 
la Institutul de energie nucleară 
„I. V. Kurceatov" au reușit să 
transforme într-o calitate ceea 
ce părea să fie principala defi
ciență a acestei particule ele
mentare, și anume capacitatea ei 
practic nelimitată de pătrunde
re. O puternică sursă de neutri
no este reactorul atomic. Tre- 
cînd cu ușurință prin blindajul 
reactorului, particulele neutri
no poartă cu ele informații re
feritoare la procesele ce se pe

trec in zona activă, la intensi
tatea „arderii" uraniului si acu
mulării plutoniului, într-un cu- 
vînt oferă specialiștilor posibi
litatea de a „vedea", prin pereții 
groși de beton, ce se întîmplă în 
inima reactorului nuclear.

© STABILIZAREA BE
TONULUI FISURAT. Spe
cialiștii bulgari au realizat un 
amestec de polimeri cu care se 
pot „trata" construcțiile din 
beton fisurat. Amestecul se 
compune din rășină epoxi. ma
terial de umplutură, un supli
ment extensibil, precum și alte 
componente, fiind injectat cu 
un aparat special în fisuri. Pen
tru tratarea pereților umezi, 
amestecului i se adaugă un sta
bilizator. Prin acest procedeu

construcțiile de beton fisurate 
sânt stabilizate în decurs de 24 
pînă la 48 de ore.

© ETNA: LUCRĂRI
LE DE DEVIERE A LAVEI 
SUB SEMNUL ÎNTREBĂ
RII. în momentul de față este 
urgent să se găsească un sistem 
pentru a dărîma zidul de rocă 
ce împiedică lava să pătrundă 
in cantitate mai mare în canalul 
artificial deschis pe Etna, la 
14 mai — subliniază specialiștii 
italieni. Tehnicienii se așteptau 
ca acest , canal, realizat in urma 
unei explozii artificiale, să preia 
o cantitate mai mare din „rîul" 
de lavă ce se scurge, de la 28 
martie, din cel mai activ vulcan 
al Europei. Dar acest lucru nu

RETUTINDENI
a fost posibil, întrucît gura 
canalului a fost barată de un 
perete de rocă ce nu a putut fi 
înlăturat. Opinia unora dintre 
specialiști este că, dacă nu se 
va interveni rapid, lucrările de 
pînă acum riscă să devină 
inutile.

• FINEȚEA... ELEC
TRONICII. Oameni de știință 
britanici de la Universitatea 
Warwick, din Coventry, au rea
lizat un dispozitiv electronic ca
pabil să distingă 21 de mirosuri 
diferite. „Nasul electronic" este 
realizat pe principiul organului 
olfactiv uman, utillzînd sensori

variați care reacționează la pre
zența unui anumit tip de mo
lecule, astfel îneît suma totală 
a reacțiilor conduce la identifi
carea mirosului respectiv și a 
intensității acestuia. în prezent, 
cercetătorii încearcă să realize
ze un asemenea „nas electronic" 
capabil să distingă cel puțin 100 
de mirosuri.

• UN NOU TIP DE 
STERGĂTOARE DE PAR
BRIZ. Compania japoneză de 
automobile „Nissan" a anunțat 
că a pus la punct un sistem de 
ștergătoare de parbriz dotat cu

sensori electronici, care reglează 
viteza ștergătoarelor în funcție 
de intensitatea ploii sau a parti
culelor proiectate de automobi
lele din față. Noul dispozitiv 
poate fi montat la orice auto
mobil, fără să necesite opera
țiuni speciale de adaptare.

© SE CAUTĂ ASTRO
NAUT!. N.A.S.A, și-a anunțat
Intenția de a recruta 12 noi as
tronaut! — șase piloți și șase 
specialiști în diverse domenii 
ale științei —, ale căror nume 
vor deveni cunoscute în primă
vara anului viitor. în prezent, 
corpul american de astronauți 
cuprinde 78 de persoane, între 
care 8 femei, iar pentru anul 
viitor N.A.S.A. prevede organi
zarea a 12 misiuni cu navete
speciale.

• PARIURI... METEO
ROLOGICE. După ce lon
donezii au cunoscut în această 
primăvară consecutiv 27 de zile 
ploioase, neîncrezătoare în prog
nozele meteorologice, dar și cu 
umor... britanic, casele de pa
riuri din Londra oferă premii — 
cu o cotă de 5 la 1 — pentru 
persoana care ar putea prezice 
viitorul interval de 48 ore fără 
ploaie. Se fac asemenea antici
pări și pentru data de 9 iunie, 
ziua alegerilor generale : mal 
prudenți, bookmakerii oferă însă 
o cotă de 500 la 1, pentru... ză
padă.

• FILTRU INDIVI
DUAL. Oameni de știință 
francezi au realizat un filtru

de formă tubulară pentru puri
ficarea apei. Cel care se folo
sește, de acest filtru își poate 
astîmpăra setea din orice rîu, 
lac, pîrîu fără să-i fie teamă de 
infecții, pentru că apa pe care 
o bea este total purificată.

9 PAZNIC DE NĂ
DEJDE. Doi spărgători care 
au pătruns în casieria unei 
fabrici de utilaj electronic din 
Sevilla (Spania) au fost reținuți 
la locul faptei de un paznic cu 
totul neașteptat și de temut : 
un leu „angajat" de conducerea 
fabricii după ce toate celelalte 
mijloace de apărare împotriva 
răufăcătorilor, pe care le-a în
cercat. s-au dovedit a fi ine
ficace. Leul i-a ținut imobili
zați pe cei doi hoți pînă la so
sirea politiei.



Vizita în S. U. A. a ministrului 
afacerilor externe al României

ROMA AMERICA LATINĂ

Președintele Italiei l-a primit pe ambasadorul român
Primire la vicepreședintele
WASHINGTON 17 (Agerpres). — 

Vicepreședintele Statelor Unite ale 
Americii, George Bush, l-a primit la 
Casa Albă pe ministrul de externe 
al României. Ștefan Andrei, care se 
află în vizită la Washington, la invi
tația secretarului de stat al, S.U.A., 
George Schultz.

Din partea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, președintele Republicii 
Socialiste România, au fost transmise 
un mesaj de salut președintelui 
S.U.A., Ronald Reagan, împreună cu 
cele mai bune urări de sănătate și 
fericire personală, de pace și pro
gres poporului american.

Mulțumind pentru mesaj, vicepre
ședintele S.U.A. a rugat să se trans
mită președintelui Nicolae Ceaușescu, 
din partea președintelui Ronald 
Reagan, un cald salut și cele mai 
bune urări.

în cadrul întâlnirii a fost exprimată 
satisfacția pentru evoluția ascenden
tă pe bază de egalitate și respect 
reciproc a relațiilor de cooperare din
tre România și Statele Unite și a 
fost manifestată dorința celor două 
state de a extinde, în continuare, 
raporturile româno-americane. in 
special în domeniul economic.

în cursul întrevederii s-a efectuat 
un schimb de păreri asupra unor pro-

Statelor Unite ale Americii
bleme internaționale actuale și s-a 
exprimat voința de a se dezvolta 
conlucrarea celor două țări în sfera 
relațiilor internaționale, în interesul 
soluționării marilor probleme care 
confruntă omenirea, al cauzei păcii, 
destinderii și colaborării între toate 
națiunile.

La întrevedere a participat amba
sadorul României la Washington, 
Mircea Malița.

★
Ministrul afacerilor externe al 

României a avut, la Washington, în
trevederi cu Lawrence Eagleburger, 
subsecretar de stat pentru probleme
le politice, și Alfred Kingon, asistent 
pentru comerțul internațional al mi
nistrului comerțului al S.U.A. în 
cursul convorbirilor au fost discutate 
aspecte concrete ale dezvoltării rela
țiilor româno-americane. precum și 
unele probleme internaționale de in
teres reciproc.

Ministrul român al afacerilor ex
terne s-a întîlnit, de asemenea, cu 
senatorul Jesse Helms și cu Helmuth 
Sonnenfeldt, fost consilier al Depar
tamentului de Stat.

La convorbiri și întîlniri a partici
pat ambasadorul României la Was
hington.

ROMA 17 (Agenpres). — Din partea 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, a fost transmis președintelui Re
publicii Italiene, Alessandro Pertini, 
un cordial mesaj de salut, iar po
porului italian prieten — urări de 
prosperitate și pace.

La rindul său, președintele Italiei 
a transmis președintelui Nicolae 
Ceaușescu, din partea sa și a poporu
lui italian, urări călduroase și prie
tenești, expresie a sentimentelor sale 
de stimă și prețuire pentru rodnica 
activitate desfășurată în slujba 
prieteniei tradiționale româno-ita- 
liene, a păcii," dezarmării și înțele
gerii internaționale, iar pentru po-

porul român — urări de progres și 
bunăstare.

Președintele Italiei a subliniat că 
urmărește cu viu interes acțiunile de 
politică externă ale tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, apreciind, hotă- 
rîrea cu care acționează pentru apă
rarea independenței și suveranității 
naționale, pentru afirmarea pe plan 
mondial a unei politici de prietenie și 
colaborare care să excludă amestecul 
în treburile interne.

Schimbul de mesaje a fost prilejuit 
de primirea în vizită de rămas bun 
de către președintele Alessandro 
Pertini a ambasadorului țării noastre, 
Ion Mărgineanu.

Vizita delegației militare române în Algeria
ALGER 17 (Agerpres). — Delega

ția militară română condusă de ad
junctul ministrului apărării naționa
le și secretar al Consiliului Politic 
Superior al Armatei, tovarășul gene- 
ral-locotenent Ilie Ceaușescu. care 

\ se află in vizită în Algeria, a avut o

întrevedere cu secretarul general al 
Ministerului Apărării Naționale al 
Algeriei, colonel Mostefa Benloucif.

La convorbiri a participat amba
sadorul tării noastre în Algeria. Ma
rin Rădoi.

DEMERS AL STATELOR NEALINIATE

Pentru intensificarea dialogului 
economic între țările în curs 

de dezvoltare și cele industrializate
DELHI 17 (Agerpres). — Primul ‘ 

ministru indian. Indira'Gandhi, a a- 
dresat conducătorilor celor șapte sta
te occidentale industrializate care 
urmează să participe între 28—30 mai 
la reuniunea de la Williamsburg 
(S.U.A.) o scrisoare în care sublinia
ză necesitatea urgentă a revigorării 
dialogului economic între țările în 
curs de dezvoltare și cele industria
lizate, transmit agențiile Reuter și 
Associated Press.

Un purtător de cuvînt al guvernu
lui indian a declarat că scrisoarea

cere conducătorilor S.U.A., Marii Bri
tanii, Franței, Italiei, R.F. Germania, 
Canadei și Japoniei să acorde o „a- 
tenție deosebită" relansării dialogu
lui Nord-Sud, pentru a se degaja, pe 
baza cooperării celor două grupuri 
de state, soluții efective la actuala 
criză economică internațională.

Indira Gandhi a întreprins acest 
demers la cererea a nouă state mem
bre ale mișcării de nealiniere, care 
au participat la o conferință econo
mică . desfășurată luna trecută la 
Delhi,

VIENA

încheierea lucrărilor Consiliului
pentru dezvoltare industrială al O.N.U.D.I.

VIENA 17 (Agerpres). — Consiliul pentru dezvoltare industrială al 
O.N.U.D.I. a încheiat, după trei ■săptămîmi, a 17-a sa sesiune de lucru, 
adoptînd un set de concluzii și recomandări care privesc realizarea unor 
obiective importante de accelerare a industrializării țărilor in curs de 
dezvoltare.

Pornind de la rolul O.N.U.D.I. de 
a identifica, in cooperare cu țările in 
curs de dezvoltare, modul de a pune 
în aplicare,.unele, programe de asis
tență tehnică în diverse sectoare ale 
industriei, consiliul s-a pronunțat 
pentru consolidarea activității orga
nizației în acest domeniu. Totodată, 
s-a acceptat recomandarea adresată 
țărilor industriale de a spori con
tribuțiile lor financiare la progra
mele realizate de O.N.U.D.I., dat 
fiind numărul tot mai mare de ce
reri de asistență pe care le prezintă 
țările în curs de dezvoltare.

O altă categorie de recomandări 
prezintă măsurile ce vor fi întreprin
se de O.N.U.D.I. în vederea creșterii 
contribuției sale la atingerea obiecti
velor fixate pentru deceniul indus
trializării Africii (1981—1990), astfel 
ca Ia sfîrșitul acestei perioade conti
nentul african să contribuie cu 1,4 la 
sută la producția industrială mondia
lă, față de 0,4 la sută in prezent. în 
materializarea acestui program, o 
prioritate maximă se va acorda rea
lizării de proiecte în țările cel mai 
puțin dezvoltate de pe continent.

Ca și în anii trecuți. consiliul a

adoptat recomandări prin care se va 
acorda asistență , Namibiei;- poporului 
palestinian și mișcărilor de eliberare 
națională din Africa de-Sud,-asisten
ță ce se va materializa îndeosebi" in 
proiecte privind formarea de specia
liști.

★
DELHI 17 (Agerpres). — Acordul 

General pentru • Tarife și Comerț 
(G.A.T.T.) a constituit un nou grup 
de studiu, însărcinat cu examinarea 
actualelor restricții cantitative și a 
altor măsuri netarifare care afec
tează schimburile comerciale globale, 
informează agenția indiană P.T.I, 
Potrivit unui comunicat al G.A.T.T., 
dat publicității la Delhi, obiectivul 
acestui nou grup de lucru este pro
movarea liberalizării comerțului, cu 
.referire specială la unele produse de 
interes pentru țările în curs de dez
voltare. Acțiunea respectivă se în
scrie pe linia prevederilor documen
tului final al sesiunii ministeriale a 
G.A.T.T., din noiembrie 1982. care 
s-a pronunțat pentru eliminarea 
barierelor existente în schimburile 
comerciale internaționale. relevă 
agenția P.T.I.

AUSTRIA

Acord între Partidul Socialist si Partidul Liberal 
privind formarea unei coaliții guvernamentale

Vicepreședintele Partidului Socialist, Fred Sinowatz, 
însărcinat cu formarea noului cabinet

VIENA 17 (Agerpres). — Președin
tele Austriei, Rudolf Kirchschlaeger, 
l-a însărcinat, marți. Pe vicepreședin
tele Partidului Socialist. Fred Sino- 
watz, cu formarea unui nou guvern, 
în urma alegerilor parlamentare de 
la 24 aprilie. în care socialiștii au în
trunit majoritatea, sufragiilor, dar 
nu și-au menținut majoritatea abso
lută în parlament. După cum preci
zează agenția A.P.A., șeful statului 
austriac a fost informat, cu această 
ocazie, despre acordul intervenit în
tre Partidul Socialist și Partidul Li
beral privind formarea unei coaliții 
guvernamentale.

Pe de altă parte, după cum se a- 
nunță din capitala Austriei, la Viena 
s-au deschis marți lucrările unui

congres extraordinar al Partidului 
Socialist, la care urmează să fie apro
bat acordul în baza căruia socialiștii 
vor forma o coaliție guvernamentală 
cu Partidul Liberal, transmite agen
ția A.P.A. Coaliția a devenit nece
sară după ce, in alegerile parlamen
tare de la 24 aprilie. Partidul Socia
list a pierdut majoritatea absolută de 
care dispunea în Camera Inferioară 
a Parlamentului — Consiliul Națio
nal.

După cum s-a mai anunțat. Bruno 
Kreisky, președintei^ P.S., a declarat 
că nu va conduce un cabinet de coa
liție sociab'st-liberal și a desemnat 
ca succesor al său pe vicepreședin
tele Partidului Socialist, Fred Sino- 
watz.

INIȚIATIVE VIZiND 
DEPĂȘIREA DIFICULTĂȚILOR 

ECONOMICE
QUITO 17 (Agerpres). — In cadrul 

unei ceremonii desfășurate la Quito, 
secretarul executiv al Comisiei Eco
nomice a O.N.U. pentru America La
tină, Enrique Iglesias, și secretarul 
permanent al Sistemului Economic 
Latino-American. Carlos Alzamaora, 
au înmînat președintelui Ecuadoru
lui, Osvaldo Hurtado, proiectul pro
gramului de măsuri elaborat de cele 
două organisme economice regionale 
în vederea contracarării efectelor cri
zei economice mondiale asupra eco
nomiilor naționale latino-americane 
și caraibiene, transmite agenția I.P.S. 
Documentul, reprezentînd un răs
puns la cererea făcută în acest sens 
de șeful statului ecuadorian, cuprin
de propuneri de ordin politic funda
mental și măsuri tehnice de speciali
tate recomandate guvernelor din re
giune, în vederea depășirii dificultă
ților acute cu care sînt confruntate 
economiile naționale latino-america
ne și caraibiene.

Impas politic 
în Islanda

REYKJAVIK — Impasul politic 
persistă în Islanda, unde două ten
tative pentru formarea unui guvern 
de coaliție, după alegerile legislative 
de la 23 aprilie, au eșuat — anunță 
agenția France Presse.

Președintele Islandei, d-na Vigdis 
Finnbogattir. a însărcinat pe Avavar 
Gestsson. președintele Alianței 
populare, să încerce alcătuirea unui 
cabinet care să beneficieze de spri
jinul majorității din Althing (parla
mentul islandez). Tentativa lui 
Gestsson este a treia după cele 
eșuate — ale lui Geir Hallgrimmson, 
conservator, și Steingrimur Herman- 
nson, agrarian-progresist. în urma 
alegerilor de luna trecută, cele 60 de 
locuri în parlament au revenit după 
cum urmează : conservatorii 23, 
agrarienii-progresiști 14, Alianței 
populare 10, social-democraților 6, 
noilor social-democrați 4. femeilor 3.

prag a. Expoziție consacrată aniversării 
a 90 de ani de la făurirea Partidului 

Social-Democrat al Muncitorilor 
din România

PRAGA 17 (Agerpres). — La 
Muzeul „Klement Gottwald" din 
Fraga a avut loc vernisajul expo
ziției consacrate aniversării a 90 de 
ani de la făurirea primului partid 
politic al clasei, muncitoare din țara 
noastră — Partidul Social-Demo
crat al Muncitorilor din România.

Exponatele — fotografii, extrase 
din documente, grafice — înfățișea
ză istoria mișcării muncitorești din 
România, drumul parcurs de clasa 
muncitoare, forța c.ea mai înainta
tă a societății românești și purtă
toarea idealurilor revoluționare ale 
maselor populare din țara noastră. 
Documentele prezentate. evidențiază 
faptul că P.S.D.M.R. s-a afirmat, 
încă de la făurirea sa, ca un partid 
revoluționar marxist, înscriind în 
programele sale obiectivele funda
mentale din teoria socialismului 
științific, participînd cu vigoare la 
lupta pentru progres, înnoire in 
toate domeițiile de activitate.

Exponatele prezintă, de aseme
nea, istoria P.C.R., continuatorul și 
realizatorul celor mai înalte idea

luri ale partidului clasei muncitoa
re făurit în urmă cu nouă decenii.

Un loc central este acordat pe
rioadei celei mai fertile din istoria 
României — perioada de după Con
gresul al IX-lea al P.C.R.. de cînd 
în fruntea partidului și a statului 
nostru se află tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. o parte dintre exponate 
înfățișează aspecte din activitatea 
internațională a P.C.R. și relațiile 
de prietenie și colaborare româno- 
cehoslovace.

în cadrul expoziției a fost ame
najat un stand special cu lucrări 
din opera teoretică a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu.

La deschidere au participat Fran
tisek Chlad, adjunct al șefului Sec
ției de politică internațională a C C. 
al P.C. din Cehoslovacia. Miroslava 
Fialova, secretar al Comitetului re
gional de partid Cehia Centrală, 
membri ai corpului diplomatic acre
ditați la Praga, oameni de știință și 
cultură, ziariști, un numeros public. 
' A fost prezent Cornel Pînzaru, 
ambasadorul României la Praga. "

ORIENTUL MIJLOCIU
• Semnarea acordului libanezo-israelian • O declarație 
a primului ministru al Siriei • Poziția Egiptului ® fT^uni- 

unea Comitetului Executiv al O.E.P.

AGENȚIILE DE PRESA 
pe scurt

RELUAREA TRATATIVELOR SOVIETO-AMERICANE DE LA GENEVA. 
La Geneva au fost reluate, marți, 
limitarea armamentelor nucleare in 
Aceste tratative au fost întrerupte în

tratativele sovieto-americane privind
Europa — informează agenția T.A.S.S. 
luna martie.

I ACORD ÎN PROBLEMA PRETU- 
| RILOR AGRICOLE ÎN C.E.E. 
; După mai multesăptămînt de'riego- 
j, cieri, miniștrii agriculturii din ță

rile membre ale Pieței comune au 
' ajuns la un acord în problema noi

lor prețuri comunitare în sectorul
I agricol pentru campania 1983—1984. 
| Prețurile vor fi majorate în unități 

de cont C.E.E. cu patru la sută în

I medie. Prin acest acord, la care se 
sconta să se ajungă încă..de la 
1 aprilie, „Cei zece“ au evitat „o 

. criză politică ce ar fi compromis 
grav reuniunea la nivel înalt a

I C.E.E. de la Stuttgart, care de pe 
acum se anunță a fi dificilă", co-

I mentează A.F.P.
REMANIERE PARȚIALA A GU

VERNULUI BOLIVIAN. Președin
tele Boliviei, Hernan Siles Zuazo, 

I a procedat, luni, la o remaniere 
parțială a guvernului, desemnîn- 

I du-1 pe Marcial Tamayo, membru 
I al Mișcării Naționaliste Revoluțio

nare de Stingă (M.N.R.I.), în func-
I ția de ministru al relațiilor externe,

în locul lui Mario Velarde Dorado 
—■ transmite agenția France Presșe. 
La Ministerul Industriei " și Conîef- 
țului a fost titularizat tot un repre
zentant al M.N.R.I., Marcelo Bar
ron, iar portofoliul pentru proble
mele agricole a fost încredințat lui 
Victor Mercado, lider al sindicate
lor din agricultură.

1N ITALIA A FOST INSTITUIT 
„GRUPUL NAȚIONAL PENTRU 
VULCANOLOGIE", organism ce va 
funcționa pe lingă Centrul național 
pentru cercetare (C.N.R.), și care 
are ca principală sarcină controlul 
permanent al zonei vulcanice a 
Etnei. Grupul urmează să acorde, 
totodată, consultații științifice atît 
pentru protecția civilă, cit și orga
nelor administrative regionale și 
locale. Grupul nou creat va condu
ce, de asemenea, acțiunile și in
tervențiile științifice in perioadele 
clnd au doc erupții vulcanice — in
formează) agenția A.N.S.A.

ESCALADAREA PISCULUI MA- 
NASLU. Patru alpiniști britanici au

izbutit să realizeze o remarcabilă 
ascensiune pe piscul himalayan . 
Manaslu, cu o altitudine de 7 157 
metri, ureînd pe dificilul traseu din I 
partea de nord-est a muntelui — 
informează agenția United Press I 
International, citind un comunicat | 
al Ministerului Turismului din 
Nepal. |

Inundații catastrofale ' 
în Argentina .

Inundațiile catastrofale care s-au 
produs în ultimele 24 de ore in Ar
gentina— apele acoperind milioa- , 
ne 4? hectare în regiunile din nord- 
estui țării — au determinat evacua- I 
rea a peste 150 000 de persoane din 
provinciile El Chaco și Formosa. 
Orașul Puerto Bermejo este prac- | 
tic distrus de apele revărsate ale 
rîului Paraguay. Regiunea Clorinda , 
a fost declarată „zonă de dezastru".

Deși au fost luate măsuri de in- 1 
diguire și apărare in fața viituri
lor, situația s-a înrăutățit tot mai 
mult datorită ploilor torențiale care I 
nu mai contenesc de cîteva zile.
Ninsori abundente în nordul | 

arhipelagului nipon
TOKIO 17 (Agerpres). — în nor- I 

dul arhipelagului nipon au căzut, I 
marți, ninsori abundente, neobiș
nuite pentru acest anotimp. în in- I 
sula Hokkaido și pe o porțiune în
tinsă a insulei Honshu, stratul de 
zăpadă a atins 15 centimetri. în alte . 
zone ale țării, între care și la To
kio, în ultimele zile au căzut ploi ' 
torențiale.

Marți a avut loc succesiv. în loca
litatea Khalde, din nordul Libanului; 
și la Kiryat Shmona, în Israel, sem
narea acordului libanezo-israelian 
privind retragerea trupelor străine 
din Liban, informează agențiile in
ternaționale de presă. Acordul a fost 
semnat de șefii delegațiilor partici
pante la negocierile tripartite : An
toine Fattal. din partea Libanului. 
David Kimche, pentru Israel, și 
Morris Draper, din partea Statelor 
Unite. După cum se știe, acordul a 
fost aprobat, luni; de forurile legis
lative libanez și israelian. (Agerpres)

DAMASC 17 (Agerpres). — în 
urma unei ședințe a Consiliului de 
Miniștri al R.A. Siriene, premierul 
Abdel Rauf Al Kassem a declarat 
că „Siria va face tot ce depinde de 
ea pentru a împiedica transpunerea 
în practică a acordului libanezo- 
israelian" — infomează agenția 
SANA.

CAIRO 17 (Agerpres). — Egiptul 
consideră că acordul libanezo-israe
lian privind retragerea forțelor străi-

ne din Liban constituie „un pas im
portant către o reglementare globa
lă", a declarat vicepremierul și mi
nistrul egiptean al afacerilor externe, 
Kamal Hassan Aii. După cum infor
mează agenția M.E.N., Egiptul este 
preocupat de retragerea tuturor for
țelor străine din Liban, sprijinind 
guvernul legitim al Libanului în e- 
forturile sale de menținere a unității 
în tară și a integrității sale terito
riale.

DAMASC 17 (Agerpres). — La Da
masc a avut loc o reuniune a Comi
tetului Executiv al Organizației pen
tru Eliberarea Palestinei, sub condu
cerea lui Yasser Arafat, președintele 
Comitetului, în cadrul căreia au fost 
scoase în evidență „pericolele ce 
decurg din acordul semnat între 
Liban și Israel" — informează agen
ția W.A.F.A. Comitetul Executiv al 
O.E.P. — menționează agenția citată 
— „a respins acest acord", apreciind 
că el „periclitează securitatea state
lor arabe, suveranitatea și indepen
denta Libanului și afectează angaja
mentele animate de Liban fată de 
arabi și palestinieni".

Consultdri franco
PARIS 17 (Agerpres) — La Paris 

s-au încheiat, marți, convorbirile 
oficiale dintre președintele Franței, 
Franțois Mitterrand, și cancelarul 
R.F.G.. Helmut Kohl, care au abor
dat probleme privind relațiile din
tre cele două țări, raporturile din ca
drul Pieței comune, agenda confe
rinței la nivel înalt de la Williams
burg (S.U.A.) a principalelor state 
occidentale și teme de politică inter
națională de interes comun.

Discuțiile privind relațiile bilate
rale — transmit agențiile internațio
nale de presă — au fost dominate de

— vest-germane
problemele economice, dat fiind fap
tul că Franța a înregistrat în schim
burile sale comerciale cu R.F.G., în 
anul 1982, un deficit de 5,2 miliarde 
dolari. Cancelarul vest-german a 
anunțat, în cursul conferinței de pre
să comune ce a urmat convorbiri
lor. că, după consultările ayute cu 
partenerii din C.E.E., a hotărît amî- 
narea pentru 17—19 iunie a,., «-.uniu
nii la nivel înalt a „celor zeLy*. de 
lă Stuttgart (R.F.G), programată ini
țial pentru 6 și 7 iunie, dată fiind 
convocarea alegerilor generale anti
cipate în Marea Britanie la 9 iunie.

Agendă valutar-comercială

Industrializarea țărilor în curs de dezvoltare - cerință 
esențială a progresului economiei mondiale

• Cursul aurului a înregistrat un 
ușor recul în cadrul tranzacțiilor de 
la bursele occidentale. După cum 
relevă agenția Reuter, la bursa din 
LONDRA, prețul unciei a fost marți 
de 438 dolari, față de 441,75 dolari 
la sfîrșitul săptămînii trecute. Tot la 
Londra, lira sterlină a fost cotată la 
1,5533 dolari, fată de 1,567 dolari — 
cursul anterior © Un acord de coo
perare industrială și comercială a 
fost semnat la LA VALLETTA între

Malta și Italia, anunță agenția 
A.N.S.A. Acordul prevede echilibra
rea schimburilor comerciale dintre 
cele două 
deficitare 
.american
Baldrige. 
pentru a
locale problema barierelor netai fan 
existente în calea exporturilor ame
ricane pe piața niponă, informeaz; 
agenția A.P. (Agerpres).

țări, care în prezent sînt 
pentru Malta • Ministrul 
al comerțului, Malcolm 

a sosit marți la TOKIO 
examina cu oficialitățile

MARGINALII

Sesiunea anuală a Consiliului pen
tru dezvoltare industrială al O.N.U.D.I. 
(Organizația Națiunilor Unite pentru 
Dezvoltare Industrială), care s-a 
desfășurat la Viena, a prilejuit 
un amplu dialog asupra diferi
telor aspecte privind industrializarea 
țărilor în curs de1"' dezvoltare și coo
perarea industrială internațională. 
„Prefațată" de reuniunea Comitetu
lui permanent al O.N.U.D.I., sesiu
nea consiliului a avut pe agenda de 
lucru un larg evantai de probleme, 
de la cele referitoare la înfăptuirea 
hotărârilor ultimei Conferințe gene
rale a O.N.U.D.I. (Delhi, 1980). res
tructurarea producției industriale 
mondiale și transferul de tehnologie, 
pînă la chestiuni legate de pregătirea 
viitoarei Conferințe generale ’ a 
O.N.U.D.I. (Nairobi. 1984).

Asemenea ansamblului negocieri
lor economice multilaterale ce au 
loc în această perioadă, dezbaterile 
Consiliului O.N.U.D.I. au fost mar
cate de actuala criză economică 
mondială, care, deși se resimte pu
ternic în toată lumea, afectează cel 
mai mult țările în curs de dezvol
tare. inclusiv eforturile lor de indus
trializare. „Actuala sesiune a consi
liului — declara în ședința de 
deschidere directorul executiv al 
O.N.U.D.I., Abd-EI Rahman Khane 
— se desfășoară într-o conjunctură 
economică complexă și alarmantă. 
Forul executiv al organizației își 
evaluează activitățile și dezbate pro
gramul său de viitor intr-un moment 
critic pentru industrializarea țărilor 
în curs de dezvoltare". Din datele 
statistice aflate în atenția partici- 
panților rezultă că. dacă țările în 
curs de dezvoltare au realizat unele 
progrese, pe alocuri chiar sensibile, 
în crearea unor industrii proprii, 
despre aceasta s-a putut vorbi doar 
pînă la declanșarea actualei crize, 
interval în care ponderea statelor 
respective în producția industrială 
mondială a sporit de la 8,2 Ia sută 
în 1960 la 10,2 la sută în 1975. După 
aceea, ponderea „lumii a treia", 
practic, a stagnat, creșterea ei fiind 
de numai 0,1 la sută între 1975—1981.

O asemenea evoluție contrastează 
flagrant cu obiectivul „Programului 
de acțiune de la Lima", care are în 
vedere sporirea, pînă în anul 2000, 
la cel puțin 25 la sută a participării 
țărilor în curs de dezvoltare la pro
ducția industrială mondială.

Desigur, criza economică mondială 
a contribuit apreciabil la slăbirea, 
pînă in pragul stagnării, a procesu
lui industrializării țărilor rămase în 
urmă. Dar, așa cum s-a arătat și la 
reuniunea de la Viena./Ia actuala si
tuație critică s-a ajuns datorită nu 
atît crizei, cit mai ales politicilor 
economice, financiare, de credit și

porții fără precedent .în perioada 
postbelică. Căci, politica „banilor 
scumpi" descurajează atît investi
țiile interne, cit și cererea externă, 
care sînt principalele, dacă nu sin
gurele mijloace capabile să reanime 
economia și să îmbunătățească situa
ția folosirii forței de muncă. Toate 
acestea dovedesc, așa cum s-a rele
vat insistent la reuniunea de la Vie
na. că țările capitaliste dezvoltate 
sînt preocupate de a ieși din criză 
în primul rînd pe seama altor state, 
în special a celor sărace, și a oa
menilor muncii din propriile țări. 
Chiar specialiști occidentali recu-

sfîrșit, avantajele acordate țărilor în 
curs de dezvoltare în cadrul sistemu
lui generalizat de preferințe sînt 
treptat retrase ca urmare a aplicării 
principiului „gradației", potrivit că
ruia țările beneficiare ale sistemului 
sînt obligate să facă concesii recipro
ce pe măsura sporirii participării lor 
la producția industrială mondială și 
la comerțul internațional cu produse 
manufacturate.

Firește, așa cum au arătat nume
roși vorbitori, opoziția țărilor capi
taliste dezvoltate față de o restruc
turare de fond a industriei mondia
le afectează în primul rînd țările în
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comerciale adoptate de țările capita
liste avansate in intenția de a ieși 
din criză.’ Astfel, în vederea stopării 
inflației, țările occidentale și-au re
dus considerabil cererea de produse 
provenite din statele „lumii a treia", 
ceea ce a dus la diminuarea venitu
rilor acestora din exporturi — prin
cipala sursă de finanțare a progra
melor de industrializare ale țărilor 
sărace. De asemenea, politica dobîn- 
zilor înalte practicată de la o vreme 
de țările capitaliste dezvoltate a spo
rit nemăsurat povara datoriei exter
ne a țărilor în curs de dezvoltare și 
a blocat accesul lor la credite inter
naționale. inclusiv pentru achizițio
narea de bunuri necesare industria
lizării. în aceste condiții, nu numai 
industria, ci și celelalte sectoare ale 
economiei țărilor sărace au mult de 
suferit : după aprecierile specialiști
lor O.N.U.D.I., 1983 ar putea fi al 
treilea an consecutiv de scădere ab
solută a venitului național pe locui
tor în acest grup de state.

Deși în ultimii ani rata inflației 
a scăzut sensibil în țările capitaliste 
dezvoltate, nivelul real al dobînzilor 
a rămas ridicat, fapt care împiedică 
relansarea economică și reducerea 
șomajului, fenomen ce a atins pro-

nosc, de exemplu, că menținerea 
unor rate înalte ale dobînzilor ban
care se explică prin neîncrederea 
cercurilor financiare în durabilitatea 
procesului de reducere a inflației. 
Deficitele în creștjere ale bugetelor 
naționale, ca urmare îndeosebi a spo
ririi cheltuielilor militare, sînt im
portante surse de inflație, asupra 
cărora insă nu s-a acționat niciodată 
hotărî t.

Politica discriminatorie față de ță
rile în curs de dezvoltare — s-a ară
tat la sesiunea consiliului O.N.U.D.I. 
— este mai evidentă în domeniul co
mercial decît în oricare alt sector al 
schimburilor economice internațio
nale. Taxele vamale la care sînt su
puse produsele manufacturate pro
venite din țările respective — ce au 
o pondere de numai 9.2 Ia sută în 
comerțul mondial cu asemenea pro
duse — sint, în general, de trei ori 
mai mari decît cele aplicate mărfu
rilor similare exportate de țările 
dezvoltate. De asemenea, cel puțin 
în anumite sectoare, cum este comer
țul cu textile, restricțiile cantitative 
vizează în exclusivitate țările în curs 
de dezvoltare, deși ritmul de crește
re a exporturilor lor este cu mult in
ferior celui al statelor dezvoltate. în

curs de dezvoltare, pentru care in
dustrializarea reprezintă a pîrghie 
principală în procesul lichidării sub
dezvoltării, a decalajelor dintre sta
te — obiective centrale ale unei noi 
ordini economice internaționale me
nită să asigure progresul tuturor po
poarelor.

în același timp, menținerea actua
lelor structuri deformate nu poate 
rămîne fără urmări negative asupra 
situației economice generale, inclusiv 
a țărilor dezvoltate. Și aceasta dato
rită faptului că „Sudul" nu mai este 
un simplu figurant pe scena vieții 
internaționale. Țările în curs de dez
voltare, luate laolaltă, au o putere 
economică aproape egală cu cea a 
S.U.A. Totodată, țările „lumii a treia" 
absorb mai bine de un sfert din ex
porturile de produse industriale ale 
statelor dezvoltate. Noile interdepen
dențe mondiale creează între „Nord" 
și „Sud" o comunitate de interese 
care nu poate fi consolidată decît 
dacă țările în curs de dezvoltare se 
industrializează.

Dealtfel, evoluțiile din ultima vre
me au făcut să se înțeleagă mai bine 
că situația economică a țărilor dez
voltate depinde într-o măsură cres-

cîndă de necesitatea transformării 
țărilor în curs de dezvoltare intr-un 
partener comercial viguros, cu o in
dustrie care să-i permită exporturi 
competitive și să-i asigure o putere 
de cumpărare solidă. în aceste con
diții, este evidentă necesitatea ca ță
rile avansate să țină seama la ela
borarea politicii lor de efectele 
acesteia nu numai asupra propriilor 
economii, ci și asupra economiilor 
statelor rămase în urmă.

România socialistă, ea însăși țară 
în curs de dezvoltare, a participat la 
sesiunea Consiliului O.N.U.D.I. ani
mată de dorința asigurării unui spirit 
de conlucrare reală, profund con
structiv, urmărind perseverent sta
bilirea de comun acord a unor mă
suri concrete, care să contribuie la 
rezolvarea de fond a problemelor 
economice majore ale lumii contem
porane. în primul rînd a celor lega
te de accelerarea procesului indus
trializării țărilor rămase în urmă. în 
acest spirit, țara noastră a făcut o 
serie de propuneri privind promova
rea unor forme moderne de coopera
re industrială, inclusiv crearea de în
treprinderi mixte de către țările în 
curs de dezvoltare, extinderea cola
borării în domeniul cercetării știin
țifice, a asistentei tehnice și pregă
tirii cadrelor, precum și încheierea 
de acorduri pe termen lung, pe baze 
reciproc avantajoase, de cooperare 
în producție și pe terțe piețe — care 
să dea stabilitate și perspectivă re
lațiilor economice internaționale. De 
asemenea, România a subliniat nece
sitatea eliminării tuturor barierelor 
care îngrădesc artificial aria coope
rării economice, comerciale, tehnico- 
științifice și financiare. Avînd în ve
dere' importanța deosebită a soluțio
nării unor astfel de probleme, țara 
noastră s-a pronunțat. în același 
timp, pentru pregătirea temeinică a 
viitoarei Conferințe generale a 
O.N.U.D.I., astfel ca ea să marcheze 
cu adevărat un pas înainte pe calea 
împlinirii aspirațiilor de progres ale 
tuturor popoarelor.

Gh. CERCEEESCU

Jurnale false și
La trei săptămîni după ce a fost 

declanșată, „afacerea" falselor jur
nale intime ale lui Hitler este de
parte de a se fi încheiat, cunos- 
cînd, dimpotrivă, după concedierea 
reporterului „vedetă" al revistei 
„Stern", Gerd Heidemann, cel care, 
chipurile, ar fi descoperit caietele 
„fiihrer“-ului, și după demisia ce
lor doi redactori-șefi ai săptămâ
nalului vest-german, noi și specta
culoase răsturnări, demne de ro
manele în fascicule. Astfel, unul 
din personajele-cheie ale afacerii, 
un anume Konrad Fischer, „colec
ționar de suveniruri naziste", pe 
care Heidemann, pentru a se dezvi
novăți, l-a acuzat că ar fi autorul 
falsurilor, s-a predat autorităților 
judiciare, incriminînd, la rindul lui, 
din aceeași dorință de „disculpare", 
pe un. alt personaj misterios (pe 
numele său Mirdorf), care i-ar fi 
dat cele 60 de caiete atribuite fos
tei căpetenii a „Reich-ului mile
nar" ; deocamdată nu se știe nimic 
despre acest nou personaj, deși nu 
este exclus ca pînă la urmă și el 
să-și facă apariția și să arunce vina 
pe un altul, intr-un nesfîrșit lanț 
al acuzațiilor și al contraacuza- 
țiilor.

Intre timp, din cele nouă milioa
ne și jumătate de mărci pe care 
„Stern" le-a cheltuit pentru achi
ziționarea „jurnalelor" au dispă
rut fără urmă șapte milioane, și 
directorul revistei, în încercarea 
de a-și recupera banii, l-a dat in 
judecată pe Heidemann pentru es
crocherie ; dar și directorul, la 
rindul său, a fost dat în judecată 
de personalul redacțional al săp- 
tămînalului, care se opune redacto
rilor-șefi nou numiți (socotiți a fi 
ultraconservatori) și care, pentru 
a-și manifesta protestul, a ocupat 
localul redacției.

...Și în timp ce se petrec toate 
aceste lucruri, care aruncă o lu
mină profund incriminatorie deo
potrivă asupra încercărilor de rea
bilitare, sub o formă sau alta, a 
hitlerismului, ca și asupra moravu-

jurnale adevărate
rilor unei părți a presei occiden
tale, o intîmpiare neașteptată pe
trecută la Amsterdam vine să 
reamintească adevărul despre epo
ca nazistă, pe care unii ar vrea cu 
orice chip să-l șteargă cu buretele. 
Este vorba de găsirea întimplătoa- 
re, sub grinda unei case în curs 
de renovare, a jurnalului unui co
pil evreu, care, silit să trăiască 
ascuns cu părinții săi și cîțiva 
prieteni ai acestora, și-a așternut, 
aidoma Annei Frank, gîndurile pe 
hîrtie. Jurnalul este strict autentic ; 
o certifică un for de asemenea au
toritate cum este Institutul olan
dez de documentație asupra răz
boiului. Copilul care l-a scris a 
avut mai mult noroc decît Anna 
Frank, el nu a pierit în lagărele 
morții, ci a supraviețuit, și desco
perirea, după 40 de ani, a jurnalu
lui său vine ca o replică a adevă
rului dată tentativelor de a-i pre
zenta, cu ajutorul falsurilor, pe 
corifeii hitlerismului, sub o înfă
țișare „umanizată".

„Aș vrea să am casa mea. Să mă 
căsătoresc, să am unul sau doi co
pii"... scria cu patru decenii în urmă 
micuțul Henry Robinski. Visul său 
de adolescent hăituit și l-a putut 
pînă la urmă împlini, dar, așa cum 
a declarat cu ocazia descoperirii 
jurnalului o oficialitate a Consiliu
lui municipal al orașului Amster
dam, alții, mulți alții nu au putut 
să scape sceleratei represiuni na
ziste : din cei 100 de mii locuitori 
evrei ai Amsterdamului, 90 de mii 
au avut un sfîrșit tragic. Printre 
aceștia și Anna Frank, al cărei jur
nal, tradus în 56 de limbi, se con
stituie într-un necruțător act de 
acuzare la adresa crimelor naziste. 
Acum i se alătură un alt document 
asemănător, care, chiar dacă nu are, 
poate, valoarea literară a acestuia, 
are aceeași forță demascatoare și 
aceeași necontestată valoare morală 
— valoarea adevărului.

R. CAPLESCU
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