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Obiective și sarcini prioritare în economie au Îndeplinit

PLANUL PE 5 LUNI

și de materii prime a țării
Dezvoltarea puternică a bazei energetice

Delegația Biroului de tineret al Partidului Liberal Democrat din Japonia

„Se impune să acordăm o atenție deosebită soluționării în 
bune condiții a problemelor aprovizionării tehnico-materiale, reali
zării sarcinilor puse de Congresul al XII-lea cu privire la dezvoltarea 
mai puternică a bazei energetice, a bazei de materii prime proprii, 
pențru a asigura într-o măsură mult mai mare din țară necesarul 
bunei activități economice".

NICOLAE CEAUȘESCU

20 de unități economice 
din județul Constanța

20 de mari unități economice din 
județul Constanta, printre care Com
binatul petrochimic Midia-Năvodari. 
intreprinderea „Energia" și între
prinderea de utilaj greu Basarabi, 
și-au îndeplinit inainte de termen 
planul la producția-marfă industrială 
pe 5 luni. Pînă la sfirșitul lunii mai, 
valoarea producției-marfă industria
lă pe care o vor realiza peste plan 
aceste unități se ridică la peste 
200 milioane lei. (George Mihăescu).

Ceaușescu,

Ne-am propus în actualul cincinal 
obiective deosebit de importante pen
tru progresul economico-social al ță
rii, obiective a căror realizare vor 
asigura intrarea societății românești 
intr-o fază nouă, superioară, a dez
voltării sale. In ansamblul acestor 
obiective, așa cum s-a stabilit în do- 
cugioHtele Congresului al XII-lea al 
par.'jdui, 
impfîne, 
prioritate 
damentală, 
terea in 
susținute a pro
ducției în ramu
rile chemate să 
asigure resursele 
de materii prime 
și energetice ale 
țării. Evidențiind 
marea insemnă- 
tate a acestui 
imperativ econo
mic al actualului 
cincinal, secreta
rul general al 
partidului. to
varășul Nicolae 
Ceaușescu, a sub
liniat cu claritate 
necesitatea ca in 
cincinalul 1981— 
1985 să situăm in 
centrul activită
ții economice 
dezvoltarea bazei 
energetice. de 
materii prime și 
materiale în (ară, 
asigurind 
condiții 
creșterea 
ritm înalt 
nomiei naționale 
pe o temelie mai 
trainică din punc
tul de vedere al 
energiei și mate
riilor prime.

Cerințele 
gurării in cit 
mare măsură 
producția 
nă a necesarului 
de materii prime 
și resurse ener
getice sg situea
ză permanent în 
centrul atenției 
conducerii partidului nostru, a se
cretarului său general, la Plenara 
C.C. al P.C.R. din 31 martie 
a. c. fiind adoptat un nou și 
deosebit de important document pen
tru întreaga dezvoltare a economiei 
naționale : Hotărîrea cu privire la 
realizarea programului de producere 
a energiei în cincinalul 1981—1985 și 
_ *Atarea bazei energetice a tării 
pina in 1990, document care accen
tuează prevederile cincinalului în a- 
cest domeniu. In strînsă concordanță 
cu această orientare in acest an țara 
noastră urmează să-și acooere din 
resurse interne 83 la sută din ener
gia primară, 95-98 la sută din nece
sarul de laminate și țevi, peste 80
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la sută din cel de metale neferoase, 
circa 70 la sută din necesarul de fibre 
și fire textile.

Sînt obiective ambițioase, dar pe 
deplin realizabile ; ele se întemeiază 
pe analiza riguroasă, profund știin
țifică a posibilităților de care dispune 
țara noastră, precum și a cerințelor 
actuale și de perspectivă ale econo-

Din prevederile programului energetic adoptat de Plenara 
C.C. al P.C.R. din 31 martie

DIN AMICA 
PRODUCȚIEI 
DE LIGNIT 

ȘI CĂRBUNE 
BRUN 

in procente —

Prezentăm, în graficul de mai sus, dinamica producției de lignit și 
cărbune brun - în procente, in perioada 1981-1985 această producție 
va fi de circa 256 milioane tone, de peste 2,3 ori mai mare decît în 

cincinalul precedent

t
miei naționale, iar înfăptuirea lor 
este absolut obligatorie. In acest sens, 
la consfătuirea de lucru de la C.C. al 
P.C.R. din 14-15 mai s-a precizat cu 
claritate că dezvoltarea economiei na
ționale în ritmurile și proporțiile sta
bilite impune cea mai mare grijă 
pentru extinderea bazei de materii 
prime, pentru îndeplinirea și depă
șirea substanțială a planului de pro
ducție la cărbune, minereuri nefe
roase, la petrol și la alte resurse e- 
nergetice. Ce a determinat o ase
menea opțiune spre dezvoltarea mai 
susținută a bazei proprii de materii 
prime și resurse energetice ?

Mai întii cerința continuării ferme, 
pe o treaptă superioară

de dezvoltare și modernizare a 
industriei, de dezvoltare intensi
vă a agriculturii și a celorlal
te sectoare productive ale econo
miei naționale, ceea ce reclamă 
o bază sigură, corespunzătoare de 
resurse energetice și de materii pri
me. Bunăoară. în industrie, obține
rea unei producții de oțel de 18,2 mi

lioane tone in 
1985 trebuie să se 
sprijine, în prin
cipal, pe o canti
tate corespunză
toare de minereu 
de fier și de cocs, 
care trebuie să se 
asigure în cea 
mai mare măsu
ră din resurse 
interne. La fel, 
creșterea ponde
rii producției de 
energie electrică 
pe bază de căr
bune de la 32,4 la 
sută în 1982 la 47,5 
la sută in 1935 
trebuie să se ba
zeze pe o pro
ducție sporită de 
lignit și șisturi 
bituminoase.

Firește, pentru 
că avem resurse 
materiale limita
te am importat și 

' importăm o serie 
de materii prime 
și materiale. Dar 
accentuarea cri
zei economice 
mondiale, indeo- 

- sebi---- V"" “ crizei
energetice, care a 
cuprins toate sta
tele, a dus la o 
creștere continuă 
a prețurilor pe
trolului și ale al
tor materii pri
me, obligînd țări
le importatoare 
la eforturi valu
tare suplimenta
re. Pentru a feri 
economia națio
nală de convul
siile continue ale 
pieței mondiale 
și a evita depen-de materii prime

dența față de ascensiunea accele
rată a prețurilor, se impune să 
folosim din plin, ca orice bun 
gospodar, resursele ce le avem, 
să punem in valoare și să amplificăm 
baza de materii prime și de mate
riale energetice pe care o poate asi
gura țara noastră, astfel incit să se 
apeleze la importuri in limita strict 
necesară. Cum, prin ce căi și in ce 
direcții trebuie să 
precădere în acest

Indiscutabil, una
se acționeze cu 
an ?
din primele con-

Iile Ștefan
a procesului (Continuare în pag. a IlI-a)

Investiția
de capital moral
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au rapor- 
pe 5 luni 
fizică si 
a rămas

17 unități economice 
din județul Tulcea

Pînă luni, 24 mai, 17 unități eco
nomice din județul Tulcea 
tat îndeplinirea planului 
ale anului la producția 
marfă. In perioada care
pînă la finele lunii, unitățile respec
tive vor realiza și livra suplimentar 
față de sarcinile de plan produse în 
valoare de 40 milioane lei. In rîndul 
acestor unități fruntașe se înscriu 
cele din cadrul Centralei Delta Du
nării, Exploatarea minieră Mahmu- 
dia, întreprinderea de construcții și 
reparații nave și utilaje, întreprin
derea de confecții Tulcea. (Neculai 
Amihuleșei).

Tovarășul Nicolae
secretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, a primit, luni, 
delegația Biroului de tineret al 
Partidului Liberal Democrat din Ja
ponia, condusă de Taro Aso, depu
tat in Camera Reprezentanților a 
Dietei japoneze, însărcinat cu pro
blemele tineretului în cadrul birou
lui, care face o vizită în țara noas
tră, la invitația C.C. al U.T.C.

La primire au participat tovarășii 
Emil Bobu, Virgil Cazacu. membri 
ai Comitetului Politic Executiv, se
cretari ai C.C. al P.C.R., Petru Ena- 
che, membru supleant al Comitetu
lui Politic Executiv, secretar al C.C. 

Găvănescu, 
U.T.C., mi- 
tineretului. 
Lăncrăjan,

24 de unități economice 
din județul Vaslui

Datorită bunei organizări a activi
tății și folosirii la întreaga capacitate 
a mașinilor și utilajelor din dotare, 
colectivele de oameni ai muncii din 
24 de unități economice și întreprin
deri industriale ale județului Vaslui 
raportează îndeplinirea, cu 7 zile 
mai devreme, a planului la produc
ția-marfă industrială pe primele 
5 luni din acest an. Cele 24 de uni
tăți, între 
rulmenți și 
municipiul 
„Moldotex" 
fineig lunii, o prqductificroai:fă...suQli- 
menta’ră în valoare de 61 milioane 
lei, întregul spor de producție fiind 
obținut in principal pe seama creș
terii productivității muncii. (Petru 
Necula).

care întreprinderile de 
de produse abrazive din 
Birlad și întreprinderea 

Huși vor obține pînă la

al P.C.R., Pantelimon 
prim-secretar al C.C. al 
nistru pentru problemele 
Nicu Ceaușescu și Ioana 
secretari ai C.C. al U.T.C.

A fost de față Takaaki Hasegawa, 
ambasadorul Japoniei la București.

Conducătorul delegației a înmînat 
tovarășului Nicolae Ceaușescu un 
mesaj de prietenie din partea pre
ședintelui Partidului Liberal Demo
crat, prim-ministru al Japoniei. Zen- 
ko Suzuki, în care se transmit urări 
de sănătate și . fericire președintelui 
României, de prosperitate poporului

român. Totodată, oaspetele a expri
mat întreaga gratitudine a membri
lor delegației pentru întrevede
rea acordată de conducătorul par
tidului și statului nostru, pentru 
prilejul oferit de a vizita Româ
nia, de a cunoaște nemijlocit suc
cesele remarcabile obținute de tine
rii din țara noastră, de poporul ro
mân. El a dat o înaltă apreciere po
liticii de pace și colaborare interna
țională pe care o promovează Româ
nia, președintele Nicolae 
pe arena mondială.

Mulțumind pentru mesaj 
sentimentele exprimate, 
Nicolae Ceaușescu a adresat preșe
dintelui P.L.D., premierului japonez, 
un salut cordial și cele 
urări de sănătate și fericire, 
porului japonez prieten 
prosperitate.

In cadrul întrevederii s-au 
țiat relațiile de prietenie și 
rare statornicite între România și Ja
ponia, între popoarele român și ja
ponez și, în acest context, între ti
nerii din cele două țări, subliniin- 
du-se dorința de a extinde și apro
funda aceste raporturi în folosul re
ciproc, al cauzei păcii, securității și 
independenței naționale, colaborării 
și înțelegerii între națiuni. S-a arătat

Ceaușescu

și pentru 
tovarășul

mai bune 
iar po- 
pace și

eviden- 
colabo-

că dezvoltarea colaborării dintre ti
nerii români și japonezi, dintre ti
nerii din toate țările lumii reprezintă 
un factor important în lupta popoa
relor pentru promovarea unei poli
tici noi in viața internațională.

în legătură cu situația internațio
nală, tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
subliniat necesitatea intensificării e- 
forturilor tuturor statelor, ale tutu
ror forțelor democratice, progresiste, 
antiimperialiste și anticolonialiste, 
inclusiv ale tineretului pentru opri
rea agravării situației politice mon
diale, pentru soluționarea probleme
lor conflictuale din diferite zone ale 
globului numai pe cale pașnică, prin 
tratative.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a re
levat semnificația schimburilor de 
vizite pe linie de tineret ca factor al 
adincirii relațiilor de prietenie româ- 
no-japoneze, importanța deosebită a 
dezvoltării colaborării dintre tinerii 
din întreaga lume, arătînd că tînăra 
generație trebuie să fie în primele 
rînduri în lupta pentru înfăptuirea 
năzuințelor de pace, dezarmare și în
deosebi de dezarmare nucleară, de 
înțelegere și colaborare internațio
nală, de edificare a unei noi ordini 
economice mondiale.

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

Ambasadorul Regatului Suediei
cu prilejul prezentării scrisorilor de

Luni, 24 mai, președintele Repu
blicii Socialiste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, a primit pe Per-

Bertil Northman Kollberg, care și-a 
prezentat scrisorile de acreditare în 
calitate de ambasador extraordinar și

Publicistul francez Michel P
Președintele Republicii Socialiste 

România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
a primit, luni, pe publicistul francez 
Michel P. Hamelet. car? efectuează poporului român, cauzei păcii, secu-
o'VraRÎ Tn-WTnoastră?------------ - rrtSfli: înțelegerii și coTnbăVării între

Exprimînd mulțumiri pentru între
vederea acordată, pentru onoarea de 
a se reîntilni cu președintele Nicolae 
Ceaușescu. oaspetele a avut cuvinte 
de înaltă apreciere față de activi-

tatea șefului statului român, persona
litate proeminentă a vieții politice 
contemporane, consacrată propășirii 
poporului român, cauzei 'co*.....................-
toate națiunile lumii. El a subliniat 
că. ținînd seama de interesul pe care 
opinia publică franceză îl ma
nifestă față de România, față de 
realizările poporului român. își pro-

acreditare
plenipotențiar al Regatului Suediei In 
țara noastră. (Continuare în 
a 5-a).

Hamelet
pagina

lucrare 
româ-

pune să realizeze o nouă 
dedicată cunoașterii realității 
nești și dezvoltării sale, activității 
RresgâiBtelui.. Wcolae .Ceauseaeu. • ro
iului pe care șeful statului român 
îl are în soluționarea celor mai ar
zătoare probleme ale vieții interna
ționale contemporane.

A fost prezent Constantin Mitea, 
consilier al președintelui Republicii.

i JEO
întreținerea exemplară a culturilor este decisivă

pentru realizarea recoltelor acestui an!
® în multe zone ale țării umiditatea solului este insu

ficientă, ceea ce impune executarea neîntîrziată a 
prașilelor

• Maximă răspundere pentru menținerea densității 
optime a plantelor la hectar

® Este momentul să se treacă la irigarea culturilor,, 
îndeosebi a legumelor și plantelor furajere

© La lucrările cimpului și în grădini trebuie să parti
cipe zi de zi toți mecanizatorii și cooperatorii, toți 
locuitorii satelor

Educația, ca bază a invățămîntului
ce-l investim într-un 

t__ r__ .. semnăm, in alb, cind
vine să lucreze între noi, cei vîrstnici 1

La o întreprindere bucureșteană fusese repartizat un 
proaspăt absolvent de liceu industrial. După un debut 
promițător la locul de muncă, in meseria pentru care 
se calificase, brusc tinărul începuse să rebuteze piesele 
încredințate spre execuție. Evident, acest lucru nu pu
tea fi trecut cu vederea nici de conducerea secției, nici 
de colegii de echipă. Cind se luptă tot mai intens pen
tru o mai bună calitate a produselor, cind se evită 
prin toate mijloacele risipa de materii prime și de ma
teriale și se caută noi căi de economisire a energiei, 
rebutarea repetată a unor piese nu poate decit să in
trige; să pună pe gînduri. Cel mai pus pe ginduri era, 
totuși, tinărul nostru. Se gînd,ea, chiar, că își alesese o

Cit de mare e capitalul moral 
tînăr ? Ce poliță de încredere ii I

I
I
I
I
l

meserie pentru care nu avea nici o chemare (deși me
seria ii plăcea, chiar el optase pentru ea !), se credea 
un ratat la douăzeci de ani și, in concluzie, lucra tot 
mai fără tragere de inima, tot mai neatent , începuse 
chiar să absenteze nemotivat.

La acest impas al tinărului contribuise un singur om: 
maistrul de secție. Acesta era un bun meseriaș, dar cam 
colțos, cam buruienos la cuvinte. încă din primele zile 
l-a luat „tare" pe tînăr, neținind cont de lipsa de ex
periență a acestuia, de perioada necesară pentru ca el 
să se integreze organic în colectivul de muncă. „Mă 
persecută, are ce are cu mine !“ — gindea tinărul tot 
mai demobilizat. Maistrul însă nu-l persecuta. Se purta 
cu el exact ca și cu ceilalți muncitori din secț e — 
care insă, spre deosebire de tînăr, îl cunoșteau bine pe 
maistru și în multe privințe îl apreciau.

La una din ședințele de analiză a muncii, în care 
tinărul a fost aspru criticat, un muncitor virstnic, bun 
cunoscător al meseriei dar și al oamenilor, s-a ridicat 
și a spus : „Lăsați-mă să lucrez eu cu băiatul acesta. 
Incepmd de azi, dacă-mi dați voie, răspund de el și de 
munca lui. Sînt convins că nu-mi va înșela aștep
tările !“

Treptat — treptat, tinărul a fost readus la linia de 
plutire, iar astăzi 
citor îi semnase 
iar acum tinărul, 
cu recunoștință.

este fruntaș pc secție. Bătrinul mun- 
in alb o poliță de încredere totală ; 
prin comportamentul său, și-o achită

Dim. RACHICI
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Vorbind despre educație ca bază a 
învățămintului. acordăm acestui con
cept un conținut mai larg decit i se 
atribuie in alte părți. în sistemul 
nostru de gindire educația nu în
seamnă numai învățămint sau ceva 
separat de invățămînt, ci are o sfe
ră mult mai cuprinzătoare. Ea inclu
de învățămîntul sub latura sa edu
cativă. dar în același timp și toate 
celelalte activități educativ-culturale 
menite să ducă la formarea omului 
nou, patriot angajat, care nu poate 
fi doar un specialist intr-un dome
niu limitat, ci un om cu o largă vi
ziune asupra realităților din țara 
noastră, cu o vie participare la plă
mădirea acestor realități.

Cum știm, datorăm această concep
ție de esență socialistă inaintată se
cretarului general al partidului, to
varășul Nicolae Ceaușescu care a 
scos în evidență, cu deosebită cla
ritate. necesitatea unei temeinice 
educații comuniste ca fundament al 
invățămîntului. „Școala — sublinia 
în acest sens tovarășul Nicolae 
Ceaușescu în cuvîntarea la primul 
Congres al culturii și educației so
cialiste — trebuie să se manifeste 
permanent ca unul din factorii pri
mordiali de modelare a fizionomiei 
omului nou, cu un larg orizont de 
gindire, cunoaștere și înțelegere, cu o 
etică superioară și o bogată viață spi
rituală. făuritor conștient al pro
priului său destin, al viitorului so
cialist și comunist".

Deși școala noastră este realmente 
orientată in acest sens, mai sînt ca
dre didactice care limitează educația 
la învățămîntul profesional de ruti
nă său care consideră că educația 
este cu totul altceva decît acest in- 
vățămînt. Cei din prima nuanță sint 
înclinați să creadă că dacă fac un în
vățămint corect, realizează ipso facto 
și educația studenților, ceea ce nu 
este decît în parte adevărat. Ceilalți 
au tendința să considere că desfășu- 
rind un invățămînt conștiincios și-au 
satisfăcut sarcina didactică și rămîne 
ca alții să se ocupe și de aspectele 
educativ-culturale. privite ca ceva 
separat de învățămint.

în lumina concepției integrative

sus-amintite, amîndouă aceste tendin
țe apar, desigur, insuficiente și ine
ficiente pentru realizarea obiectivu
lui principal- de formare a omuldi 
nou, specialist și cetățean luminat in 
același timp. Atingerea acestui obiec
tiv comportă aplicarea unor principii 
și metode larg însușite astăzi in lu
mea universitară, dar incă perfecti
bile. Crearea și consolidarea funda
lului de educație comunistă, indis
pensabil unei bune formări profesio
nale, se bazează in primul rînd pe 
integrarea organică a acestei formări 
cu activitatea științifică și cu munca 
productivă, atît in laboratoarele in

zează întotdeauna in esența sa. din 
multiple motive, analizate și corec
tate in permanență.

între altele, ‘s-ar cere poate o mai 
clară conștientizare a cadrelor didac
tice și, mai ales, a studenților asupra 
marilor posibilități oe care le oferă 
sistemul nostru de educație și invă- 
țămint. cu condiția ca el să fie va
lorificat in mod optimal, ceea ce nu 
reține — desigur — pe nimeni de la 
noi căutări, dar impune din partea, 
tuturor o creștere a exigenței și a” 
conștiinciozității existente.

Esențial pentru înfăptuirea unei 
educații de fond, prielnică și dezvol

Opinii de prof. univ. dr. docent Constantin ANASTASATU
membru corespondent al Academiei

stituțiilor de învățămint. cit mai ales 
in marile laboratoare ale producției, 

Referindu-mă la învățămîntul me
dical, care imi este mai la îndemî- 
nă, trebuie să remarc că viitorul me
dic are astăzi posibilitatea ca din pri
mii ani de studiu și pinâ după ter
minarea facultății să ia și să men
țină un contact direct atît cu spita
lele în care se îngrijește și se recu
perează sănătatea oamenilor, cit și cu 
colectivele de cercetare științifică 
medicală și cu mijloacele de apărare 
a sănătății oamenilor muncii, apro
fundate in prezent în cadrul „medi
cinii omului sănătos". Aceasta îi per
mite ca, alături de învățămîntul teo
retic, să participe activ la viața știin
țifică a clinicilor și mai ales să-și în
sușească prin practica nemijlocită 
principalele „secrete" ale unei pro
fesiuni atît de complexe, li permite 
însă înainte de toate să-și facă sau 
să-și completeze educația de care are 
nevoie. Dacă totuși mai există critici 
adeseori îndreptățite la adresa tine
rilor practicieni, sau chiar a unora 
mai puțin tineri, aceasta se datorea
ză nu atît sistemului ca atare de edu
cație și învățămint medical — desi
gur perfectibil și el — cit mai ales 
faptului că acest sistem nu se reali

tării invățămintului, este — se înțe
lege de la sine — și însușirea' temei
nică, creatoare, a concepției ideolo
gice și politice a partidului nos
tru, a materialismului dialectic 
militant. Subliniem acest ultim 
caracter pentru că și în privința ma
terialismului dialectic se manifestă 
tendința de a-1 privi doar ca pe o 
disciplină filozofică din programa a- 
naliticâ, disciplină care trebuie învă
țată ca și celelalte pentru a lua o 
notă satisfăcătoare la examen sau 
pentru a face față cerințelor din 
cercurile de invățămînt ideologic. In 
realitate, concepția materialist-dia- 
lectică este cu mult mai mult decît 
un obiect de studiu. Ea este cum 
s-a mai subliniat — un instrument de 
gindire și de acțiune, pe care poți 
să-1 folosești în orice domeniu al cu
noașterii și activității umane și cu a- 
jutorul căruia poți să găsești, in di
verse împrejurări, soluțiile cele mai 
adecvate. Un specialist care „știe ma
terialism dialectic", dar nu il aplică 
la specialitatea sa, adică nu înțelege 
dinamica fenomenelor din specialita
tea sa prin prisma legității materia- 
list-dialectice, dă dovadă că nu a pă
truns incă in esența problemelor de 
care se ocupă, că nu este capabil să

înțeleagă apariția și dezvoltarea nou
lui in specialitatea proprie.

Totodată, in conceptul larg de edu
cație comunistă se include și asimi
larea, la gradul posibil de cuprindere 
și aprofundare, a întregii culturi pro
gresiste naționale și universale, evi
dent, in înțelesul obișnuit de cul
tură generală. Cultura generală din 
toate domeniile — istorie, literatură, 
arte etc. — constituie baza formării 
unei personalități armonios dezvolta
te. bază deschizătoare de orizont și 
de înțelegere nu numai pentru aces
te domenii, ci pentru insuși dome
niul de specialitate al fiecăruia. Din 
doi tineri specialiști cu formație pro
fesională echivalentă, cel care posedă 
și o cultură generală mereu reînnoi
tă are mai multe șanse să devină un 
specialist de marcă decît cel 
care nu posedă o asemenea cultură.

O mențiune deosebită in cadrul 
problemei pe care o discutăm tre
buie rezervată formării atitudinii po
litice a specialistului de miine. Orice 
specialist din orice domeniu este an
grenat. în mod inevitabil. în una sau 
alta din verigile procesului de pro
ducție, adică în tumultul vieții eco
nomice și politice a țării, și el nu 
poate să facă abstracție de acest lu
cru fără a prejudicia propriei sale 
activități. Nici nu poți să dai un sens 
pozitiv muncii tale și să ai satisfac- 

■ țiile pe care le aștepți de la ea dacă 
nu orientezi această muncă in sensul 
unic al politicii interne și externe a 
partidului nostru, in sensul promovă
rii idealurilor înaintate ale poporului 
tău, în sensul progresului general al 
țârii tale.

In încheierea acestor rînduri aș 
vrea să subliniez faptul că pro
cesul de invățămint. cu aspectele sale 
teoretice și practice, trebuie plasat 
inlăuntrul, și nu in afara procesului 
educativ, pe bazele solide ale unei 
educații multilaterale și eficiente. în
vățămîntul poate și trebuie să fie u- 
tilizat și ca una din cele mai impor
tante forme de educație ; în același 
timp, el este însă principalul benefi
ciar al educației comuniste, care îi 
asigură atît fundamentul, cit șl ra
țiunea de a fi.

Timpul călduros din această perioadă determi
nă creșterea viguroasă a plantelor însămințate 
in această primăvară. Dar aprovizionarea insu
ficientă a solului cu apă, precum și faptul că la 
suprafață s-a format o crustă care favorizează 
pierderea umezelii fac imperios necesară exe
cutarea neîntirziată a prașilelor și a altor lu
crări de întreținere a culturilor.

Din datele furnizate de Ministerul Agriculturii 
și Industriei Alimentare rezultă că, pînă la 24 
mai, prima prașilă mecanică la sfecla de zahăr 
a fost făcută pe 66 la sută din suprafețe, iar cea 
manuală — in proporție de 92 la sută. în unită
țile agricole din 20 de județe s-a încheiat prima 
prașilă manuală, iar in 11 — și cea mecanică. 
Această lucrare trebuie intensificată mai ales 
in județele Brașov. Covasna. Harghita și Sucea
va. Floarea-soarelui a fost prășită mecanic oe 
85 la sută din suprafețe, iar manual — pe 71 la 
sută. Prima prașilă la această cultură s? nnro- 
pie de sfirșit in județele Dolj, Giurgiu, Olt și 
Teleorman, in timp ce în unitățile agricole din 
județele Caraș-Severin. Timiș și Constanța 
trebuie sâ se desfășoare în ritm și mai susținut.

în multe județe a încebut și prășitul nor'-m- 
bului. lucrare executată oină la 24 mai pe 25 la 
sută din suprafața cultivată. Această lucrare 
este avansată în județele Olt. Prahova. Dîm
bovița. precum si în unitățile agricole din sec
torul agricol Ilfov.

Pentru a se obține recolte mari la culturile 
prăsitoare este absolut necesar să fie accelerate 
lucrările de întreținere a culturilor. Peste tot 
trebuie să se urmărească îndeaproape asigura
rea densității optime de planțe la hectar, așa 
cum este prevăzută în normele tehnice. în acest 
scop, specialiștii au datoria să supravegheze si 
să controleze permanent cum lucrează mecani
zatorii și cooperatorii, să nu admită sub nici un 
motiv diminuarea numărului de plante la hec
tar !

Oriunde plantele au nevoie de apă — și in 
multe zone ale tării umiditatea solului este des
tul de scăzută — este neapărat nevoie să se 
treacă la irigarea culturilor, respectindu-se pro
gramele întocmite de organele de specialitate. 
Cu prioritate trebuie irigate in aceste zile cul
turile de legume și plante furajere.

Dovedind întreaga răspundere pentru recolta 
acestui an. cooperatorii și mecanizatorii, toți lo
cuitorii satelor au datoria să nu precupețească 
nici un efort, să muncească stăruitor, din zori și 
pină-n noapte, pentru a executa la timp și de 
cea mai bună calitate lucrările de întreținere a 
culturilor.
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Un iubitor 
al naturii

Un bărbat trecut de 60 de ani 
s-a oprit citeva clipe in fața a 
doi brazi frumoși in virstă de 
un deceniu și jumătate, li pri
vește cu admirație și chipul i 
se luminează. Cu ani in urmă, 
cei doi brazi, aflați in Poiana 
Mică a Brașovului, fuseseră 
scoși pentru a fi replantați in- 
tr-una din noile zone construi
te ale municipiului. Dar cine 
i-a scos nu i-a mai luat, ui- 
tindu-i. S-ar fi uscat și ar fi 
pierit, dacă, din intimplare, nu 
trecea pe acolo loan Mărginea- 
nu din Brașov, mare iubitor al 
naturii. El i-a replantat chiar 
in gropile din care fuseseră 
scoși. De atunci, I.M. a mai 
salvat de la pieire zeci și zeci 
de arbori doboriți de vint sau 
vătămăți de răufăcători; tot el 
repară semnele de orientare, po
dețele intilnite in cale.

Cind drumețiți pe cărăruile 
care vă poartă pașii, ca niște 
panglici chemătoare spre vir- 
furi de munte, gindiți-vă o cli
pă și la acești oameni minunați.

Flori ale 
recunoștinfei

Frumoasă inițiativa pionierilor 
și tinerilor din județul Bacău : 
luarea in primire, pentru în
grijire permanentă in timpul 
lor liber, a celor 250 de monu
mente istorice și de artă aflate 
pe cuprinsul județului. In a- 
ceste zile, la Oituz și Tg. Ocna, 
la Cașin, Dărmănești și Poduri, 
ca și in alte zone ale județului, 
sute de tineri și pionieri parti
cipă la acțiuni de reparare și 
înfrumusețare a 
lor. Ei sădesc 
buști ornamentali și flori. Flori 
ale recunoștinței pentru înain
tașii lor.

Nici un mister!
Cetățenii din blocul 48 și din 

cele din jur, care făceau parte 
dintr-o asociație de locatari din 
Sighișoara, au rămas surprinși 
văzindu-se somați și sancțio
nați : o dată li s-a sistat fur
nizarea energiei electrice ; altă 
dată — apa. De fiecare dată, 
motivul invocat de factorii de 
resort era același : „Nu v-ațl 
achitat cheltuielile comune de 
întreținere". Dar oamenii le a- 
chitaseră „la zi". Mister ? Nici 
un mister Administratorul a- 
sOciației de locatari, Vasile No
bil, cheltuise banii oamenilor 
cumpărind lozuri in plic. Pa
gubă mare 31 887 lei. Și incă 
&r- mai fi continuat să alerge 
după „lozul cel mare", dacănu 
era depistat și judecat. ........

monumente- 
in jurul lor or
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Dintr-o creangă 
de salcîm

Pină nu de mult, Nedelcu și 
Stavarache, doi vecini din co
muna Peretu, județul Teleor
man, se sfătuiau, se ajutau. Ca 
intre vecini. Dar iată că Ne
delcu a rupt o creangă din sal- 
cimul crescut in curtea vecinu
lui său, pentru că ii făcea um
bră peste o brazdă cultivată. 
Cum pe aproape se afla soția 
celui cu salcimul văduvit, a în
ceput cearta. In toiul disputei, 
Nedelcu tatăl și Nedelcu junior 
i-au bătut măr pe Stavarache 
tatăl și Stavarache junior. Ur
marea : internarea celor doi 
Stavarache in spital, apoi pro
ces in toată regula.

... între timp, salcimutui i-au 
crescut alte crengi și habar 
n-are ce se intimplă. 
lemn I

Ultimul joc
In timp ce bunica 

plecată cu treburi prin 
nepoțel in virstă de 4 ani și o 
nepoțică de doi ani s-au luat 
cu joaca. Mai bine zis, cu jocul 
de-a focul, aprinzind niște co
ceni. Cocenii fiind uscați, a iz
bucnit incendiul. Intervenția 
promptă a sătenilor a salvat 
unele bunuri materiale, dar nu 
și viețile celor doi copii.

Trista intimplare s-a petre
cut la Amara, comuna Balta 
Albă, județul Buzău, dar învă
țătura ce se desprinde de aici 
este valabilă pentru toți buni
cii șt părinții care-și lasă co
piii nesupravegheați.

Stă de

lor era 
sat, un
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Strict autentic
Lucrau la Întreprinderea de 

morărit și panificație Satu 
Mare. Carol Bart era recepțio- 
ner și Gheorghe Ghiriti — dis
tribuitor. Amindoi au fost sur
prinși, inir-una din nopțile tre
cute, transportind cu autovehi
culul întreprinderii 300 de fran
zele fără forme legale.

— Încotro ?
— De ici pină dincoace.
— Și cu cele 300 de franzele 

ce faceți ?
— Noi nu facem nimic. E 

eroare din greșeală.
In schimb, dosarul penal 

strict autentic, iar legea, 
astfel de cazuri, nu dă greș.

o

e 
in
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de la Bol- 
lucra ca 
Filioreanu 

ebrietate
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Plimbare... 
întreruptă

De pe șantierul 
boca lași. unde 
maistru, Gheorghe
s-a urcat in stare de 
la volanul autobasculantei 
31—BC—9 762 și a pornit-o la 
plimbare. Unde ? Prin „dulcele 
tirg al Ieșilor". Dar i-a ieșit in 
cale un echipaj al miliției și 
plimbarea nocturnă a maistrului 
s-a transformat in... 
pentru a răspunde 
trebări : De ce a 
de pe șantier ? De ce s-a urcat 
beat 
fără

stat onare 
la trei în- 

luat mașina

ce a condusla volan ? De 
permis de conducere ?
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IRubrică realizată de 

Petre POPA 
și corespondenții „Scintei^j

O realitate consemnată aproape zilnic: Inițiativa oamenilor scoate la 
iveală noi si noi rezerve pentru creșterea producției agroalimentare. 
Importanța acțiunii este multiplă, atît din punct de vedere economic, 
dar și moral, avînd in vedere că, pe această cale, cetățenii dobîndeșc 
sentimentul tonifiant al participării directe la producerea bunurilor ali
mentare pentru ei. pentru tară.

în cele ce urmează vrem să înfățișăm cîteva din detaliile unei astfel 
de experiențe a minerilor maramureșeni care, după orele petrecute in 
abataje, se ocupă în mod sistematic și de bunul mers al gospodăriilor-anexă 
create pe lîngă toate minele din județ și unde cresc numeroase animale, 
fertilizindu-se terenurile sterpe din preajma muntelui.

— Cînd am preconizat crearea pe 
lîngă fiecare unitate minieră a unor 
gospodării-anexă. prin participarea 
tuturor la activitățile de creștere a 
animalelor și de cultivare a unor su
prafețe chiar dintre cele sărace din 
punct de vedere al fertilității, am 
avut în vedere atingerea unui com
plex de obiective și nu în ultimă 
instanță cel economic — preciza di
rectorul general al Centralei mine
reurilor din Baia Mare, tovarășul dr. 
ir.g. Vaier Gabrian. cu prilejul în- 
tîlnirii pe care a avut-o recent cu 
cei mai buni mineri ai județului. Se 
știe că minerii primesc, cind intră 
in schimb, o masă caldă Ia cantina 
minei — spunea directorul general. 
O gosoodărie-anexă pe lingă cantină 
înseamnă o sursă permanentă de îm
bunătățire a meniurilor, deci un 
ciștig direct pentru mineri.

Intr-adevăr, după cum am aflat la 
Centrala minereurilor din Baia Mare, 
anul acesta gospodăriile-anexă ale 
unităților miniere și de preparare din 
județul Maramureș vor participa sub
stanțial la aprovizionarea cantinelor 
proprii cu: 84 tone carne de porc, 
la un cost de 13,68 lei kilogramul, 
peste 225 hi lapte și 418 kg miere 
de albine și vor preda la fondul de 
stat 700 kg lină de oaie. La porcine, 
prevederile acestui an vor fi depă
șite cu 3 000 de 
merare a unor 
cresc animale 
imagine cît de 
atenției ce se acordă acestui sector: 
E.M. Herja: 96 porcine. 550 ovine. 46 
familii de albine: I.M. Bala Sprle: 
158 porcine; I.M. Baia Borșa: 170

capete. Simpla enu- 
unităti miniere care 
numeroase ne dă o 
cit cuprinzătoare a

ni

atit de ușoară, avîndu-se în vedere 
distanța de 80 km pină la Baia Mare. 
Ce-ar fi să producem noi. aici, in 
munte, ceea ce ne trebuie zilnic? 
Dar de unde teren și. mai ales, fer- 
ti‘? Există doar o suprafață acoperită 
cu steril, scos din mină, care nu 
produce nimic. Dar dacă acoperim 
acest pămînt sterp cu sol fertil și 
facem agricultură? — s-au întrebat 
minerii. S-au întrebat și au dat

din județ, 
la cazul
Baia Mare, 
„iaz" vechi

Gospodării-anexă in toate
unitățile miniere maramureșene
• Variate resurse de creștere a animalelor puse in valoare
• Grădinile de legume de pe munte ® Sterilul — pămint de 
cultură • Heleșteu cu pește intr-o fostă groapă • Și totuși,

nu sint decit începuturi

ovine, 22 vaci, 201 porcine; E.M. 
Cavnic: 720 porcine; E.M. Ilba: 203 
porcine; E.M. Săsar: 170 porcine; 
E.M. Șuior: 86 porcine. 11 bovine, 
cîteva zeci de iepuri ș.a. în ce spa
ții? Simple, construite din materiale 
vechi, recuperabile. De pildă, la E.M. 
Nistru s-au amenajat, din materiale 
recuperabile, spații pentru creșterea 
a 300 porci pe serie. Iar toate a- 
cestea se regăsesc direct în reducerea 
costului mesei la cantină.

...în urmă cu doi ani. „Scînteia" 
făcea cunoscută prin coloanele sale 
o valoroasă inițiativă a minerilor de 
la Băiuț: crearea in „creierul" mun
telui a unei gospodării-anexă de in
vidiat. Ce și-au zis atunci oamenii? 
Aprovizionarea cantinei nu e chiar

și răspunsul: au găsit mijloacele de 
a acoperi sterilul cu pămint fertil 
și l-au cultivat. Apoi, au făcut un 
mic baraj pe rîul Leorda. unde au 
adunat apa necesară udării legume
lor. Incit astăzi cantina minerilor are 
o gospodărie-anexă cu 13 hectare 
terenuri cultivate: cu legume (1 640 
mp spatii protejate), cartofi, porumb, 
din pajiști recoltîndu-se. totodată, 
anul trecut, 60 tone fin. Fin pentru 
cele 21 de vaci, 148 porci și aproape 
300 de oi. Și se mai află în gospo
dărie 30 familii de albine. Iată o 
confirmare a adevărului că spiritul 
gospodăresc poate valorifica și pia
tra seacă.

Experiența și inițiativa valoroasă a 
celor din Băiuț au fost fructificate 
de toate celelalte exploatări miniere

Ne vom referi doar 
flotatiei centrale din 
care are și ea un imens 
de steril, pe care. în 

ultimii ani. tot prin contribuția pre
paratorilor.’fuseseră aduse glii în- 
ierbate — și aceasta este o operație 
anevoioasă — spre a nu fi purtat de 
vinturi praful acela fin. Ce se află 
acum acolo ? Peste 4 000 mp spații 
protejate, in care se bucură de soare 
roșiile, vinetele, castraveții, ceapa.

— Cum ați fertilizat acest steril ?
— Prin efortul oamenilor noștri — 

a răspuns tovarășul Grigore Iordă- 
chescu. directorul flotatiei centrale. 
S-au adus aici însemnate cantități 
de turbă, tot din munții Maramure
șului, precum și îngrășăminte na
turale, așa că acum solul are tot ce 
le trebuie plantelor.

...Un alt episod din 
inițiative se consumă 
apropierea localității 
preajma rîului Lăpuș. Aici 
un fel de groapă imensă, 
părăsită și ocolită de ani de zile. 
Cuiva i-a venit ideea de a o „recu
pera" prin amenajarea unei bălți 
pentru pește.

— Am scos de aici vreo 700 mc de 
nămol și materiale de tot felul, am 
săpat un canal de 950 m și am creat 
astfel o baltă care va dispune de o 
suprafață de 2 720 mp luciu de apă — 
ne-a povestit tovarășul Cornel Apati. 
inspector principal la compartimen
tul personal-învățămînt, din cen
trală. coordonatorul lucrării. Pînă la 
finele acestei luni vom popula balta 
cu 1 500 kg puiet de crap și caras, 
incit nu peste mult timp vom avea 
și pește.

Sintem siguri că nu toate „gro
pile" care ar putea deveni heleșteie 
au fost descoperite și nu toate tere
nurile care ar putea să rodească 
și-au primit sămînța. De unde în
demnul firesc 
experiențe 
și extinse 
aplicabile.

acest „lanț" de 
într-o zonă din 
Săculășeni, din 

se afla 
o zonă

ca aceste valoroase 
să fie larg popularizate 
pretutindeni unde sînt

Gheorghe SUSA
corespondentul „Scînteii

CUVÎNTUL OAMENILOR MUNCII■ Opinii s 
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Cum se calculează eficiența 
calculatorului

Primele modele matematice pen
tru calculator destinate prelucrării 
superioare a produselor petroliere 
au fost elaborate și aplicate, cum 
era firesc, la întreprinderea de 
condiționare și livrare a produselor 
chimice și petroliere „Chimpex" — 
Constanța. Utilizarea calculatorului 
electronic a adus astfel întreprin
derii beneficii de peste 2 milioane 
lei anual. La bunele rezultate obți
nute în acest domeniu a contribuit 
în mare măsură și colaborarea 
fructuoasă pe care oficiul de cal
cul al întreprinderii a avut-o cu 
Centrul de calcul al Academiei de 
studii economice — București, 
care are o substanțială experiență 
în această privință

In ultimul timp insă, optica con
ducerii întreprinderii „Chimpex" 
in ce privește utilizarea calculato
rului electronic în 
țional al unității 
mod surprinzător 
începîn-1 cu anul 
cerea „Chimpex"

circuitul opera- 
s-a schimbat în 

și nejustificat, 
în curs, condu-
a dispus între

ruperea contractului de colaborare
cu laboratoarele de cercetare ale
catedrei de cibernetică ale A.S.E., 
hotărînd că ar fi mai indicată cola
borarea cu Centrul teritorial de 
calcul electronic (C.T.C.E.) —
Constanța. Măsura nd este însă 
economică, cel puțin din două 
motive : 1) C.T.C.E. Constanța nu 
are o experiență mare în dome
niul nostru de activitate, așa cum

există la Centrul de calcul 
A.S.E. Dealtfel, și centrul de 
cui al industriei chimice

al 
cal- 
din 

București a apelat — pe bază de 
contract — la colaborarea cu Cen
trul de calcul al A.S.E., pentru a 
rezolva problemele complexe ale 
modelării matematice și ale opti
mizării funcționării rafinăriilor de 
petrol ; 2) Pentru colaborare,
C.T.C.E. — Constanța solicită în
treprinderii „CHIMPEX" să plă
tească suma de 760 000 lei anual, 
în timp ce pentru asemenea ser
vicii, prestate la un nivel calita
tiv mai bun, Centrul de calcul al 
A.S.E. nu pretindea decit 100 009 
lei anual. Demn de precizat este 
faptul că în perioada de colaborare 
de pînă acum cu laboratoarele de 
cercetare ale A.S.E. întreprinderea 
noastră a realizat economii de 
peste 20 milioane lei.

întrucît renunțarea la utilizarea 
calculatorului electronic și reveni
rea la folosirea rețetelor manuale 
de amestec se răsfrîng negativ 
asupra eficienței economice, adu- 
cînd prejudicii in domeniul de care 
ne ocupăm, consider necesar să se 
revină la decizia adoptată și să se 
reia colaborarea cu Centrul de 
calcul al A.S.E.

Dr. inq. Gh. I. BĂRBATU
șeful oficiului de calcul
al întreprinderii „CHIMPEX" — 
Constanța

Suprafețele arabile

• In 1981 — locul I intre municipiile cu pină la 80 000 de 
locuitori • 12 milioane lei : valoarea lucrărilor realizate prin 
muncă patriotică de la inceputui acestui an • „Ziua curâțe- 

sâ dureze sute de ore•iiniei" — o zi planificată

în întrecerea socialistă între mu
nicipiile cu o populație de pină la 
89 090 de locuitori. Slatina s-a si
tuat pe locul I, pentru care i-a fost 
acordat „Ordinul Muncii" clasa I. 
Tovarășul Radu Barbu, primarul 
municipiului, ne-a prezentat succint 
cîteva aspecte din evoluția acestei 
așezări, vechi de peste 6 secole : 
„Slatina s-a transformat, mai ajes 
in ultimii 17 ani, dintr-o așezare- în 
care agricultură și comerțul repre
zentau 63,1 la sută din totalul acti
vităților economice într-un puter
nic centru industrial al țării, indus
tria avînd o pondere de 94,3 la sută, 
în perioada la care ne referim s-au 
creat 38 000 locuri noi de muncă, iar 
populația a crescut de la 16 526 per
soane, cit era in anul 1965, ia peste 
68 000 de locuitori cu domiciliu sta
bil. De asemenea, de la primul bloc 
de locuințe, construit cu două dece
nii in urmă, s-a ajuns astăzi la pes
te 19 400 de apartamente, orașul 
avînd, totodată, 12 unități de invă- 
țămint preșcolar, 8 școli generale și 
7 licee de specialitate, numeroase 
spații comerciale și de asistență 
medicală etc.

Anul trecut, industria municipiu
lui Slatina și-a îndeplinit cu 6 zile 
mai devreme indicatorii de plan, 
realizînd o producție marfă supli
mentară in valoare de 157 milioa
ne lei, iar sporul producției nete 
a fost de 239
anul
1 504 apartamente
cutat

străzi pe o suprafață de 60 000 
metri pătrați. în domeniul echipă
rii tehnico-edilitare, s-au dat în fo
losință moderne spații comerciale la 
parterul unor blocuri, s-a realizat 
baza sportivă din cartierul Pro
gresul, s-a extins și modernizat sta
dionul „1 Mai" și s-au pus bazele 
zonei de agrement de pe lacul hi
drocentralei de la Slatina. în ace
lași timp, oamenii muncii din mu
nicipiul aluminiului au executat 
lucrări de muncă patriotică in va
loare de 99 milioane lei, ceea ce în
seamnă 49 milioane lei peste anga
jamentul asumat".

Acestea sînt realizările anului 
trecut. Dar slătinenli doresc ca ora
șul lor să devină mai frumos, mai 
bine gospodărit, onorînd în acest fel 
și distincția primită. Se mate
rializează o mai veche dorință 
a localnicilor — aceea de a avea un 
parc, pe malul sting al Oltului, fiind 
în curs amenajarea Parcului tine
retului ; multe din aleile parcului 
sint în

Foto : Nicu Ciorei

agriculturii; fierul
„Umblu de multe ori prin țară 

după piese de schimb necesare 
Combinatului siderurgic Galați, 
unde lucrez. Am observat că de ani 
de zile, de-a lungul șinelor între 
Bărboși și Făurei. Ploiești-Sud si 
Buzău, precum și in alte multe 
locuri, aproape în toate județele, 
zac aruncate la voia întimplării, pe 
terenul agricol din zona căilor fe
rate, mari cantități de șine uzate, 
„semnale de braț" scoase de mult 
din uz, schelete de vagoane vechi, 
osii ruginite, cabluri ș.a.m.d. Mă 
gindesc adeseori cît de necesar ar 
fi acest fier vechi în unitățile si
derurgice și ce multe foloase ar 
aduce degajarea și cultivarea su
prafețelor

Calea 
de la 
aceste

redate 

vechi — furnalelor I

respective de pămint 1 
ferată procură șinele noi 
unitățile siderurgice. în 
condiții, n-ar fi greu

ca unitățile furnizoare să li
vreze cantitățile comandate’-'U 
condiția restituirii șinelor uzat?„e 
urmează să fie înlocuite (procedeu 
folosit, dealtfel, de mai multă vre
me. în cazul uleiurilor minerale), 
în același fel să se procedeze și în 
cazul întreprinderilor care produc 
și al acelora care folosesc cabluri 
de otel ori alte accesorii metalice 
necesare căilor ferate. De aseme
nea, picherii, ca reprezentanți ai 
C.F.R. care răspund de întreținerea 
liniilor ferate, ar putea și ar trebui, 
cu sprijinul consiliilor populare, să 
ia măsuri de degajare operativă a 
terenurilor agricole din preajma 
căilor ferate.

Inq. C. TĂTARU
Combinatul siderurgic Galați

PE SCURT, DIN SCRISORI

milioane lei. Tot 
au fost construite 

și s-au exe- 
reparații și întrețineri de

trecut

grija harnicilor gospo
dari slătineni. Toate aceste ac
țiuni se concretizează în spori
rea valorii muncii voluntar-pa- 
triotice, care, de ia începutul anu
lui, s-a ridicat la 12 milioane lei.

Un loc cu totul aparte intre pre
ocupările slătinenilor II ocupă cul
tivarea legumelor in spațiile din ju
rul blocurilor sau pe fostele tere
nuri virane. La chemarea organiza
țiilor democrației și unității socia
liste din cartiere, a deputaților, a 
asociațiilor de locatari și comitetelor

de stradă, cetățenii au început să 
cultive fiecare metru pătrat de pă
mint disponibil, astfel că printre 
blocurile din cartierele Crișan I 
și II, Ecaterina Teodoroiu și al
tele au apărut straturi cu legu
me și zarzavaturi, 
terenurile din 
și din curțile 
mind peste 
transformat in grădini de legume, 
de flori și verdeață. Este interesant 
de arătat că tot ce s-a strins de pe 
aceste locuri înainte de cultivare nu 
s-a mai transportat la groapa cu 
gunoi, ci s-a sortat și cîntărit kilo
gram cu kilogram — fier vechi, 
hîrtie, resturi textile — și aceste 
materiale fiind valorificate pentru 
reciclarea industrială.

Cu toate aceste remarcabile ac
țiuni, în unele din zonele recent 
construite curățenia nu este încă la 
nivelul exigentelor. Unele blocuri

în acest fel, 
jurul blocurilor 
populației, insur 

40 hectare, s-au

noi, deși locuite, nu dispun de alei 
de acces și nici de platforme pen
tru depozitarea conteinerelor cu 
resturi menajere. La conferin
ța organizației municipale 
partid, discutindu-se și această 
blemă, s-a hotărit ca nici un 
nou să nu fie recepționat pină 
nu sînt puse la punct toate dotările 
prevăzute ca necesare, inclusiv cele 
de care depind curățenia și igiena.

O recentă inițiativă este menită să 
Întregească eficiența măsurilor a- 
doptate. Este vorba de instituirea 
„Zilei curățeniei" in ultima simbătă 
a fiecărei luni. în această zi. gos
podine, oameni ai muncii, tineri și 
virstnici participă efectiv la dife
rite acțiuni gospodărești. Se econo
misesc astfel energie și muncă și 
se cîștigă ordine și curățenie.

Emilian ROUĂ
corespondentul „Scînteii

de 
pro- 
bloc 
ci nd

• întrecere minerească. Colectivul tinerei mlcrocariere Seciuri de pe 
Valea Roșie de Amaradia, aparținind de întreprinderea minieră Albeni, a 
raportat în prima decadă a acestei luni o producție zilnică de 2 990 tone 
lignit. Minerii de aici sint hotăriți să obțină zilnic o producție de 3 000 
tone cărbuni. (Ion Tarbac, corespondent voluntar). ® Solicităm condu
cerii I.T.A. — Prahova și Consiliului popular al orașului Mizil să înfiin
țeze în fața gării C.F.R. din localitate o stație obligatorie pentru autobu
zele de transport .interurban. în .prezent, 6.tația fiind facultativă; nu toți 
șoferii opresc, deși trec pe lingă .gară, ceea ce face ca de multe ori călă
torii să piardă trenurile. (Ilig Popescu, sațul, Fulga. județul Prahova).
• Tăcerea nu-i întotdeauna.» de aur. Magazinul de încălțăminte din co
muna Ulmeni, județul Maramureș, a expediat. în luna august anul trecut, 
pe adresa fabricii „Hușeana" din orașul Huși-Vaslui, o pereche de pan
tofi cumpărați de mine și care aveau unele defecte. Deși coletul a ajuns 
la destinație, cei de la fabrica din Huși nu s-au grăbit să ne învredniceas
că măcar cu un răspuns. Poate de această dată... (Anton Mureșan. comuna 
Ulmeni, județul Maramureș). • La clubul muncitoresc din Gurabarza nu 
se desfășoară activități cultural-educative interesante, atractive. Nici mă
car programele de la televizor nu pot fi vizionate, deoarece aparatele sînt 
încuiate în unele birouri. în schimb, nunți, botezuri și alte petreceri cu 
muzică zgomotoasă și băutură sînt organizate frecvent. Sugerăm celor în 
drept să modifice această practică. (S. Nicolae, muncitor. Gurabarza — 
Crișcior. județul Hunedoara). O Fără comentarii. Conducerea cooperativei 
de producție, achiziții și desfacerea mărfurilor din comuna Coteana. ju
dețul Olt. s-a angajat în anul 1981 să repună în luna mai în funcțiune 
centrul de umplere a sifoanelor. S-a împlinit anul, timp in care instalația 
de umplut sifoane nu numai că nu a fost reparată, dar. dimpotrivă, a fost 
demontată și depozitată sub cheie în clădirea băii comunale. (Vasile Tonu, 

^comuna Coteana. județul Olt),
y

O NOUĂ CURSA AERIANA SPRE LITORAL
Pentru a răspunde creșterii fluxu

lui turistic spre litoral, TAROM a în
ființat o nouă cursă de avioane în
tre Capitală și Constanța. Avionul 
decolează de pe aeroportul Otopeni 
la ora 14,55 și aterizează pe aeropor-

tul M. Kogălniceanu la ora 
la înapoiere, avionul decolează de 
pe aeroportul M. Kogălniceanu. la 
ora 16,00 și aterizează la Otopeni la 
ora 16,35.

(Agerpres)

Să începem rindurile de față cu... «flrșitul. Va ft 
vorba aici despre doi tineri. Doi tineri in așteptarea 
unei sentințe ‘judecătorești. Nici pentru recidivistul 
înrăit' clipa dinaintea sentinței nu-i cea mai rivnită. 
Cu atit mai puțin pentru niște oameni care n-au îm
plinit 30 de ani. Oameni care prin meritele, prin mun
ca lor iși ciștigaseră un statut social demn : amindoi 
absolviseră Institutul de educație fizică și sport din 
București ; amindoi erau profesori. Erau... Nici nouă 
nu ne vine ușor să punem la trecut toate acestea. 
Lor, probabil, nici atit... Dar, ușor sau greu, sînt lu-

cruri care nu mai pot fi schimbate. Cu atît mat mult 
cu cît de noul curs al vieții intrate In derivă sint vi- 
novați numai și numai cei in cauză : Șerban Dorel- 
Gheorghe fi Bal Florin-Sorin. tată de unde a pornit 
totul : fiind componenți ai grupului de dans contem
poran „Gymnazion" al I.E.F.S., pleacă in 1979 la un 
festival de gimnastică ritmică desfășurat la Kiel, In 
R. F. Germania. Și hotărăsc „să-și incerce norocul" 
printre străini. In ce circumstanțe, vom vedea din cele 
ce urmează :

„Cu mult înainte de a ajunge la 
destinație, colegul meu. Bal Florin- 
Sorin, mi-a spus că are el o cu
noștință la Miinchen. Om bine 
situat, de încredere. Să ne oprim 
la dinsul că mai departe ne duce 
el, sigur, cu mașina, pină la Kiel. 
A fost primul pas. De ce l-am 
făcut amindoi ? Nu credeam că 
săvirșim vreun rău". (Șerban Do
rel-Gheorghe)

Cind tentația prevalează se caută 
totdeauna o acoperire, o justifi
care. Pînă și Scufița Roșie iși mo
tivează abaterea care a dus-o în 
burta lupului : tentația florilor de 
pe marginea drumului drept, spre 
casa bunicii, pe care fusese sfă
tuită să nu-1 părăsească cu nici 
un chip. Tinerii profesori depăși
seră de mult virsta Scufiței Roșii... 
Și totuși, se abat din drum. Omul 
de încredere — un cartofor în
răit. Tocmai pierduse ultima para 
la masa de joc.

— Mai sint cîteva zile pînă în
cepe festivalul la Kiel. Poate ne 
ajutați să lucrăm pe aici, pe un
deva, pentru a ne rotunji sumele 
de buzunar, i se adresează Bal.

Cum o fi sunat această rugămin
te in urechile individului intrat în 
stare de faliment total, nu-i chiar 
atit de greu de imaginat... Pru
dent, viclean — poate și din do
rința de a nu fi coborît în ochii 
tinerilor novici de pe piedestalul 
bunăstării pe care lăsase să se în
țeleagă că se află — le promite 
ceva, o muncă necalificată pe un 
șantier de construcții. Deocamda
tă... N-a fost nici un „deocamda
tă", deoarece nu era in măsură să 
o facă. Atunci vine cu ideea să-i 
lanseze pe cei doi într-o afacere, 
deloc curată, privind „achiziționa
rea și vînzarea de mașini vechi". 
Bal și Șerban se prind în joc și- 
uită pentru ce se aflau în R.F.G.

de răscruce, careEste momentul
le va hotărî destinul. Opțiunea lor 
Irațională va dărima tot ceea ce 
au clădit pînă atunci. Sint oameni 
pe care numai întîmplarea absurdă

chie. Pescuitorul in apele tulburi 
ale ilegalității scapă basma curată.

Să vedem însă cum se „reali
zează" prietenul lui Șerban. Poate 
că lui i-au suris sorții ?... Cităm

tul arestării, asupra numitului [...] 
s-au găsit suma de 10 000 mărci 
vest-germane. instrumente de e- 
fractie. un pistol calibru 6,35 mm, 
cu muniția respectivă, material fo
losit la falsificarea de monedă, 
precum și un pașaport pe numele 
Bevere Giovanni...".

Fapte pentru care Bal este con
damnat la "

Socotim 
cu privire 
zat“ fostul 
zică și sport. Deloc inutilă insă ar 
fi întrebarea : se poate coborî și 
mai jos de atit ? Există treaptă 
și mai degradantă pentru un om

7 luni închisoare... 
inutil orice comentariu 
la felul cum s-a „reali- 
profesor de educație fi-

tn măsură să argumenteze că nu 
în țara 
vit 1 — 
mers a 
destule 
morală 
nefaste.

Am început aceste 
sfirșitul. Vrem să le 
fel. Aflați înaintea pronunțării sen
tințelor 
(Șerban 
direct din 
străinătate 
speculă cu 
Florin-Sorin venit în țară cu pașa
port fals și, normal, arestat), tine-

lui, socialistă, fusese lo- 
se-nțelege că și acest de- 
rămas infructuos. Semn că 
celule din 
au rezistat

structura sa 
contaminării

rinduri cu 
încheiem la

pentru faptele săvîrșite 
Dorel-Gheorghe venit 

detenția suportată in 
pentru contrabandă și 
ceasuri electronice. Bal

„Occidentul ne-a oferit doar șansa
sâ ne «descurcăm» în • • • lumea interlopă!"

—declara doi tineri eșuați într-o aventura absurda

ii aruncă in cite un impas de via
ță. Alții, însă, au parcă o neferi
cită vocație de a și-o face cu mina 
lor...

Afacerea cu mașini, deloc cura
tă, repetăm, va fi prima treaptă 
coborită, cu ajutorul „omului de 
încredere", spre lumea interlopă a 
Occidentului. Nu și ultima, din ne
fericire pentru cei doi, care și ui
taseră că și-au ros coatele prin 
amfiteatre pentru a deveni profe
sori, educatori, și nu parteneri de 
ciștig dubios în compania drojdiei 
societății. Nu și ultima deoarece, 
cînd pornești pe toboganul com
promisului cu tine însuți, e verifi
cat de viață că decăderea te îm
pinge tot mai jos, spre pierzanie. 
La o manevră de contrabandă și 
speculă cu ceasuri electronice a 
„omului de bine" de la Miinchen, 
Șerban este arestat pe teritoriul 
altei țări și condamnat la un an 
și jumătate de închisoare pe care-i 
face, cum se spune, bătuți pe mu-

dintr-o declarație a lui Spina An
tonio, un tînăr italian de 22 de ani, 
fără nici o meserie, aflat in cer
cetare pentru fapte penale săvîr
șite pe teritoriul țării noastre :

„L-am cunoscut pe Bal Florin- 
Sorin in pușcăria din Milano, unde 
mă 
rat 
Bal 
tru 
după cite mi-a spus. După ce a 
executat pedeapsa, a fost expulzat. 
Cînd am terminat și eu. amindoi 
ne-am apucat de furtul de mașini. 
Pină am fost prinși...".

Și încă nu-i totul. Cităm din 
Buletinul „Interpol" nr. 38 din 13 
martie 1981 :

„în luna februarie 1981, poliția 
dintr-o localitate vest-germană l-a 
arestat în apropiere de Miinchen 
pe cetățeanul român Bal Florin- 
Sorin. născut la 9 iulie 1954. la 
Arad (...J pentru punere în circu
lație de monedă falsă. în momen-

aflam închis pentru că am fu- 
un casetofon dintr-o mașină, 
executa și el o pedeapsă pen- 
falsificarea documentelor auto,

ajuns, din vina lui, lntr-o aseme
nea postură ? Da, există și o ase
menea treaptă. Dar spre care Bal 
nu a făcut pasul. Despre ce este 
vorba ? Cît s-a aflat în detenție, 
în R.F.G., l-au vizitat „doi domni", 
care i-au oferit șansa să fie Iertat 
de pedeapsă. Cu o condiție : să-și 
pună doar semnătura pe o decla
rație gata 
nigrau in 
România, 
nu ? „Nu,
nez așa ceva 1“ Trec citeva zile șl 
celor „doi domni" le succede o 
„doamnă blondă", care se recoman
dă „de la asistența socială". Nu, nu 
înduioșarea pentru starea tînărului 
ajuns în închisoare a mînat-o aici, 
ci intenția de a și-1 face pe năpăs
tuitul în cauză aliat în „campania 
de recuperare a oamenilor loviți 
din țările socialiste !“. Cum se po
menea de frînghie exact în casa 
spinzuratului — Bal era cel mai

întocmită, in care se de
fel și chip realitățile din 
Serviciu contra serviciu, 
zice hotărit Bal. Nu sem-

rilor în cauză le-am adresat cîteva 
întrebări.

— Șerban Dorel-Gheorghe, cum 
v-ați simțit în anturajul „omului 
de încredere" din Miinchen ?

— Nu mi-a trebuit mult să în
țeleg că nu am nimic comun cu 
asemenea oameni. Cum am ajuns 
totuși intre ei ? Făcind compromi
sul cu mine însumi, în speranța 
unul ciștig cît mai substanțial.

— Deoarece nu aveați drept de 
muncă, ca să trăiți ați lucrat și „la 
negru"?

— Da.
— Ce
— Ca 

mortar,
— Dacă aici, in țară, v-ar fi pro

pus cineva îndeletnicirile astea 
ignorînd studiile dv., ce ați fi zis ?

— Aș fi socotit un nonsens o a- 
semenea propunere.

— Compromisul de care spuneați, 
în speranța unei situații materiale

anume ?
salahor. Căram cărămizi, 
saci de ciment...

mai bune, a meritat totuși să fie 
făcut ?

— Categoric, nu. Ceea ce vedeți 
pe mine sînt hainele cu care am 
plecat de acasă. Ba, ca să fiu corect, 
plus o pereche de ciorapi cum
părați pe unde am umblat. O pe
reche de ciorapi în plus, iar în mi
nus... doi ani din viața mea, care 
au trecut goi, cum trece o umbră 
pe apă...

Ne adresăm, în continuare, lui 
Bal Florin-Sorin :.

— în detenția din R.F.G. ați re
fuzat propunerile de a semna de
clarații de calomniere a țârii noas
tre, ca preț al iertării dv. De ce ?

— N-am rămas acolo pentru că 
aș fi dus-o rău în țară. Fusesem 
apreciat la învățătură, eram la un 
curs de specializare, duceam o via
ță demnă. Deci nu aveam nici un 
motiv să arunc cu noroi asupra 
țării.

— Cum vă simțeați în lumea in
terlopă in care fuseserăti zvirliți ?

— Umilit pînă-n adîncul ființei 
mele. Cum s-ar fi simțit, dealtfel, 
oricare în locul meu.

— Logodnicei, unchiului dv. le-ați 
comunicat ba că lucrați la o fi
lială a firmei „Peugeot"", ba că 
sinteți profesor de tenis. De ce ? 
Din cîte știm, profesor de tenis nu 
ați fost pe unde ați umblat, 
o filială „Peugeot" da, ați 
cîteva zile, însă ca muncitor 
lificat.

— Răspunsul, cum poate 
oricine, e unul singur : 
toate acestea de rușine 1.

— Cît ați fost prin închisorile de 
pe acolo, le-ați scris unchiului, lo
godnicei ?

— Le-am scris. Dar nu despre 
faptul că mă aflu după gratii, ci 
că sînt într-o situație mai delicată, 
că trăiesc... Tot rușinea mă oprea 
6ă le spun adevărul.

Numai că omul nu poate trăi 
fără adevăr. Existențele clădite pe 
minciună, pe abdicări morale și 
dezonoare nu rezistă. în cele din 
urmă, la proba adevărului, 
inevitabil, le așteaptă. Totul 
ca omul să nu ajungă prea 
la acest dram de elementară 
lepciune.

iar la 
lucrat 
neca-

bănul 
spuneam

Care, 
este 

tirziu 
înțe-

Iile TANASACHE
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MUREȘ: La prășitul sfeclei de zahăr
— ritm și mai susținut

Pe ogoarele județu
lui Mureș sint con
centrate ample forțe 
umane și mecanice la 
întreținerea sfeclei de 
zahăr, cultură care o- 
cupă o suprafață de 
13 500 hectare. „In 
condițiile acestei luni, 
cu precipitații puține, 
urmărim ca lucrările 
de întreținere să le 
executăm cit mai re
pede și cit mai bine 
— ne spune ing. loan 
Oltean, director la di
recția agricolă jude
țeană. De asemenea, 
au fost puse în func
țiune sistemele de 
irigații de care dispu
ne județul, iar in zo
nele neirigate trans
portul apei se face cu 
cisternele".

în majoritatea uni
tăților agricole, lucră
rile de întreținere a 
culturilor sînt avan
sate. Dovada : prima 
prașilă manuală a 
fost executată pe toa
te cele 13 500 hectare, 
iar prașila a doua —

pe 7 000 
comitent, 
prașila mecanică. Sub 
supravegherea spe
cialiștilor. sute de 
cooperatori răresc 
sfecla de zahăr. „A- 
ceastă lucrare trebuie 
supravegheată zi de 
zi, oră de oră — ne 
spune Dorin Cheș- 
cheș, inginer-șef la 
C.A.P. Iernut. Asigu
răm o densitate de 
100 000 plante la hec
tar, pentru a realiza 
producții medii de 
peste 40 000 kg sfeclă 
de zahăr la hectar". 
Dealtfel, realizările 
„la zi" arată că în 
consiliul agroindus
trial Iernut lucrările 
de rărit se apropie ds 
sfîrșit pe toate cele 
1 075 hectare cultivate 
cu sfeclă.

In cooperativele a- 
gricole vecine — Bo
gata și Cucerdea — pe 
unde am trecut, peste 
500 de cooperatori 
prășeau sfecla de za
hăr. Cu instalațiile

hectare. Con- 
se execută

în cele două 
sînt irigate

existente 
unități 
zilnic cite trei hectare 
cu sfeclă de zahăr. 
Udările se fac, îndeo
sebi, pe acele supra
fețe care, din cauza 
înghețului, au fost re- 
însămînțate, sfecla 
fiind în curs de răsă
rire.

Lucrările de întreți
nere sînt avansate în 
unitățile din consiliile 
agroindustriale Band, 
Sărmașu, Tg. Mureș, 
Ungheni și trebuie in
tensificate în cele din 
consiliile agroindus
triale Dumbrăvioara, 
Sovata, Sighișoara, 
Sîngeorgiti de Pădure, 
Tirnăveni, Zau de 
Cîmpie și Miercurea 
Niraj. Este necesar ca 
ritmul de lucru să 
crească mult, deoare
ce plantele se dezvol
tă repede, iar de ci
teva zile a început și 
prăsitul porumbului. 
(Gheorghe Giurgiu, 
corespondentul „Scin- 
teii").

SATU MARE Cu forțe sporite la întreținerea
culturilor

Termenul de intrare în funcțiune a expirat,
dar apa nu curge încă pe canale

Dezvoltarea puternică 
a bazei energetice 

și de materii prime■ tz ■■ 
a țarii

(Urmare din pag. I)

Timpul cald. însorit 
este folosit din plin de 
harnicii lucrători ai 
ogoarelor sătmărene la 
efectuarea lucrărilor 
de sezon. Ca urmare, 
la sfecla de zahăr, care 
"Ijpă 6 000 hectare, 

tgtma prașllă mecanică 
a fost executată pe 
toate suprafețele. Coo
peratorii și mecaniza
torii continuă în ritm 
intens lucrările de în
treținere la celelalte 
culturi. S-a incheiat și 
prima prașilă manuală 
la cartofi pe cele 2 920 
hectare. In ultimele 
zile a inceput și prăși- 
tul porumbului, lucra
re efectuată pînă in 
prezent în proporție de 
17 la sută, îndeosebi în 
unitățile agricole din 
consiliul agroindustrial

Cărei și din alte zone 
unde această cultură 
este mai dezvoltată.

Pentru impulsiona
rea lucrărilor, organi
zațiile de partid de la 
sate au sprijinit consi
liile de conducere din 
unități să atragă la 
prășit un mare număr 
de oameni. Iată un 
exemplu. Din inițiati
va comitetului comu
nal de partid Odoreu, 
100 de lucrători din 
rindul personalului 
TESA al unor instituții
— cooperația de achi
ziții și desfacere, con
siliul popular. poșta, 
dispensarul uman etc.
— lucrează în frunte 
cu primarul Gheorghe 
Cristea în acord global 
o suprafață de 10 hec
tare de sfeclă de zahăr

din terenul însămîntat , 
cu această cultură la 
cooperativa agricolă. 
Ei au incheiat prașila 
I în condiții de ca
litate ireproșabilă și, în 
curînd, vor trece la 
efectuarea celei de-a 
doua prașile. Si în alte 
unități agricole, alături 
de formațiile de coo
peratori care lucrează 
in acord global, parti
cipă la prășit numeroși 
oameni ai muncii din 
diferite instituții și în
treprinderi din comu
nă. multi din cei care 
fac naveta la oraș. Așa 
se explică de ce. față 
de alti ani. culturile 
sînt îngrijite mai bine 
și se dezvoltă frumos.
(Octav Grumeza, co
respondentul „Scîn- 
teii").

I

Intîrzieri în realizarea unui obiec
tiv de investiții pot apărea pe anu
mite șantiere și in activitatea unor 
constructori. Depinde însă cit de mari 
sînt aceste intîrzieri și cu deosebire 
ce implicații au ele asupra bunului 
mers al treburilor în sectorul respec
tiv. Sau, altfel spus, dacă factorii răs
punzători pot aduce argumente iii 
măsură să justifice nu numai tergi
versarea punerii in funcțiune a inves
tiției în cauză, ci și pierderile de bu
nuri materiale cauzate. Faptele pe 
care le supunem atenției vin să arate 
însă că in cazul de față asemenea ar
gumente nu există. Dar să vedem 
despre ce este vorba.

In urmă cu aproape cinci ani, în 
una din cele mai secetoase zone ale 
țării, Făcăeni — Vlădeni — Stelnica 
— Bordușani — Fetești, din jude
țul Ialomița, au început lucră
rile unui nou si modern sistem 
de irigații : „Terasa Bordușani", cu o 
suprafață amenajată de 23 000 hectare. 
Fiind vorba de punerea în valoare 
a unor terenuri deosebit de fertile. în 
mod firesc s-a stabilit ca investiția, 
în ansamblul ei, să fie finalizată în 
cel mai scurt timp. Astfel, la sfirși
tul anului 1979 urmau să fie date in 
exploatare primele 5 500 hectare, iar 
restul suprafeței la finele anului 1980. 
Ținind seama de aceste termene, or
ganele agricole — începînd de la mi
nister și eontinuind cu cele de la ju
deț — au stabilit unităților agricole 
beneficiare sarcini de plan și tehno
logii corespunzătoare noului regim de 
cultivare, adică in condiții de irigare. 
Ce s-a întimplat însă pe parcursul 
realizării investiției ?

La 31 decembrie 1979 — dată fixată 
pentru darea în exploatare a primului 
sector din cadrul sistemului de iri
gații „Terasa Bordușani" — comisia 
de recepție nu s-a prezentat pe șan
tier. Și aceasta pentru că lucrările 
erau considerabil rămase în urmă ; 
practic, toată amenajarea se rezuma 
la citeva șanțuri, cele mai multe fă
cute de-a lungul unor culturi aflate în 
plină vegetație. Așa a inceput istoria 
unui adevărat raliu al promisiunilor, 
care a transformat o șansă de ciștig 
într-o pagubă certă. Pentru că în anul 
următor, cind trebuia să aibă loc 
darea în exploatare a întregului sis
tem de irigații, constructorul — 
T.G.I.F. București — a solicitat o nouă

păsuire. Comisia de recepție a venit 
abia la sfirșitul toamnei trecute și a 
fost pusă in situația de a respinge 
chiar și porțiunea din sistem al cărui 
termen de punere in funcțiune ex
pirase de doi ani, atit pentru calita
tea deplorabilă a lucrărilor executate 
de constructor, dar mai cu seamă ca 
urmare a unor grave erori de proiec
tare. La contactul cu apa, primul stă- 
vilar de pe canalul magistral, a fost 
luat aproape cu fundație cu tot de 
valuri. Apoi, pe porțiuni întregi, ta- 
luzurile canalelor principale s-au sur
pat datorită infiltrărilor puternice.

hectare, care, chipurile, ar îndeplini 
toate condițiile pentru a fi irigate în 
mod normal. S-a angajat, de aseme
nea, ca in prima parte a acestui an 
să mai amenajeze alte 6 140 hectare, 
astfel incit la sfirșitul lunii mai să 
poată preda unităților agricole măcar 
jumătate din sistemul de irigații, 
uimind ca recepția finală a sistemu
lui „Terasa Bprdușani" să se facă în 
luna noiembrie a acestui an. Ce ga
ranții există că vor fi respectate și 
aceste ultime două promisiuni 1 Să-i 
ascultăm la început pe beneficiari, 
cei mai în măsură să-și spună pă-

județul Ialomița

Sarcinile și angajamentele asumate 
în întrecere - exemplar îndeplinite

Prezentăm în continuare rezultatele obținute în întrecerea socialistă 
pe patru luni ale anului in curs de alte colective de oameni ai muncii; 
din întreprinderi industriale, din transporturi, din unitățile agricole^ pre-1 
cum și din domeniul circulației mărfurilor si al prestărilor de șervicii.

Potrivit punctajului general, stabilit pe baza realizării indicatorilor 
întrecerii, la sfirșitul lunii aprilie *)prevăzuți in criteriile de organizare a 

pe primele locuri se situează :
ÎN DOMENIUL 

TRANSPORTULUI 
ȘI DISTRIBUȚIEI ENERGIEI 

ELECTRICE
Locul I : întreprinderea de rețele 

electrice Suceava, cu 431 puncte.
Principalii indicatori de plan au 

fost depășiți cu : 1.2 la sută la pro
ducția netă si productivitatea mun
cii din activitatea de constructii- 
montai ; consumul propriu tehno
logic a fost redus cu 1 la sută ; 
au fost reduse 
prevăzute in 
iar costurile 
producție de 
2,3 la sută.

Locul II : 
tele electrice 
..Locul III : 
iele electrice Pitești.

IN DOMENIUL 
FORAJULUI SONDELOR 

DE ȚIȚEI ȘI GAZE
Locul I : Schela de foraj Zemeș, 

județul Bacău, cu 780,5 puncte.
Principalii indicatori de plan au 

fost depășiți cu : 19,7 la sută la 
producția fizică la forajul de cer
cetare, 14,8 la sută la viteză de 
lucru la forajul de cercetare geo
logică. 18,2 la sută la sonde termi
nate din foraj, 5,2 la sută la volu
mul producției normate ce revine 
pe o persoană și cu 14,8 la sută la 
producția fizică la forajul de mare 
adîncime ; consumurile normate de 
materii prime și materiale au fost 
reduse cu 36,2 la sută, iar cel de 
combustibil și energie electrică cu
7.1 Ia sută.

Locul II : Schela de foraj Rîm- 
nicu Vîlcea.

Locul III : Schela de foraj Me
diaș — județul Sibiu.

IN INDUSTRIA PRODUSELOR 
REFRACTARE

Locul I : întreprinderea „Carbo- 
chim" — Cluj-Napoca, cu 512,1 
puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 5,8 la sută la 
producția netă. 3,8 la sută la pro
ducția fizică. 1.1 la sută la pro- 
ductia-marfă vindută și încasată, 
2,8 la sută la productivitatea mun
cii ; cheltuielile totale planificate 
la 1 000 lei producție-marfă au * 
reduse cu 0,8 la sută, iar cele 
teriale cu 0,7 la sută.

Locul II : întreprinderea de 
tre pentru polizor Bîrlad.

IN INDUSTRIA 
CONSTRUCȚIILOR 

DE MAȘINI DE RIDICAT, 
MATERIAL RULANT, 

CONSTRUCȚII NAVALE 
ȘI ECHIPAMENT AERONAUTIC

Locul I : întreprinderea de a- 
vioane Bacău, cu 736 puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 5,1 la sută la 
producția netă. 2,8 la sută la pro
ducția fizică, 12,6 la sută la pro
ducția-marfă vîndută și încasată,
5.2 la sută la productivitatea mun
cii ; consumurile normate de ma
terii prime și materiale au fost re
duse cu 17.1 la sută, iar cele de 
energie electrică și combustibili cu 
21 la sută.

Locul II : întreprinderea ..23 
August" București.

Locul III : întreprinderea „Hi
dromecanica" Brașov.

cheltuielile totale 
buget cu 0,3 la sută, 
maxime la 1 000 

constructii-montai
tei 
cu

Intreprinderea de 
Iași.
întreprinderea de

re-

re-

fost 
ma

pie-

*) Indicatorii privind produc
ția netă, productivitatea muncii, 
costurile de producție și benefi
ciile sint calculați pe trei luni.

<______________

IN INDUSTRIA PRODUCĂTOARE 
DE MAȘINI-UNELTE, 

MECANICA FINA ȘI SCULE, 
ECHIPAMENT SPECIAL

Locul I : Întreprinderea de apa- 
rataje și utilaje pentru cercetare 
București, cu 1051 puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu: 16,4 la sută la pro
ducția netă și productivitatea mun
cii. 6.2 la sută la producția fizică, 
4,6 la sută la producția-marfă vin- 
dutâ și încasată ; consumurile nor
mate de materii prime și mate
riale au fost reduse cu 4,2 la sută, 
iar cele de energie electrică și 
combustibili cu 6.7 la sută.

Locul II : Fabrica de prelucrări 
mecanice și confecții metalice

PANOUL FRUNTAȘILOR PE 
PRIMELE 4 LUNI ALE ANULUI
Roșiori de Vede, județul Teleor
man,

Locul III : întreprinderea me
canică Orăștie — județul Hune
doara.

IN INDUSTRIA CHIMICA — 
SUBRAMURA FIRE ȘI FIBRE 

SINTETICE
Locul I : Combinatul de fibre 

artificiale Brăila, cu 964,7 puncte.
Principalii indicatori de plan au 

fost depășiți cu : 2,7 la sută la 
producția fizică. 0,2 la sută la pro
ducția netă. 15,4 la sută la produc
ția-marfă vîndută și încasată, 27,7 
la sută la livrări de mărfuri la 
fondul pieței ; unitatea a depășit 
substantial planul la export.

Locul II : Combinatul de fire și 
fibre sintetice Săvinești — jude
țul Neamț.

Locul III : Combinatul de fibre 
sintetice Iași.

IN INDUSTRIA CELULOZEI 
ȘI HIRTIEI

Locul I : întreprinderea de hir- 
tie și carton ondulat Ghimbav, 
județul Brașov, cu 872,4 puncte.

Principalii 
fost depășiți 
ducția netă, 
tia fizică. 9 
marfă vindută și 
sută la export. 8,6 la sută la pro
ductivitatea muncii ; cheltuielile 
totale planificate la 1 000 lei pro- 
ducție-marfă au fost reduse cu 3,7 
la sută, iar cele materiale cu 1,9 
la sută.

Locul 
loză și

Locul 
loză și

de 
cu

au

indicatori de plan au 
cu: 8,4 la sută la pro- 
3,7 la sută la produc- 
la sută la producția- 

încasată, 30 la

celu-II : Combinatul de 
hîrtie Suceava.
III : Combinatul de 

hîrtie Brăila.
IN INDUSTRIA 
TRICOTAJELOR

I : întreprinderea de 
perdele Pașcani, județul

celu-

trico-Locul 
taie și . . . .
Iași, cu 981,3 puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu: 3,9 la sută la pro
ducția netă și la productivitatea 
muncii. 1,4 la sută la export. 1,5 la 
sută la producția-marfă vîndută și 
încasată. 2,3 la sută la beneficii ; 
consumurile normate de energie e- 
lectrică și combustibili au fost re
duse cu 20,7 la sută, 
materii 
sută.

Locul 
nuși și 
Sibiu.

iar cele de
prime și materiale cu 0,9 la

II : întreprinderea de mă- 
ciorapi Agnita, județul

Locul III : întreprinderea „Ades- 
go“ București.

ÎN SECTORUL
DE CONSTRUCȚII-MONTAJ 

AL CONSILIILOR POPULARE 
JUDEȚENE

Locul I : Trustul de constructli- 
montaj Vrancea, cu 538,1 puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu: 12,4 la sută la locu
ințele date în folosință, 0,4 la sută 
la producția netă, 0,5 la sută la 
productivitatea muncii; cheltuielile 
totale planificate la 1 000 lei pro
ducție de construcții-montaj au fost 
reduse cu 0,3 la sută, consumurile 
normate de ciment au fost reduse 
cu 1,5 la sută, iar cele de metal cu 
2,5 la sută.
IN TRANSPORTURI FEROVIARE 

— DEPOURI DE CAI FERATE
Locul I : Depoul Buzău, cu 223,5 

puncte.
Principalii indicatori de plan au 

fost depășiți cu: 4,2 la sută la greu
tatea medie brută a trenurilor de 
marfă. 0,8 la sută la volumul de 
transport, 0,6 la sută la utilizarea 
mijloacelor de transport ; unitatea 
s-a încadrat in prevederile de plan 
la productivitatea muncii și volu
mul de reparații planificat; costul 
la 1 000 tone br. km echivalent a 
fost redus cu 1 la sută.

Locul II : Depoul Brașov.
Locul III : Depoul Palas, județul 

Constanta.
ÎN DOMENIUL POȘTEI 

ȘI TELECOMUNICAȚIILOR 
Locul I : Direcția județeană 

poștă și telecomunicații Neamț, 
421,1 puncte.

Principalii indicatori de plan
fost depășiți cu: 2,4 la sută la vo
lumul activității de poștă și teleco
municații, 5,4 la sută la prestații în 
unități fizice, 18,2 la sută la presta
ții de servicii pentru populație, 9,8 
la sută la beneficii, 3,3 la sută la 
volumul de activitate pe o per
soană.

Locul II: Direcția județeană de 
poștă și telecomunicații Bacău.

Locul III: Direcția județeană de 
poștă și telecomunicații Sibiu.
IN DOMENIUL TURISMULUI — 

OFICII JUDEȚENE
Locul I : Oficiul județean de tu

rism Bacău, cu 450 puncte.
Principalii indicatori de plan au 

fost depășiți cu : 5,4 la sută la 
desfacerile prin alimentația publi
că, 4,5 la sută la încasări medii pe 
un lucrător, 2,7 la sută ia prestări 
servicii pentru populație ; depă
șiri au fost obținute, de asemenea, 
la încasările valutare in devize 
libere ; cheltuielile de circulație 
planificate la 1 000 lei desfacere 
au fost reduse cu 8,2 la sută.

Locul II : Oficiul județean de 
turism Buzău.

Locul III : întreprinderea de 
turism, hoteluri și restaurante 
București.

IN COOPERAȚIA 
MEȘTEȘUGĂREASCA

Locul I : Uniunea județeană a 
cooperativelor meșteșugărești Co- 
vasna, cu 769,6 puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 5,3 la sută la 
producția netă, 5,9 la sută la pro- 
ductia-marfă și orestările de ser
vicii, 4,6 la sută la beneficii, 12,2 
la sută la export, 18,4 la sută la 
livrări de mărfuri către fondul 
pieței ; au fost recuperate peste 
plan importante cantități de mate
riale refolosibile ; consumul de 
energie electrică a fost redus cu 9 
la sută.

Locul II : Uniunea județeană a 
cooperativelor meșteșugărești Arad.

Locul III : Uniunea județeană a 
cooperativelor meșteșugărești Si
biu. (Agerpres)

Cauzele țin de erorile săvîrșite de 
proiectant — I.S.P.I.F.-București, mai 
precis de superficialitatea manifes
tată în fundamentarea studiilor pedo- 
logice. Abia după ce s-au prăbușit ca
nalele s-a constatat ceea ce trebuia 
să se cunoască de la început, și anu
me că terenul de aici are structură 
macroporică, adică foarte penetrabilă, 
fapt ce impune cu totul altă soluție 
de impermeabilizare decit cea dată de 
proiectant. Dar proiectantul n-a găsit 
de cuviință să ofere această soluție 
nici măcar acum, în ceasul al 12-lea, 
și susține ideea că infiltrațiile vor fi 
oprite prin tasarea în timp a taluzu
rilor, ceea ce presupune menținerea în 
permanență — vară și iarnă — a apei 
în canale. „Lucru absolut imposibil 
pentru că infiltrațiile sint atît de 
mari incit în 10 ore «seacă» toate ca
nalele" — susține inginerul Filip Pe
trescu, directorul întreprinderii ju
dețene de exploatare a lucrărilor de 
îmbunătățiri funciare. Pus in fața 
faptului împlinit după eșecul ultimei 
recepții-preliminare, constructorul a 
încetat să acrediteze ideea dării în 
exploatare a întregului sistem de 
irigații și a solicitat, la sfirșitul anu
lui trecut, unităților beneficiare în
cheierea unor procese-verbale de 
predare-primlre pentru cele 5 500

rerea asupra activității constructoru
lui. a stadiului lucrărilor.

Ion Drăgușin, directorul I.A.S. Vlă- 
deni : Față de toamna trecută, nu 
s-au schimbat prea multe pe șan
tier : n-a fost înlăturată nici măcar 
dezordinea. Sute și sute de tuburi 
de azbociment defecte sînt „semăna
te" pe tot cîmpul. De o parte și de 
alta a canalelor principale s-au creat 
adevărate magistrale care ne-au scos 
din circuitul arabil cel puțin 60 hec
tare peste suprafața prevăzută. Pen
tru această vară ni s-a promis că ar 
fi gata amenajate cele 1 200 hectare, 
care de fapt trebuiau udate încă de 
acum doi ani. Personal, nu pun mare 
preț pe această promisiune, ne care 
o socotesc tot atît de falsă ca și 
celelalte.

Florin Neagoe, inginer-șef la C.A.P. 
Vlădeni : După părerea mea. chiar 
dacă ar fi concentrate toate forțele 
constructorului pe teritoriul unității 
noastre, nici atunci nu am putea 
primi apă pe data de 1 iunie. La 
ora actuală lipsesc foarte multi hi- 
dranti. Există apoi o serie de an
tene acoperite în care nu garantez 
că tuburile vor rezista la presiunea 
stabilită după starea în care se pre
zintă si felul in care au fost mon
tate.

Pe aceste conducte, apo din Dunâre este pompată in sistemul de Irigații
Mihai Viteazu din județul Călărași Foto : Agerpres

Gheorghe Nîcolae, primarul comu
nei Făcăeni : Mărturisesc că nu 
mi-am imaginat vreodată să pot in- 
tîlni oameni cu atîta dispreț pentru 
pămînt și culturile agricole cum sînt 
cei care ne-au fost trimiși nouă toc
mai pentru a ne înnobila pămîntul. 
Ne trezeam cu ei în plină vară, cînd 
grînele dădeau in pîrg, intrînd cu 
tractoarele cu șenile prin mijlocul 
lanurilor, fără să întrebe pe nimeni. 
După ce ne distrugeau recolta își 
luau tălpășița și nu-i mai vedeam 
decît in vara următoare, pentru că 
dumnealor sînt obișnuiți să lucreze 
doar atunci cînd e cald și frumos. 
Dar cum lucrează ? Mai mult în 
goană după cîștig, după lucrări care 
se plătesc bine. Am auzit că au pro
mis din nou darea in exploatare a 
sistemului la sfirșitul lunii mai. Nu 
știu cum stau lucrările în altă 
parte, dar la noi sînt atît de multe 
de făcut incit nu vor fi gata la ter
menul stabilit nici dacă s-ar munci 
zi și noapte. Dar cei pe care îi 
avem noi aici abia că lucrează citeva 
ore pe zi. Aș vrea să fiu contrazis de 
constructor pentru cele afirmate cu 
privire la termenul de punere în 
funcțiune. M-aș bucura împreună cu 
toți cooperatorii din Făcăeni.

Să recapitulăm : în preajma intră
rii parțiale a sistemului în probe teh
nologice. probe care ar trebui să în
ceapă cu introducerea apei pe cana
lele magistrale si în continuare pe 
cele secundare pentru a se putea tre
ce la executarea remedierilor si astu
parea canalelor și hidranților. pro
iectantul este în căutare de soluții 
pentru consolidarea taluzurilor : be
neficiarul titular — I.E.L.I.F. Slobozia
— face demersuri (fără să aibă suc
ces) pentru a primi autorizația de 
funcționare la stațiile de pompare ; 
conducerile unităților agricole conti
nuă să ceară cu insistentă nu numai 
punerea în funcțiune a sistemului, ci 
si redarea în circuitul arabil a celor 
600 hectare scoase din cultură fără 
aprobare legală ; constructorul, in 
schimb, continuă să rămînă calm și 
să facă promisiuni, mai ales prin șe
dințe. pentru că pe teren lucrurile 
se petrec cam asa cum s-a întîm- 
plat la ultimul simulacru de punere 
în probe tehnologice a unei părți 
din sistem, cind la contactul cu ana 
hidrantii au fost, pur și simplu, 
transformați în adevărate fintîni ar
teziene.

Acesta 
unul din 
dorea a
de operativitate, ci și 
profesională, date fiind problemele 
complexe ce trebuie rezolvate aici 
După felul în care s-a lucrat pînă 
acum — dezorganizat și in evidentă 
neconcordanță cu realitățile din teren
— el constituie insă un exemplu de 
ceea ce nu ar trebui să mai intilnim 
pe șantierele noastre din agricultură. 
Este o situație care nu mai poate fi 
tolerată. Iar solutionarea corespunză
toare a problemelor care se ridică in 
legătură cu finalizarea lucrărilor pe 
acest șantier de irigații cere din 
partea factorilor răspunzători nu 
promisiuni prin ședințe, ci acțiuni 
ferme și practice, Ia fața locului, care 
să contribuie efectiv la revitalizarea 
unei activități criticabile din toate 
punctele de vedere. Trebuie făcut 
absolut totul pentru ca in vară să 
poată fi u.late măcar cele 11 600 hec
tare, unde lucrările se află 
intr-un stadiu mai avansat, 
chiar printr-un efort în plus, 
presupune o suplimentare a 
in măsură să poată recuoera cit 
mai repede restanțele acumulate pe 
parcursul iernii. O asemenea priori
tate este impusă mai ales de faptul 
că suprafețele în cauză sînt situate 
in una din cele mai secetoase zone 
ale țării, iar pînă acum anul agricol 
nu se anunță prea bogat în preci
pitații.

este stadiul 
șantierele de 
fi nu numai

lucrărilor pe 
irigații, ce se 
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de probitate
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Aceasta 
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Florea CEAUȘESCU 
Mihai VIȘO1U 
Iosif POP

0 preocupare stăruitoare pentru reducerea
consumului de

Este lăudabil efortul chimiștilor 
din Tirnăveni de a realiza produse 
de calitate superioară, cu consumuri 
energetice reduse. Fapt explicabil : 
energia electrică și gazul metan au 
o mare pondere în cheltuielile de 
producție ale marelui combinat. Ing. 
Octavian Popa, șeful secției mecano- 
energetică, ne demonstrează 
creionul în mină că in fiecare 
secțiile combinatului consumă 
MW energie electrică. Cam tot 
cit produce o hidrocentrală de
die putere. Iată de ce combaterea 
risipei și introducerea unor tehno
logii modeme, pe seama cărora pro
dusele realizate (carbidul, mai ales) 
să încorporeze cit mai putină ener
gie. sint o preocupare cotidiană 
fiecărui muncitor, maistru 
ner.

— Acțiunile noastre — 
inginerul loan Boitan.
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combinatului — sînt concentrate în 
două direcții : 1) readucerea în cir
cuitul economic a tuturor resurselor 
energetice secundare de care dispu
nem si 2) perfecționarea continuă a 
instalațiilor, astfel ca consumul de 
energie pe tona de produs să scadă 
de la un an Ia altul, de la o lună la 
alta. Referitor la primul aspect, iată 
un exemplu : in urma unei analize 
minuțioase, am constatat că la nive
lul acestui an dispunem de resursa 
energetice secundare evaluate la 
68 623 tone combustibil convențio
nal, a căror punere în valoare ar 
duce la economisirea a 28 878 000 mc 
de gaz metan și a unei energii ter
mice echivalînd 251 250 gigacalorii. 
Un calcul sumar arată că acestea re
prezintă 25 la sută din consumul de 
gaz metan al combinatului și 50 la 
sută din cel de energie termică. Or. 
pentru atragerea acestor uriașe re
surse energetice în circuitul econo
mic. specialiștii noștri au acționat 
încă în primele zile ale acestui an. 

Subinginerul Szabo Iosif, răspun
zător de valorificarea resurselor e- 
nergetice secundare, ne-a prezentat 
numeroase soluții tehnice care, a- 
plicate in timp util, au dus. în pe
rioada de Ia începutul anului și pînă 
acum, la economisirea severă a e- 
nergiei și combustibilului. Oprin- 
du-ne asupra unei astfel de măsuri

energie pe tona de produs

diții pentru dezvoltarea bazei proprii 
de materii prime și resurse energe
tice o constituie îndeplinirea și depă
șirea planului de producție în toate 
unitățile din industria extractivă. 
Așa cum a subliniat în repetate rin- 
duri conducerea partidului, prevede
rile de plan pe 1982 și pe întregul 
cincinal la producția de cărbune și 
petrol, la producția de minereuri, in 
general de materii prime, trebuie 
considerate ca minime, creșterile su
plimentare de producție fiind nelimi
tate. Referindu-ne numai la cărbune, 
de exemplu, un prim examen al ca
pacității de mobilizare a oamenilor 
muncii din sectorul respectiv se dă 
chiar în acest an, cind trebuie să se 
obțină suplimentar față de prevede
rile planului o cantitate de 4 milioa
ne tone cărbune, din care 3,4 mili
oane tone din cariere. Concomitent, 
pentru reducerea efortului valutar 
al țării, o maximă atenție trebuie a- 
cordată sporirii mai rapide a produc
ției de huilă pentru cocs.

Pentru înfăptuirea sarcinilor pri
vind dezvoltarea bazei proprii de ma
terii prime și resurse energetice avem 
— și in industria cărbunelui și in ex
tracția petrolului — nu numai o bună 
bază tehnico-materială. dar și o ex
periență recunoscută. Totodată, sînt 
asigurate cadre bine pregătite, capa
bile să pună deplin in valoare re
sursele materiale de care dispu
nem. Avind in vedere impor
tanța deosebită pe care o are 
pentru economia noastră realizarea 
integrală a sarcinilor ce revin in
dustriei extractive, în principalele 
bazine miniere ale țării s-au organi
zat, din inițiativa tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, ample acțiuni de întraju
torare muncitorească — conducători 
auto, excavatoriști, buldozeriști. me
canici, constructori de drumuri ș.a. 
din diferite județe ale tării partici- 
pind, cu dotarea tehnică necesară, 
la asigurarea frontului de lucru pen
tru mineri.

Există, așadar, condiții tehnice șl 
materiale corespunzătoare, există for
țele umane necesare pentru a rea
liza ceea ce ne-am propus in acest 
an în domeniul producției de cărbu
ne, petrol și în celelalte sectoare 
ale industriei extractive. Cu toate a- 
cestea, atit anul trecut, cit si in pri
mele patru luni ale acestui an. intr-o 
serie de unități din industria minieră 
și petrolieră prevederile de plan nu 
au fost îndeplinite integral, ceea ce 
a afectat activitatea altor sectoare 
ale economiei naționale. Multe din 
neajunsurile care s-au făcut simțite 
în unitățile din aceste sectoare care 
nu și-au realizat integral planul au 
fost generate de slaba disciplină ia 

. muncă și in producție, de insuficien
ta preocupare pentru buna întreț.- 
nere și repararea la timp a mașinilor 
și instalațiilor. Aici iși au, in prin
cipal, originea multe din cauzele în
treruperilor așa-zise accidentale în 
funcționarea utilajelor complexe, aici 
trebuie găsită explicația unor .nerea- 
lizări la producția de cărbune și pe
trol.

Trebuie să fie clară tuturor lucră
torilor din industria extractivă răs
punderea deosebit de mare ce le re
vine : orice nerealizare a planului in 
acest sector poate avea repercusiuni 
asupra echilibrului balanței energe
tice, asupra bunei aprovizionări cu 
materii prime și materiale a activi
tății productive. Iată de ce, așa cum 
a indicat conducerea partidului, 
secretarul său general, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. in industria mi
nieră se impune să se ia neintîrziat 
toate măsurile pentru organizarea co
respunzătoare a producției și a mun
cii, întărirea ordinii și disciplinei, 
creșterea gradului de utilizare inten
sivă și extensivă a capacităților de 
producție și, îndeosebi, a utilajelor 
tehnologice din cariere și abataje. 
In industria petrolului, o maximă a- 
tenție trebuie acordată funcționării in 
bune condiții a instalațiilor de ex
tracție, reducerii duratelor de inter
venție și reparații, repunerii in func
țiune a tuturor sondelor inactive, a- 

, plicării celor mai modeme tehnologii 
care să ducă la creșterea factorului 
final de recuperare a țițeiului din 
zăcăminte.

Firește, nu pot fi trecute cu vede
rea o serie de greutăți pe care le pro
voacă activității din industria ex
tractivă unele unități din metalurgie, 
construcții de mașini, chimie și in
dustria ușoară. Există, cum se știe, 
un program special de mecanizare 
complexă a lucrărilor în minerit, 
după cum există grafice speciale de 
livrare prioritară a unor tipuri de 
motoare și utilaje unităților de ex
tracție a petrolului. Dar, în multe 
cazuri, prevederile stabilite nu sînt 
respectate, ceea ce generează greu
tăți atit în înfăptuirea programului 
de mecanizare, cit și in exploatarea 
bazei tehnice din dotare.

Economia noastră națională. în plin 
proces de dezvoltare și modernizare, 
are nevoie de mai mult cărbune, pe
trol, minereuri neferoase și alte re
surse materiale și energetice. Pentru 
satisfacerea acestor cerințe, pentru 
consolidarea continuă a independen
tei țării în privința asigurării resur
selor energetice și de materii prime, 
geologii, minerii, petroliștii, ceilalți 
lucrători cu sarcini în acest domeniu 
au marea și patriotica datorie de a 
acționa fără preget, cu pasiune și 
înaltă răspundere, pentru sporirea 
puternică a bazei de materii prime 
și energetice a țării, aceasta consti
tuind o problemă de cea mai mare 
importanță pentru dezvoltarea in 
continuare a economiei noastre na
ționale.

bogatafolosirea gazelor reziduale 
oxid de carbon (de la cuptoarele 
carbid numerele IV și VI) la pro

ducerea aburului tehnologic și ca în
locuitor al gazului metan la uscarea 
cocsului care intră în procesul de 
fabricare a carbidului — se cuvine 
relevat că anual se economisește gaz 
metan echivalînd cu 7 220 tone 
combustibil convențional. Valoric, 
aceasta înseamnă diminuarea chel
tuielilor de fabricație a carbidu
lui cu peste 4 milioane lei. Prin in
troducerea intr-un viitor apropiat a 
procedeului chimizării oxidului de

în 
de

Din experiența 
Combinatului chimic 

din Tirnăveni

carbon incă nevalorificat (lucrările 
instalației sînt în curs de finalizare), 
prin utilizarea ca înlocuitori a altor 
subproduse. întregul disponibil de 
oxid de carbon, evaluat la 5 300 tone 
combustibil convențional, va fi atras 
în circuitul productiv, ceea ce va a- 
sigura o economie anuală de energie 
in valoare de 6 milioane lei. Pe de 
altă parte, realizarea cu forțe proprii 
a instalațiilor de captare și purificare 
a gazelor sau a unor generatoare de 
gaze calde pentru uscare au făcut ca, 
din totalul resurselor energetice 
identificate, unitatea să dispună de 
instalații pentru recuperarea a 40 800 
tone combustibil convențional. Dar, 
așa cum ne-au spus toți cei cu care 
am stat de vorbă, specialiștii vizează, 
în perioada următoare, recuperarea 
energiei termice și de la secțiile 
bicromat de sodiu, oxid de zinc, să
ruri de bariu, al căror potențial e- 
nergetic va fi convertit în abur teh
nologic și apă caldă.

Și totuși competiția pentru reali
zarea unor produse care să încorpo
reze cit mai puțină energie și com
bustibil nu s-a oprit aici. ..Stătea 
în puterea noastră ca. pe baza expe
rienței acumulate, să perfecționăm

tehnologiile existente". ne spune 
ing. Egon Heidel, șeful serviciului 
mecano-energetic. Numai cele șase 
cuptoare de carbid consumau anual 
963 200 MWh energie electrică. Nu 
intîmplător, programul de moder
nizare a tehnologiilor existente a 
vizat, în primul rînd, această secție. 
Aici, competenta tehnică a ingineri
lor Vasile Cerghizan, Emeric Sch
wartz, Ioan Popa, cu sprijinul activ 
al conducerii combinatului, și-a spus 
din plin cuvîntul. Mai întâi. cup
toarele nr. IV și VI au fost acope
rite, iar, la scurt timp, cuptorul nr. 
V a fost închis. Era primul cuptor 
electric complet închis și automati
zat realizat la noi in țară. Ce au în
semnat aceste măsuri ? Iată numai 
două exemple : pierderile energe
tice au fost diminuate anual cu 2 100 
MWh energie electrică. Pe de altă 
parte, echiparea acestor cuptoare cu 
electrozi cavi a avut ca efect atît 
valorificarea superioară a prafului 
de cocs (pină acum irosit), cit și îm
bunătățirea calității carbidului.

Iată si efectul acestor stăruitoare 
căutări : consumul de energie pe 
tona de carbid a scăzut continuu de 
la 3102 kWh. în 1970. la 2 930 kWh 
în 1979 și la mai puțin de 2 900 kWh 
in 1981. Un calcul arată că. față de 
anul 1979, diminuarea cu numai 30 
kWh a consumului de energie pe 
tona de carbid este suficientă pentru 
realizarea în acest an a unei pro
ducții suplimentare de circa 3 000 
tone carbid. Dar, din cite am aflat, 
tehnologii perfecționate vor fi uti
lizate cu același efect și în fabrica
rea sărurilor de bariu, bicromatului 
de sodiu și sulfatului de aluminiu. 
Unele au și fost aplicate cu rezul
tate deosebite în obținerea de abur 
tehnologic și recuperarea integrală 
a căldurii gazelor de ardere de la 
cuptoarele de bicromat nr. 3 șl cele 
de la săruri de bariu. Firește, sînt 
doar citeva măsuri concrete, care se 
îmbogățesc necontenit printr-0 per
manentă consultare a colectivului, 
prin larga antrenare a specialiștilor 
la valorificarea Ideilor creatoare.i

Gheorqhe GIURGIU
corespondentul „Scinteii"

BACĂU :

Producție fizică peste 
prevederi

Prin modernizarea fluxurilor teh
nologice și valorificarea superioară a 
resurselor materiale, oamenii muncii 
din industria județului Bacău au 
realizat, de la începutul anului și 
pină în prezent, o producție supli
mentară în valoare de peste 300 
milioane Iei, concretizată in 150 000 
tone produse petroliere, 5 000 tone 
cărbune, 9 000 tone produse chimice, 
260 000 mp țesături, precum și în
semnate cantități de armături indus
triale din fontă, organe de asam
blare, mobilă, încălțăminte, confec
ții etc. întreaga producție suplimen
tară a fost obținută pe seama creș
terii productivității muncii, în con
dițiile reducerii cheltuielilor mate
riale. Cele mai bune rezultate au 
fost obținute de petrochimiștii din 
Borzești, minerii din Comănești, me- 
talurgiștil din Bacău și textiliștii 
din Buhuși. (Gh. Baltă).
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Antiumanismul ca racterul retrograd
al unor speculații pseudoștiinfifice

Speculația mistică in Jurul unor 
fenomene naturale asupra cărora 
cercetarea științifică nu a reușit încă 
să dea răspunsuri explicative com
plete. departe de a marca limitele 
rațiunii umane, constituie un semn 
al crizei religiei și religiozității în 
lumea contemporană. îndepărtată 
tot mai mult din perimetrul inter
pretării proceselor fizice, ideologia 
religioasă se cuibărește la marginea 
fenomenelor spirituale. încercînd să 
adune dovezi pentru credință, mis- 
tificind faptele, forțind logica și ex- 
trapolînd nepermis concluziile.

Multe din așa-zisele „minuni" să- 
virșite de reprezentanți ai diferite
lor credințe religioase — cînd nu 
sint simple plăsmuiri — își găsesc 
astăzi o explicație științifică riguros 
controlată. A reda orbilor vederea 
printr-un singur cuvînt pare a fi — 
nu-i așa? —un miracol. Totuși, așa 
cum remarca psihiatrul sovietic 
Vladimir Levi, care comentează mi
nunea atribuită diferitelor personaje 
biblice, vindecarea prin sugestie a 
capacității funcționale nu are nimic 
supranatural în prezent; astăzi, uti
lizarea sugestiei în terapia medicală 
pentru eliminarea disfuncționalită- 
ților de vorbire și a altor tulburări 
nevrotice, suprimarea durerilor ab
dominale provocate de ulcerul gas
tric, ameliorarea stării generale in 
îmbolnăvirile psihosomatice etc. re
prezintă o practică larg folosită.

în toate religiile, de la cele tribale 
la mișcările religioase modeme, fe
nomenele de sugestie și autosuges
tie au fost și sînt speculate în sen
sul supunerii oarbe față de dogmă 
șl de cei inițiați. Ideile de bază ale 
sectelor necreștine (Scientologia, 
Copiii domnului. Cultul lui Maha
rishi, Conștiința lui Krishna ele.), 
care au proliferat în ultimul timp 
sub raportul manipulării credincio
șilor. au în comun supralicitarea su
gestiei și autosugestiei. Așa cum 
aprecia Bryan Wilson — recunoscut 
specialist in analiza transformărilor 
contemporane ale religiei — noile 
secte apărute în Occident propovă
duiesc liniștea spiritului „aici și 
acum" prin dobîndirea unei „inițieri 
mistice", eliberarea forțelor spiri
tuale proprii și retragerea din tu
multul vieții cotidiene. Toate aces
tea pot fi obținute prin manipulare 
psihică, lucru realizat, dealtfel, cu 
asiduitate de cei care promit feri
cirea în schimbul renunțării la ra
țiune, la personalitate și viață. în 
fond, sugestia nu reprezintă altceva 
decît acceptarea cu convingere, în 
absența oricărei baze logice, a ide
ilor transmise. Abandonîndu-se su
gestiei și autosugestiei religioase, 
credincioșii iși pun în pericol nu 
numai integritatea personalității, 
dar și, așa cum arată nenumărate 
cazuri și situații reale, însăși exis
tența biologică.

Un amplu program de
manifestări cultural-educative

se
a- 

ale 
de 

ex
ale

Ne aflăm în preaj
ma tradiționalei Zile 
internaționale a copi
lului. Pretutindeni în 
țară, în colectivitățile 
de copii se fac pregă
tiri intense în vederea 
sărbătoririi de la 1 Iu
nie. Organizațiile de 
pionieri și de șoimi ai 
patriei, in colaborare 
cu comitetele și comi
siile de femei, cu 
toți cei care, prin a- 
tributiile si menirea 
lor veghează ca 
vlăstarele patriei să 
se înalte drept și vi
guros. să-și lărgească 
necontenit orizontul 
de cunoaștere, să-și 
dezvolte aptitudinile 
șl capacitatea de crea
ție. au prevăzut in 
perioada 24 mai — 
1 iunie, in întreaga 
tară, variate acțiuni 
instructive, cultural- 
artistice și sportive 
destinate, in primul 
rind. copiilor, dar și 
părinților, educatori
lor. In scoli, grădi
nițe. case ale pionie
rilor Si șoimilor pa
triei. in cluburi ale 
tineretului, case de 
cultură si cămine cul
turale de la sate 
vor desfășura cu 
cest prilej serbări 
copiilor, recitaluri 
poezie patriotică, 
poziții de desene
pionierilor si șoimilor 
patriei. întîlniri cu 
activiști de partid și 
de stat, concursuri 
sportive. Prin cintec 
și vers, prin dans și 
muzică, cei mai tineri 
cetățeni ai tării vor 
da expresie dragostei 
lor nețărmurite fată 
de patria socialistă, 
partid și popor, față 
de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu si tovarășa 
Elena Ceaușescu pen
tru grija cu care sint 
crescuți și educați, o- 
crotiti si ajutați să se 
dezvolte armonios. 
Antrenați la „cursu
rile hărniciei", pre
școlarii și școlarii vor 
participa la activita
tea de înfrumusețare 
și întreținere a loca
șurilor de învățămînt. 
a locurilor de joacă, 
terenurilor de sport, 
spatiilor verzi si lo
calităților. Pentru 
mame se vor orga
niza la cluburile „Fe- 
mina". la cercuri de 
educație socialistă și 
lectorate, la cluburile 
întreprinderilor. ca
sele de cultură si 
căminele culturale din 
comune activități Po
litico-educative. Co
mitetele și comisiile 
de femei din întrea
ga tară au pregătit 
din vreme. în cadrul 
unor ample acțiuni 
obștești, obiecte de 
îmbrăcăminte, iocun. 
jucării si dulciuri ce 
vor fi dăruite copii
lor din unitățile de

special, 
case de

inspirat, 
de ma

se vor

învățămînt 
leagăne si 
copii.

Bogat Si 
programul 
nifestări ce
desfășura în munici
piul București pînă la 
1 iunie, prin multitu
dinea. varietatea și a- 
tractivitatea acțiuni
lor preconizate, oferă 
posibilități de partici
pare. fie ca protago
niști, fie ca specta
tori. pentru toate 
vîrstele. S-au prevă
zut deopotrivă ac
țiuni de mai mare în
tindere pe parcursul 
cîtorva zile, precum și 
altele circumscrise u- 
nei zile și ore fixe, 
între 24 și 30 mai, 
teatrele de copii și ti
neret din Capitală 
vor găzdui „Săptâmî- 
na teatrului pentru 
copii", oferind celor 
mici și însoțitorilor 
lor spectacole de tea
tru. recitaluri de poe
zie patriotică. întîlniri 
cu actori si creatori de 
artă pentru copii. In 
perioada 27 mal — 2 
iunie vor avea loc „Zi
lele cărții pentru co
pii". prilej pentru or
ganizarea in scoli, 
grădinițe și alte co
lectivități. în biblio
teci și librării a unor 
acțiuni specifice cu 
cartea. în zilele de 28 
mai — 1 iunie. 
Parcul tineretului 
Capitală va avea 
„Tirguî anual
jocurilor si jucăriilor". 
La bazele sportive 
ale pionierilor si șoi
milor patriei „Cireșa- 
rii". „Titanii". „Voi
nicelul". „Temerarii". 
„Sălaj-Vicina" si „Par
cul Plevnei". copiii 
îsi vor demonstra dîr- 
zenia și 
partieipind la 
ceri de 
ciclete. i 
tile, la ' 
desene 
expoziții 
avind 
„Lumea 
copii" și 
triei cinstesc partidul". 
De asemenea, la ca
sele pionierilor si șoi
milor patriei din toate 
sectoarele Capitalei se 
vor desfășura carna
valuri sub genericul 
„Sintem primăvara 
vieții" si „Dintre ale 
cărții foi. azi eroii-s 
printre noi". Pe 30 
mai. în sala Ansam
blului „Rapsodia ro
mână" se va putea vi
ziona spectacolul cul
tural-artistic avînd ca 
protagoniști formații 
artistice pionierești 
din Capitală, precum 
si formații 
niște, soliști 
că populară 
Cistigătorii 
sector a concursului 
de interpretare artis
tică a șoimilor patriei

în 
din 
loc
al

măiestria 
între- 

trotinete, tri- 
patine cu ro- 
concursuri de 
pe asfalt și 

I de desene 
drept temă 

văzută de 
„Șoimii pă

nrofesio- 
de muzi- 
si ușoară, 
etapei pe

Cunoașterea științifică a psihofi- 
ziologiei și psihosociologie! fenome
nelor de sugestie și autosugestie 
constituie, așadar, nu numai o mo
dalitate de demistificare a credințe
lor religioase, dar și singura cale de 
păstrare a vieții și demnității omu
lui, atunci cînd se încearcă violarea 
conștiinței sale cu tot felul de mis
tificări și interpretări eronate.

îmbogățirea continuă a orizontu
lui de cultură, aprofundarea cunoș
tințelor despre natură, om și socie
tate. consolidarea convingerilor ma- 
terialist-dialectice și istorice. însu
șirea concepției revoluționare a cla
sei muncitoare — toate acestea re
duc pină la suprimarea totală te
renul propice manifestării credințe
lor religioase, pun la îndemîna ce
tățenilor argumente de necontestat 
împotriva celor ce susțin că fenome

SPIRIT COMBATIV, OFENSIV 
ÎN LUPTA IDEOLOGICĂ ÎMPOTRIVA

OBSCURANTISMULUI

proliferarea unei 
științifice abor-

nele de sugestie și autosugestie 
ar fi o dovadă a existenței unor forțe 
supranaturale.

Printre speculațiile mistico-reli- 
gioase la mare vogă în Occident se 
înscriu și așa-zisele relatări ale ce
lor care au murit. Nu. nu e vorba 
decît de o moarte clinică, dar ce 
contează logica atunci cînd trebuie 
susținută dogma ? ! în acest sens, 
evocînd legenda biblică a reînvierii 
lui Lazăr din Betania, scriitorul și 
filozoful francez Andre Malraux 
remarca faptul că religia a zgîndărit 
mult moartea pentru a găsi în ea 
prezența lui Dumnezeu. în ultimul 
timp asistăm la 
literaturi așa-zis 
dînd acest subiect pină nu de mult 
tabu. Se editează în zeci și zeci de 
mii de exemplare lucrări cu titluri 
șoc : „Interviuri cu cei care au mu
rit". „Moartea — un nou început", 
„Viața de după viață", „Noi date 
despre viața de după viață" ș.a. în 
jurul lor s-a făcut multă publicitate. 
Ne vom referi în cele ce urmează, 
în mod deosebit, la lucrările „Viața 
de după viață" și „Noi date despre 
viata de după viață" ale dr. Ray
mond Moody, considerat, alături de 
Elisabeth Kiibler-Ross. o autoritate 
in domeniu.

Ni se par binevenite, la început, 
cîteva precizări în legătură CU con
cepția generală a autorului, care ne 
vor ajuta să înțelegem mai bine 
aserțiunile susținute în lucrările ci-

vor prezenta în ziua 
de 31 mai în sala Sa
voy a Teatrului „C. Tă- 
nase" spectacolul de 
gală al laureaților „Co
piii patriei cintâ parti
dul". Marți, 1 iunie, 
se vor deschide la bi
blioteca „Mihail Sado- 
veanu" Expoziția de 
artă plastică întrunind 
cele mai reușite crea
ții ale șoimilor patriei 
din întreaga tară, pre
cum și expoziția „Ce 
pot face două miini 
dibace" cuprinzînd lu
crări realizate în ca
drul cercurilor tehni- 
co-aplicative din gră
dinițe. școli, case ale 
pionierilor și șoimilor 
patriei din toate jude
țele tării.

N-au fost omiși din 
manifestările ocazio
nate de Ziua de* 1 iu
nie părinții și educa
torii. Pentru ei se vor 
organiza în dispensa
re. policlinici, spitale, 
precum si la Casa 
corpului didactic sim- 

‘ pozioane. mese rotun
de. dezbateri, expu
neri. concursuri avînd 
ca temă probleme de 
educație. îngrijire si 
pregătire a copiilor 
pentru viată. Dar cea 
mai amplă dintre 
toate acțiunile va fi 
Duminica cultural- 
recreativă pentru pă
rinți și copii, din ziua 
de 30 mai. programa
tă să se desfășoare în 
două puncte din Capi
tală : în Parcul tine
retului, unde circa 
6 000 de copii vor 
participa la diferite 
concursuri, vor face 
demonstrații tehnico- 
aplicative, vor susține 
spectacole, la Com
plexul sportiv „Tei". 
Aici sînt prevăzute 
concursuri de desene 
pe asfalt, curse de tro
tinete, biciclete, pati
ne cu rotile și decerna
rea premiilor pentru 
ciștigători, două estra
de unde vor evolua ar
tiști profesioniști de 
la teatrele „Ion Crean
gă". „Țăndărică". „C. 
Tănase" ' ~
artiști 
rea ti ai 
național 
României", 
ale Casei de 
studenților, 
bluri folclorice, 
cum și copii.
copii. Totodată, se vor 
viziona filme, se vor 
organiza o paradă a 
modei, plimbări cu 
vaporașul și multe al
tele. Așadar. în plină 
primăvară vom sărbă
tori, ca în fiecare an, 
primăvara vieții, dăru
ind copiilor tării sa
tisfacții.
treagâ 
tiune. 

\
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Festivalului 
„Cîntarea 

formații 
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pre- 

multl

bucurii. în- 
noastră afec-
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tate. Provenit dintr-o familie care 
frecventa asiduu biserica presbite- 
riană, dr. Raymond Moody consi
deră că „toate marile religii ne aduc 
adevărul lor" că știința nu ar fi ca
pabilă „să ofere contraargumente 
adecvate față de adevărurile fun
damentale pe care le vehiculează re
ligiile". Prin urmare. într-o aseme
nea viziune, religia și știința nu nu
mai că nu se află într-o opoziție 
ireconciliabilă, ci chiar s-ar com
pleta, ele răspunzînd unor necesități 
diferite dar complementare.

Mesajul lucrărilor 
Raymond Moody se 
asemenea perspectivă, 
suși a recunoscut că asupra acestui 
fenomen natural — însoțitor al vie
ții nu e prezentat un studiu științific 
propriu-zis. în schimb el înfăți
șează astfel lucrurile Incit să facă 

publicate de 
înscrie într-o 

Autorul în-

■v

loc religiei, să acrediteze iluzia unei 
lumi de dincolo. în acest scop, sînt 
prezentate cititorului date, fapte 
care la prima vedere nu ar putea fi 
puse la îndoială ; anume, relatările 
celor care se consideră că au tre
cut prin starea de moarte clinică 
(încetarea funcționării unor organe 
vitale, stare potential reversibilă) 
și care au fost readuși la viață. Din 
acestea, dr. Raymond Moody des
prinde următoarele elemente pri
vind starea de conștiință din timpul 
experienței încercate : perceperea 
stimulilor verbali, senzații agreabile, 
perceperea unor zgomote, senzația 
de mișcare, de pierdere a corporali
tății, perceperea unei lumi, viziunea 
panoramică a vieții, trecerea unor 
frontiere și. în fine, reîntoarcerea, 
reintegrarea corporală. Ca elemente 
comune în relatările celor reani
mați se regăsesc trecerea unor fron
tiere (întinderi de aDă. cimpii ne- 
sfîrșite sau, pur și simplu, o linie de 
demarcație) și reîntoarcerea la exis
tența corporal-materială, reintegrare 
corporală autorizată de „ființa-lu- 
mină".

Sînt aceste descrieri o dovadă a 
„vieții de dincolo", a intrării într-o 
altă viată, cum susține autorul ci
tat mai înainte ?

în primul rind. ce valoare au rela
tările persoanelor care au trecut 
prin starea de moarte clinică ? Nu 
putini sînt specialiștii care consi
deră că în această stare pacienții nu 
mai recepționează nici un stimul din 
lumea înconjurătoare, iar dacă își 
reamintesc discuțiile medicilor și 
manevrele de reanimare Înseamnă 
că nu intraseră cu adevărat în sta
rea de moarte clinică. Dr. Raymond 
Moody recunoaște că singură elec
troencefalograma plată ar fi putut 
proba moartea clinică, dar nici- 
unuia din pacienții săi nu I s-a în
registrat electroencefalograma — 
fapt explicabil prin urgenta inter
venției pentru reanimare.

O limită principală a lucrărilor la 
care ne-am referit constă în ignora
rea statisticilor : cîți din cei care au 
trecut prin starea de moarte clinică 
nu își reamintesc nimic ? Citi din 
cei care își reamintesc experiența 
avută declară că au „străbătut un 
tunel", au dobîndit o experiență cor
porală „ca o ceață", au perceput 
„muzica maiestuoasă" sau au văzut 
„lumina lumii" ? Dr. Raymond 
Moody ignoră concluziile unor ast
fel de statistici revelatoare în ceea 
ce privește inconsistenta propriilor 
aserțiuni — considerind că ele nu 
ar face decît să confere lucrărilor 
sale un „aer pseudoștiintific".

în absența datelor statistice, „mo
delul existentei de dincolo" nu are

România-film
prezintă

în perioada 26-29 mai 1982
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după următorul program: 
26 mai - RĂSPLATA - spec
tacol de gală; 27 mai - MOȘ
TENIREA; 28 mai - LUCIA;

29 mai - INTRUȘII
Scenă din filmul „Moștenirea"

BUZĂU. Duminică, 23 mai, 
peste 10 000 de oameni au parti
cipat la cea de-a doua ediție a 
serbării folclorice „Floarea de 
salcim". organizată de Consiliul 
orășenesc de educație politică și 
cultură socialistă Rimnicu Sărat, 
în pădurea de salcîmi de la ca
bana „Poienița". După o fru
moasă paradă a portului popular 
de pe valea Rîmnicului. nume
roase formații din întreprinderi
le si instituțiile rimnicene au 
susținut pînă seara tîrziu un a- 
tractiv spectacol artistic. (Ste- 
lian Chiper).

HARGHITA. s’au în* 
cheiat în municipiul Miercurea- 
Ciuc lucrările consfătuirii pe 
tară cu tema „Orientări moder
ne în predarea interdisciplinară 
a fizicii și chimiei", manifestare 
organizată de Societatea de ști
ințe fizice și chimice și Inspec
toratul școlar al județului Har
ghita. la care au participat 120 
de profesori de fizică și chimie, 
de matematică și biologie, cadre 
didactice universitare și alți spe
cialiști din domeniul educațional. 
(I.D. Kiss).

SIBIU Centrul universi
tar Sibiu a găzduit „Patrulaterul 
facultăților de drept", manifesta
re științifică, culturală și sporti
vă tradițională, aflată la cea 

nici o consistentă șl. ca atare, este 
suficient să insistăm asupra factori
lor cauzali naturali ai fiecărui ele
ment ce compune așa-zisul model. 
Astfel, perceperea discuțiilor celor 
din jur (medici, familie etc.), relata
rea exactă a procedeelor de inter
venție pentru readucerea la viată se 
poate foarte bine exemplifica prin 
faptul că pacienții nu muriseră (din 
punct de vedere clinic).

Senzațiile agreabile, și de mișca
re, decorporalitatea și recorporali- 
tatea se datorează halucinațiilor pro
duse fie de substanțele anestezice 
administrate, fie de izolarea fizică și 
socială’ a pacientului. Se știe că 
unele anestezice produc efecte simi
lare cu senzațiile de „decorporalita- 
te“ descrise. Eliminarea senzațiilor 
dolorifice prin anestezie, pe de altă 
parte, nu poate fi resimțită altfel 
decît ca o stare de bine, de calm. 
Deprivarea senzorială și socială re
prezintă. de asemenea, o explicație 
alternativă — plauzibilă. Suspenda
rea contactului cu cei din jur. redu
cerea. uneori pină la limită, a sti- 

mulilor fizici generează halucinații : 
viziunea panoramică a vieții, dis
torsiunea temporalității, conferirea 
atributelor umane oricăror lucruri 
sau fenomene. Un rol important în 
determinarea acestor senzații îl pot 
avea factorii fiziologici sau neuro
logici. Lumina, despre care unii pa- 
cienți relatează că au întîlnit-o „din
colo". cînd nu constituie o simplă 
halucinație, poate fi rezultatul ano- 
xiei cerebrale (neoxigenarea lobului 
occipital). In același sens, zgomotele 
invocate de alți pacienți pot fi ex
plicate prin autointoxicația cu bio
xid de carbon și lezarea consecutivă 
a lobului cerebral temporal.

Așa cum apreciază majoritatea 
specialiștilor, fenomenele relatate 
de cei readuși la viață după ce au 
cunoscut moartea clinică sînt expli
cabile chiar și la nivelul de dezvol
tare a științei din zilele noastre. De 
aceea apreciem că lucrările dr. Ray
mond Moody conțin mai degrabă 
speculații mistico-religioase privind 
fenomenele psihice survenite în 
timpul morții clinice. Dacă totuși 
ne-am oprit mai pe larg asupra lor 
se datorează nu „probelor" științifi
ce pe care le-ar aduce în sprijinul 
tezelor, ci mai ales circulației rela
tiv largi de care se bucură lucrări și 
o întreagă literatură de acest gen 
care, independent de intențiile au
torilor. joacă un rol profund nefast, 
în primul rind pentru că prin aerul 
lor „științific" fac loc religiei într-un 
domeniu în care progresele științei 
sînt mai recente dar rapide ; în al 
doilea rind, pentru că asemenea 
teme sînt delicate prin natura lu
crurilor. orice afirmație nefunda
mentată putînd genera mai ușor 
decît oriunde iluzia în viata de după 
moarte și contribui implicit la men
ținerea unor 
misticismului, 
implicațiile în 
de a crede în _ . ___ ____
pranaturale — anume, stările de 
sivitate și resemnare pe care le 
nerează, de proiectare a fericirii 
tr-o altă viață, de așteptare ca pro
rocirile bibliei să se împlinească, 
de căutare a compensațiilor pentru 
privațiunile vieții reale într-o lume 
iluzorie.

Dacă există cu adevărat un para
dis real acesta este acela pe care 
omul îl construiește și mai ales ii 
poate construi pe pămînt. în viața 
sa reală ; ceea ce facem pentru noi, 
pentru copiii noștri și urmașii noștri. 
Forța demiurgică a ființei umane își 
poate găsi măsura firească numai 
în contribuția pe care o aduce la 
îmbunătățirea vieții omului, la edi
ficarea unei lumi umane. Orice altă 
încercare de drientare 
probleme iluzorii se dovedește 
avea, în ciuda oricăror declarații, 
finalitate antiumană, retrogradă.

Conf. univ. dr. 
Septimiu CHELCEA

oameni în lanțurile 
Fără a mai vorbi de 
plan uman ale erorii 
existenta forțelor su- 

pa- 
ge- 
in-

a el către alte
a
o

de-a XU-a ediție, la care au 
participat studenti ai celor pa
tru facultăți de profil din țară — 
București, Cluj-Napoca. Iași și 
Sibiu. (Nicolae Brujan).

VASLUI. In orașul reșe
dință de județ au fost inaugurate 
noile galerii de artă ale Fondu
lui plastic, al doilea spațiu ex- 
pozițional important din această 
localitate. (Petru Necuîa).

BRAȘOV, La Clubul zia‘ 
ristilor din Brașov a avut loc 
o reuniune omagială consacrată 
împlinirii a 170 de ani de la naș
terea lui George Barițiu. (Ni
colae Mocanu).

SATU MARE. -Slavă •*- 
triei străbune" — este genericul 
concertului vocal-instrumental 
prezentat în sala Filarmonicii, în 
încheierea „Zilelor educației și 
învățămîntului sătmărean". Și-au 
dat concursul corul și taraful 
sindicatului învățămînt din mu
nicipiul Satu Mare, corul cămi
nului cultural din comuna Me- 
dieșu Aurit, grupul vocal came
ral al școlii populare de artă. 
(Octav Grumeza).

GIURGIU
Festivalul-concurs 

interjudețean 
de creație, de poezie 
și muzică patriotică

Sub auspiciile Festivalului națio
nal „Cîntarea României", timp de 
patru zile s-a desfășurat în jude
țul Giurgiu tradiționalul concurs 
de creație, de poezie și muzică pa
triotică „Viitor de aur tara noas
tră are", aflat la cea de-a VII-a 
ediție.

în fața unui numeros public, ma
nifestările festivalului-concurs au 
avut loc la căminele culturale din 
comunele Călugăreni. Bolintin- 
Vale și Mihăilești. precum și in 
sala teatrului „Ion Vasilescu" din 
municipiul Giurgiu. In afara nu
meroșilor concurenți. creatori ama
tori din județele Ialomița, Con
stanta. Dîmbovița. Prahova. Secto
rul agricol Ilfov și din județul- 
gazdă. au fost prezent! la aceste 
prestigioase manifestări și o serie 
de cunoscuti scriitori și compozi
tori. (Petre Cristea).

t
11,00
11,03

12,20
12,45
13,00 
16,00 
16,05

Clubul tineretului
Iordania, azi. (Film documentar) 
1001 de seri 
închiderea programului
Telejurnal
Actualitatea economică

PROGRAMUL 1
Telex
Profesorul — educator comunist.
Reportaj-anchetă
Roman foileton : „Drumuri" — e- 
pisodul 2
Cadran mondial
Clntece și dansuri populara 
închiderea programului 
Telex
Școala satului — școală pentru 
sat

16.25 Reportaj pe glob : Buenos Aires
16.45 ---------- ------
17.30
17,50
18,00
20,00
20.30 ___________________
20.45 Civica — Legalitatea socialistă — 

umanism revoluționar
21,05 Film artistic ; „Semnale deasupra 

orașului" — o producție a stu
diourilor iugoslave

22.25 Telejurnal
22,40 Coruri celebre din operete

PROGRAMUL 2
20,00 Telejurnal
20,30 Salonul .TV al artelor plastice
21,15 Mic dicționar de operă șl balet 

Litera „C“ (III)
22,25 Telejurnal

Mașina electrică 
de cusut „Veronica"

ocu- 
dău-

Printre tipurile românești de ma
șini de cusut se numără și mași
na „Veronica". Această mașină e- 
xecută o gamă variată de opera
ții : cusături drepte, tiviri, ra- 
bateri (înădiri ale materialului) 
încrețiri și alte operații uzuale. 
Un avantaj demn de semnalat 
tivirea și rabaterea se efectuează 
fără să fie necesară însăilarea 
prealabilă a materialului.

Mașina de cusut „Veronica" 
pă un spațiu restrîns și nu 
nează esteticii încăperilor.

în magazinele și raioanele 
cializate ale comerțului de stat se 
găsesc de vînzare următoarele ti
puri de mașini de cusut „Veroni
ca" • normală, care costă 2 020 lei. 
normală cu picior metalic — 2 020 
lei ; tip „mobilă" — 2 270 lei ; tip 
„valiză" (electrică) — 2 155 lei.

spe-

CONSTANȚA. ln acest» 
zile, in peste 70 de cinematogra
fe din orașele și comunele jude
țului Constanta se desfășoară 
Gala filmului de animație, ma
nifestare în cadrul căreia vor fi 
proiectate 300 de filme. Conco
mitent, în foaierele cinemato
grafelor s-au organizat expoziții 
cu lucrări de artă plastică exe
cutate de copii și standuri cu 
cărți din literatura destinată lor. 
(George Mih&escu).

IALOMIȚA.In cadrul ma' 
nifestărilor prilejuite de „Luna 
culturii ialomițene", la Casa de 
cultură a sindicatelor din muni
cipiul Slobozia a avut loc un in
teresant simnozion-schimb de 
experiență avînd ca temă „Ce
rințe ale îmbunătățirii metodolo
giei organizării și desfășurării 
activității de educare materia- 
list-științifică a oamenilor mun
cii". (Mihai Vișoiu).

SUCEAVA. In comuna 
Rădășeni, în cadrul „Zilelor cul
turii și educației socialiste", în 
prezența a peste 2 000 spectatori, 
s-a desfășurat festivalul artistic 
„Flori de mai", la care au parti
cipat formații folclorice din zece 
localități ale județului; (Sava 
Bejinariu).

ZIUA NAȚIONALĂ A ARGENTINEI

Excelenței Sale Domnului general-locotenent
LEOPOLDO FORTUNATO GALTIERI

Președintele Națiunii Argentiniene
BUENOS AIRES

Cu ocazia aniversării Zilei naționale a Republicii Argentina, îmi face 
o deosebită plăcere să vă adresez sincere felicitări, iar poporului argentinian 
prieten cele mai bune urări de progres și pace.

NICOLAE CEAUȘESCU
• Președintele

Republicii Socialiste România

Ca ln fiecare an. la 25 mai. po
porul argentinian sărbătorește eve
nimentele din 1810. cînd la Buenos 
Aires, o adunare municipală des
chisă — „cabildo abierto" — s-a 
transformat în guvern provizoriu 
al provinciei Rio de la Plata, ceea 
ce a consemnat momentul rupturii 
cu vechiul regim colonial spaniol 
și începerea, procesului de eman
cipare politică. Șase ani mai tîrziu, 
Congresul de la Tucuman declara 
independente „Provinciile Unite 
din Rio de la Plata", iar In 1826, 
noul stat constituit devenea Repu
blica Federală Argentina.

Cunoscută îndeosebi ca una din
tre marile producătoare mondiale 
de alimente, fiind favorizată în 
acest sens de varietatea si fertili
tatea solului. Argentina este, tot
odată. una dintre țările latino- 
americane care a înregistrat, de-a 
lungul vremii, progrese remarcabi
le pe calea schimbării structurii 
sale de țară agrară, prin dezvolta
rea unei industrii complexe — si
derurgice. petrochimice, electroteh
nică și electronică, hidroenergie, 
aviație, transporturi și telecomu
nicații etc. Tocmai cerințele edifi
cării unei economii diversificate 
au aduș în rîndul priorităților pe 
plan național elaborarea unui pro
gram pe termen lung privind asi
gurarea necesarului de energie. 
Planul național de electrificare 
prevede. în esență, modificarea 
structurii producției de energie. în 
acest cadru un loc de prim plan 
deținîndu-1 proiectul privind con

ZIUA NAȚIONALĂ A IORDANIEI

Maiestății Sale HUSSEIN IBN TALAL
Regele Regatului Hașemit al Iordaniei

AMMAN
Cu prilejul Zilei naționale a Regalului Hașemit al Iordaniei, îmi este 

deosebit de plăcut să vă adresez cele mai calde felicitări și sincere urări de 
sănătate și fericire personală, de pace și prosperitate poporului iordanian 
prieten.

Exprimînd satisfacția față de cursul ascendent al raporturilor româno- 
iordaniene, sînt convins că vom acționa împreună pentru dezvoltarea în con
tinuare a conlucrării dintre țările noastre, atît pe plan bilateral, cit și ln 
viața internațională, în interesul celor două popoare prietene, al cauzei ge
nerale a păcii, destinderii, independenței naționale și cooperării ln lume.

Astăzi se împlinesc 36 de ani de 
la proclamarea independenței de 
stat a Iordaniei, eveniment cane a 
marcat Începutul unor importante 
transformări pe calea modernizării 
țării și a dezvoltării economico- 
sociale.

Iordania este fn ansamblul el o 
țară aridă, patru cincimi din 
teritoriul său fiind acoperite de 
deșert. Cea mai mare parte a popu
lației, evaluată la circa 3 milioane 
de locuitori, trăiește în regiunile 
vestice, din apropierea fluviului 
Iordan. Pentru a învinge vicisitu
dinile naturii și a-și făuri o viață 
mai bună, poporul iordanian s-a 
angajat în ultimele decenii intr-un 
ampiu efort de valorificare a bo
gățiilor solului și subsolului. Sem
nificative In această privință sînt 
rezultatele înregistrate in exploa
tarea resurselor de fosfați, des
coperite pentru prima oară acum 
70 de ani, într-o zonă situată la 
nord de Amman. Exploatarea aces
tei bogății furnizează astăzi 30 la 
sută din totalul încasărilor valuta
re, situind Iordania pe locul al trei
lea in rîndul exportatorilor mon
diali. Numai in ultimii cinci ani, 
producția de fosfați a crescut de 
trei ori, ajungînd la circa 4 milioa
ne tone în 1981. Eforturi deosebite 
se depun, de asemenea, pentru va
lorificarea păminturilor aride, prin

SUDAN: „ZIUA REVOLUȚIEI11

Excelenței Sale
Domnului GAAFAR MOHAMMED NIMEIRI

Președintele Republicii Democratice Sudan
KHARTUM

Cea de-a XIII-a aniversare a Revoluției din Mai, Ziua națională a 
Republicii Democratice Sudan, îmi oferă plăcutul prilej de a vă adresa 
calde felicitări și cele mai bune urări de sănătate și fericire personală, 
de pace, progres și prosperitate poporului sudanez prieten.

Am convingerea că, pe baza înțelegerilor pe care le-am convenit 
împreună, raporturile de prietenie și strînsă conlucrare dintre țările noastre 
se vor extinde și adinei în continuare, spre binele popoarelor român și 
sudanez, al cauzei păcii, independenței naționale, securității și Înțelegerii 
în lume.

Poporul sudanez aniversează as
tăzi „Ziua Revoluției", evocînd cu 
acest prilej unul dintre cele mai 
importante momente din istoria tă
rii sale : preluarea puterii, la 25 
mai 1969. de către Consiliul Re
voluției. in frunte cu actualul șef 
al statului, președintele Gaafar 
Mohammed Nimeiri.

Cunoscută ca o mare producă
toare si exportatoare de „aur alb", 
datorită faptului că realizează cir
ca 30 la sută din producția mon
dială de bumbac. Republica De
mocratică Sudan este angajată in 
prezent într-un amplu efort de va
lorificare a resurselor sale mate
riale și umane, de lichidare a sub
dezvoltării. aceasta găsindu-și ma
terializare în profunde transfor
mări în structura economico-socia- 
lă. în această scurtă perioadă de 
timp, pe harta tării au apărut nu
meroase întreprinderi industriale — 
filaturi, fabrici de zahăr, rafinării 
etc. — din care cea mai mare par
te sint grupate la Khartum. Port 
Sudan și în localitățile din valea 
Nilului. Au fost înălțate, de ase
menea. noi edificii social-culturale. 
s-a extins rețeaua de comunicații, 
a început o vastă acțiune de re
cuperare a păminturilor aride. Cînd 
proiectul Gongoli. de valorificare a 
apelor Nilului, va fi realizat în 

struirea pe rîul Parana a unui mare 
complex hidroenergetic.

Poporul român urmărește cu 
simpatie eforturile pe linia ac
celerării dezvoltării economice a 
poporului argentinian. Bazate pe 
afinitățile de limbă și cultură lati
nă. relațiile româno-argentlniene 
cunosc un curs ascendent, un mo
ment de referință în acest sens 
constituindu-1 vizita efectuată in 
Argentina de președintele Nicolae 
Ceaușescu. care a impulsionat pu
ternic colaborarea dintre cele două 
țări. înțelegerile convenite în ul
timii ani sînt menite să asigure 
extinderea și diversificarea rapor
turilor economice și comerciale, in
clusiv realizarea unor proiecte de 
cooperare în domenii ca mineritul, 
construcțiile de mașini, chimia, 
agrozootehnia etc.

Poporul nostru a Înregistrat cu 
îngrijorare evoluțiile pe care le 
cunoaște diferendul anglo-argenti- 
nian în problema insulelor Malvine 
(Falkland). Așa cum sublinia tova
rășul Nicolae Ceaușescu. este drep
tul Argentinei să-și revendice teri
toriile ocupate în trecut. în același 
timp, trebuie făcut totul pentru o 
soluție prin tratative, numai o ase
menea abordare a situației cores- 
punzînd cerințelor majore ale păcii 
și destinderii.

Inscriindu-se In coordonatele e- 
galității în drepturi, stimei și res
pectului reciproc, dezvoltarea . 
continuare a relațiilor româno-ăr- 
gentiniene este în folosul ambelor 
țări, al cauzei generale a colabo
rării internaționale.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele 

Republicii Socialiste România

construirea de baraje șl canale de 
Irigație, pentru extinderea Sectoru
lui industrial. în cadrul actualului 
plan de cinci ani, 1981—1985, totalul 
investițiilor se ridică la 2.8 miliar
de dinari iordanieni, din care a- 
proape jumătate sînt alocați indus
triei extractive și de prelucrare, 
agriculturii, energeticii, transpor
turilor etc.

Poporul român, care nutrește 
sentimente de prietenie șl solida
ritate fată de popoarele arabe, ur
mărește cu viu interes realizările 
poporului iordanian pe linia dez
voltării economice și sociale. Ca o 
expresie a dorinței reciproce a 
României și Iordaniei de a conlu
cra cît mai strins. relațiile pe mul
tiple planuri dintre cele două țări 
cunosc un curs mereu ascendent. 
O contribuție hotărîtoare la ridi
carea pe o treaptă superioară a 
relațiilor româno-iordaniene au 
adus intilnirile dintre președintele 
Nicolae Ceaușescu și regele Hu
ssein. Desfășurate sub semnul • 
mei și încrederii reciproce, con
tactele la cel mai înalt nivel s-au 
soldat de fiecare dată cu acorduri 
și înțelegeri care au dat un puter
nic impuls conlucrării bilaterale, 
în avantajul celor două țări și po
poare. al cauzei păcii și înțelegerii 
Internaționale.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

întregime, suprafața cultivată va 
crește cu circa 300 000 de hecta
re. făcind ca Sudanul să devină un 
adevărat grînar al Africii si Orien
tului Mijlociu.

Animat de sentimente de pro
fundă prietenie si solidaritate fată 
de popoarele Africii, fată de toa
te popoarele care au pășit pe ca
lea dezvoltării de sine stătătoare, 
poporul român urmărește cu in
teres si simpatie realizările obți
nute de tînărul stat african. In
tre Republica Socialistă România 
$i Republica Democratică Sudan 
s-au statornicit relații de priete
nie si colaborare care cunosc un 
curs mereu ascendent. O contribu
ție hotărîtoare în acest sens au 
adus-o convorbirile dintre pre
ședinții Nicolae Ceaușescu și 
Gaafar Mohammed Nimeiri. de la 
Khartum și București, care au des
chis ample perspective conlucrării 
româno-sudaneze ne cele mai di
verse planuri.

Dezvoltarea in continuare a ra
porturilor de prietenie si colabo
rare dintre România si Sudan co
respunde pe deplin intereselor ce
lor două țări si popoare, constituind 
totodată o contribuție de seamă la 
promovarea cauzei păcii si înțele
gerii internaționale.
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(Urmare din pag. I)
înmînind scrisorile de acreditare, 

ambasadorul suedez, Per-Bertil 
Northman Kollberg, a transmis pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu un 
cordial salut din partea Maiestății 
Sale regele Carl al XVI-lea Gustaf și 
a guvernului suedez, precum și urări 
de prosperitate României și poporu
lui român.

în cuvîntarea prezentată cu acest 
prilej sint relevate prietenia tradițio
nală dintre România și Suedia, coope
rarea fructuoasă dintre popoarele și 
guvernele celor două țări. Este subli
niată contribuția deosebită a vizitei 
președintelui Nicolae Ceaușescu în 
Suedia la consolidarea și adîncirea 
acestor relații.

„Realizările României în cursul 
anilor de cînd o conduceți ca pre
ședinte — se arată în cuvîntare — 
constituie o manifestare strălucită a 
unui popor talentat și hotărît. De 
asemenea, în relațiile internaționale 
activitatea dumneavoastră importantă 
este recunoscută și se bucură de un 
înalt respect în toată lumea.

Guvernul meu privește cu sinceră 
satisfacție cooperarea dintre cele 
două țări ale noastre în promovarea 
păcii mondiale și a independentei tu
turor națiunilor. Aceasta se referă în 
mod special la eforturile noastre co
mune în domeniul activizării dezar
mării. Guvernul meu privește cu in
teres continuarea cooperării strânse 
între România și Suedia în această 
activitate vitală de realizare a păcii, 
independenței și echității în lume".

Primind scrisorile de acreditare, 
președintele Republicii Socialiste 
România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
a mulțumit pentru salutările adresate 
și a tran(«sfcs, la rîndul său. calde 
urări de sapătate și fericire Maiestă
ții Sale regele Cari al XVI-lea

Gustaf, de progres și prosperitate 
pentru poporul suedez prieten.

In cuvîntarea de răspuns a șefului 
statului român se arată : „Consider că 
există toate condițiile pentru ca rela
țiile dintre România și Suedia — re
lații bazate pe principiile egalității în 
drepturi, respectării suveranității și 
independenței naționale, neamestecu
lui în treburile interne și avantajului 
reciproc — să se dezvolte și mai mult 
în viitor, în interesul reciproc al celor 
două popoare, al păcii, securității și 
colaborării pe continentul european și 
în întreaga lume.

Apreciez, de asemenea, că țările 
noastre pot dezvolta o și mai largă 
conlucrare pe arena mondială în ve
derea opririi cursului periculos al 
evenimentelor spre confruntare și 
război, a înfăptuirii dezarmării, și în 
primul rind a dezarmării nucleare, 
pentru încheierea cu rezultate poziti
ve a reuniunii de la Madrid, pentru 
reluarea și dezvoltarea politicii de 
destindere, de independentă și pace.

România — care a colaborat și co
laborează bine cu țara dumneavoastră 
în domeniul dezarmării — acordă o 
atenție deosebită apropiatei sesiuni 
speciale a O.N.U. consacrate dezar
mării și dorește să-și aducă întreaga 
contribuție la luarea unor hotărîri 
care să răspundă pe deplin așteptă
rilor popoarelor de a se pune capăt 
politicii de înarmări, de a trăi într-o 
lume fără arme și fără războaie".

După solemnitatea înmînării scri
sorilor de acreditare, președintele 
Nicolae Ceaușescu a avut o convorbi
re cordială cu ambasadorul suedez, 
Pef-Bertil Northman Kollberg.

La solemnitate și convorbire au 
luat parte Ștefan Andrei, ministrul 
afacerilor externe, și Silviu Curti- 
ceanu, secretar prezidențial șl al 
Consiliului de Stat.

Generalului KENAN EVREN
Șef de stat al Republicii Turcia

ANKARA
Am aflat cu întristare despre Încetarea din viață a fostului președinte 

al Republicii Turcia, Cevdet Sunay, prieten al poporului român și care a 
adus o contribuție deosebită la dezvoltarea relațiilor dintre țările și popoa
rele noastre.

Primiți, vă rog, sincere condoleanțe șl adînca compasiune pentru fami
lia îndoliată.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

Tovarășului ENRICO BERLINGUER
Secretar general al Partidului Comunist Italian

Dragă tovarășe Berlinguer,
Cea de-a 60-a aniversare a zilei dumneavoastră de naștere îmi oferă plă

cutul prilej de a vă adresa, in numele comuniștilor, al tuturor oamenilor 
muncii din Republica Socialistă România, precum și al meu personal, cele 
mai calde felicitări și urări de succes in activitatea pe care o desfășurați in 
fruntea Partidului Comunist Italian.

Folosesc acest prilej al aniversării dumneavoastră pentru a sublinia evo
luția ascendentă a bunelor raporturi de prietenie, solidaritate și colaborare, 
de stimă și respect reciproc ' ‘ ‘ ‘ — ... - *-
Partidul Comunist Italian, cu 
și diversifica în continuare în 
nia și Italia, dintre popoarele 
și independenței naționale, al

Vă doresc, dragă tovarășe —, ---------- v. „—
cese tot mai mari în activitatea dumneavoastră și a Partidului Comunist 
Italian.

statornicite între Partidul Comunist Român și 
convingerea că aceste relații se vor amplifica 
interesul conlucrării tradiționale dintre Româ- 
noastre, al cauzei păcii, destinderii, securității 
cooperării și colaborării internaționale.
Berlinguer, viață îndelungată, sănătate și suc-

N
NICOLAE CEAUȘESCU

Secretar general 
al Partidului Comunist Român

Telegrame de felicitare adresate

tovarășului Constantin Dăscălescu
Stimate tovarășe Constantin Dăscălescu,
Cu prilejul alegerii dumneavoastră în funcția de prim-ministru al Gu

vernului Republicii Socialiste România, vă adresez, în numele guvernului 
și poporului chinez, precum și al meu personal, calde felicitări. Vă urez 
succese și mai mari în noua dumneavoastră activitate. Urez Republicii So
cialiste România înflorire și prosperitate.

Sînt convins că relațiile de prietenie și colaborare dintre țările noastre 
se vor dezvolta continuu.

ZHAO ZIYANG
Premierul Consiliului de Stat 
al Republicii Populare Chineze

Stimate tovarășe Dăscălescu,
Permiteți ca, in numele Consiliului de Miniștri al Republicii Populare 

Bulgaria, al întregului popor bulgar și al meu personal, să vă adresez cele 
mai calde felicitări cu prilejul alegerii dumneavoastră în funcția de prim- 
ministru al Guvernului Republicii Socialiste România.

Sînt convins că prietenia șl colaborarea multilaterală existente între 
țările noastre se vor dezvolta și aprofunda în continuare 
stării popoarelor bulgar și român, al unității și coeziunii 
liste, al socialismului și păcii în lume.

Vă urez, stimate tovarășe Dăscălescu, multă sănătate, 
mari în activitatea dumneavoastră de înaltă răspundere 
poporului frate român.

în interesul bună- 
comunității socia-

fericire și succese 
pentru bunăstarea

GRIȘA FILIPOV
Președintele Consiliului de Miniștri 

al Republicii Populare Bulgaria« i
Stimate tovarășe Dăscălescu,
Cu prilejul alegerii dumneavoastră în funcția de prim-ministru al 

Guvernului Republicii Socialiste România, vă transmit, în numele Consiliului 
de Miniștri al Republicii Democrate Germane și al meu personal, cordiale 
felicitări.

Exprimîndu-mi convingerea că relațiile prietenești și strinsa colaborare 
dintre Republica Democrată Germană și Republica Socialistă România se 
vor dezvolta și adînci și in viitor in toate domeniile, vă doresc dumneavoas
tră, stimate tovarășe 
plină de răspundere,

Dăscălescu, mult succes în activitatea dumneavoastră 
putere de muncă și multă sănătate.

WILLI STOPH
Președinte al Consiliului de Miniștri 

al Republicii Democrate Germane
Dăscălescu,

Cronica zilei

Un mare conducător al popoarelor
iugoslave, o proeminentă

personalitate a vieții internaționale

Luni după-amlază, tovarășul Gheor- 
ghe Pană, președintele Comitetului 
executiv al Consiliului popular al 
municipiului București, primarul ge
neral al Capitalț;i,, a avut , (>/întreve
dere cu Isam Ăl-Ajlowni, primarul 
orașului Amman, care, în fruntea 
unei delegații, face o vizită în țara 
noastră.

în timpul convorbirii s-a expri
mat satisfacția față de bunele rela
ții existente între Republica Socialis
tă România și Regatul Hașemit al 
Iordaniei și s-a procedat la un 
schimb de informații privind activi
tatea economică, social-culturală și 
edilitar-gospodărească desfășurată de 
cele două municipalități. De aseme
nea, s-a exprimat dorința reciprocă 
de a se stabili între cele două capi
tale relații directe de prietenie.

Au participat Gheorghe Preda, vi
cepreședinte al Comitetului executiv. 
Silvestru Vîrtosu, secretarul Consi
liului popular municipal, alte per
soane oficiale.

Au fost de față dr. Nasir Batayneh, 
ambasadorul Iordaniei la București, 
și metrii ai ambasadei.

★
Ambasadorul Republicii Federale 

Germania la București, Michael Jovy, 
a oferit luni o recepție cu ocazia celei

de-a 33-a aniversări a proclamării 
Constituției R.F. Germania.

Au participat Nicolae Giosan, pre
ședintele Marii Adunări Naționale, 
Aurel Duma, ministru secfetaj, 
stat la Ministerul Afacerilor . Exter
ne, Ion Stanciu, adjunct ăl ministrului' 
comerțului exterior și cooperării eco
nomice internaționale, reprezentanți 
ai unor instituții centrale, oameni de 
știință, artă și cultură, generali și ofi
țeri superiori, ziariști.

Au luat parte șefi de misiuni di
plomatice acreditați în tara noastră.

★
Cu prilejul Zilei naționale a Re

publicii Argentina, luni după-amiază 
a avut loc in Capitală o manifestare 
culturală, organizată de Institutul 
român pentru relațiile culturale cu 
străinătatea. Cu acest prilej, regi
zorul Paul Orza a împărtășit im
presii de călătorie din această tară. 
A fost prezentat apoi un program de 
filme documentare argentiniene.

Au participat membri ai conduce
rii I.R.R.C.S., reprezentanți ai Minis
terului Afacerilor Externe, Consiliu
lui Culturii și Educației Socialiste, 
oameni de cultură și artă, un nu
meros public.

Au fost de față Federico Carlos 
Barttfeld, ambasadorul Argentinei la 
București, și membri ai ambasadei. 

(Agerpres)
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COMUNICATUL
Comisiei Electorale Centrale cu privire la alegerea 

a patru deputați în Marea Adunare Națională
îh ziua de 23 mai 1982 au avut loc 

alegeri parțiale pentru patru deputați 
în Marea Adunare Națională, in 
circumscripțiile electorale nr. 21 „13 
Decembrie" din municipiul București, 
nr. 6 Făurei, județul Brăila, nr. 1 
Tîrgu Jiu și nr. 2 Motru din județul 
Gorj.

Comisia Electorală Centrală a ve
rificat lucrările comisiilor electorale 
de circumscripție și ale comisiilor 
secțiilor de votare și a constatat că 
alegerile s-au desfășurat in confor
mitate cu prevederile Legii Electo
rale a Republicii Socialiste România.

In listele de alegători, din cele 
patru circumscripții electorale. au 
fost înscriși 175 748 alegători, din care 
s-au prezentat la vot 175 697. repre- 
zentind 99,97 la sută.

Pentru candidații Frontului Demo
crației și Unității Socialiste au votat 
175 533 alegători, adică 99,91 la sută.

Au votat contra 164 alegători. 0,09 la 
sută.

Au fost aleși deputați in Marea 
Adunare Națională tovarășii : Manea 
Mănescu, academician profesor. in 
circumscripția electorală nr. 21 .,13. 
Decembrie" din municipiul Bucu
rești ; Petre Gigea, ministrul finan
țelor. în circumscripția electorală nr. 
6 Făurel. din județul Brăila ; Petre 
Lungu, prim-secretar al Comitetului 
județean Gorj al Partidului Comunist 
Român. în circumscripția electorală 
nr. 1 Tîrgu Jiu din județul Gorj, și 
Ștefanache Marin, director general al 
Combinatului minier Motru. în cir
cumscripția electorală nr. 2 Motru. 
din județul Gorj.

Lucrările referitoare la alegerile 
parțiale au fost înaintate Biroului 
Marii Adunări Naționale pentru a fi 
transmise Comisiei de validare a 
Marii Adunări Naționale.

Stimate tovarășe
In legătură cu desemnarea dumneavoastră In funcția de prim-ministru 

al Guvernului Republicii Socialiste România, vă transmit, in numele Con
siliului de Miniștri al Republicii Populare Polone și al meu personal, feli
citări cordiale și urări de succese în munca dumneavoastră.

Totodată, îmi exprim convingerea că relațiile polono-române se vor 
dezvolta în continuare cu succes, spre binele popoarelor noastre, al cauzei 
socialismului și păcii.

WOJCIECH JARUZELSKI
Președintele Consiliului de Miniștri 
- al Republicii Populare Poloned n v

Cu prilejul alegerii dumneavoastră In funcția de prim-ministru al 
Guvernului Republicii Socialiste România, vă transmit felicitările mele, 
împreună cu cele mai bune urări de succes deplin în activitatea dumnea
voastră de mare răspundere In âlujba țării dumneavoastră și de fericire 
personală.

Sînt convins că, șl In viitor, va 
fructuoasă dintre țările noastre.

continua și se va adinei colaborarea

★
Cu prilejul alegerii sale în funcția 

de prim-ministru al Guvernului Re
publicii Socialiste România, tovară
șul Constantin Dăscălescu a mai pri
mit telegrame din partea prințului 
moștenitor și prim-ministru al Sta
tului Kuweit, Saad Al-Abdullah Al- 
Salem Al-Sabah, primului ministru 
al Republicii Tunisiene, Mohamed 
Mzali, secretarului general al Comi
tetului Central al Partidului Socialist 
Yemenit, președintele Prezidiului 
Consiliului Suprem al Poporului și 
prim-ministru al Republicii Demo
crate Populare Yemen, Aii Nasser 
Mohammed, secretarului general al

HELMUT SCHMIDT
Cancelar federal 

al Republicii
★

Ligii Statelor 
ambasadorului 
Michel L. Cottakis.

tn telegrame sint transmise felici
tări pentru alegerea în această func
ție și urări de âuccese in îndepli
nirea sarcinilor de înaltă răspundere 
încredințate. Se exprimă, totodată, 
convingerea că relațiile de prietenie 
și colaborare dintre țările respective 
și Republica Socialistă România vor 
continua să se dezvolte și consolide
ze, în interesul reciproc, al cauzei 
păcii, securității și cooperării in lume.

(Agerpres)

Federale Germania

Arabe. Chedli Klibi, 
Greciei la București,

Cu 90 de ani In urmă, la 25 mai 
1892, s-a născut in satul Kumrovec, 
intr-o familie de țărani săraci, acela 
care avea sâ devină strălucitul con
ducător al popoarelor iugoslave, 
președintele Republicii Socialiste Fe
derative Iugoslavia, președintele 
Uniunii Comuniștilor din Iugoslavia, 
un mare om poljtic și de stat, emi
nent militant al mișcării comuniste 
și ■ muncitorești internaționale, Iosip 
Broz Tito. Pentru poporul nostru 
această aniversare este un nou pri
lej de a evoca personalitatea pro
eminentă a ilustrului conducător, 
mare și apropiat prieten al Româ
niei socialiste, a cărui încetare din 
viață, cu doi ani in urmă, a îndu
rerat profund inimile tuturor oame
nilor muncii din țara noastră. Senti
mentele de stimă și înaltă conside
rație pe care poporul 
nutrit față 
și-au găsit 
adresată 
NICOLAE 
Central al 
Iugoslavia, 
Socialiste _________ ___
„In rindurile comuniștilor, ale tutu
ror celor ce muncesc din țara noas
tră — se spunea în telegramă — 
președintele Iosip Broz Tito s-a 
bucurat de o sinceră și adincă pre
țuire și dragoste, apreciat ca un 
mare conducător al popoarelor Iugo
slaviei, precum și ca un mare și 
apropiat prieten al României socia
liste, care a adus un aport deosebit 
de important la dezvoltarea relațiilor 
româno-iugoslave".

Figură proeminentă a epocii noas
tre, vajnic militant revoluționar co
munist, I. B. Tito și-a consacrat în
treaga viață luptei oamenilor muncii 
din Iugoslavia pentru libertate na
țională și socială, pentru prosperitate 
și progres, cauzei eliberării și in
dependenței tuturor popoarelor, 
păcii în întreaga lume.

De activitatea prodigioasă ca revo
luționar a lui I. B. Tito sînt legate 
evenimente hotărâtoare ale istoriei 
Partidului Comunist din Iugoslavia, 
ale popoarelor iugoslave. încă din 
anii adolescenței, el a intrat în rin
durile mișcării muncitorești, afir- 
mîndu-se ca un luptător consecvent 
împotriva exploatării și asupririi, ca 
un înflăcărat patriot. Practic, timp 
de peste 40 de ani, din 1937, 
I. B. Tito s-a aflat neîntrerupt la 
conducerea P.C.I., ca secretar gene
ral, iar din 1974, ca președinte al 
partidului. în aceste înalte funcții a 
asigurat întărirea continuă a parti
dului, a unității rândurilor sale, apă
rarea și consolidarea rolului condu
cător al clasei muncitoare, cimen
tarea coeziunii și frăției popoarelor 
iugoslave — marele izvor al forței 
lor comune.

I. B. Tito și-a dobîndit merite 
nepieritoare ca strateg, conducător și 
erou legendar al luptei de eliberare 
ă popoarelor iugoslave împotriva co
tropitorilor hitleriști, ca unul din 
făuritorii marii victorii asupra fas
cismului. Mobilizați de partid și 
avîndu-i în frunte pe comuniști, par
tizanii iugoslavi, iar apoi armata 
populară. ...de . eliberare, sub condu
cerea mareșalului Tito, au dat grele 
lovituri ocupanților hitleriști, au re
purtat victorii strălucite care au tre
zit admirația întregii lumi in răz
boiul de eliberare națională.

Președintele Tito a avut un rol' 
inestimabil in. victoria revoluției so
cialiste și făurirea statului unitar 
multinațional iugoslav, fiind consi
derat, cu deplin temei, ctitorul Iu
goslaviei socialiste moderne. înfăp
tuind cu abnegație politica U.C.I. de 
făurire a orînduirii noi, socialiste, 
prin aplicarea creatoare a principii
lor fundamentale ale socialismului 
potrivit condițiilor concrete ale țării, 
popoarele Iugoslaviei au obținut

nostru le-a 
de președintele Tito 
expresie in telegrama 

atunci de tovarășul 
CEAUȘESCU Comitetului 
Uniunii Comuniștilor din 

Prezidiului Republicii 
Federative Iugoslavia :

mari șl strălucite succese în 
tarea forțelor de producție, 
rirea, pe baza sistemului autocondu- 
cerii și autogestiunii, a unei econo
mii noi, a unei industrii puternice și 
a unei agriculturi în continuă mo
dernizare, in ridicarea nivelului de 
trai material și spiritual al poporu
lui, in înflorirea tuturor republicilor 
și provinciilor autonome. Ca bun ve
cin și prieten sincer, poporul român 
s-a bucurat de toate marile realizări 
obținute de popoarele Iugoslaviei, 
sub conducerea U.C.I., în frunte cu 
Iosip Broz Tito, in dezvoltarea mul
tilaterală a statului socialist multi
național — R. S. F. Iugoslavia.

Este cunoscut rolul de seamă ju
cat de I. B. Tito în mișcarea comu
nistă și muncitorească internaționa
lă, contribuția sa deosebită la afir
marea unor relații de tip nou între 
partide, bazate pe principiile 
autonomiei, egalității în drepturi, 
neamestecului în treburile interne, 
strictei respectări a dreptului fiecă
rui partid de a-și elabora 
stătător propria politică. Totodată, 
I. B. Tito a militat stăruitor pentru 
relații largi de conlucrare și solida-

nia șl colaborarea dezvoltate între 
Partidul Comunist Român și Unju- 
nea Comuniștilor din Iugoslavia, 
intre popoarele și țările noastre 
au cunoscut o înflorire continuă — 
sublinia tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU — și, la aceasta, to
varășul Tito a adus o contribuție de 
mare însemnătate". La rîndul său, 
președintele I. B. TITO, cu prilejul 
unei întîlniri, arăta : „Mă bucur, to
varășe Ceaușescu, că pot remarca 
contribuția dumneavoastră prețioasă 
la dezvoltarea colaborării prietenești 
dintre cele două țări și partide ale 
noastre. Profit de această ocazie 
pentru a exprima satisfacția sinceră 
pentru marile succese pe care Româ
nia, in frunte cu dumneavoastră, 
le-a obținui in construcția socialistă, 
In creșterea puterii sale economice, 
în interesul unei vieți mai frumoase 
a cetățenilor ei".

Devenite sistematice, convorbirile, 
întîlnirile și consultările între cei doi 
președinți, care au avut loc pe pă- 
mîntul României sau al Iugoslaviei, 
au pus bazele unei colaborări deose
bit de fertile pe plan politic, econo
mic, tehnico-științific, cultural și în 
alte domenii, ce și-a găsit pregnante 
materializări în edificarea unor ase
menea grandioase obiective cum sînt 
hidrocentralele de pe Dunăre — ade
vărate izvoare de lumină și energie 
și punți ale prieteniei — în conlu
crarea activă a celor două state pe 
plan internațional.

Constituie, desigur, un puternic 
temei de satisfacție reciprocă faptul 
că. în perioada care s-a scurs de la 
dispariția lui I. B. Tito, relațiile ex
celente, cu caracter exemplar, de 
bună vecinătate, prietenie și colabo
rare între partidele și statele noas
tre s-au înscris pe aceeași traiecto
rie ascendentă, demonstrîndu-și cu 
pregnanță vitalitatea și rodnicia.

Sub semnul continuității și al ex
tinderii relațiilor româno-iugoslave 
au avut loc contacte la nivel înalt — 
vizita tovarășului Nicolae Ceaușescu 
în Iugoslavia, din noiembrie 1980, ca 
și vizitele în România ale președin
ților Prezidiului R.S.F.I., tovarășul 
Țvietin Miatovici, în octombrie 1930, 
și tovarășul Serghei Kraigher, în no
iembrie 1981, a delegației U.C.I., în 
frunte cu președintele Prezidiului 
C.C. al U.C.I., tovarășul Dușan Dra- 
gosavaț, ale altor conducători de 
partid și de stat iugoslavi. In cadrul 
convorbirilor prilejuite de aceste în
tîlniri, s-a ajuns la înțelegeri co
mune atît cu privire la adîncirea co
laborării dintre cele două partide și 
state, cît și în ce privește intensifi
carea conlucrării lor pe plan inter
național, în lupta pentru salvgar
darea păcii, pentru dezarmare și 
promovarea destinderii, pentru 
transformarea Balcanilor intr-o zonă 
a bunei vecinătăți și înfăptuirea 
securității în Europa, pentru victoria 
cauzei generale a socialismului, in
dependenței popoarelor, progresului 
omenirii.

Este dorința vie a comuniștilor, a 
întregului nostru popor, ca raportu
rile de colaborare, solidaritate și 
conlucrare .multilaterală româno-iu
goslavă să cunoască o continuă în- 
tlflRfe, ca pBețpnia^dtotre popoarele 

_____  _______ ______ celoi*1 doua .țari ' șoiiă’isțe să devină 
Iugoslavia, dintre cele două țări so- mai strînsă și mai trainică, în inte- 
cialiste vecine. Amplificarea și apro
fundarea continuă a acestor relații 
constituie marea operă istorică comu
nă a tovarășilor Nicolae Ceaușescu 
și Iosip Broz Tito. Nutrind senti
mente reciproce de profund respect 
și afecțiune, cei doi conducători de 
partid și de stat au legat o strânsă 
prietenie, numeroasele întîlniri, con
tacte și convorbiri dintre ei cimen- 
tînd puternic această prietenie și 
acționînd în permanență ca un fac
tor de seamă al apropierii și conlu
crării tot mai largi dintre partidele, 
popoarele și țările

dezvol- 
in fău-

de sine

90 de ani de la nașterea

ritate cu toate forțele progresiste, 
democratice, cu mișcările de elibe
rare națională.

In frunte cu președintele I. B. Tito, 
Iugoslavia socialistă s-a afirmat pu
ternic în viața internațională con
temporană, militînd consecvent pen
tru soluționarea problemelor com
plexe care confruntă omenirea, pen
tru relații noi între state, bazate pe 
principiile deplinei egalități in drep
turi, ale respectului independenței șl 
suveranității, neamestecului în tre
burile interne, nerecurgerii la forță 
și la amenințarea cu forța, pe drep
tul fiecărei națiuni de a fi deplin 
stăpînă pe destinele sale — ca ga
ranție esențială a securității și păcii 
în lume. I. B. Tito a fost unul din 
fondatorii mișcării de nealiniere, 
militînd neobosit pentru întărirea ei, 
pentru depășirea politicii de bloc,. 
dezvoltarea independentă a popoare
lor și participarea lor activă la de
mocratizarea vieții internaționale, la 
edificarea unei noi ordini economice 
mondiale, la apărarea păcii — cauză 
primordială a omenirii.

Președintele I. B. Tito a fost unul 
dintre marii și cei mal apropiați 
prieteni ai României socialiste — în 
aceasta găsindu-și expresie senti
mentele de prietenie dintre popoare
le român și iugoslave, cu adînci ră
dăcini în trecutul lor istoric. în comu
nitatea de aspirații, de idealuri și de 
interese ale celor două partide și 
popoare. Comuniștii, întregul nostru 
popor au acordat și acordă cea mai 
înaltă prețuire relațiilor de priete
nie, solidaritate și colaborare multi- 

•laterală dintre Partidul Comunist, 
Român' și Uniunea Comuniștilor din

I. B. TITO

noastre. „Priete-

DESPRE.

Unitatea popoarelor

Sosirea unei delegații militare din R. D. Germană
Luni a sosit In Capitală generalul 

de armată Heinz Hoffmann, membru 
al Biroului Politic ai C.C. al Parti
dului Socialist Unit din Germania, 
ministrul apărării naționale al R.D. 
Germane, care. împreună cu o dele
gație militară, va efectua o vizită 
oficială în țara noastră.

La sosire, pe aeroportul Otopeni, 
oaspeții din R.D. Germană au fost 
salutați de generalul-locotenent Con
stantin Olteanu. membru supleant al 
Comitetului Politic Executiv al C.C. 
al P C.R., ministrul apărării naționa
le al Republicii Socialiste România, 
de «enerali și ofițeri superiori.

Au fost prezenți Siegfried Bock, 
ambasadorul R.D. Germane în tara 
noastră, colonelul Joachim Schroter, 
atașat militar, aero și naval al R.D. 
Germane la București, și membri ai 
ambasadei.

In aceeași zi. intre ministrul apă
rării naționale al Republicii Socialis
te România și ministrul apărării na-

ționale al R.D. Germane au avut loc 
convorbiri desfășurate într-o atmo
sferă cordială, tovărășească.

După amiază, oaspetele a depus 
coroane de flori la Monumentul eroi
lor luptei pentru libertatea poporului 
și a patriei, pentru socialism, la 
Monumentul eroilor patriei si 1" Mo
numentul eroilor sovietici din Capi
tală.

ȘTIRI SPORTIVE
FOTBAL — divizia A. Universita

tea Craiova și Dinamo, din nou la 
egalitate de puncte. înaintea me
ciului direct dintre ele — derbiul 
campionatului, programat simbătâ 
29 mai, la București. In etapa a 29-a, 
Universitatea Craiova — F.C.M. Bra
șov 2—1 și S. C. Bacău — Dinamo 
1—1. Deci, în clasament. Universi
tatea — 40 p (golaveraj plus 39), 
Dinamo — 40 p (plus 25). Alte rezul
tate : Chimia — Corvinul 2—0, 
Steaua — „U“ Cluj-Napoca 4—1,
Sportul studențesc — Jiul 3—3, Po
litehnica Timișoara — Progresul 3—0, 
A.S.A. — F. C. Constanta 3—0, 
U.T.A. — C, S. Tîrgoviște 5—0 și 
F. C. Argeș — F. C. Olt 7—1 !

Etapa a 29-a și în divizia B ; se
ria a Il-a, Rapid — Petrolul 5—1 (!) 
dar în clasament. F. C. Petrolul — 
45 p (din 29 meciuri) și Rapid — 
44 p (din 30 meciuri). In seria I. Po
litehnica Iași — Gloria Bistrița 0—0. 
Iar in clasament ieșenii au 43 p 
și Gloria — 37 p. Scor la Oradea : 
F. C. Bihor — 
c-vădenii 
îneît ar 
pină la

locul «Secund, F. C. Bâia Mare — 
35 p.

RUGBI. In etapa a 23-a Dina
mo — R. C. Grivița roșie 22—0, iar 
în clasamentul general : Dinamo — 
65 p. Farul și Steaua — cite 60 p.

HANDBAL. în etapa a 27-a, Stea
ua — Politehnica Timișoara 30—24, 
Dinamo — „U“ Cluj-Napoca 27—27 
și H. C. Minaur — Știința Bacău 
16—11. în clasament. Steaua — 51 p, 
Dinamo — 43 și Minaur — 41 p.
• La arena Roland Garros din Pa

ris au început luni întrecerile celei 
de-a 52-a ediții a campionatelor in
ternaționale de tenis ale Franței. In

primul tur al probei de simplu fe
mei, jucătoarea româncă Lucia Roma
nov a învins-o cu 6—4, 6—2, pe Ann 
Hobbs (Anglia).

Rezultate din turneul masculin : 
Lendl — Maynetto 6—0, 6—4. 6—1 ; 
Ganzabal — Goes 6—2, 6—3, 6—1 ; 
Gottfried — Gimenez 6—2, 2—6, 7—6, 
6—3.
• Echipa de fotbal a Poloniei va 

fi una dintre cele mai experimenta
te formații prezente la turneul final 
al campionatului mondial de fotbal, 
cinci dintre fotbaliștii selecționați 
participînd pentru a treia oară con
secutiv la o fază finală. Este vorba 
de Lato, Szymanowski, Szarmach, 
Zmuda și Kusto.

• BICICLETA DIN 
NOU LA LOC DE CINS- 
Țg In ultimii ani, ca urmare 
a crizei energetice, in multe 
țări . ale lumii s-a înregistrat 
un veritabil „boom" al bicicle
telor. Marșul victorios al bi
cicletei, promovat asiduu prin 
reclamele care o prezintă drept 
„un mijloc de locomoție ieftin 
și folositor sănătății", și-â găsit 
o elocventă întruchipare in 
orașul vest-german Bremen. 
Aici, în piața din fa'a centrului 
sportiv al universității, a fost 
construit un monument al bi-, 
cicletei, in jurul căruia obișnu
iesc să se adune adoratorii 
sportului cu pedale, înaintea 
întrecerilor.

vremea
Minerul Lupeni 7—0 ; 

au acum atîtea puncte (46). 
putea pierde toate meciurile 
sfîrșitul campionatului 1 Pe

Tlmpul probabil pentru Intervalul 25 
mai, ora 21 — 28 mai, ora 21. In țară : 
Vreme In general instabilă, îndeosebi 
In nordul și estul țării, precum și la 
munte, unde și cerul va prezenta lnno- 
rări mai accentuate șl vor cădea ploi 
locale, mal ales sub formă de averse,

Însoțite de descărcări electrice. In rest, 
cerul va fi variabil, iar aversele 
ploaie și descărcări electrice vor 
Izolate. Vîntul va sufla slab pînă 
moderat, cu intensificări locale 
scurtă Jurată, mai lies în sonele mon
tane. Temperaturile minime vor fi cu
prinse între 7 și 17 grade, iar cele ma
xime In scădere ușoară, intre 17 și 27 
de grade, local mal ridicate. Izolat, 
condiții de grindină. (Ileana Mihăilă, 
meteorolog de serviciu).

de 
fl 
la 
de

• VIRSTA Șl CREATI
VITATEA. Un grup de psiho- 
logi din S.U.A. care au testat 
creativitatea diferitelor grupe 
de vîrstă au constatat că circa 
2% din indivizii în vîrstă de 45 
de ani puteau fi considerați ca 
avînd SDirit creator (conform 
unor criterii prestabilite). Si
tuația a fost identică în ce pri
vește grupele de vîrstă de 44 
ani și de 43 ani. Tn schimb, la 
testarea copiilor, peste 10% din 
copiii în vîrstă de 7 ani au fost ■ 
considerați ca dotați cu creati
vitate. iar pentru cnolțj de 5 ani 
cifra a crescut la 90%. Psiholo
gii au tra3 concluzia că aproape 
toți oamenii se nasc cu poten
țial creator, dar această „seîn- 
teie", din păcate, se pierde în 
procesul de creștere.

iugoslave: 
„Frăția și unitatea este o lozincă de luptă care a fost 
foarte importantă în timpul războiului și a dat mari 
rezultate. Ea este foarte importantă și in actuala 
construcție pașnică a socialismului in țara noastră. 
Frăția și unitatea popoarelor noastre este garanția 
marelui nostru viitor. La noi a fost cu adevărat rezol
vată problema națională și tocmai acest lucru consti
tuie forța de monolit a popoarelor noastre. Acest 
lucru este admirat in cea mai mare măsură și din
colo de hotare... Popoarele tint puternice numai a- 
tunci cind sint unite".

...Relațiile din mișcarea comunistă : 
„In mișcarea comunistă se afirmă tot mai mult căile 
diferite ale luptei pentru socialism și formele noi de 
colaborare intre forțele revoluționare și cele mai largi 
forțe democratice, forme bazate pe principiile inde
pendenței, egalității in drepturi, autonomiei și nea
mestecului. in acest sens se exprimă in special răs
punderea fiecărei mișcări revoluționare in fața pro
priei clase muncitoare și a poporului său".

resul reciproc, ca și al socialismului 
și păcii în lume — în aceasta văzind 
un suprem omagiu adus memoriei 
regretatului președinte I. B, Tito. în 
spiritul acestei prietenii, poporul ro
mân urmărește cu profundă simpa
tie realizările obținute de popoarele 
Iugoslaviei, care înaintează ferm pe 
calea trasată de președintele Tito, și 
le urează din toată inima să obțină 
noi și mari succese în dezvoltarea 
Iugoslaviei socialiste, a bunăstării și 
prosperității popoarelor ei. în afir
marea ei plenară în lupta pentru 
pace, socialism și progres în întreaga 
lume.

...Rolul mișcării de nealiniere: 
„In condițiile actuale, lupta popoarelor pentru eman
ciparea politică și economică, pentru dezvoltarea na
țională independentă și liberă, pentru colaborarea in
ternațională democratică, bazată pe egalitate in drep
turi, a tuturor popoarelor și țărilor, indiferent de de
osebirile de sistem social, lupta pentru pace și securi
tate in lume se manifestă puternic in cadrul marii 
mișcări de nealiniere. Mișcarea de nealiniere a deve
nit un puternic, factor internațional, care iși stabilește 
în mod independent și autonom politica și pozițiile și 
fără de care nu mai pot fi soluționate cu succes pro
blemele mondiale".

...Prietenia româno-iugoslavă:„Garanția 
dezvoltării cu succes in continuare a colaborării iu- 
goslavo-române constă în faptul că ea se bazează pe 
o prietenie sinceră, pe egalitate in drepturi și respect 
reciproc. Noi sintem de mult timp orientali unii spre 
alfii, iar astăzi ne leagă și mai mult eforturile comune 
in construirea socialismului, in lupta pentru pace și 
colaborare internațională egală in drepturi".

RETLÎTINDENI
• LEMNE IN LOC DE 

BENZINA, Scumpirea masivă 
a petrolului a readus tn actuali
tate vechi cuceriri ale tehnicii, 
cum ar fi instalația de produs 
gaz din lemn. In prezent, numă
rul vehiculelor alimentate cu 
lemne este in creștere, mai ales 
în agricultură. Tractorul din

imagine, de exemplu, de fabri
cație vest-germană, poate lucra 
timp de două ore după ..umple
rea rezervorului" cu lemne.

• CIUPERCI TĂMĂ
DUITOARE. Intre numeroa
sele specii de ciuperci din pă-

durile Vietnamului, una, pe 
nume „cocici". se distinge nrin- 
tr-un conținut de vitamine ne
obișnuit de mare. Locuitorii, 
satelor folosesc această ciu-‘ 
percă contra hipertensiunii ar
teriale, aterosclerozei și diabe
tului. De cițiva ani s-au orga
nizat ciupercării unde se cul
tivă specia respectivă atit 
pentru consumul intern, cît și 
pentru export. Pentru cultivare, 
se folosește un pat germinativ 
din coceni de porumb ori paie 
de orez. La 190 kg de 
minativ se obțin circa 1 
ciuperci tămăduitoare.

• NECAZURI 
„CETĂȚII ETERNE", 
trul istoric al Romei este pe 
cale de distrugere rapidă, scrie 
presa italiană. Din ornamen
tele fațadelor de la vechile clă
diri cad tot mai des fragmente 
de piatră, cărămidă, marmură, 
se deteriorează prețioasele mo
numente istorice. Autoritățile 
municipale se străduiesc să 
frâneze acest proces prin in
troducerea unor restricții par
țiale în ce privește circulația 
vehiculelor pe străzile și prin 
piețele centrale ale capitalei, 
dar asemenea măsuri nu au dat 
pînă acum rezultate palpabile. 
Unii reprezentanți ai municipa
lității cred că situația impune 
măsuri radicale spre a stăvili

pat ger- 
kg de

ALE
Cen-

distrugerea marilor valori ale 
unui oraș cu respectabila vîrstă 
de 2 735 de ani.

• PENTRU PROTE
JAREA PĂDURILOR DE 
BRAZI. In unele zone din 
Danemarca, pădurarii folosesc 
o metodă originală de ocrotire 
a brazilor și molizilor. Arborii 
tineri sînt stropiți cu un lichid 
incolor, care, la temperatură 
scăzută, nu-și trădează prezen
ța prin nimic. Dar cînd arbo
rele este introdus într-o încă
pere încălzită, soluția invizibilă 
începe să se evaporeze, râspîn- 
dind în jur un miros atît de 
neplăcut, îneît cel ce a tăiat 
bradul nu va fi tentat să repete 
experiența.

® PROSPECTĂRI GEO
LOGICE DIN ELICOP
TER. Specialiștii austrieci au 
experimentat o metodă de 
prospectare a zăcămintelor mi
nerale cu ajutorul unui elicop
ter. De Ia o înălțime de 50 de 
metri, din elicopter este lansat 
un dispozitiv ce produce cîm- 
puri electromagnetice alterna
tive, de natură să furnizeze 
indicii privind zonele unde ar 
putea exista eventuale zăcă
minte de minereuri, care apoi 
sînt examinate amănunțit prin 
metodele 
vede ca 
teritoriul 
pectat cu 
tode.

obișnuite. Se pre- 
circa 40 la sută din 
Austriei să fie pros- 
ajutorul acestei me-
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--------------------------------------------- -- La conferința de la Manila asupra apartheidului

Aspră condamnare a politicii agresive 
a regimului rasist de la Pretoria

„Sîntem convinși că vizita președintelui Nicolae Ceausescu 
va contribui la ridicarea pe o treaptă superioară 
a colaborării prietenești dintre România si Siria"

DAMASC 24 (Agerpres). — Co
respondentă de la Crăciun Ionescu: 
Damascul se pregătește pentru a 
primi cu deosebită căldură și pro
fundă stimă pe prietenul statornic 
al poporului sirian, ca și al celor
lalte popoare arabe, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretar general 
al Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socialiste 
România, care va efectua o vizită 
oficială de prietenie în Republica 
Arabă Siriană, la invitația secre
tarului general al Partidului Baas 
Arab Socialist, Hafez Al-Assad, 
președintele Republicii Arabe Si
riene.

în așteptarea acestui eveniment, 
capitala siriană s-a împodobit 
festiv. Pe arterele ce conduc de la 
aeroportul international spre oraș 
au fost arborate drapele românești 
și siriene, înconjurînd portretele 
celor doi șefi de stat, precum și 
panouri pe care sînt înscrise urări 
de bun sosit adresate înaltului sol 
al României prietene. Atît cercu
rile oficiale, cît și populația așteap
tă cu mare interes această nouă 
vizită în Siria, date fiind largile și 
fructuoasele relații de prietenie 
existente între cele două țări și po
poare, între președintele Nicolae 
Ceaușescu și președintele Hafez 
Al-Assad.

în cercurile de presă din Damasc 
se evidențiază pregnant satisfacția 
pentru vizita președintelui Nicolae 
Ceaușescu și convingerea că noul 

dialog la cel mai înalt nivel româ- 
no-sirian va conduce la măsuri im
portante pentru dezvoltarea în con
tinuare a relațiilor dintre cele două 
țări pe diverse planuri — politic, 
economic, cultural și în alte do
menii.

Ziarele siriene „AL-BAAS". „AL 
SAURA“, „TICHRIN", „SYRIA

Presa din Damasc 
despre însemnătatea 

noului dialog la nivel 
înalt româno-sirian

TIMES" relevă, astfel, că relațiile 
dintre cele două țări și ponoare au 
o veche tradiție, ele fiind clădite pe 
egalitate și respect reciproc, întra
jutorare. solidaritate activă, largă 
și rodnică colaborare în cele mai 
diverse domenii.

într-o convorbire de presă. Turki 
Sakr. directorul ziarului „Al-Baas‘‘, 
organ central al Partidului Baas 
Arab Socialist, evidenția faptul că 
relațiile dintre partidele, țările si 
popoarele noastre sînt nu numai 
rodnice, dar și foarte trainice. Avem 
multe puncte de vedere identice în 
domeniul vieții politice internațio
nale, o cooperare economică foarte 
largă, perspective excelente de dez

voltare. „Noi, sirienii — sublinia in
terlocutorul — ne punem multe spe
ranțe in vizita președintelui Nicolae 
Ceaușescu în țara noastră. Conside
răm că această vizită, convorbirile 
cu președintele Hafez Al-Assad vor 
marca — la fel ca toate intilnirile la 
nivel înalt româno-siriene — un 
cîștig politic pentru ambele părți. 
Poporul sirian salută cu cea mai 
mare plăcere prezența in țara sa a 
președintelui Nicolae Ceaușescu, 
eminentă personalitate politică mon
dială și ii urează un călduros bun 
venit".

La rîndul său, Amid Khouli, di
rectorul cotidianului „Tichrin" (Oc
tombrie), subliniind că relațiile 
româno-siriene sînt astăzi mai bune 
decît oricînd, datorită înaltei con
tribuții aduse de conducătorii celor 
două partide și state, a relevat că 
vizita are loc în condițiile cînd indi
cii economici ai colaborării au atins 
niveluri importante. Este semnifica
tiv de menționat că unele dintre cele 
mai importante proiecte de dezvol
tare ale Siriei au fost realizate în 
colaborare cu România. „Sîntem 
convinși — a declarat el — că vizita 
și convorbirile președintelui Nicolae 
Ceaușescu cu președintele Hafez 
Al-Assad vor face ca prietenia și 
colaborarea dintre țările noastre să 
se întărească și să se dezvolte pe o 
treaptă superioară".

Cu această convingere este aș
teptată vizita președintelui Nicolae 
Ceaușescu, prieten sincer, bine cu
noscut al poporului sirian.

MANILA 24 (Agerpres). — La 
Manila au început luni lucrările pri
mei conferințe asiatice asupra 
apartheidului, la care participă peste 
2 000 de delegați din 55 de state ale 
Asiei și Oceaniei, precum și repre
zentanți ai organismelor specializate 
ale O.N.U. și ai unor organizații na
ționale, antiapartheid, anunță agen
ția France Presse.

Deschizînd lucrările, ministrul de 
externe al țării-gazdă Carlos Ro- 
mulo, a criticat pasivitatea unor sta
te occidentale în impunerea unor 
sancțiuni economice față de R.S.A., 
arătînd că menținerea de legături 
economice cu regimul rasist de la 
Pretoria nu face decît să consoli
deze apartheidul. De asemenea, mi
nistrul filipinez a condamnat acțiu
nile agresive renetate ale R.S.A. îm
potriva țărilor africane independente 
din „prima linie", afirmînd că

moscova ; Plenara
MOSCOVA 24 (Agerpres). — La 

Moscova a avut loc, la 24 mai, ple
nara C.C. al P.C.U.S., în cadrul că
reia L.I. Brejnev, secretar general al 
C.C. al P.C.U.S., președintele Prezi
diului Sovietului Suprem al U.R.S.S., 
a prezentat Programul alimentar al 
U.R.S.S. pe perioada pînă în 1990 și 
măsurile în vederea îndeplinirii lui. 

ORIENTUL MIJLOCIU

apartheidul constituie o amenințare 
pentru pacea și securitatea interna
țională.

La rîndul său, directorul Centrului 
O.N.U. împotriva apartheidului, 
E. S. Reddy, a subliniat necesitatea 
unor noi eforturi pe plan interna
țional pentru aplicarea unor sanc
țiuni atotcuprinzătoare împotriva 
R.S.A. Menționînd că anul 1982 a 
fost decretat de O.N.U. An interna
țional de mobilizare pentru sancțiuni 
împotriva Republicii Sud-Africane și 
a politicii sale de apartheid, E. S. 
Reddy și-a exprimat regretul că 
unele țării occidentale ignoră în 
continuare apelurile O.N.U.. men- 
ținîndu-se ca importanți parteneri 
comerciali ai regimului de la Preto
ria. Unele țări, a spus vorbitorul, 
sînt implicate în activități de colabo
rare pe plan militar și nuclear cu 
Africa de Sud.

C.C. al P.C.U.S.
A fost adoptată o hotărîre în aceas
tă problemă.

Plenara — relatează agenția T.A.S.S. 
— a examinat, de asemenea, proble
me organizatorice. I.V. Andropov, 
membru al Biroului Politic, a fost 
ales secretar al C.C. al P.C.U.S., iar 
V.I. Dolghih, secretar al C.C. al 
P.C.U.S.. a fost ales membru su
pleant al Biroului Politic.

ÎN PREAJMA SESIUNII SPECIALE A O.N.U.

Se amplifică acțiunile 
pentru înfăptuirea dezarmării

JAPONIA : Peste 300 000 de demonstranți 
împotriva escaladării înarmărilor

TOKIO - „Nu, războiului nuclear 1", „Să se interzică armele nucleare I", 
sub aceste devize s-a desfășurat duminică la Tokio una dintre cele mai 
mari acțiuni pentru pace din Japonia, la care au luat parte peste 300 000 
de persoane. Organizată din inițiativa sindicatelor nipone, a partidelor 
comunist și socialist sub forma unei „zile împotriva războiului", manifestarea 
a inclus competiții sportive, concerte, mitinguri, demonstrații. Pârtieipanții, 
sosiți din toate colțurile țării, au păstrat un minut de reculegere în 
memoria victimelor bombardamentelor nucleare de la Hiroshima și 
Nagasaki. „Hiroshima nu trebuie să se mai repete", „Condamnăm hotărît 
cursa înarmărilor nucleare", se spune în rezoluția adoptată la mitingul 
central.

Manifestările pentru pace de duminică constituie punctul culminant ai 
unei campanii naționale care a dus la stringerea a 60 milioane, semnături 
pe un apel în care se cere dezarmarea nucleară totală.

GRECIA : „Marș al păcii" 
la Atena

ATENA 24 (Agerpres). - Aproape 
30 000 de persoane au participat 
duminică la un „marș al păcii" or
ganizat pe o distanță de 22 km în 
regiunea Salonicului pentru a pro
testa împotriva armelor nucleare și 
a bazelor americane în Grecia, a- 
nunță agenția France Presse.

Manifestația, organizată de către 
Comitetul panelen pentru pace și 
destindere internațională, a început 
duminică dimineața la Lagada, la 
22 km nord-est de Salonic, închein- 
du-se în cursul serii.

OLANDA : 
48 de orașe 

declarate 
„zone denuclearizate"
HAGA. — Partizanii păcii din 

Amsterdam au pus la intrarea in 
oraș indicatorul : „Oraș denucleari- 
zat“. Ei au cerut primarului să 
pună asemenea inscripții alături de 
indicatoarele străzilor. încă de la 
sfirșitul anului trecut, consiliul 
municipal a adoptat o rezoluție 
prin' care orașul Amsterdam este 
proclamat „zonă denuclearizată". 
Asemenea hotăriri au fost adoptate 
pînă acum de 48 de municipalități 
olandeze.

Evoluția operațiunilor militare din arhipelagul Malvine (Falkland)
In Consiliul de Securitate continuă eforturile pentru o reglementare politică

• Atentat contra ambasadei franceze Ia Beirut • Foști ofițeri 
israelieni dezavuează violenta in teritoriile ocupate

LONDRA 24 (Agerpres), — Primul 
ministru britanic, Margaret Thatcher, 
a reafirmat luni că guvernul său 
respinge o încetare a focului înainte 
de retragerea forțelor argentiniene 
din Insulele Malvine (Falkland).

Ministrul apărării, John Nott, a de
clarat în Parlament că trupele bri
tanice debarcate — al căror total este 
evaluat de agenția Reuter la 5 000 de 
oameni — sint confruntate în con
tinuare cu „probleme formidabile".

După atacul efectuat duminică de 
aviația argentiniană asupra flotei 
britanice în apropiere de Malvine 
(Falkland), o fregată apartinînd a- 
cesteia din urmă a fost incendiată, a 
anunțat Ministerul Apărării de la 
Londra, adăugind că unul dintre 
membrii echipajului și-a pierdut 
viața, iar alții au fost răniți. Cu a- 
celași prilej, a arătat purtătorul de 
cuvînt militar britanic, cel puțin 
șapte avioane argentiniene au fost 
doborîte. Pe de altă parte. Ministerul 
Apărării a precizat că. de Ia înce
perea ostilităților. Marea Britanie ar 
fi înregistrat 48 de morți. Presa lon
doneză, citată de-agenția E.F.E.. sus
ține însă că numărul victimelor bri
tanice ar fi de 73, iar al răniților 
de 86.

BUENOS AIRES 24 (Agerpres). — 
Capul de pod stabilit vineri de tru
pele britanice în sectorul Puerto 
San Carlos din Insula Soledad (Fal
kland de est), cea mai mare din ar
hipelagul Malvinelor, este controlat 
de forțele argentiniene și o contra

Z INTERESELE PĂCII IMPUN ÎNCETAREA LUPTELOR SI SOLUȚIONAREA 

PAȘNICĂ A CONFLICTULUI ANGLO-ARGENTINIAN!
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Opinia publică din țara noastră 
urmărește cu sentimente de îngri
jorare evoluția conflictului dintre 
Argentina și Marea Britanie cu pri
vire la Arhipelagul Malvine (Fal
kland) din Atlanticul de sud - con
flict care, în ultimul timp, a cunoscut 
o continuă și puternică agravare. 
Comunicatele oficiale, precum și ști
rile transmise de agențiile de presă 
relatează despre ample lupte teres
tre, aeriene și navale ; s-au anunțat 
scufundări de nave și doborîri de 
avioane, bombardamente grele — 
toate soldate cu numeroase victime 
omenești, morți și răniți, cu im
portante distrugeri de bunuri ma
teriale. Conflictul a luat proporțiile 
unui adevărat război, cu toate con
secințele deosebit de periculoase 
ce decurg din aceasta pentru pacea 
și securitatea internațională.

România socialistă, profund ata
șată cauzei destinderii și păcii în 
lume, s-a pronunțat în modul cel 
mai categoric încă de la izbucnirea 
conflictului împotriva acestui curs 
atît de primejdios al evenimentelor, 
pentru încetarea acțiunilor militare 
și soluționarea diferendului pe cale 
pașnică, prin tratative. Cu o deose
bită claritate a fost expusă poziția 
țârii noastre în legătură cu acest 
conflict de către președintele 
Republicii, tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU, care, recent, sublinia 
că „și în problemele dintre Argentina 
și Marea Britanie - deși e dreptul 
Argentinei să-și revendice teritoriile 
ocupate în trecut - trebuia făcut 
totul pentru o soluție prin tratative. 
Noi sperăm că se va da dovadă 
de rațiune, de răspundere, din toa
te părțile, pentru a se a'unge la 
încetarea luptelor și pentru reali
zarea unei soluții politice și in 
această problemă".

In situația creată, devine și mai 
necesar să se acționeze cu toată 
răspunderea pentru a se împiedica 
escaladarea conflictului, a se evita 
să se meargă mai departe pe calea 
nefastă a politicii de forță, a folo
sirii armelor ; trebuie făcut totul pen
tru reglementarea problemelor pe 
cale pașnică, prin negocieri. Este 
absolut evident că numai un aseme
nea curs răspunde intereselor po
poarelor englez și argentinian, care 

ofensivă împotriva soldatilor brita
nici debarcați este iminentă — trans
mite agenția France Presse. care ci
tează surse militare argentiniene. 
Forțele britanice debarcate nu mai 
dispun, în prezent, de protecție ae
riană sau navală, iar legătura lor cu 
bazele de aprovizionare este între
ruptă, au afirmat sursele citate. îna
intarea trupelor argentiniene spre ca
pul de pod britanic a fost îngreu
nată de relieful deosebit de acciden
tat al Insulei Soledad. Luni diminea
ță calmul domnea peste tot teatrul 
operațiunilor militare din Malvine, 
s-a anunțat, potrivit agenției, la Bue
nos Aires.

în ceea ce privește bilanțul lupte
lor de duminică. Statul Major argen- 
tihian a anunțat, potrivit agențiilor 
Prensa Latina și France Presse, că 
partea britanică a pierdut o fregată, 
un vas pentru transportul trupelor 
și elicopterelor și un alt vas neiden
tificat. Partea argentiniană a pierdut 
un avion.

NAȚIUNILE UNITE 24 (Ager- 
nros). — Consiliul de Securitate al 
O.N.U. s-a întrunit, luni, pentru a 
patra zi consecutiv. în vederea e- 
xaminării posibilităților de regle
mentare politică a conflictului din
tre Argentina si Marea Britanie m 
problema Insulelor Malvine (Falk
land).

După cum relatează agențiile in
ternaționale de presă, reprezentantul 
Irlandei a prezentat in consiliu un 
document de lucru care ar urma să

- așa cum o arată faptele - au 
numai de suferit de pe urma con
fruntării armate.

Totodată, încetarea focului și re
glementarea negociată a conflictu
lui reprezintă o cerință majoră a 
vieții internaționale, în concordanță 
cu interesele vitale ale tuturor po
poarelor, ale păcii în lume.

După cum este bine cunoscut, in 
lume există și așa nu puține con
flicte și diferende, sînt destule 
regiunile unde se varsă singe ome
nesc sau unde cărbunii mocnesc 
sub cenușă, gata să dea naștere 
unor noi incendii. Or, persistența 
diferendului dintre Marea Britanie 
și Argentina agravează și mai mult 
climatul politic internațional, accen
tuează fenomenele de încordare — 
atît de primejdioase în condițiile 
actualei curse a înarmărilor. Nu se 
poate face abstracție, de asemenea, 
de faptul că in cadrul ostilităților 
se confruntă direct state din grupul 
țărilor dezvoltate industrial și, res
pectiv, din grupul țărilor în curs de 
dezvoltare, ceea ce dă noi dimen
siuni conflictului. Ținînd seama de 
legăturile internaționale, de siste
mele de alianțe, de ingerințele care 
se pot manifesta, există pericolul 
real ca diferendul anglo-argentinian 
să ia proporții: conflictul poate evo
lua spre noi complicații, spre lărgi
rea sa, cu consecințe și riscuri im
previzibile pe plan mondial, pentru 
pacea și securitatea generală.

Este pe deplin valabil, și în acest 
caz, adevărul, confirmat de atîtea 
ori de experiența istorică, că 
recurgerea la calea armată pentru 
reglementarea diferendelor interna
ționale nu numai că nu soluțio
nează problemele litigioase, dar, 
dimpotrivă, le complică și mai mult, 
că soluții judicioase reciproc accep
tabile și de durată pot fi obținute 
numai și numai pe calea tratative
lor politice.

Așa cum este bine cunoscut, cum 
a relevat în toate împrejurările to
varășul Nicolae Ceaușescu, România 
socialistă, pornind de la cauza pri
mordială a salvgardării păcii, a 
promovării destinderii internațio
nale, se pronunță cu neabătută 
consecvență pentru soluționarea ori
căror diferende și conflicte interna
ționale exclusiv pe căi politice, prin 

stea la baza unei viitoare rezoluții 
și prin care se preconizează ca părți
le în conflict să cadă de acord a- 
supra unei încetări a focului pe o 
perioadă limitată de maximum o 
săptămînă. în acest interval, secre
tarul general al O.N.U.. Javier Perez 
de Cuellar, ar urma să-și reia e- 
forturile de mediere între cele două 
părți, iar la expirarea încetării focu
lui să prezinte consiliului un raport. 
Documentul de lucru irlandez propu
ne, de asemenea, ca membrii consi
liului să reafirme Rezoluția 502 a 
Consiliului de Securitate adoptată la 
începutul lunii aprilie, prin care se 
cere în esență încetarea ostilităților, 
retragerea trupelor argentiniene din 
insule și reglementarea prin mijloa
ce pașnice a diferendului.

BRUXELLES 24 (Agerpres). — în
truniți la Bruxelles într-o sesiune 
de două zile, miniștrii afacerilor ex
terne din țările membre ale Pieței 
comune au hotărit astăzi o nouă 
prelungire a sancțiunilor economice 
impuse Argentinei în contextul con
flictului armat dintre această tară și 
Marea Britanie în privința Insulelor 
Malvine (Falkland).

Dintre cele zece țări membre ale 
C.E.E.. relevă agenția France Presse. 
șapte au aprobat embargoul econo
mic impus Argentinei pe plan co
munitar. Italia și Irlanda nu s-au 
asociat hotăririi, în timp ce Dane
marca a hotărit să adopte măsuri pe 
plan național.

tratative. A fost și este convingerea 
nestrămutată a țării noastre că ori- 
cît de complicate ar fi problemele, 
conflictele pot și trebuie să-și gă
sească soluții pașnice, dacă se ma
nifestă răbdare și perseverență în 
căutarea și găsirea soluțiilor reciproc 
acceptabile - aceasta și numai 
aceasta fiind calea ce corespunde 
rațiunii politice, intereselor părților 
implicate în conflict, imperativelor 
păcii și înțelegerii între popoare.

Pornind de la această poziție 
principială, România s-a pronunțat 
ferm pentru ca și conflictul anglo- 
argentinian să fie soluționat pe 
calea tratativelor. In opinia țării 
noastre, faptul că pînă acum de
mersurile care s-au întreprins nu 
au dat rezultatele așteptate nu tre
buie să constituie un motiv de 
abandonare a acestei căi ; dimpo
trivă, față de noile evoluții a deve
nit și mai necesar, și mai urgent să 
se întreprindă noi demersuri, să se 
acționeze stăruitor pentru soluțio? 
narea acestui conflict. România 
consideră că trebuie făcut totul 
pentru a se pune capăt operațiu
nilor, militare, evitîndu-se amplifi
carea conflictului, a oricăror ten
dințe spre agravare și a se ajunge 
la negocieri care să ducă la o re
glementare pașnică. Poziția justă a 
țării noastre își găsește confirmare 
în cerințele opiniei publice interna
ționale, în pozițiile constructive 
adoptate de numeroase state iubi
toare de pace, în eforturile care se 
întreprind la Organizația Națiunilor 
Unite în vederea încetării focului și 
reglementării negociate a conflic
tului.

Opinia publică din țara noastră, 
subliniind cu toată hotărîrea răs
punderea ce revine statelor și po
poarelor pentru apărarea păcii, 
cere să se pună capăt luptelor din 
Insulele Malvine (Falkland), să fie 
neîntîrziat reluate și intensificate 
eforturile pentru soluționarea paș
nică a conflictului, pentru restabi
lirea păcii in această zonă, cu con
vingerea fermă că aceasta cores
punde atît intereselor popoarelor ar
gentinian și britanic, cît și aspira
țiilor, de pace, destindere, securitate 
și colaborare ale tuturor popoarelor, 
ale întregii omeniri.

■ ___________________________ j/'

BEIRUT 24 (Agerpres). — Cel pu
țin zece persoane au fost ucise și 
27 rănite luni, ca urmare a explo
ziei unei bombe plasate într-un 
automobil parcat în fața clădirii 
Ambasadei Franței de la Beirut, re
latează agenția France Presse, men
ționînd că explozia a provocat un 
incendiu care a fost apoi stins. Prin
tre persoanele ucise se află patru 
funcționari ai ambasadei franceze — 
doi francezi și doi libanezi.

Vicepremierul și ministrul libanez 
al afacerilor externe, Fuad Boutros, 
„a condamnat energic atentatul cri
minal" comis, împotriva Ambasadei 
Franței la Beirut, menționează 
A.F.P.

TEL AVIV 24 (Agerpres). — Un 
grup de foști ofițeri israelieni și-au

SPANIA; Succes al Partidului Socialist 
Muncitoresc în alegerile din Andaluzia

MADRID 24 (Agerpres). — Potri
vit rezultatelor definitive date publi
cității la Madrid de subsecretariatul 
de stat pentru interne. Partidul So
cialist Muncitoresc Spaniol (P.S.M.S.) 
a obținut duminică o victorie netă 
in alegerile pentru parlamentul au
tonom al regiunii Andaluzia. Aces
tui partid i-au revenit 52,59 la sută 
din voturile exprimate și 66 de locuri

Conferința ministerială a Agenției Internationale 
pentru Energie

PARIS 24 (Agerpres). — La Paris 
au început luni lucrările conferinței 
ministeriale anuale a Agenției Inter
naționale pentru Energie (A.I.E.), or
ganizație din) care fac parte princi
palele 21 de țări occidentale indus
trializate — mai puțin Franța. Pe a- 
genda conferinței este înscrisă cu 
prioritate examinarea ultimelor evo

CENTENARUL TITULESCU. In

EXPEDIȚIE PE AMAZON. Cunoscutul om de știință francez Jacques 
Yves Cousteau a început o nouă exnediție științifică la bordul navei 
oceanografice „Calypso". Scopul expediției este cercetarea apelor unuia 
dintre cele mai mari fluvii ale lumii — Amazonul, cu flora și fauna sa. 
Nava „Calypso" va pătrunde pe o distanță de i 000 de kilometri spre 
izvoarele fluviului. La această expediție participă cercetători din Brazi
lia, Venezuela, Columbia și Peru. Totodată, în cadrul misiunii științifice 
va fi realizat un nou serial de filme științifice și documentare. .1

exprimat „îngrijorarea și neliniștea 
resimțite în urma informațiilor de- 
nunțînd încălcările codului mqj-al al 
forțelor armate israeliene și utiliza
rea fără reținere a armelor în teri
toriile ocupate", transmite agenția 
France Presse.

Ei au adresat o scrisoare în acest 
sens șefului Statului Major, genera
lul Raphael Eytan, în legătură cu re
centele incidente din teritoriile arabe 
ocupate, în timpul cărora palesti
nieni. în cea mai mare parte foarte 
tineri, au fost uciși sau răniți de sol
dați ai forțelor de ocupație.

După cum remarcă agenția A. P„ 
este pentru a doua oară in interval 
de o lună cînd ofițeri israelieni 
dezavuează actele de , violență ale 
armatei în teritoriile ocupate.

din cele 109 ale forului legislativ 
local. Restul locurilor au fost obți
nute de „Alianța Populară" — 17 
(17,17 Ia sută din voturi), alianța de 
guvernămînt, Uniunea Centrului De
mocratic (condusă de premierul 
Calvo Sotelo) — 15 (13,02 la sută), 
Partidul Comunist din Snania — 3 
locuri (8,54 la sută) și Partidul So
cialist Andaluz — 3 locuri (5,39 la 
sută).

luții pe plan mondial în domeniul e- 
nergiei.

In intervenția sa, șeful delegației 
americane, Kenneth Davis, a relevat 
că o extindere a schimbului de in
formații între țările A.LE. și cele 
producătoare de energie „ar fi bene
fică", dar a subliniat, în același timp, 
că Statele Unite „nu văd avantajul 
unor negocieri multilaterale intre 
A.I.E. și O.P.E.C.".

ILE DE PRESA 
e scurt
din viată, sîmbătă noaptea. în I 
vînstă de 82 de ani. la un spital ' 
din Istanbul. în urma unei inde- . 
lungate boli, a anunțat postul de 
radio național. Cevdet Sunay a în- | 
deplinit funcția supremă în stat 
între anii 1966 și 1973.

PLENARA CONDUCERII P. C. ' 
GERMAN s-a desfășurat la Dtis- . 
seldorf. Președintele partidului, 
Herbert Mies, a prezentat raportul I 
intitulat „Unitatea de acțiune in 
lupta pentru pace și dreptul la I 
muncă".

DATORIA EXTERNA A ȚARI- > 
LOR IN CURS DE DEZVOLTARE: 
524 MILIARDE DE DOLARI. Cele I 
mai mari bănci occidentale folo
sesc împrumuturile și creditele a- I 
cordate țărilor în curs de dezvol- | 
tare pentru instituirea unui control 
economic asupra acestor țări, se I 
spune într-un comunicat al servi- I 
ciului de presă al Universității * 1 
Stanford din San Francisco. în . 
acest sens se arată că anul trecut I 
datoria totală a țărilor în curs de j 
dezvoltare față de băncile occiden
tale ajunsese la 524 miliarde dolari. I

I orașul Leipzig a fost deschisă o ex
poziție documentară de fotografii 
dedicată aniversării centenarului 
nașterii lui Nicolae Titulescu. Ima- 

Iginile evocă viața și activitatea 
marelui om politic și diplomat ro
mân, ilustrind, de asemenea, _ po- 

Ilitica de pace și colaborare intre
. popoare promovată de România. A 
fost organizat, cu același prilej, un 
stand de cărți românești din dome- 

| niile politic, istoric și literar.
* CONVORBIRI FRANCO-ELENE.
I Primul ministru al Franței; Pierre 

Mauroy, a bărăsit Atena la înche
ierea unei vizite oficiale în Gre- 

I -cia. El a fost primit de președin
tele Constantin Karamanlis și a 
conferit cu premierul Andreas Pa- 
pandreu. Cei doi șefi de guvern 

Iau procedat la un schimb de ve
deri asupra relațiilor bilaterale și 
a unor chestiuni internaționale.

I Premierul francez a participat, de 
asemenea, la o conferință cultura
lă desfășurată în Insula Hydra, din 
Marea Egee.

LUPTĂTORII S.W.A.P.O. (Orga
nizația Poporului din Africa de 

ISud-Vest) au doborit un avion a- 
parțtnînd forțelor regimului rasist 
de la Pretoria, la bordul căruia se 

I aflau experți militari, anunță un 
comunicat al S.W.A.P.O. Apara
tul, care decolase de la baza ae
riană Grootfontein. a fost doborit 

Iin apropiere de localitatea Rundu. 
Persoanele aflate la bordul avio
nului și-au pierdut viața.

DECES. Fostul președinte al 
I Turciei. Cevdet Sunay, a încetat

MASURI ÎMPOTRIVA POLUĂ
RII LA ATENA. Guvernul grec a . 
anunțat interzicerea pentru o zi, in 
funcție de numărul de înregistrare, I 
a accesului autoturismelor particu- 
lare in centrul Atenei în zilele de 
luni și marți din această săptămină I 
și a recomandat ca unitățile indus- . 
triale să fie folosite numai la o 
treime din capacitate, în vederea 1 
reducerii cantității de agențl nocivi . 
de poluare atmosferică din capitală. I

cursul căruiaîn orașul american Chicago s-a desfășurat un marș, in
cei 60 000 de participanți s-au pronunțat împotriva sporirii cheltuielilor 

de înarmare. Fotografia înfățișează un aspect din timpul marșului

Nava cosmică de
MOSCOVA 24 (Ager

pres). — De la Cen
trul de dirijare a zbo
rurilor cosmice, agen
ția T.A.S.S. transmite 
că nava cosmică de 
transport, fără pilot. 
„Progress-13“, lansată 
la 23 mai, realizează 
pe orbită operațiunile 
necesare in vederea 
viitoarei întilniri cu 
complexul orbital „Sa- 
liut-7" — „Soiuz T-5", 
pilotat de Anatoli Be- 
rezovoi și Valentin 
Lebedev.,

transport
Unul din creatorii 

acestei nave, Leonid 
Gorșkov, a relevat, in 
legătură cu „Progres- 
13", că nava dispune 
de două comparti
mente cu volumul de 
6.6 metri cubi și că ca 
poate transporta o în
cărcătură de peste 
două tone. Această în
cărcătură se compune 
din 29J litri de apă, 
diferite aparate și e- 
chipamente, alimente 
și îmbrăcăminte pen
tru cosmonauți, scri-

„ZIUA ELIBERĂRII AFRICII"

'X -f .

Solidaritate militanta cu cauza dreaptă 
a popoarelor africane

Africa — continentul care în ul
timele decenii a fost martorul unor 
adinei transformări politico-sociale, 
ca urmare a victoriilor fără prece
dent ale mișcării de eliberare națio
nală — aniversează astăzi un mo
ment de cea mai mare însemnăta
te din întreaga sa existență. La 25 
mai se împlinesc 19 ani de cînd re
prezentanții a 30 de state, reuniți 
la Addis Abeba, au hotărit crea
rea Organizației Unității Africane.

Trecînd in revistă drumul străbă
tut de Africa in răstimpul care s-a 
scuns de la crearea O.U.A. și pînă 
astăzi se ppațe constata cu satis
facție că procesul de eliberare a 
continentului început în anii ’60 a 
continuat să se manifeste cu deo
sebită forță, ducînd la apariția a 
noi și noi state. în prezent, numă
rul țărilor membre ale organizației 
a ajuns la 50, iar sfera de acțiune 
a colonialismului s-a redus consi
derabil. Ea s-a restrins la regiunile 
sudice, unde poporul Namibiei — 
singurul mare teritoriu rămas sub 
dominație străină — și ^populația 
majoritară din R.S.A. se ridică cu 
tot mai multă hotărîre împotriva 
politicii rasiste, dind puternice lo
vituri regimului de la Pretoria.

Contribuția O.U.A. la adincirea 
procesului de emancipare a Africii 
nu se manifestă numai prin spriji
nul acordat mișcării de eliberare 
națională, ci și prin rolul imoortant 
jucat in mobilizarea energiilor în
tregului continent la lichidarea 
subdezvoltării. Astfel, dintre nu
meroasele hotăriri. rezoluții și ini
țiative adoptate cu prilejul reuniu
nilor la nivel inalt. la loc de frunte 
se situează Programul de acțiune 
de la Lagos, adoptat în aprilie 1980, 
care reprezintă cheia de boltă a 
dezvoltării acestei vaste regiuni a 
globului pînă in anul 2000.

Țările africane participante la 
O.U.A. se manifestă, totodată, ca o 
forță activă pe arena internaționa
lă, militînd ferm împotriva politi
cii imperialiste, colonialiste și ra
siste, pentru instaurarea unei noi 
ordini economice internaționale, 
menită să ducă la lichidarea deca
lajelor dintre state, la progresul 
general al umanității, pentru pace, 
dezarmare și colaborare egală în 
drepturi între toate națiunile.

,,Progress-13"
sori și pachete de la 
rude și prieteni.

Printre perfecționă
rile aduse navei, cita
te de constructor, se 
poate menționa, de pil
dă, faptul că varivn- 
tele vechi transportau 
apa in recipienți inte
riori, pe cind „Pro- 
gress-13" o transportă 
in recipienți sferici, 
amplasați pe suprafa
ța exterioară a navei, 
pentru a mări volumul 
compartimentelor in
terioare.

Poporul român, care a cunoscut 
secole de-a rîndul asuprirea străi
nă, desfășurînd o luptă necurmată 
pentru afirmarea ființei sale națio
nale, pentru independentă și liber
tate, și-a manifestat în permanență 
simpatia și solidaritatea cu lupta 
popoarelor africane in vederea dez
voltării lor de sine stătătoare. Țara 
noastră a fost tot timpul alături de 
mișcările de eliberare națională, 
acordîndu-le un ajutor multilateral 
— politic, diplomatic, material — 
a salutat cu bucurie apariția noilor 
state africane independente. le-a 
recunoscut imediat și a stabilit cu 
ele relații prietenești, care s-au 
consolidat și se dezvoltă continuu. 
„In cadrul politicii noastre ge
nerale antiimperialiste și antico
lonialiste — declara tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU — acor
dăm o atenție deosebită întăririi 
colaborării și solidarității cu țările 
africane, sprijinim activ eforturile 
acestora pentru consolidarea inde
pendentei naționale și asigurarea 
progresului economico-social, pen
tru afirmarea lor tot mai puterni
că pe arena internațională ca fac
tori ai politicii de pace și colabo
rare".

Ca o expresie a acestei orientări, 
in ultimii ani. conducătorul partidu
lui și statului nostru a Întreprins 
numeroase vizite într-un șir de țări 
ale Africii, s-a întilnit cu conducă
tori ai mișcărilor de eliberare na
țională, fiecare dintre aceste con
tacte constituind momente de re
ferință in istoria relațiilor româno- 
africane. Ele s-au încheiat de fie
care dată cu acorduri și ințelegeri 
care au pus bazele unei largi co
laborări pe cele mai diverse pla
nuri.

Aniversarea „Zilei eliberării Afri
cii" constituie încă un prilej pen
tru poporul român de a-și exprima 
sentimentele de solidaritate mili
tantă cu popoarele africane, de a 
le ura noi succese în luata pentru 
consolidarea independentei națio
nale, eradicarea definitivă a colo
nialismului. apartheidului și rasis
mului, pentru triumful cauzei liber
tății și progresului pe pămintul 
Africii.

Nicolae N. LUPU

20. Abonamentele se fac la oficiile poștale șl dlfuzorli din întreprinderi șl Instituții. In străinătate, abonamentele se Iac prin ILEXIM — departamentul 
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