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\Marcînd un nou și important moment 
în întărirea bunelor relații prietenești, 
în dezvoltarea colaborării și conlucrării 

multilaterale româno-siriene, 
ieri s-a încheiat

VIZITA OFICIALĂ DE PRIETENIE A PREȘEDINTELUI 
NICOLAE CEAUȘESCU ÎN REPUBLICA ARABĂ SIRIANĂ

încheierea convorbirilor oficiale dintre președintele Tovarășul Nicolae Ceaușescu
Nicolae președintele Hafez Al-Assad s-a reîntors în Capitală

CALDĂ PRIMIRE PE AEROPORTUL OTOPENI

‘•'Ă.

Ceausescu

iniii

Miercuri s-au încheiat convorbiri
le oficiale dintre secretarul general 
al Partidului Comunist Român, pre
ședintele. .BepLțbhcii jȘociațișt.e Roma
nia. tovarâțur/îy.ițplă.c Mu*
secretarulrft)f-âl, P,âiț i -Baas
Arab Socialist, • Hafez • Al-Assădz pre« 
ședințele Republicii Arabe Siriene.

In cadrul noii runde de convorbiri.

cei doi președinți au făcut un cu
prinzător schimb de păreri cu pri
vire la principalele probleme actu
ale ale situației,, internaționale. r.
-. Cei doi șefi de stat-.și-au expnmat 
satisfacția fii riegătiifB’.w re&Htatfele 
vizitei; care, deși scurtă, a permis 
analiza aprofundată a stadiului re-

lațiilor româno-siriene. pe multiple 
planuri, stabilirea de măsuri care să 
asigure dezvoltarea pe mai. departe 
a raporturilor prietenești dintre 

' .tiștfâul Comun'rst Romătf 'și Partidul 
-pă'âș Arab Socialist^'l'dirft?e''România 
și Siria, in interesul amfeelor țâri și 
popoare.

Cet doi președinți au reafirmat vo
ința României și Siriei de a-și in
tensifica conlucrarea pe plan inter
național. pentru a-și aduce o „contri
buție șl, mai activă. . cajiza„destjnr 
deriț și înțelegerii ;th~ iâjTîe.” ă inde
pendenței și dezvoltării îilfere a po
poarelor. a păcii și colaborării mul
tilaterale.

Convorbirile s-au desfășurat într-o 
atmosferă de caldă cordialitate și 
prietenie, de stimă și înțelegere re
ciprocă.

într-o am-

Au participat persoane 
mâne și siriene.

Dejunul s-a desfășurat 
bianțâ de cordialitate.

în încheierea convorbirilor oficia
le, președinții Nicolae Ceaușescu și 
Hafez Al-Assad au adoptat un co
municat comun, care se dă publi
cității.

oficiale ro-

Ceaușescu,

Președinții
Hafez Al-Assad au continuat 
bul de păreri in probleme de 
Comun privind amplificarea 
lor prietenești dintre Partidul 
nist Român și Partidul Baas
Socialist, dintre România și Siria, în
tărirea conlucrării lor pe plan inter
național, in cadrul unui dejun de lu-

*
Nicolae Ceaușescu și 

schim- 
interes 
relații- 
Comu- 

Arab

Tovarășul Nicolae Ceaușescu. se
cretar general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii So
cialiste România, s-a întors, miercuri 
seara, in Capitală, după vizita ofi
cială de prietenie efectuată in Repu
blica Arabă Siriană, la invitația lui 
Hafez Al-Assad, secretarul general al 
Partidului Baas Arab Socialist, pre
ședintele Republicii Arabe Siriene.

Conducătorul partidului și statului 
nostru a fost însoțit in această vizită 
de tovarășii Gheorghe Oprea, mem
bru al Comitetului Politic Executiv al 
C.C. al P.C.R., prim, viceprim-ministru 
al guvernului. Aurel Duma, ministru 
secretar de stat la Ministerul Afa
cerilor Externe, Vasile Pungan, mi
nistru secretar de stat, consilier al 
președintelui Republicii, Constantin 
Mitea, consilier al președintelui Re
publicii.

Ceremonia sosirii s-a desfășurat pe 
aeroportul Otopeni, unde erau arbo
rate drapelele partidului și statului, 
care incadrati portretul tovarășului 
Nicolae Ceaușescu.

La sosire, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a fost întimpinat de tova
rășa Elena Ceaușescu. de tovarășii 
Constantin Dăscălescu, Iosif Banc, 
Emil Bobu, Virgil Cazacu, Ion Co- 
man. Nicolae Constantin. Ion Dincă, 
Alexandrina Găinușe, Petre Lupu, 
Paul Niculescu, Gheorghe Pană. Ion 
Pățan, Dumitru Popescu, Gheorghe 
Radulescu, Ilie Verdeț, Ștefan Voitec, 
Emilian Dobrescu, Petru Enache. Mi
hai Gere, Nicolae Giosan. Suzana 
C-âdea, Ana Mureșan, Elena Nae, 
Constantin Olteanu, Ion Ursu. Ri
chard Winter, Gheorghe Stoica, pre
cum și de membri ai C.C. al P.C.R., 
ai Consiliului de Stat și ai guvernu
lui, de conducători de instituții cen
trale. organizații de masă și obștești, 
generali.

Era de față Youssef Orfi, însărci
natul cu afaceri ad-interim al Siriei 
la București.

Un grup de pionieri au oferit bu
chete de flori tovarășului Nicolae 
Ceaușescu.

Pe aeroport se aflau numeroși lo-

cuitori ai Capitalei, care au reafir
mat vibrant nețărmurita dragoste și 
stimă pe care intreaga națiune le nu
trește față de conducătorul iubit al 
partidului 
scandat cu însuflețire „Ceaușescu— 
P.C.R. !“, „Ceaușescu și poporul !“, 
„Ceaușescu—pace !“. împreună cu 
aceste calde sentimente, au fost ex
primate profunda mîndrle și deplina 
satisfacție față de rezultatele fruc
tuoase ale vizitei tovarășului Nicolae 
Ceaușescu in Siria, care se înscrie — 
asemenea tuturor întilnirilor româ
no-siriene la nivel inalt — ca un 
moment de mare importanță in dez
voltarea și întărirea continuă a rela
țiilor de trainică prietenie și rodnică 
colaborare dintre partidele și țările 
noastre, in folosul și sore binele am
belor popoare, al cauzei generale a 
cooperării și păcii in lume.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
răspuns cu căldură aclamațiilor și 
manifestărilor de profundă simpatie 
ale bucureștenilor prezenți la aero
port.

și statului nostru. S-a
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Miercuri la amiază încheiat
vizita oficială de prietenie pe care 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al Partidului Comunist Ro
mân. președintele Republicii Socia
liste România, a efectuat-o in Siria, 
la invitația secretarului general al 
Partidului Baas Arab Socialist. Hafez 
Al-Assad, președintele Republicii 
Arabe Siriene.

Președinții Nicolae Ceaușescu și 
Hafez Al-Assad au sosit împreună la 
aeroport.

Coloana oficială de mașini, escor
tată de motocicliști, a străbătut ma
rile artere ale capitalei siriene, îm
podobite cu drapelele de stat ale 
României și Siriei.

Pe întregul traseu, numeroși locui
tori ai Damascului au ținut să salute 
pe înaltul oaspete român, aclamind 
pentru prietenia româno-siriană.

La sosirea pe aeroport, unde erau

arborate drapelele României și Si
riei, cei doi conducători de partid și 
de stat au fost intimpinați de o mare 
mulțime de cetățeni care fluturau 
stegulețe românești și siriene. Cei 
veniți să-și ia rămas bun de la pre
ședintele României scandau cu însu
flețire „Ceaușescu — Assad!“, „Tră
iască prietenia româno-siriană!“.

Apropiindu-se de mulțime, tova
rășul Nicolae Ceaușescu și președin
tele Hafez Al-Assad au răspuns cu 
căldură manifestărilor de prietenie 
ale locuitorilor capitalei siriene, care 
prin aclamații și ovații au dat ex
presie satisfacției cu care poporul 
sirian a întimpinat ne președintele 
Nicolae Ceaușescu.

In această atmosferă plină de en
tuziasm a avut loc ceremonia ofi
cială a plecării conducătorului parti
dului și statului nostru.

O gardă militară a prezentat onorul.

Președinții Nicolae Ceaușescu și 
Hafez Al-Assad au luat loc pe un 
podium special amenajat după spe
cificul arab. S-au intonat imnurile 
de stat ale României și Siriei. în 
timp ce, in semn de salut, au fost 
trase 21 salve de artilerie.

Președinții Nicolae Ceaușescu și 
Hafez Al-Assad au trecut in revistă 
garda de onoare.

In continuare, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și-a luat rămas bun de 
la personalitățile siriene prezente 
pe aeroport — membrii conducerii 
Partidului Baas Arab Socialist, ai 
guvernului sirian.

La rindul său, președintele Hafez 
Al-Assad și-a luat rămas bun de la 
oficialitățile române care l-au însoțit 
pe șeful statului nostru.

Pe aeroport se aflau, de aseme-
(Continuare in pag. a III-a)

Tovarășul Nicolae 
secretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, a efectuat o vi
zită oficială de prietenie in Repu
blica Arabă Siriană, la invitația se
cretarului general al Partidului Baas 
Arab Socialist, președintele Republi
cii Arabe Siriene, Hafez Al-Assad, 
în zilele de 25 și 26 mai 1982.

In timpul vizitei, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a depus o coroană de flori 
la mormintul Eroului necunoscut de 
la Cimitirul Martirilor.

Secretarul general al Partidului 
Comunist Român, președintele Repu
blicii Socialiste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. și secretarul ge
neral al Partidului Baas Arab Socia
list. președintele Republicii Arabe 
Siriene. Hafez Al-Assad, au avut 
convorbiri oficiale, desfășurate intr-o 
atmosferă de cordialitate. Înțelegere 
și stimă reciprocă, cu privire la ra
porturile dintre cele două țări prie
tene și la unele probleme internațio
nale de interes comun, îndeosebi re
feritoare la situația din Orientul 
Mijlociu.

La convorbiri au participat, din 
partea română, tovarășii Gheorghe 
Oprea, prim viceprim-ministru al 
guvernului, Aurel Duma, ministru 
secretar de stat la Ministerul Aface
rilor Externe, Vasile Pungan. minis
tru secretar de stat, consilier al pre
ședintelui Republicii Socialiste Româ
nia, Constantin Mitea, consilier al 
președintelui Republicii Socialiste

România, și Grigore Comartin, amba
sadorul Republicii Socialiste Româ
nia in Republica Arabă Siriană.

Din partea siriană, la convorbiri 
au luat parte dr. Abdel Raouf Al- 
Kassem, președintele Consiliului de 
Miniștri al Republicii Arabe Sirie
ne, Abdel Halim Khaddam. vice
președinte al Consiliului de Miniș
tri, ministrul afacerilor externe, Ab
del Kader Kaddoura. vicepreședinte 
al Consiliului de Miniștri pentru 
probleme economice, Abdel Karim 
Adi, ministru de stat pentru pro
blemele Președinției Republicii, Fa
rouk Al-Shara, ministru de stat 
pentru afaceri externe, Hayssam Ba
rakat. ambasadorul R.A. Siriene în 
Republica Socialistă România.

Cei doi președinți s-au informat 
reciproc asupra preocupărilor actua
le din țările lor, pe planul construc
ției economice și sociale. In acest 
cadru, președintele Republicii Socia
liste România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. a prezentat activitatea 
amplă desfășurată de poporul român, 
strins unit in jurul Partidului Co
munist Român, pentru realizarea 
Programului de edificare a societă
ții socialiste multilateral dezvoltate 
si de înaintare a României spre co
munism. precum si succesele remar
cabile obținute de poporul român in 
toate domeniile vieții economice si 
sociale.

La rindul său. președintele Repu
blicii Arabe Siriene. Hafez Al- 
Assad. a informat despre realizări-

le obținute de poporul arab sirian, 
sub conducerea Partidului Baas Arab 
Socialist, in crearea unei economii 
avansate, in punerea in valoare a 
resurselor naturale ale tării si în 
Întărirea capacității ei de 
spre binele si prosperitatea 
lui arab sirian.

Cei doi șefi de partid șl
■ și-au

aoărare, 
poporu-

de stat 
exprimat deplina satisfacție 

față de dezvoltarea amplă, multila
terală a raporturilor de strinsă prie
tenie si de cooperare rodnică din
tre România și Siria in toate do
meniile de activitate, ceea ce cores
punde pe deplin intereselor națio
nale fundamentale ale celor două 
țări și popoare prietene, cauzei 
generale a păcii și colaborării 
internaționale. In acest cadru, au 
fost reliefate rezultatele importante 
obținute In procesul transpunerii în 
viață a acordurilor convenite cu pri
lejul întilnirilor precedente la nivel 
inalt de la București și Damasc, ca 
și în aplicarea prevederilor incluse in 
alte documente de cooperare intre 
cele două țări. în concordantă cu 
principiile și obiectivele înscrise în 
Declarația comună româno-siriană 
semnată la București, la 7 februarie 
1981. A fost evidențiat faptul că fun
damentul solid al dezvoltării continue 
a raporturilor româno-siriene îl con
stituie principiile respectării stricte 
a independentei și suveranității na
ționale, deplinei egalități în drepturi, 
neamestecului în treburile interne și 
avantajului reciproc, al dreptului

inalienabil al fiecărui popor de a-și 
hotărî de sine stătător 
voltării proprii, fără nici 
din afară.

în cadrul convorbirilor 
liefate importanța deosebită 
nirilor dintre cei doi șefi de partid 
și de stat, rolul fundamental pe care 
l-au avut convorbirile la cel mai 
înalt nivel și acordurile convenite cu 
aceste ocazii — și care dau întot
deauna noi impulsuri dezvoltării ra
porturilor româno-siriene pe plan • 
politic, economic și în alte domenii 
de interes comun. A fost exprimată, 
totodată, hotărirea președinților 
României și Siriei de a acționa 
și in viitor, cu toată fermitatea, pen
tru a asigura amplificarea și diver
sificarea legăturilor de strinsă prie
tenie dintre cele două țări si popoare. 
Părțile au acordat, de asemenea, o 
înaltă apreciere dezvoltării relațiilor 
dintre Partidul Comunist Român și 
Partidul Baas Arab Socialist și au 
convenit ca aceste raporturi să fie 
extinse în continuare, prin intensi
ficarea contactelor directe și a schim
bului de experiență in domeniul 
construcției economice și sociale.

In cursul convorbirilor a fost acor
dată o atenție deosebită examinării 
relațiilor economice bilaterale. In 
acest cadru, cei doi șefi de stat au 
stabilit măsurile necesare pentru a 
se asigura dezvoltarea în continuare, 
în ritm susținut, a conlucrării dintre

calea dez- 
un amestec

au fost re- 
a întil-

(Continuare in pag. a III-a)
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Pentru plantarea de suprafețe cit mai mari cu porumb pentru boabe in cultura a doua

ACUM-și nu mai tîrziu - trebuie să se treacă
la PRODUCEREA RĂSADURILOR!

ȚĂRII CÎT MAI MULT CĂRBUNE!

Creșterea producției de porumb constituie una 
din sarcinile importante ce revine agriculturii în 
acest an, in acest cincinal. Desigur, cea mai 
mare parte a producției trebuie să se realizeze 
de pe terenurile destinate acestei culturi în ogor 
propriu. Dar pe lingă aceasta, prezintă un deo
sebit interes obținerea de producții boabe în 
cultura a doua de porumb. Față de metoda 
clasică a însămînțării porumbului în cultura a 
doua, in acest an, la indicația conducerii parti
dului, a tovarășului Nicolae Ceaușescu, se va 
trece pe suprafețe mari la obținerea celei de-a 
doua recolte de porumb boabe prin plantarea de 
răsad.

De curind, In „Scîntela* din 21 mai, a fost 
prezentată pe larg, de către specialiști de la 
Stațiunea de cercetări agricole din Caracal, 
tehnologia cultivării porumbului prin răsad. După 
aprecierea lor, pentru reușita acestei acțiuni 
este nevoie ca acum, in aceste zile - și nu mai 
tîrziu - în toate județele să se treacă la însă-

mînțarea porumbului pentru producerea răsa
dului — element de bază al acestei tehnologii 
noi. In legătură cu măsurile ce se întreprind în 
acest sens, cu problemele ce se mai cer clari
ficate, am adresat două întrebări unor cadre cu 
munci de răspundere în agricultura județelor 
Ialomița, Tulcea, Teleorman și Mehedinți :

1. Cum se acționează pentru realizarea programului județean 
de cultivare a porumbului prin plantarea de răsad ?

2. Ce neclarități există in ce privește noua tehnologie ?

IALOMIȚA: In 20 Specialiștii din uni- 
instruiti. iar pînă la

de zile răsadurile vor fi

gata să fie scoase in timp

Dumitru BORDEI 
director cu producția vegetală 
la direcția agricolă județeană

de irigații, 
tați au fost 
sfirșitul acestei săptămîni vom trece 
in majoritatea unităților la insămin- 
țarea celor 360 hectare cu porumb 
pentru producerea răsadului. Fie
care unitate lși va produce răsadul 
necesar. Am stabilit, de 
cu specialiștii din unități 
natul pentru răsad să se 
lonat, în funcție de data 
recolta suprafețele cu plante pre
mergătoare, 
ga cantitate 
din hibrizii 
ce urmează
In unitățile care au de produs răsad.

asemenea, 
ca semă- 
facă eșa- 
cînd vom

La această dată. întrea- 
de sămînță de porumb 
din grupele 200 și 300 
a fi semănată se aflăIln această vară, unitățile agricO- 

le din județul Ialomița vor plan
ta răsad de porumb în cultura a 

doua pe 14 000 hectare, suprafață de 
pe care este prevăzut să se obțină o 
producție totală de 60 000—65 000 tone 
porumb boabe. Pentru producerea 
celor aproape 1 miliard fire de ră
sad necesare au fost pregătite 1100 
hectare de teren. în aceste zile, in 
toate unitățile s-a trecut la însămîn- 
țarea în mod eșalonat a porumbului 
pentru producerea răsadului. în 
fel incît în 20 de zile acesta să 
gata pentru a fi scos în cîmp.

Ținînd seama că suprafețele 
producere a răsadurilor sint mari, 
noi am ales metoda cea mai econo
mică — semănatul direct cu semănă
toarea SUP 29. avind 25 de centime
tri între rînduri și 4 centimetri în
tre boabe — ceea ce asigură o den
sitate de 100—130 semințe germina- 
bile la metru pătrat Marea majori
tate a suprafețelor ce se vor planta 
cu răsad de porumb sînt amplasate 
in sistemele de irigații mari și loca
le. după premergătoare timpurii : 
orz și griu. In cel mult 2 zile după 
strîngerea recoltei, solele vor fi . 
gătite pentru plantare. Ținînd sea
ma că în județul nostru 
69 mașini de plantat, in 
zile, cît trebuie să dureze 
crare. vor munci zilnic 
peste 52 000 de oameni, din 
39 000 de cooperatori. Pentru planta
rea manuală, care este preponderen
tă, se vor alcătui formații de cite trei 
lucrători. După marcarea rîndurilor. 
unul distribuie răsadurile, altul le 
fixează și ultimul le tasează. Au fost 
pregătite toate formațiile de mașini 
agricole ce vor participa la această , 
lucrare, astfel ca plantarea să se 
facă cît mai repede» eind .- răsadul < v

»început semănatul 
în răsadnițele 

din apropierea tarlalelor

pre-

doar 
șase

cultură dublă, pe 16 000 
obține 
Plan- 
boabe

rumb In 
hectare producția boabe se va 
aplicind această metodă nouă, 
tele premergătoare sînt orzul
— 5 000 ha și griul din soiuri timpurii
— 11 000 hectare. Celor 52 de unități 
cooperatiste care au primit această 
sarcină li s-au stabilit cite 200—350 
hectare, toate situate pe terenuri cu 
posibilități de irigare. S-a asigurat, 
de asemenea, sămința necesară — 375 
tone din hibrizii din grupele 90 și 
100. întreaga forță mecanică ce va fi 
folosită în această acțiune complexă 
este gata „de start". La însămînța- 
rea porumbului pentru producerea 
răsadului se folosesc 50 semănători

și cu ce forțe. întreaga acțiune este 
tratată cu toată seriozitatea. Ne în
grijorează însă faptul că ni s-a asi
gurat sămînță numai din hibrizii 
timpurii și extratimpurii, care nu 
prea sînt recomandați în cazul plan
tării de răsad.

MEHEDINȚI: întregul

material săditor va fi

i

Publicăm astăzi

asigurat din timp 

și cu o rezervă 

de 20-25 la sută

avem 
cele 
această lu- 
la plantat 

care

Pentru semănat au 
mașinile necesare. De 
de mașini de plantat 
la dispoziția celor 7 
agricole de stat, care __  _____
porumb după noua tehnologie. în 
cooperativele agricole de producție 
plantarea se va face manual. încă 
de pe acum. In aceste unități am 
luat măsuri ca lucrările să fie an
gajate in 
25 000 de 
ai muncii

2 Nu există neclarități tn legă- 
, tură cu tehnologia cultivării 

porumbului prin plantarea de 
răsad.

fost pregătite 
asemenea. 78 
au fost puse 
întreprinderi 
vor cultiva

acord global cu aproape 
cooperatori și alți oameni 
de la sate.

TELEORMAN: De două
«'l r-.i  g — y7T». .- II

Minerii din Comănești

răspunsuri 
din patru județe 

în legătură 
cu măsurile luate

lon MOTORGA 
secretar al comitetului județean 

de partid

în acest scop

2 Spre deose_____ ________ __
. județul Olt, care au o bună expe

riență și care recomandă hibrizi 
din grupele 200—300 și cel din grupa 
400, cu un potențial productiv intre 
4 000—5 000 kilograme la hectar, noi 
am primit întreg necesarul de să
mîntă — 350 tone — din hibrizii din 
grupele 92, 96 și 120. Pentru reușita 
acestei acțiuni consider că ministe
rul ar trebui să ne asigure semințe 
din hibrizii care dau cele mai bune 
rezultate, verificate dealtfel de prac
tica și experiența județului Olt

Mircea POPESCU 
director cu producția vegetală 
la direcția agricolă județeană

TULCEA: Fiecare
unitate își asigură in mod 

eșalonat răsadul necesar

1 Ținînd seama de nevoile eco- 
, nomiei naționale, în județul 

nostru s-a stabilit un amplu 
program pentru realizarea celei de-a 
doua culturi de porumb boabe prin 
plantarea de răsad. Din cele 68 000 
hectare ce vor fi semănate cu po-

SUP 29. Pentru dislocarea răsadului 
vom utiliza 50 de cultivatoare. 
Plantarea se va face mecanizat pe 
5 000 hectare și manual pe 11 000 
hectare. Pentru aceasta au fost pre
gătite 100 de mașini de plantat, iar 
in fiecare comună s-au întocmit pro
grame privind mobilizarea in peri
oada plantării a peste 35 000 de oa
meni. pentru ca lucrarea să se des
fășoare cu maximum de operativita
te. Totodată, avem în vedere o se
rie de măsuri pentru ca intervalul 
dintre secerișul păioaselor, elibera
rea suprafețelor respective, pregăti
rea terenului și plantarea răsadului 
să fie cît mai scurt, în vederea păs
trării umidității din sol. De două 
zile a început semănatul în răsadni
țele amenajate în apropierea tarla
lelor. pe care se va efectua planta
rea. Pînă la 29 mai s^- iermină șei, 
măngtui .eșalonat pe, 200 hectare,: 
pentru a se asigura răsadul necesar 
plantării celor 5 000 hectare cu po
rumb după orz. în continuare se va 
termina de semănat și restul de 340 
hectare necesare obținerii răsadului 
pentru suprafața ce va fi plantată 
cu porumb după griu.

2 Doresc să fac precizarea că, 
, pe baza recomandărilor minis

terului de resort, ale specia
liștilor de la Institutul de cercetări 
Fundulea și de la Stațiunea de cer
cetări agricole Caracal, s-a făcut in
struirea inginerilor-șefi de la con
siliile unice agroindustriale, a pre
ședinților cooperativelor agricole 
și a directorilor stațiunilor pentru 
mecanizarea agriculturii. Fiecare știe 
bine ce are de făcut, in ce perioadă

1 Pentru ca metoda cultivării po- 
, rumbului pentru boabe în cul

tura a doua, prin plantarea de 
răsad, să se soldeze cu rezultate cît 
mai bune, noi am și trecut la acțiu
ne. Vom cultiva prin această metodă 
o suprafață de 4 000 hectare. Supra
fața respectivă a fost repartizată în 
72 de unități, îndeosebi în consiliile 
unice agroindustriale Gruia. Obirșia 
de Cîmp, Devesel, Gogoșu, Recea șl 
Vînju Mare, unde se află două mari 
sisteme de irigații și avem toate con
dițiile să aplicăm încă de la planta
re cel puțin patru udări. în celelalte 
unități, suprafețele cultivate cu po
rumb prin răsad vor fi. de asemenea, 
irigate prin sisteme locale.

Cultura de porumb prin metoda 
plantării de răsad va urma — după 
cum prevede programul — după orz, 
cartofi timpurii și soiurile de griu 
care se recoltează mai devreme. Ac
ționăm ca să asigurăm în fiecare uni
tate agricolă cantitățile de îngrășă
minte necesare. In raport de , forța 
de muncă existentă, noi am conside
rat că este mai bine ca fiecare uni
tate să-și asigure răsadul necesar. în 
medie, am prevăzut un hectar de ră
sad pentru 10 hectare ce vor fi plan
tate cu porumb. In majoritatea uni
tăților se va cultiva porumb din 'gruH 

«pa '.200, ears,-in condițiile jugftuluț 
nostru se comportă bine și dă pro
ducții ridicate la hectar. în momen
tul de față, în toate unitățile care 
vor cultiva porumb în a doua cultu
ră prin metoda plantării de răsad se 
fac intense pregătiri pentru ca în
tregul material săditor să fie asigurat 
din timp și cu o rezervă de 20—25 
la sută. Aplicind întocmai măsurile 
prevăzute, avem convingerea că pu
tem dobindi din primul an o expe
riență bună, pe care anul viitor o 
vom generaliza pe suprafețe mult 
mai mari.

în ce privește tehnologia, aceas
ta a fost analizată cu toți spe
cialiștii din unitățile cultiva

toare și nu există probleme neclari
ficate.

citeva concluzii. In
Ștefan GAVRILIȚA 

director cu producția vegetală 
la direcția agricolă județeană

Iln acest an. agricultorii tulceni 
vor cultiva cu răsad de porumb 
* 6 000 hectare. Practic, toate cele 

26 de cooperative agricole de produc
ție și 7 întreprinderi agricole de stat 
care au de plantat răsad de porumb 
pentru boabe în cultura a doua sint 
pregătite să-și producă necesarul de 
răsad. Elementele noii tehnologii ne 
sint clare și am trecut la înfăptuirea 
măsurilor prevăzute în programul 
județean. Am stabilit sarcini de 
plan pe unități atît pentru 
producerea răsadului, cît și pentru 
plantarea porumbului pe cele 6 000 
de hectare planificate. întreaga 
suprafață este amplasată în sisteme

Nu a fost ușor deloc. în urmă cu 
aproape patru ani — mai exact la 20 
septembrie 1978 — cînd s-au săpat 
primele fundații la viitoarea între
prindere de anvelope din Caracal 
nici nu erau definitivate toate pro
iectele de construcții. Apoi, concepe
rea și realizarea in țară a utilajelor 
necesare unei unități cu un proces 
de fabricație deosebit de complex au 
ridicat destul de multe probleme 
atît proiectanților. cit și constructori
lor de mașini. Adăugind la toate 
acestea neajunsurile din activitatea 
de oe șantier a constructorilor, avem 
explicațiile mai mult sau mai puțin 
obiective care au făcut ca lucrările 
de investiții și punere în funcțiune 
a unității să se prelungească peste 
termenul stabilit inițial. Iată însă că 
momentul debutului productiv, mo
mentul cînd la Caracal vor fi fabri
cate primele anvelope de autoturis
me. se apropie.

— în aceste zile, ne spunea direc
torul noii întreprinderi, tovarășul 
Nicolae Stanciu, se desfășoară din 
plin pregătirile necesare pentru înce
perea probelor tehnologice. Este o 
perioadă hotărîtoare, de maximă 
concentrare a mentorilor și. bineîn
țeles, a noastră, a beneficiarului, 
cînd trebuie puse la punct toate 
amănuntele tehnice pentru începerea 
producției. Stadiile fizice ale lucră
rilor asigură condițiile necesare pen
tru buna desfășurare a probelor teh
nologice ia secția de vulcanizare, in
stalațiile de fabricat camere de aer, 
secția de confecții anvelope și. par
țial, la secția de semifabricate. în
tregul program de lucru este astfel

Din ancheta noastră se desprind 
primul rind, fapt pozitiv, in aceste județe s-a trecut 
hotărit la producerea răsadului de porumb, lucrare de 
care depinde reușita intregii acțiuni și care trebuie 
efectuată cit mai repede cu putință ; in al doilea rind, 
fapt de asemenea imbucurător, tehnologia specifică a- 
cestei metode de cultivare a porumbului a fost pre
lucrată cu specialiștii șj însușită temeinic de aceștia. 
Este și aceasta o condiție esențială pentru aplicarea cu 
succes a noii metode.

Există insă și unele probleme. Sămința de porumb 
pentru cultura a doua prin plantarea de răsad nu co
respunde, în cazul unor județe mari cultivatoare, cum 
sint Ialomița și Teleorman, structurii hibrizilor reco
mandați de cercetarea științifică. La Direcția produc
ției vegetale din Ministerul Agriculturii se încearcă 
minimalizarea acestei probleme. Aici ni s-a spus lim
pede că altă sămînță nu există. Pentru anul acesta, 
situația nu mai poate fi îndreptată. Pentru viitor insă 
sint necesare măsuri pentru a asigura sămință numai 
din hibrizii cei mai productivi. Altfel s-ar putea ajun
ge la concluzii false, ce ar compromite o idee, o acțiu
ne de mare importanță pentru economie.

Mai există un aspect. Cele două întrebări au fost 
adresate și județelor Vaslui și Botoșani. Nu am pu
blicat insă nici un răspuns pentru motivul că la direc
țiile agricole județene respective ni s-a explicat că 
aceste județe, datorită situării lor in zone mai nordi
ce și colinare, nu au condiții să aplice metoda plantă
rii răsadului de porumb in cultura a doua. Drept ur
mare, Ministerul Agriculturii le-a absolvit de sarcini 
de plan in ce privește aplicarea acestei metode. Pe 
de altă parte, ministerul de resort neagă acest lucru. 
Indiferent de partea cui este adevărul, un lucru tre
buie înțeles cu claritate : realizarea recoltei de porumb 
in cultura a doua prin plantarea de răsad este posi
bilă in toate zonele țării, in toate județele. Tocmai de 
aceea, în toate județele, noua metodă trebuie încer
cată, experimentată, spre a 
practice pentru extinderea 
mari.

se putea trage concluzii 
ei pe suprafețe cit mai

Aurel PAPADIUC,

întocmit tncît, în colaborare cu între
prinderea de anvelope din Florești, 
care intr-o primă fază ne va livra 
amestecul de cauciuc, să putem înce
pe producția în trimestrul IXI al 
anului.

Așadar, după București, Florești și 
Zalău, Caracalul va deveni in curind 
al patrulea centru Industrial produ
cător de anvelope din tara noastră. 
Fiind la început de drum, chiar cu

Anchetă realizată de
Mihai V1ȘO1U, Neculal AM1HULESE1, 
Stan Ștefan, Vlrgiliu TATARU

turisme și încă de o asemenea cali
tate sint necesare, fără îndoială, uti
laje și instalații de mare tehnicitate. 
Și, într-adevăr, trecind prin secția 
de semifabricate, de pildă, ești im
presionat de complexitatea liniei teh
nologice de impregnare și gumare a 
cordului textil. De o înaltă tehnici
tate sint și valțurile de 84 țoii, pre
sele de vulcanizare sau mașinile de 
confecționat, la care furnizorii, ală-

fiind elaborată de Institutul de cer
cetări pentru pgglucrarea maselor 
plastice din București ; ea asigură re
ducerea substanțială a importului de 
materii prime.

Subliniind aceste realizări nu pu
tem pierde însă din vedere că din 
incinta noii întreprinderi amprenta 
șantierului încă nu a dispărut, iar 
pină cind din presele de vulcanizat 
vor fi scoase primele anvelope mai

și-au suplimentat angajamentul
Nu este prima 

posim in mijlocul 
mineri din bazinul 
județul Bacău. Și constant, in 
ultimele luni, am putut relata 
despre importante depășiri ale pla
nului. Iată că și acum, răspunzînd 
prin fapte chemării secretarului ge
neral al partidului nostru de a da 
tării cit mai mult cărbune, harnicii 
mineri din acest bazin carbonifer în
scriu pe graficul întrecerii rezultate 
de prestigiu. La Vermești. Leorda, 
Asău. Filigeni si în celelalte mine, ei 
au scos la suprafață, de la începutul a- 
nului și pînă acum, circa 7 000 tone 
cărbune peste prevederile planului. 
Adică de două ori mai mult decît 
au realizat suplimentar în tot cursul 
anului trecut. Un rezultat care, după 
cum ne-a relatat maistrul principal 
Grigore Ardeleanu. secretarul comi
tetului de partid, i-a îndemnat pe 
minerii de pe Valea Trotușului să-și 
majoreze angajamentul asumat în 
întrecere, urmînd ca pînă la finele 
anului să livreze, in plus fată de 
plan, termocentralelor din țară cel 
puțin 12 000 tone de cărbune de bună 
calitate. Pe ce căi se acționează 
pentru înfăptuirea acestui angaja
ment ?

...Vermești. unul din sectoarele 
fruntașe ale întreprinderii. Aici, 
prin mecanizarea completă a opera
țiunilor de manipulare și transport, 
prin concentrarea producției pe pa
nouri mari și generalizarea susține
rii metalice a abatajelor-cameră, or
tacii din echipele conduse de Si- 
mion Vrînceanu, Gheorghe Damian, 
Dumitru Andries si loan Băluță 
reușesc să extragă în plus, lunar, 
cite 1 000—1 500 tone cărbune. Tot 
aici, ca și în sectoarele Leorda și 
Lumina, minerii au introdus noi u- 
tilaje moderne, de înalt randament, 
care au dus la creșterea vitezei de 
avansare cu aproape 50 la sută față 
de cea realizată cu mijloace obiș
nuite.

Nimic din ceea ce poate contri
bui la sporirea producției de căr
bune nu este ignorat aici. La Rafira, 
de exemplu, un alt sector important, 
stăm de vorbă cu inginerul loan Fer- 
chiu : „Sîntem hotăriti — ne saune 
el — să realizăm atit sarcinile de 
plan pe acest an. cit și cele 10 000 
de tone cărbune rămase restantă de 
anul trecut. Pentru aceasta am în
tărit disciplina in muncă și am ex-

dată cînd po- 
colectivului de 

Comănești, 
constant, 
putut

tins o seamă de inițiative muncito
rești, cum ar fi preluarea lucruiui 
din mers, pentru a nu mai opri uti
lajele și instalațiile, alegerea steri
lului din cărbune jos. in mină, și nu 
la suprafață, cum se făcea pînă 
acum ș.a. Ca atare reușim să scoa
tem în plus, zilnic, cite 100-150 tone 
cărbune".

Directorul 
rul Nicolae Bejan. 
trivă de producția 
perspectivă, ne-a 
altă cale folosită 
Trotușului pentru 
a producției de cărbune : efectuarea 
unor lucrări suplimentare de cerce
tare geologică, pregătire și deschi
dere a unor noi fronturi de lucru. 
Ca urmare, numai în sectoarele Ver
in ești și Leorda au

. și pregătite pentru 
zerve ce depășesc

’ cărbune. Pentru 
cestora se fac lucrări pregătitoare. 
La Asău-sud, bunăoară, se intro
duce transportul cu locomotive cu 
trolii pînă în apropierea panourilor 
de abataje ; în sectorul Rafira se fac 
lucrări de zidărie cu bolțuri. iar la 
Vermești se extinde transportul gra
vitațional din abataje pînă In gale
riile colectoare.

Pentru a veni tn sprijinul celor 
care lucrează în subteran, munci
torii din atelierul mecanic confec
ționează echipamente pentru susți
nerea metalică a abatajelor, vago- 
neți de mină, macazuri pentru calea 
ferată etc. Minerul Gheorghe Ti- 
mofte. unul din fruntașii sectorului 
Vermești. apreciază că. datorită me
canizării complete a transportului in 
subteran, nu se mai înregistrează 
stagnări în producție și a crescut 
simțitor productivitatea muncii.

Din situațiile statistice am reținut 
că. de la începutul anului și pînă 
acum, randamentul în abataje s-a 
îmbunătățit cu aproape 20 la sută, 
iar productivitatea muncii, calculată 
la producția netă, este cu 4,5 la sută 
mai mare față de prevederile pla
nului. Un succes care vorbește deo- 

. potrivă despre hărnicia oamenilor 
din subteran, ca și despre preocu
pările conducerii întreprinderii pen
tru îmbunătățirea continuă a con
dițiilor de muncă din sectoarele de 
exploatare.

Și strădaniile, căutările minerilor 
din acest bazin carbonifer de a con-

întreprinderii, ingine- 
preocupat deopo- 
zilnică, dar și de 

vorbit despre o 
de minerii Văii 

sporirea continuă

fost identificate 
exploatare re- 

220 000 tone de 
exploatarea a-

tribui tot mai mult la dezvoltarea ba
zei energetice a tării continuă zi de 
zi. Merită relevată în acest sens re
centa lor inițiativă de a repune in 
funcțiune minele vechi, abandonate. 
La Filigeni. bunăoară, unde în urma 
cercetărilor geologice a fost desco
perită o rezervă de circa un milion 
tone de cărbune, minerii au început 
exploatarea, scoțînd zilnic la supra
față cite 50—100 tone de cărbune. La 
Lapoș. unde există un alt rezervor 
de circa 5 milioane tone cărbune, 
s-a încheiat de curind desfundarea 
puțului și se execută acum galeriile 
de inaintare. Oamenii de aici sint 
hotăriti ca in ultima parte a anului 
in curs să înceapă exploatarea aces
tui mare rezervor de cărbune.

O veste de ultimul moment : In 
vreme ce ne aflam la întreprindere 
s-a comunicat că, în sectorul Lu
mina. geologii au descooerit un nou 
cîmp minier, cu o rezervă care a- 
sigură exploatarea pe timp de trei 
ani. Cu toții s-au angajat că a- 
cest cîmp va fi dat în exploatare 
pînă la începutul celui de-al doilea 
semestru al anului curent.

Din discuțiile purtate de specia
liști și muncitori am reținut că mi
nerii din bazinul Trotușului sint 
ferm hotăriti ca în acest an să o- 
cupe un Ioc fruntaș in întrecerea 
pentru mai mult cărbune și de o ca
litate superioară. Pentru că. odată 
cu sporirea continuă a cantităților 
extrase, minerii din Comănești sînt 
preocupați și de îmbunătățirea ca
lității cărbunelui. IngineruJ- w al 
Întreprinderii, Gheorghe u^ncea, 
spunea că. in acest an. vor livra cen
tralelor electrice cu cel puțin 12 000 
tone mai mult cărbune din sorti
mentele superioare. Adică întreaga 
cantitate de cărbune extrasă peste 
plan. în acest scop au fost perfec
ționate procesele tehnologice de tă
iere si transport in subteran, a fost 
îmbunătățită organizarea muncii și, 
mai ales, s-a acționat în vederea 
întăririi răspunderii fiecărui miner 
față de calitatea propriei munci.

Cu siguranță că harnicii mineri 
din Comănești vor reuși să-și ono
reze angajamentul asumat, așa cjim 
au făcut-o întotdeauna.

Gheorghe BALTA 
corespondentul „Scinteii

GAZEIFICAREA CĂRBUNELUI
Din ce în ce mai multe țări includ 

în programele lor prioritare de cer
cetare căutarea celor mai moderne 
soluții și utilaje pentru creșterea 
rapidă a producției de cărbune, cît 
și elaborarea unor metode eficiente 
pentru valorificarea lui energetică și 
chimică. Se vorbește astăzi de o a 
doua tinerețe a cărbunelui și. după 
opinia specialiștilor, creșterea pon
derii sale în balanțele energetice na
ționale. cît si dezvoltarea unei car- 
bochimii cel puțin la nivelul petro
chimiei de astăzi 
semnele 
pregătiți 
cem față acestei -------
situații ? Va pu
tea cărbunele H r
nostru, a cărui U i
preponderentă o 
constituie ligni
tul cu o capaci
tate energetică 
nu tocmai din -------
cele mai ridicate, 
să încline în favoarea sa 
competiția cu petrolul 7 

în domeniul energetic, 
tră are unul dintre cele 
plexe programe, adoptat de Plenara 
C.C. al P.C.R. din 31 martie a.c., care 
urmărește, printre altele, să ridice, 
pină în 1985, ponderea producției de 
energie electrică pe bază de cărbune 
la 47,5 la sută, prin construirea de 
noi termocentrale și aplicarea unor 
tehnologii de ardere din cele mai 
moderne, specifice proprietăților lig
nitului de care dispunem.

Cît privește valorificarea superioa
ră a cărbunelui prin carbochimie — 
adică de a obține din el. prin gazei- 
ficare sau lichefiere, aproape aceeași 
gamă de componenți pentru chimi
zare care rezultă în cazul hidro
carburilor — s-ar putea spune că 

■ pornim de la un mare avantaj: 
toate tehnologiile existente de chi
mizare a gazului metan pot fi 
aplicate fără nici o modificare și la 
gazul de 
bune. De 
noștri le 
tehnologii 
cedeul pentru obținerea de hidrocar-

vor reprezenta 
maturității sale. Sîntem 
să fa-

buri sintetice și olefine. Problemele 
care își așteaptă însă rezolvarea 
sînt cele legate de tehnicile de gazei- 
ficare a cărbunelui, cît și cele care 
privesc costul producției. Ele fac 
obiectul unui program special, co
ordonat de Consiliul Național pentru 
Știință și Tehnologie, la care parti
cipă specialiști din opt institute' de 
cercetare științifică și de invățămint 
superior. Spre deosebire de alte țări, 
cercetările noastre privind gazeifi
carea au o caracteristică aparte, dic
tată. în primul rind. de calitatea e- 
nergetică a cărbunelui. „Puține

balanța tn

țara noas- 
mai com-

sinteză obținut din căr- 
asemenea, cercetătorilor 
sînt cunoscute și alte 

specifice, cum ar fi pro-

sînt țările care încearcă să ga- 
zeifice, la suprafață sau în subte
ran, ligniți cu capacități calorice mici 
(1 250—1 350 kcal/kg) de genul celor 
din bazinul Olteniei" — ne spune dr. 
ing. Ion Nistor, de la Institutul de 
cercetare științifică și inginerie teh
nologică pentru echipamente energe
tice și mașini de ridicat, unitate de 
cercetare în a cărei sarcină intră atît 
conceperea tehnologiilor de 
care, cît și a echipamentelor 
tive.

Dar cu toate că literatura 
cialitate vorbește in general 
gazeificarea ținor cărbuni cu 
tăți calorice de peste 5 000 
nu s-ar putea spune că specialiștii 
noștri au fost luați prin surprindere 
cind au fost solicitați să rezolve ga
zeificarea unui cărbune calitativ in
ferior. Din discuțiile cu specialiștii 
aflăm că. încă acum 2—3 decenii, e- 
xistau preocupări în acest domeniu șl 
că din 1980 s-au inițiat cercetări ample, 
apelîndu-se la tehnologii dintre cele 
mai avansate. Astfel, s-a optat pen
tru cea a arderii în strat fluidizat, 
procedeu modern bine studiat și stă-

gazeifi- 
respec-

de spe- 
despre 

capaci- 
kcal/kg.

tier. La secția amestecare, de exem
plu, numărul de oameni care lucrea
ză la montajul liniilor de malaxoare 
nr. 2 și 3 este prea mic față de ope
rațiile ce trebuie executate și ter
menul de punere în funcțiune a în
treprinderii.

Lucrările sînt rămase în urmă și la 
centrala termică. Precizăm că furni
zorul aburului necesar pentru înce
perea producției va fi întreprinderea

PE ȘANTIERUL ÎNTREPRINDERII DE ANVELOPE DIN CARACAL

un pas înainte de începerea fabrica
ției, se pune firesc întrebarea : prin 
ce noutăți se distinge această mare și 
modernă unitate economică ? Ele sint 
destul de numeroase. Să reținem în 
primul rind faptul că aici se v<>r 
produce anual 2,2 milioane anvelope 
radiate cu cord metalic pentru auto
turisme și 2,2 milioane camere de 
aer. Dealtfel, noua întreprindere din 
Caracal este prima unitate din țara 
noastră specializată numai pe fabri
cația de anvelope și camere de aer 
pentru autoturisme. Si tot ca o pre
mieră notăm faptul că. in perspec
tivă. la Caracal se vor realiza pentru 
prima dată în tara noastră anvelope 
Tubells, fără camere de aer. foarte 
„la modă" pe plan mondial.

Pentru ■ realiza anvelope de auto-

turi de beneficiar, au început să efec
tueze rodajele. Cine sint deci pro- 
iectanții și furnizorii acestor utilaje ? 
Ei bine, noua întreprindere de anve
lope din Caracal se remarcă și din 
acest punct de vedere, intrucit pe 
marea majoritate a utilajelor se pot 
vedea înscrise numele unor cunoscu
te unități constructoare de mașini 
din țara noastră : „1 Mai“-Ploiești, 
întreprinderea de mașini electrice și 
„Grivița roșie", ambele din Bucu
rești. I.U.C. Făgăraș, I.U.C.F. Rîm- 
nicu Vilcea sau I.U.C. Băicoi. Mai 
exact. 82 la sută din utilajele cu care 
este dotată întreprinderea sint de 
concepție și fabricație românească, 
în sfirșit, în aceeași ordine de idei 
relevăm că și tehnologia de fabri
cație a anvelopelor este originală.

sînt de rezolvat o serie de probleme, 
în mod special se impune intensifi
carea ritmului de lucru în zona gos
podăriei de apă, unde constructorii 
(T.C. Ind., T.I.M.B. și T.I.A.B.) tre
buie să termine finisajele la o serie 
de obiective, cum ar fi stația de 
pompe, turnurile de răcire, castelul 
de apă și să monteze utilajele nece
sare pentru 
nologice și 
lucrările ce 
tat nu sint 
însă lucrări
remedieri, care necesită multă forță 
de muncă. Constructorii și montorii 
cunosc bine acest adevăr, dar se 
pare că îl cam neglijează din mo
ment ce și-au retras cu prea multă 
grabă o parte din oameni de pe șan-

inceperea probelor teh- 
a producției. Ca volum, 
au mai rămas de execu- 
deosebit de mari. Sînt 
de finisaje, de montaj și

de vagoane din Caracal, situată în 
vecinătatea noii unități de anvelope, 
unde se extinde centrala termică e- 
xistentă prin montarea a două caza
ne de 30 tone abur pe oră și a unui 
cazan de 50 Gcal. Stadiile fizice ale 
lucrărilor pe acest șantier sînt des
tul de avansate, iar la cele două ca
zane de 30 tone abur pe oră probele 
de casă — cum se numesc — s-au 
făcut din luna martie. Totuși, mai 
sint de primit o serie de părți spe
cifice și elemente de automatizări 
pentru cazane. Ca atare. Ministerul 
Industriei Construcțiilor de Mașini — 
în calitate de titular de investiție — 
trebuie să urgenteze livrarea compo
nentelor necesare. Aceasta cu atît 
mai mult cu cit multe din unitățile 
furnizoare sînt in subordinea minis-

ferului. Iar constructorul (T.C. Ind.) 
și-a sporit forțele la toate punctele 
de lucru șj s-au creat condiții pentru 
ca Grupul de șantiere „Vulcan" 
București să termine montajul utila
jelor in timp optim pentru punerea 
în funcțiune a primului cazan la 
termenul prevăzut : 30 iunie/

în sfirșit, începerea cît mai grab
nică a producției de anvelope la Ca
racal este condiționată și de lichida
rea rămînerilor in urmă pe care ci
teva întreprinderi le mai au în li
vrarea unor utilaje. Iată numai cite
va din unitățile restanțiere :

• întreprinderea de utilaj chimie 
„Grivița roșie" din Capitală are de 
livrat 9 prese de vulcanizat de 45 țoii, 
la care fundațiile sînt de acum 
nate.
• întreprinderea „Unio" din 

Mare a expediat transportor-e'e 
o serie de piese de asamblare, 
fel că nu se poate finaliza montaju’.

• întreprinderea de matrițe și 
piese din fontă Odorheiu Secuiesc 
are o restantă de peste 18 tone de 
matrițe pentru anvelope încă din 
ultimul trimestru al anului trecut.

• întreprinderea de utila’e si pie
se de schimb pentru industria chi
mică din Focșani mai are de livrat 
un răcitor, 4 recipient! de 12,5 mc și 
un vaporizator.

Toate aceste utilaie sînt asteotate 
neîntîrziat la noua întreprindere de 
anvelope din Caracal. Furnizorii tre
buie să le livreze urgent pentru ca 
producția de anvelope să poată înce
pe la termenul stabilit.

Ion TEODOR
Emillan ROUĂ y

tur-
Satu 
fără 
ast-

pînit la noi în instalațiile de gene
rare a aburului și energiei electride. 
Ea dă posibilitatea realizării unor in
stalații compacte și de mare capaci
tate. Această tehnologie șe experi
mentează în două variante : la pre
siune normală, unde rezultă un gaz 

. cu o putere calorică del 250 kcal/mc, 
și la presiding ridicată (10 atm) ce 
poate furniza un gaz cu 2 500 kcal/mc. 
Cercetările de laborator au fost ter
minate și ele vor continua, începînd 
încă din acest an, pentru ambele va
riante. pe două instalații pilot, după 
care se va trece în 1984 și 1985 la 

construirea pri
melor instalații 
industriale cu o 
capacitate de 5 
gigacalorii oe oră. 
Obiectivul final al 
programului îl 
constituie Insă 
realizarea instala
țiilor de 100 Gcal/ 
oră, adică cu Un 

echivalent energetic de 420 000 tone 
combustibil convențional pe an. 
Ele vor fi construite, probabil, 
în preajma marilor termocentrale din 
Oltenia, utilizind, din rațiuni econo
mice și de eficiență, gospodăriile lor 
de cărbune. Dealtfel, prima df^'ina- 
ție a gazului din cărbune va»x<Zcea 
de eliminare completă a păcurii din 
consumul marilor termocentrale ale 
Olteniei. Va urma apoi înfăptuirea a- 
celui mare deziderat care vizează în
locuirea materiilor prime pe bază de 
țiței cu gaz obținut din cărbune.

Calea abordată de cercetători nu 
este singura care poate duce la ga
zeificarea cărbunilor. La Craiova, la 
Institutul de cercetări, inginerie teh
nologică și proiectări miniere pentru 
lignit se merge pe un alt drum, mai 
puțin bătut și abordat doar în citeva 
țări cu mare forță industrială : cel al 
gazeificării subterane (in situ), adică 
al transformării cărbunelui în gaz 
direct în stratul unde se gă
sește și apoi captarea gazelor rezul
tate. Această tehnică 
deosebi valorificarea 
de cărbuni cu condiții 
gice grele și foarte 
tonate la mare adîncime, 
minte care cu metodele clasice nu 
se pot exploata sau se exploatează 
în mod nerentabil. „Am abordat a- 
ceastă tehnică de gazeificare a ligni
tului in anii 1978—1979, într-un strat 
de cărbune din zona Rovinari aflat la 
adîncimea de 30—40 metri, utilizind 
tehnologia forării găurilor de sondă 
— ne relatează dr. ing. loan Focșa, 
coordonatorul acestor cercetări. Aici 
am elucidat o serie de probleme teh
nice cum ar fi aprinderea focarului, 
arderea în contracurent, dirijarea 
frontului de ardere, evacuarea șl 
captarea produselor gazeificării etc".

încurajați de rezultatele obținute, 
tncepind din anul 1980 cercetătorii 
craioveni au început lucrările la un 
zăcămînt de cărbune situat la 180— 
200 m adîncime, chiar în vecinătatea 
combinatului chimic și a termocen
tralei Ișalnfța, viitorii utilizatori ai 
gazelor rezultate. Pină în prezent au 
fost realizate 9 sonde, iar alte 14 sînt 
in pregătire. O concluzie se desprin
de clar : tehnologia de gazeificare a 
lignitului prin sonde este posibilă in 
condițiile de zăcămînt ; rezultatele 
experiențelor de laoorator in instala
țiile și modelele experimentale, com
parabile și competitive cu cele obți
nute pe plan mondial, confirmă acest 
lucru. Ceea ce întărește încrederea 
că obiectivul final al cercetărilor în
treprinse, respectiv construirea, in 
1985, a primei stații de gazeificare 
subterană a lignitului, cu un aport e- 
nergetic de 15 000 tone combustibil 
convențional, va fi îndeplinit

Iată, așadar, două căi de valorifi
care superioară a rezervelor de 
bune, pentru a-1 transforma in 
terii prime necesare dezvoltării 
dustriei energetice și chimice.

vizează în- 
zăcămintelor 

hidrogeolo- 
grele. can- 

zăcă-

căr- 
ma-
in-

Radu VLAICU
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NICOLAE CEAUȘESCU ÎN REPUBLICA ARABĂ SIRIANĂ

COMUNICAT COMUN 
cu privire la vizita în Siria a tovarășului 

Nicolae Ceaușescu, secretar general 
al Partidului Comunist Român, 

președintele Republicii Socialiste România 
25-26 mai 1982

(Urmare din pag. I)

cele două țâri, in toate domeniile eco
nomice de interes comun, prin urmă
rirea și impulsionarea realizării pro
iectelor și programelor comune de 
cooperare, prin identificarea de noi 
căi și mijloace pentru lărgirea co
laborării economice in diferite ramuri 
de activitate, prin luarea de măsuri 
care să conducă la creșterea schim
burilor comerciale. în cursul vizitei 
a fost convenit un protocol referitor 

- la dezvoltarea cooperării economice 
și r Narea schimburilor comerciale 
dinVrie România și Siria.

Cei doi șefi de partid și de stat 
și-au exprimat aprecierea fată de ni
velul și volumul acțiunilor realizate 
in domeniul cooperării tehnologice și 
științifice dintre România și Siria, ca 
și în ceea ce privește schimburile 
culturale, subliniind, totodată, satis
facția lor în legătură cu rezultatele 
concrete existente in legătură cu pre
gătirea de cadre și schimbul de ex
periență în domenii de interes co
mun pentru cele două țări. în același 
timp, a fost exprimată satisfacția 
celor două părți față de intensificarea 
contactelor directe și a conlucrării 
dintre Marea Adunare Națională a 
Republicii Socialiste România și Con
siliul Poporului din Republica Arabă 
Siriană, a raporturilor dintre organi
zațiile sindicale, de tineret, studen
țești și de femei, precum și în le
gătură cu activitatea asociațiilor de 
prietenie din cele două țări.

Președintele Republicii Socialiste 
România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, și președintele Republicii 
Arabe Siriene. Hafez Al-Assad. au 
procedat la un aprofundat schimb de 
vederi cu privire lâ problemele itlter- 
naționale actuale șl Ia procesele care 
au loc in lumea contemporană. Cei 
doi președinți au constatat că evolu
ția raporturilor internaționale confir
mă justețea aprecierilor conținute în 
Declarația solemnă comună, semnată 
la București la 7 septembrie 1974. în 
Comunicatul comun de la Damasc de 
la 17 august 1979, in Declarația co
mună româno-sirianâ convenită la 
București la 7 februarie 1981, precum 
și în celelalte documente comune ro- 
mâno-siriene.

Cei doi președinți au acordat o a- 
tenție deosebită situației grave. în
cordate din Orientul Mijlociu, ca ur
mare a menținerii ocupării de că
tre Israel a unor teritorii arabe, a 
continuării ignorării rezoluțiilor 
O.N.U. și a nerecunoașterii drepturi
lor naționale inalienabile ale poporu
lui arab palestinian.

■, teședinții României și Siriei, con- 
damnînd anexarea de către Israel a 
înălțimilor Golan, care aparțin Siri
ei, au reafirmat că această acțiune 
cu caracter agresiv și de expansiune 
teritorială este ilegală și neavenită, 
constituie o violare flagrantă a prin
cipiilor inadmisibilității anexării de 
teritorii ocupate prin forță, ale suve
ranității naționale și integrității teri
toriale a unui stat independent și re
prezintă, totodată, o încălcare fla
grantă a Cartei și rezoluțiilor O.N.U., 
o amenințare la adresa păcii și secu
rității in zonă și în lume.

Examinînd evoluția actuală a si
tuației din Orientul Mijlociu, cei doi 
președinți au subliniat că nu este po
sibilă reglementarea conflictului a- 
rabo-israelian fără a se ține seama 
de problema palestiniană — care con- 
itituie problema centrală a conflictu
lui — și că Organizația pentru Elibe
rarea Palestinei, reprezentantul legi
tim și unic al poporului palestinian, 
nu poate fi înlăturată de la tratative. 
Ei consideră că nu se poate ajunge la 
o soluție globală, justă și durabilă a 
conflictului din Orientul Mijlociu de- 
cît pe baza retragerii complete și ur
gente a forțelor israeliene din toate 
teritoriile arabe ocupate în 1967 — 
inclusiv din Ierusalimul arab — și a 
recunoașterii drepturilor naționale, 
inalienabile ale poporului palestinian, 
inclusiv a dreptului său la autode
terminare, la reîntoarcerea la cămi
nele sale și edificarea unui stat pro
priu, independent, in conformitate cu 
rezoluțiile pertinente ale O.N.U. re
feritoare la problema palestiniană.

Cele două părți dezaprobă ferm 
practicile Israelului în teritoriile ara
be ocupate, anexarea unora dintre 
acestea, actele de agresiune, crearea 
de așezări israeliene, violarea moște
nirii istorice și culturale arabe. încăl
carea drepturilor omului, ceea ce se 
reflectă prin măsuri discriminatorii, 
prin acțiuni care provoacă distru
gerea de bunuri materiale si vieți 
omenești, prin expulzarea sau înde
părtarea locuitorilor arabi. In le
gătură cu această situație, cei doi 
președinți au exprimat solidaritatea 
popoarelor și țărilor lor cu lupta 
curajoasă și rezistenta dirză a locui
torilor arabi din Cisiordania, Gaza si 
înălțimile Golan împotriva ocupației 
israeliene.

Cei doi președinți și-au exprimat 
hotărîrea de a acționa și în viitor, cu 
hotărîre, pentru realizarea uriei păci 
globale, trainice și juste în Orientul 
Mijlociu.

Părțile și-au exprimat din nou 
dezaprobarea față de continuarea ac
țiunilor agresive ale Israelului îm
potriva Libanului, atacurile repetate 
împotriva teritoriului acestei țări, 
amestecul direct sau indirect în tre
burile sale interne și încercările per
sistente de scindare a Libanului, de 
escaladare a incordării și de lichi
dare a palestinienilor care trăiesc pe 
teritoriul libanez. Părțile reafirmă 
sprijinul lor ferm față de autoritățile 
legale libaneze, pentru Ca acestea 
să-și poată exercita controlul asupra 
întregului teritoriu al tării, pentru 
salvgardarea suveranității, indepen
denței și unității teritoriale ale Li
banului.

Cei doi președinți au convenit să 
fie menținute contacte permanente 
între România si Siria și să se pro
cedeze la consultări bilaterale, ori de 
cite ori este nevoie, in legătură cu 
problemele internaționale majore de 
interes reciproc.

Examinind situația din Europa, pre
ședintele Nicolae Ceaușescu și pre
ședintele Hafez Al-Assad au eviden
țiat importanța pe care țările lor o 
acordă edificării securității și pro
movării unei largi cooperări între 
statele de pe acest continent, sub
liniind efectele pozitive pe care a- 
cestea le-ar avea pentru promovarea 
păcii și înțelegerii în lume.

Cei doi președinți și-au exprimat 
îngrijorarea în legătură cu situația 
creată în Europa ca urmare a in
tensificării cursei înarmărilor și a- 
cumulârii celor mai moderne arme 
de distrugere în masă — inclusiv 
rachete nucleare cu rază medie de 
acțiune — a lipsei de progrese in 
negocierile privind dezarmarea, ceea 
ce constituie un mare oeticol pentru 
pacea și securitatea continentului și 
a întregii lumi.

Pornind de la însemnătatea deose
bită a reuniunii de la Madrid a re
prezentanților statelor participante la 
Conferința pentru securitate și co
operare în Europa, cei doi președinți 
au reliefat necesitatea ca aceasta să 
se desfășoare intr-un spirit con
structiv și să. se ajungă la rezultate 
pozitive. Părțile au subliniat necesi
tatea ca întîlnirea de la Madrid să 
se încheie cu hotărîri care să re
afirme principiile și angajamentele 
asumate la Helsinki și să contribuie 
la înfăptuirea lor unitară, la extin
derea unei cooperări neîngrădite 
între statele europene și, în mod de
osebit. să determine măsuri concrete 
de dezangajare militară și dezarmare, 
să ducă la convocarea unei conferințe 
consacrate încrederii si dezarmării in 
Europa, să stabilească organizarea în 
continuare a unor noi reuniuni con
sacrate colaborării și securității în 
această parte a lumii.

în acest cadru, părțile au eviden
țiat că securitatea în zona Mării 
Mediterane este strîns legată de se
curitatea in Europa și au " apreciat 
că este necesar ca acestei probleme 
să i se acorde atenția cuvenită la 
lucrările reuniunilor care dezbat pro
blemele securității și cooperării în 
Europa. A fost reliefat rolul con
structiv pe care îl poate avea o par
ticipare activă a țărilor meditera
neene neeuropene la dezbaterile or
ganizate sub egida Conferinței pen
tru securitate și cooperare în Euro
pa și la măsurile adoptate care se 
referă la problemele regiunii Medi- 
teranei, în conformitate cu prevede
rile înscrise în Actul final de la 
Helsinki.

Cei doi președinți au subliniat în
semnătatea dezvoltării relațiilor de 
bună vecinătate și colaborare intre 
țările și popoarele din Balcani, a 
transformării acestei regiuni intr-o 
zonă a conviețuirii pașnice, fără ar
me nucleare, ceea ce ar exercita e- 
fecte dintre cele mai pozitive asu
pra ansamblului climatului politic 
european.

Cele două părți reafirmă convin
gerea lor că lichidarea subdezvoltă
rii și instaurarea unei noi ordini e- 
conomice internaționale, de natură 
să asigure fiecărei națiuni condițiile 
necesare de dezvoltare liberă și de 
progres, reprezintă una din proble
mele fundamentale ale lumii contem
porane. în acest cadru, a fost sub
liniată necesitatea continuării și in
tensificării acțiunilor pe plan inter
național vizind instaurarea noii or
dini economice, care să așeze rapor
turile dintre state pe baze juste șt 
echitabile, de deplină egalitate, și a 
fost exprimat sprijinul față de efor
turile depuse de țările în curs de 
dezvoltare pentru realizarea inde
pendenței lor economice, pentru 
exercitarea deplină a suveranității 
asupra resurselor naturale și utiliza
rea acestora în interesul prosperită
ții popoarelor lor, al cauzei generale 
a progresului. Cei doi președinți au 
subliniat necesitatea unei mai strînse 
conlucrări intre țările în curs de dez
voltare și a armonizării pozițiilor lor, 
atit in ceea ce privește negocierile cu 
statele dezvoltate, cit și în legătură 
cu amplificarea cooperării economice 
dintre ele, pe baze reciproc avanta
joase.

Efectuînd un schimb de păreri în 
legătură cu problemele dezarmării, 
cele două părți au scos in evidență 
profunda lor îngrijorare față de con
tinuarea cursei înarmărilor și de uti
lizarea unor imense mijloace mate
riale, financiare și umane in scopuri 
militare, ceea ce reprezintă o grea 
povară pentru toate popoarele și con
stituie o amenințare permanentă la 
adresa păcii și securității mondiale. 
Ambele părți au reliefat necesitatea 
punerii in aplicare a unor măsuri 
practice și eficace de dezarmare ge
nerală, și in primul rind de dezar
mare nucleară — condiție vitală pen
tru securitatea în lume, pentru dimi
nuarea incordării. pentru promovarea 
relațiilor internaționale in ansamblu, 
pentru binele civilizației și viitorul 
întregii omeniri. Reliefînd atenția 
deosebită pe care România și Siria 
o acordă apropiatei sesiuni speciale a 
Organizației Națiunilor Unite consa
crate dezarmării, cele două părți au 
exprimat dorința țărilor lor de a-și 
aduce întreaga contribuție la adop
tarea unor hotărîri care să răspundă 
pe deplin așteptărilor și dorințelor 
popoarelor de a se pune capăt poli
ticii de înarmare.

Cele două părți au reafirmat soli
daritatea și sprijinul țărilor lor față 
de lupta pentru lichidarea colonialis
mului și neocolonialismului, a discri
minării rasiale pe continentul afri
can. Subliniind necesitatea încetării 
imediate a ocupării Namibiei și a re
tragerii Africii de Sud din acest te
ritoriu. ambele părți s-au pronunțat 
pentru aplicarea neintirziatâ a rezo
luțiilor O.N.U. cu privire la Namibia, 
pentru transferarea puterii reprezen
tantului legitim al poporului nami- 
bian, S.W.A.P.O. A fost, totodată, e- 
vid'fețițiată necesitatea încetării ac
țiunilor agresive ale regimului rasist 
din Republica Sud-Africană îndrep
tate împotriva Angolei și Mozambi- 
cului.

Constatind cu îngrijorare continua 
■agravare a situației internaționale și 
pornind de Ia faptul că cea mai 
mare parte a omenirii. însuflețită de 
năzuința de nestăvilit pentru asigu
rarea libertății și independentei ță
rilor si popoarelor, se opune cu 
hotărîre politicii imperialiste, colo
nialiste si neocolonialiste de forță 
si dominație, sporirii încordării în 
raporturile dintre state, președinții 
Nicolae Ceausescu si Hafez Al- 
Assad au subliniat necesitatea de a 
se acționa intr-un spirit de înaltă 
responsabilitate pentru a se pune 
capăt stărilor de tensiune din lume, 
ceea ce corespunde intereselor tu
turor popoarelor, necesității reluării 
politicii de pace, destindere și 
colaborare internațională.

în acest cadru, cele două părți au 
dat o înaltă apreciere rolului mișcă
rii de nealiniere în reglementarea 
problemelor internaționale actuale si 
contribuției lor la găsirea unor so
luții corespunzătoare acestor proble
me. A fost exprimată convingerea 
că întărirea rolului mișcării țărilor 
nealiniate în lume slujește intere
selor tuturor popoarelor care luptă 
pentru dezvoltare liberă, indepen
dentă națională, si progres economic 
și social; Totodată, a fost accentua
tă necesitatea creșterii rolului și 
contribuției Organizației Națiunilor 
Unite, a altor organisme internațio
nale in reglementarea problemelor 
complexe cu care este confruntată 
omenirea.

Secretarul general al Partidului 
Comunist Român, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. președintele Republicii 
Socialiste România, și secretarul ge
neral al Partidului Baas Arab So
cialist. Hafez Al-Assad. președintele 
Republicii Arabe Siriene, au dat o 
înaltă apreciere dialogului perma
nent existent la cel mai înalt ni
vel între cele două țări, precum și 
rezultatelor fructuoase la care s-a 
ajuns in timpul convorbirilor de la 
Damasc, contribuției importante a 
acestora la consolidarea raporturilor 
de strinsă conlucrare dintre po
poarele român si sirian si la di
versificarea lor in viitor. A fost ex
primată dorința celor două părți de 
a continua dialogul la cel mai înalt 
nivel, de a promova schimbul de 
păreri si intîlnirile si convorbirile 
la alte niveluri.

Tovarășul Nicolae Ceausescu a 
exprimat calde mulțumiri președin
telui Hafez Al-Assad. poporului si
rian pentru primirea prietenească si 
ospitalitatea deosebită de care s-a 
bucurat. împreună cu persoanele ofi
ciale române care l-au însoțit. în 
timpul vizitei oficiale efectuate la 
Damasc. Secretarul general al Parti
dului Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, a 
adresat o invitație .cordială secreta
rului general al Partidului Baas 
Arab Socialist, președintele Repu
blicii Arabe Siriene, de a întreprin
de o vizită oficială, de prietenie, in 
Republica Socialistă România. Invi
tația a fost acceptată cu multă plă
cere. data vizitei urmind a fi stabi
lită ulterior.

Damasc, 26 mai 1982.

îovarășul Nicolae Ceaușescu și președintele Hafez Al-Assad răspund cu căldură manifestărilor de prietenie ale locuitorilor capitalei siriene prezenți 
pe aeroportul din Damasc la plecarea președintelui Republicii Socialiste România

Plecarea din Damasc
(Urmare din pag. I)
nea. ambasadorul României la Da
masc. Grigore Comartin, și amba
sadorul Siriei la București, Hayssam 
Barakat.

Erau prezenți. șefii misiunilor di
plomatice acreditați la Damasc.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a fost 
înconjurat cu multă căldură de mem
brii ambasadei române, de specialiști 
români ce lucrează în Siria și fa
miliile acestora, care i-au adresat 
urări de sănătate, viată îndelungată 
și drum bun.

La scara avionului, președinții 
Nicolae Ceaușescu și Hafez Al- 
Assad și-au exprimat din nou deo
sebita satisfacție pentru convorbiri
le avute, pentru înțelegerile la care 
s-a ajuns cu prilejul vizitei.

Întîlniri
La Damasc, tovarășii Gheorghe 

Oprea, membru al Comitetului Poli
tic Executiv al C.C. al P.C.R., 
prim viceprim-ministru al guvernu
lui, și Vasile Pungan, . ministru 
secretar de stat, consilier al pre
ședintelui Republicii, au avut in- 
tîlniri de lucru cu Abdel Kader 
Kaddoura, vicepreședinte al Consi
liului de Miniștri pentru problemele 
economice, Kamal Sharaf, ministrul 
planului, Abdel-Jabbar Al-Dahaq, 
ministrul petrolului. Au fost discu-

„O nouă expresie a trăiniciei relațiilor 
dintre Siria și România“

Ziarele apărute miercuri la Damasc relatează pe larg despre 
vizita oficială de prietenie pe care tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Re
publicii Socialiste România, a intreprins-o iți Siria, la invitația 
secretarului general al Partidului Baas Arab Socialist, președintele 
Republicii Arabe Siriene, Hafez Al-Assad. Ample articole, precum 
Și fotografii ilustrind momentele principale ale primei zile a vi
zitei sint inserate in primele pagini ale ziarelor.

Pe prima pagină, sub titlul „În
ceputul convorbirilor oficiale din
tre președinții Hafez Al-Assad și 
Nicolae Ceaușescu", ziarul ,.AL- 
BAAS“, organul Partidului Baas 
Arab Socialist, publică ample rela
tări privind primirea călduroasă 
pe care locuitorii capitalei siriene 
au rezervat-o tovarășului Nicolae 
Ceaușescu.

Cotidianul „AL SAURA“ inserea
ză extrase din toastul rostit de 
președintele Nicolae Ceaușescu la 
dineul oferit in onoarea sa de pre
ședintele Hafez Al-Assad, sub ti
tlul „Vizita constituie o nouă ex
presie a trăiniciei relațiilor dintre 
cele două țări". în articol sint am
plu evidențiate sentimentele de 
dragoste și stimă pe care poporul 
sirian le nutrește față de șeful sta
tului român.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
subliniat dorința de a se reintîlni 
cu președintele Assad, de această 
dată, la București, de a continua dia
logul la cel mai inalt nivel roniâno- 
sirian.

în momentul despărțirii, cei doi 
conducători de partid si de stat și-au 
strins cu cordialitate miinile. s-au 
îmbrățișat.

De pe scara avionului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a răspuns din 
nou. cu multă căldură, manifestări
lor prietenești adresate de cei aflati 
pe aeroport și a salutat pe gazde in 
semn de rămas bun.

La ora 15, ora locală, aeronava 
prezidențială, escortată pînă la gra
nița tării de avioane ale forțelor mi
litare siriene, a decolat, indrentîn- 
du-se spre patrie.

de lucru
tate căile concrete de dezvoltare în 
continuare a colaborării româno-si
riene pentru a asigura, in conformi
tate cu obiectivul stabilit în cadrul 
înțelegerilor la nivel inalt. dublarea, 
în 1985, a volumului schimburilor co
merciale dintre cele două țări si 
realizarea in comun de noi obiective 
economice, îndeosebi in domeniile 
energiei, petrochimiei, construcțiilor 
de mașini, metalurgiei, materialelor 
de construcții.

Ample relatări în presa din Damasc 

consacrate vizitei președintelui 
Nicolae Ceaușescu

Ziarul „TTCHRIN“, după ce re
levă atmosfera de înțelegere de
plină in care s-au desfășurat con
vorbirile dintre delegațiile română 
și siriană, sub conducerea celor 
doi șefi de stat, exprimă încrederea 
că ele vor fi incununate de rezul
tate bune, de natură să impulsio
neze cooperarea pe multiple pla-

TELEGRAMA DE LA BORDUL AVIONULUI PREZIDENȚIAL

Excelenței Sale Domnului HAFEZ AL-ASSAD
Președintele Republicii Arabe Siriene

DAMASC
Părăsind teritoriul Republicii Arabe Siriene, doresc să vă adresez, încă 

o dată, cele mai calde mulțumiri pentru primirea prietenească și calda 
ospitalitate de care ne-am bucurat in timpul vizitei in țara dumneavoastră.

Cu deplină satisfacție pentru rezultatele vizitei, imi exprim și pe 
această cale convingerea că noua noastră întilnire, convorbirile pe care 
le-am purtat împreună in Spiritul înțelegerii, stimei și respectului reciproc 
ce caracterizează relațiile noastre se vor inscrie ca o nouă și importantă 
contribuție la întărirea prieteniei și colaborării româno-siriene, in interesul 
și spre binele celor două popoare ale noastre, al cauzei generale a păcii, 
colaborării și destinderii internaționale.

Folosesc acest prilej pentru a vă adresa, odată cu salutul nostru de 
rămas bun, cordiale urări prietenești de sănătate și fericire, iar poporului 
sirian prieten noi succese pe calea propășirii economico-sociale independen
te, a împlinirii aspirațiilor sale de progres, bunăstare și pace.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

Telegrama de răspuns adresată de Elias Sarkis, 

președintele Republicii Liban

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU 
Președintele Republicii Socialiste România

Mulțumesc în mod deosebit Excelenței Voastre pentru mesajul de prie
tenie pe care mi l-ați transmis cu prilejul survolării teritoriului libanez și 
doresc să vă transmit din partea mea si a poporului libanez cele mai căl
duroase urări de fericire personală și de prosperitate poporului român 
prieten.

ELIAS SARKIS
Președintele Republicii Liban

nuri, să ducă la diversificarea și 
adincirea acesteia.

în comentariile lor. ziarele sirie
ne, redind toastul rostit de pre
ședintele României, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, evidențiază re
lațiile bune de cooperare româno- 
siriene si perspectiva dezvoltării 

lor în viitor, poziția constantă și 
fermă a României socialiste față 
de rezolvarea justă și durabilă a 
crizei Orientului Mijlociu. Se subli
niază rolul constructiv pe care pre
ședintele României il are in găsirea 
unei soluții in problema palestinia
nă, prin sprijinirea cu hotărire a 
dreptului poporului palestinian la 

I

autodeterminare și la crearea unui 
stat propriu, independent.

Presa palestiniană apărută la 
Damasc exprimă adinca recunoș
tință pe care poporul palestinian o 
manifestă față de președintele Re
publicii Socialiste România, pentru 
sprijinul multilateral acordat cau
zei acestui popor.

Sub titlul „Bun venit președinte
lui. Republicii Socialiste România", 
revista palestiniană „AL TALAEH“ 
a publicat un amplu articol referi
tor la țara noastră, in care sint re
liefate personalitatea șefului statu
lui român, bunele relații statorni
cite intre poporul român și popoa
rele arabe sub conducerea înțeleap
tă a tovarășului Nicolae Ceaușescu.

Posturile de radio și televiziune 
din Siria au transmis relatări pri
vind ceremonia sosirii la aeropor
tul internațional Damasc, primele 
convorbiri dintre cei doi președinți, t 
toasturile rostite la dineul oficial 
oferit de președintele Assad in 
onoarea înaltului oaspete român.

Totodată, s-au evidențiat pe larg 
rolul și importanța deosebită a a- 
cestei vizite pentru dezvoltarea re
lațiilor de prietenie dintre cele 
două țări si popoare.
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în învățămintul de partid
in organizațiile de partid din ora

lele județului Suceava, pregătirile în 
vederea convorbirilor recapitulative 
marchează un moment important în 
cadrul actualului an de studiu in in- 
vățămîntul de partid. Principalele 
preocupări constau in orientarea 
fermă a studiului politico-ideologic 
spre continua întărire a legăturii cu 
viața, cu practica socială, astfel in
cit să determine nu memorarea me
canică a unor teze abstracte și cu
noștințe generale, ci înțelegerea 
aprofundată, asimilarea organică a 
principiilor fundamentale ale. socia
lismului științific, a bazelor princi
piale ale politicii interne și externe 
a P.C.R., contribuind astfel la înar
marea ideologică a oamenilor în ve
derea înfăptuirii in viață a sarcini
lor trasate de partid.

„.Combinatul de prelucrare a lem
nului Suceava. Prima zi de instruire 
a propagandiștilor organizată de co
mitetul municipal de partid. Secre
tarul comitetului de partid, ing. 
N. Goran, și contabilul șef. Petru Io
nel, prezintă informări asupra sta
diului îndeplinirii sarcinilor de plan 
la nivelul întreprinderii și a princi
palelor probleme cu care este con
fruntată aceasta, în lumina obiecti
velor stabilite la plenara C.C. al 
P.C.R. din martie, la ultimele șe
dințe ale Comitetului Politic Execu
tiv și la recenta consfătuire de lucru 
de la C.C. al P.C.R., precum și a in
dicațiilor trasate în acest sens de 
comitetul municipal de partid. Ion 
Răcaru, activist al comitetului mu
nicipal, abordează într-o manieră 
accesibilă, „la obiect", rolul și mo
dalitățile de perfecționare a activi
tății polltico-ideologice ca domeniu 
esențial de asigurare a creșterii, ro
lului conducător al partidului.

Este demn de relevat faptul că 
nota distinctivă a instruirii — și fac
torul determinant in orientarea des
fășurării convorbirilor recapitulative 
— a constituit-o spiritul combativ. 
Deși marea întreprindere suceveană 
lși realizează sistematic indicatorii 
de plan, iar la export se obțin re
zultate demne de laudă, accentul a 
fost pus nu pe „pozitiv", ci pe reme
dierea aspectelor deficitare, pe mo
dalitățile de a atinge cote superi
oare. Orientare binevenită întrucît 
numai respingînd tendința comodă 
de automulțumire, situind pe primul 
plan grija de a înlătura rămînerile 
în urmă, stimulînd tendința de auto- 
depășire, se imprimă învățămîntului

de partid rolul unul propulsor activ 
al progresului pe toate planurile.

...La Fălticeni am participat la a 
doua parte a instruirii propagandiș
tilor din toate organizațiile de pârtid 
ale orașului. Un interesant simpo
zion a înmănuncheat citeva expuneri 
avînd ca temă conceptul de patrio
tism revoluționar în viziunea parti
dului nostru, a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu ; cultivarea tradițiilor re
voluționare, a valorilor spirituale 
naționale, a mîndriei patriotice pen
tru tot ce s-a înfăptuit — coordo
nate de bază ale activității institu
țiilor culturale ; rolul familiei în 
educarea patriotică a copiilor.

Deși strădania de a evita caracte-

însemnări
din județul Suceava

rul tezist-narativ nu s-a vădit deo
potrivă in cele trei referate, ele au 
ajutat neîndoielnic pe participant! în 
orientarea activității lor în acest do
meniu esențial al propagandei. Indi
cațiile precise privitoare la metodi
ca desfășurării convorbirilor recapi
tulative au completat instruirea.

Fapt îmbucurător, îndată după in
struire într-un șir de organizații de 
partid s-a trecut fără îptirziere la 
pregătirea convorbirilor recapitula
tive. La întreprinderea de tricotaje 
„Zimbrul" se pregătește o dezbatere 
cu participarea tuturor propagandiș
tilor privind una din problemele 
centrale ale întreprinderii — redu
cerea consumului de materii prime, 
materiale, combustibil și energie. La 
punctele 
ideologică 
utilaje și 
Suceava, 
Fălticeni, 
au Ia îndemînă, pe lîngă bibliografia 
indicată, grafice și diagrame referi
toare la dinamica principalilor indi
catori de plan ai întreprinderii, 
calcule sugestive privind beneficiile 
suplimentare ce ar putea fi realizate 
prin reducerea cu 1 la sută a chel
tuielilor materiale sau creșterea cu 
1 la sută a productivității muncii.

Ce-i drept, gradul de funcționali
tate al punctelor de documentare 
este încă departe de a corespunde 
cerințelor. Se utilizează insuficient

de documentare politico- 
de la întreprinderea de 

piese de schimb, C.P.L. 
Filatura de in și cînepă 
propagandiștii și cursanțil

aparștura audiovizuală modernă. 
Sondarea cerințelor de documentare 
ale propagandiștilor și cursanților 
are un caracter sporadic. întilnești 
probe de neglijentă ca, de pildă, co
lecții de ziare aduse „la zi“... pînă 
cu o lună în urmă (la Filatura din 
Fălticeni).

Demn de semnalat e faptul că la 
punctele de documentare de ia Com
binatul de prelucrare a lemnului și 
la „Zimbrul" Suceava, Fabrica de 
PAL și mobilă Fălticeni, cadre de 
conducere și alți propagandiști sus
țin consultații individuale și colec
tive, răspund la întrebările cursanți
lor, îl îndrumă în legarea studiului 
de problematica majoră a unităților 
respective, îndeosebi de aspectele re
feritoare la aplicarea riguroasă a 
cerințelor noului mecanism econo
mic, creșterea eficienței producției, 
reducerea consumurilor specifice, 
sporirea exportului.

O asemenea orientare spre anco
rarea propagandei în viață, aborda
rea în cunoștință de cauză a princi
palelor probleme ale activității de 
partid și economice de la fiecare loc 
de muncă este înlesnită de faptul că 
în unitățile menționate propagan
diștii fac parte, de regulă, din 
aceeași organizație de bază cu 
cursanțil, sint selecționați din rindu
rile cadrelor de conducere ale sec
țiilor respective, ceea ce le dă posi
bilitatea de a îmbina în activitatea 
lor curentă funcția de conducători ai 
producției cu aceea de educatori.

Dintre Inițiativele cabinetului ju
dețean pentru activitatea ideologică 
și politico-educativă atrag atenția 
simpozioanele avînd ca temă obiecti
vele noii revoluții agrare în județul 
Suceava, modalitățile de intensifi
care a educației materialist-științifi- 
ce, ca și consfătuirea metodică con
sacrată pregătirii și conducerii unei 
dezbateri în cadrul învățămîntului 
ideologic.

Dacă adăugăm că în aceste zile 
pot fi întâlniți în organizațiile de 
partid din toate orașele județului 
activiști ai organelor locale de partid 
care dau ajutor efectiv la pregătirea 
în bune condiții a convorbirilor re
capitulative, avem temei să afirmăm 
că există premise în vederea desfă
șurării în bune condiții a activității 
în acest moment semnificativ din 
viața organizațiilor de partid.

Tudor OLARU 
Sava BEJINARIU

BRIGĂZILE ARTISTICE
in viața satului

CINECLUBUL MUNCITORESC
în viața uzinei

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

„Un echipaj pentru Singapore
Destinația cargoului 

„Omega", din marina 
comercială româneas
că (al cărui echipaj îl 
însoțim în această 
producție a Casei de 
filme 1), este un în
depărtat colț din sud- 
estul Asiei. Miza fil
mului „Un echipaj 
pentru Singapore" (re
gia : Nicu Stan ; sce-,. 
nariul : loan Grigo- 
rescu, Nicu Stan) nu 
e nici pe departe una 
turistică. Și nici una 
definitorie pentru un 
film de acțiune, deși 
multe secvențe și cu 
atît mai mult o lungă 
scenă de pregnant e- 
roism al atitudinii și 
implicării, fizice chiar, 
pledează în acest sens. 
Pentru a înțelege mai 
bine despre ce este 
vorba să ne oprim o 
clipă asupra „pre-is- 
toriei" întîmplărilor 
din film. Victor Io- 
nescu (personaj inter
pretat cu personalita
te și pregnanță de 
Ghearghe Cozorici) a 
comandat o navă, „Al
fa", accidentată între 
stînci, pe vreme de 
ceață, de un vas stră
in căruia i se rupsese 
cirma. Toate anchete
le întreprinse în urma 
catastrofei au pledat 
pentru de ilina nevi
novăție a căpitanului 
(atît sub raportul com
petenței profesionaie, 
cît și sub cel al im
plicării umane). Nau
fragiul, soldat cu zeci 
de vieți omenești, a 
grevat puternic exis
tenta căpitanului su
praviețuitor. Noaptea, 
imaginile catastrofei 
revin insistent, trans- 
formînd somnul in 
coșmar. Ținut mai 
mult decît se obișnu
iește pe uscat. într-o 
așteptare „ce îl omoa
ră" și care pare că nu 
se va sfîrșl niciodată, 
căpitanul se izbește in 
forme mai directe sau 
mai ocolite de neîn
crederea oamenilor. 
Căpitănia portului (in
terpret! : Victor Re- 
bengiuc. Ion Besoiu) 
cunoaște suspiciunea 
echipajelor si nu-si 
poate permite să trea
că brutal peste ea : 
marinarii, fără a-i 
pune neapărat la în
doială priceperea, cred, 
oricum, că Victor Io- 
nescu „aduce nenoro
cire". „poartă ghi
nion". (Și naufragiul 
in care le-au pierit 
frați, soți, tovarăși s-a 
produs de prea puțină 
vreme ca 
să poată 
înfrîntă). 
specială 
devine 
pentru cursa ce înce
pea a doua zi) face 
ca eroul nostru să a- 
jungă din nou in frun
tea unui echipaj — cu 
destinația Singapore. 
E prima plecare de 
care se bucură și so
ția, Anca (interpretată 
de Mariana Mihuț), ce 
asistă neputincioasă și 
din ce 
perată 
mului

„Un
Singapore" este 
mai povestea acestui 
drum pe mii de kilo
metri de mare ce pri
lejuiește un altul, mult 

^mai important, către

„superstiția" 
fi cu totul 
O situație 

(un căpitan 
indisponibil

în ce mai dis- 
la impasul o- 
de lîngă ea. 

echipaj pentru 
toc-

i „rea- 
încre- 
a oa- 

cuvine 
subtil 
exce-

atît de necesara 
bilitare", către 
derea deplină 
menilor. Se < 
relevat (aspect 
al scenariului, 
lent subliniat prin mi
zanscenă și transfigu
rare actoricească) fap
tul că 
(de la 
ga" 1) 
pășirii 
mină 
rea Încrederii in sine 
a protagonistului, în
credere măcinată de 
spaime și dubiL După

pe acest drum 
„Alfa" la „Ome- 
efortul autode- 
merge mină în 
cu confirma-

cum, de asemenea, se 
cuvine subliniat că 
în „Un echipaj pen
tru 1 Singapore" con
flictul iese din sfe
ra romantică (strict 
sufletească) și intră 
într-una mai realis
tă, a unor interese 
(psihologice, dar și 
materiale, profesiona
le) divergente. Căci, 
iată, secundul, un om 
tinăr (remarcabil în
truchipat de Florin 
Zamfirescu), ar fi do
rit să fie uns căpitan 
si îl privește pe noul 
său șef ca pe un in
trus. ca pe un concu
rent neloial. Iar ran
chiuna lui se exprimă 
în atitudini — mai 
mascat sau explicit 
manifestate — ce gre
vează sfera relațiilor 
de muncă etc. Si se
cundul are suporteri cu 
atît mai fideli, cu cit 
noul comandant este 
un spirit intransigent 
in ceea ce privește 
ordinea, disciplina, 
condiția tehnică și sta
rea de curățenie a na
vei. Principalul inte
res al filmului stă toc
mai in 
realistă, 
elocventă 
suprafețe 
mai _ 
uneori în adîncime) a 
acestor relații comple
xe, în continua lor de
venire. Această reali
tate e realizată prin 
îmbinarea semnifica
ției unor întimplări 
obișnuite, cotidiene, 
de la bordul na
vei cu cea a unor 
împrejurări ieșite din 
comun. ce relevă 
spectaculos eroismul 
de care sînt în sta
re oamenii zilelor 
noastre. Filmul nu o- 
colește aspectele dra
matice. problematice, 
ci, dimpotrivă, le a- 
bordează cu acea mă
sură care este cea a 
realismului needulco
rat. cu demnitate si

exploa tarea 
minuțioasă, 
(cuprihzînd 

__din ce în ce 
largi și ferind

bărbăție. Grav, ade
vărat, „Un echipaj 
pentru Singapore" este 
totodată un film tonic, 
nu atit prin sfârșitul, 
fericit al acțiunii, cit 
mai ales prin morala 
ce o degajă. O mora
lă ce pune mai presus 
de destin (aici întim- 
plare nefericită) for
ța omului de a-1 în
frunta prin credință 
în propriile-1 resume, 
prin faptă ; prin cer
titudinea datoriei îm
plinite fără reproș, a 
competenței profesio
nale înalte și poate în 
primul rind a omeni
ei fără pată.

Filmul atestă un de
but absolut remarcabil 
— Nicu Stan, autorul 
regiei și coautor al 
scenariului fiind cu
noscut 
doar 
bun i 
natar al 
peste 30 de filme ar
tistice). „Un echipaj 
pentru Singapore" are 
coerentă, autenticita
te, o justă pătrundere 
a stărilor, a mentali
tăților, a psihologiilor 
(ceea ce nu înseamnă 
că el exclude intru 
totul existența unor 
situații mai schemati
ce sau a unor rezolvări 
mai convenționale). Ni 
se propun, odată cu 
situațiile tensionate, 
portrete interesante 
(imaginea î Marian 
Stanciu). Este vor
ba mai întîi de por
tretul protagonistu
lui, interpretat cu căl
dură și forță de 
convingere, într-un 
mod subtil, emoțio
nant, de Gheorghe 
Cozorici. Este vorba 
de portretul colectiv 
al echipajului, din care 
nu lipsesc totuși indi
vidualitățile. fie că e 
vorba de 
sobre, cum 
interpretate 
tru Palade 
ghe Visu, fie de une
le mai colorate, cum 
sint eroii jucați de 
Lucian Iancu, Radu 
Panamarenco sau Jean 
Constantin. Nicu Stan 
mărturisește că „Un 
echipaj pentru Singa
pore" s-a născut „din 
nevoia artistului de a 
cinta viața, din nevo
ia de a aduce un mo
dest omagiu acelor 
oameni ce prin fapte 
pilduitoare devin sim
boluri de frumusețe 
morală, devin modele, 
mesageri spirituali ai 
timpului pe care il 
trăiesc".

„Un echipaj pentru 
Singapore" este ex
presia unei atari ne
cesități, recomandîn- 
du-se ca o meritorie 
peliculă de actualitate.

pînă acum 
ca un foarte 
operator (sem- 

imaginii a

personaje 
ar fi cele 
de Dumi- 
și Gheor-

Natalia STANCUj

Cei mai talentațl elevi 
in finala 

concursurilor școlare 
pe meserii

în aceste zile se desfășoară, în 
diferite centre din tară, etapa pe 
țară a concursurilor școlare pe me
serii, manifestare — organizată în 
cadrul stimulativ al Festivalului na
țional „Cîntarea României" — care 
sa bucură de largă popularitate în 
rindul elevilor. Menite să contribuie 
la( îmbogățirea și consolidarea- cu
noștințelor dobindite în procesul 
instructiv-educativ, la dezvoltarea 
interesului elevilor pentru viitoarea 
meserie, la formarea multilaterală a 
tinerei generații, concursurile au 
reunit la etapa lor finală peste 1 300 
participant! — cei mai talentați 
elevi, selecționați în etapele pe 
școală și locale. La etapa pe clasă 
și școală au participat, practic, toți 
elevii învățămîntului liceal și pro
fesional, Intrecîndu-se în cadrul a 
33 profiluri, la 86 meserii. De men
ționat că etapa pe țară a acestor 
concursuri se organizează anual 
pentru diferite grupuri de meserii.

Concursurile pe meserii — orga
nizate în mod diferențiat pentru e- 
levii liceelor și ai școlilor profesio
nale — constau dintr-o probă 
practică și una teoretică, aceasta 
din urmă cuprinzînd o temă privi
toare la protecția muncii. Din co
misiile de concurs fac parte specia
liști și cadre didactice de înaltă 
competență, reprezentanți ai Minis
terului Educației și învățămîntului 
și ministerelor de resort, ai organi
zațiilor de tineret.

Etapa pe țară a concursurilor 
școlare pe meserii are loc în acest 
an în următoarele localități: Bra
șov — electrotehnică și mecanică ; 
Iași — construcții; București — e- 
conomie; Cluj-Napoca — artă. 
(Florica Dinulescu).

în ansamblul mișcării artistice 
de masă, brigăzile artistice și-au 
ciștigat un loc distinct. Brigada ar
tistică este un nucleu artistic inci
siv care, cu mijloacele sale spe
cifice (text, muzică, mișcare sce
nică și un 
mente 
eficace 
zărilor 
fes țări 
muncă 
fășoară activitatea.

Dacă brigăzilor artistice din uni
tățile economice și social-culturale 
din orașe li s-a acordat în ultimul 
timp credit mai mare și o atenție 
prioritară, beneficiind de con
cursul pe ramuri și domenii de 
activitate, de popularizări prin in
termediul presei, radioului și tele
viziunii, pentru brigăzile artistice 
sătești s-a făcut în acest sens mai 
puțin. Iată de ce inițiativa Comi- 
teului județean de cultură și edu
cație socialistă Brăila de a organi
za Festivalul interjudețean al bri
găzilor sătești (primul de acest 
gen) ni se pare cu totul remarca
bilă. Manifestarea, intitulată sem
nificativ „Cuvîntul obștii", a reu
nit 13 brigăzi din județele_ Arad 
(Somoșcheș). Botoșani 
lacobeni).,_ Buzău c+o nta
Galați (Berești).
Moșna) și Brăila . ...
Miresii. Valea Cînepii. Ianca. Tu
dor Vladimirescu) și a fost găzduit, 
timp de două zile, de comuna Tu
dor Vladimirescu — Brăila. Și nu 
întîmplător aici : localitatea este 
cunoscută pentru bunele sale re
zultate obținute în domeniile eco
nomic, 
cum și 
cativă.

Evoluția brigăzilor amintite ne-a 
prilejuit posibilitatea de a des
prinde cîteva concluzii. S-a remar
cat mai întîi faptul că în conținu
tul lor programele au o bună ori
entare ideologtcă, manifestîndu-se 
pregnant spiritul partinic, dorința 
brigăzilor de a se constitui în ele
mente utile procesului de educație 
politică și civică a oamenilor. în 
majoritatea lor, brigăzile au mers 
cu critica direct la țintă, vizînd 
aspecte concrete (formațiile din Ia- 
cobeni — Botoșani, Somoșcheș — 
Arad, Tufești și Tudor Vladimires
cu — Brăila), atingind zone de 
mare interes ale actualității satelor: 
mobilizarea întregii mase de cetă
țeni la munca in agricultură, efec
tuarea unor lucrări de calitate, ati
tudinea intransigentă fată de lip
suri și neajunsuri, instaurarea unui 
climat de ordine și disciplină.

S-au evidențiat, de asemenea, 
preocupările pentru găsirea unor 
expresii artistice autentice, convin
gătoare în care domină culoarea 
locală a folclorului românesc, umo
rul popular, sănătos, viguros, pre
cum și refuzul șabloanelor, al 
transplantului artificial de urba
nism.

Aceasta a fost nota generală, ca
racteristică. a evoluțiilor, la care 
însă unele formații n-au reușit să 
se ridice. Astfel, n-au lipsit texte 
precare, cu însăilări de vorbe, 
versificări facile, lipsite de seva 
convingătoare a realității și actua
lității. O brigadă se referea, acum, 
în luna mai. la recoltarea porum
bului ; în alt caz se critica faptul

minimum de instru- 
scenografice), poate opera 
pentru popularizarea reali- 
și combaterea unor mani- 
perimate din colectivele de 
sau localitățile unde-și des-

(Ovidiu),

Arad 
(Dînceni- 

(Odăile), Con- 
Dolj (Plenița). 
Sibiu (Nemșa- 
(Tufești. Movila

edilitar gospodăresc, pre- 
in activitatea cultural-edu-

că intr-o comună telefoanele nu 
funcționează tocmai bine, în timp 
ce localitatea se confruntă cu alte 
probleme mult mai importante. 
Constatările acestea ne conduc în 
mod firesc la aprecierea că cercu
rile și cenaclurile literare nu sînt 
încă antrenate într-o măsură co
respunzătoare în acțiunea de spri
jinire a activității brigăzilor, tex
tele fiind de regulă lăsate pe sea
ma unei singure persoane, instruc
torul formației. In acest sens, cen
trele județene ale creației populare 
și ale mișcării artistice de masă 
mai au încă multe de făcut La 
unele brigăzi au fost vizibile și 
stridente, kitsch-uri de tipul : cos
tume naționale — pantofi cu toc 
cui. texte cu tematică agrară — 
șlagăre de muzică ușoară și ritmuri 
corespunzătoare de dans.

Așa cum sublinia și președintele 
juriului — Bogdan Căuș, de la In
stitutul de cercetări etnologice și 
dialectologice — prima ediție a Fes
tivalului brigăzilor artistice să
tești se constituie totuși într-o 
Inițiativă reușită pe ansmblu, 
pentru care Comitetul județean 
de cultură și educație socia
listă Brăila merită felicitări. Este 
de dorit ca această inițiativă 
să se continue și să devină tradi
ție. existind certe condiții pentru 
ca viitoarele ediții (eventual în va
rianta unui festival-concurs națio
nal al brigăzilor artistice sătești) 
să beneficieze de o 
amplă, la un nivel 
rior. Lucrul cel 
însă care se cuvine 
ția tuturor celor ce 
tivltatea acestor formații agitato
rice constă în necesitatea ca ele să 
fie intr-un permanent contact cu 
oamenii, să-și facă auzit cuvîntul 
mai frecvent și să nu ..tacă" pre- 
gătindu-se doar pentru concursuri
le finale : rostul brigăzilor artisti
ce este de a activa permanent în 
colectivele de oameni ai muncii, 
indeplinindu-și astfel funcția civi
că. militantă. Acum, în etapa de 
masă, nu trebuie să existe între
prindere, unitate productivă in care 
brigada să nu desfășoare o vie ac
tivitate, intervenind prin programe 
scurte, eficiente, mobilizlnd oame
nii la muncă pentru îndepliniră» 
sarcinilor.

ComeUu 1FR1M 
corespondentul „Sein tell*

trecut 23 de ani 
de entuziaști, în 
Dragos și Eugen 
Andronic, Karol

de cind un 
frunte cu 

Sandu. Lu- 
Szelhegyi,

r
Un

Cu patru ani în urmă, 
tot în coloanele „Scînteii", 
ne exprimam opinia în le
gătură cu necesitatea în
tocmirii unui dicționar de 
cuvinte noi, care să inven
tarieze, să definească și 
să indice scrierea și pro
nunțarea corecte ale for
mațiilor lexicale care au 
pătruns în limbă în ulti
mii 15-20 de ani și pe care 
dicționarele curente nu 
le-au înregistrat în listele 
lor de cuvinte. Nu puteam 
spera atunci că dorința 
noastră ar putea deveni, 
atît de curînd, realitate, și 
că va căpăta viată în „Dic
ționarul de cuvinte recen
te". semnat de Florica Di
mitrescu și publicat de 
editura „Albatros".

Pornind de la delimita
rea și de la definirea con
ceptului de cuvînt recent. 
Florica Dimitrescu atribuie 
noțiunii trei accepții : a) 
formații noi din cuvinte 
preexistente în limbă (foto- 
expoziție, minienciclope- 
die, telefilm), b) împrumu
turi din alte limbi (carură, 
design, 
sensuri
la cuvintele mai vechi ale 
limbii (final, impact, pro
ductivitate, realiza), opu- 
nînd astfel. în mod deli
berat. termenul de cuvint 
recent celui de neologism, 
acesta din urmă avînd. 
după părerea autoarei, un

fiabilitate) și c) 
adăugate recent

•) Viorica Dimitrescu : 
„Dicționar de cuvinte re
cente".

participare mai 
calitativ supe- 
mai important 
să retină aten- 
răspund de ac-

Au 
grup 
frații 
Cian 
Petru Roșu. Victor Gligor și alții, 
a pus bazele primului cineclub 
muncitoresc — C.F.R. Timișoara. 
Activitatea intensă a membrilor ci
neclubului a cuprins, în anii ur
mători, oameni de cele mai diferite 
profesii și a dus la crearea unor 
filme de certă valoare, instrumen
te eficiente in propaganda prin 
film. în opera de modelare spiri
tuală a maselor largi. După înfiin
țarea cineclubului, în anul 1957, s-a 
început o muncă susținută pentru 
însușirea de către membrii săi a 
cunoștințelor teoretice si practice 
privind tehnica și arta filmului, 
făcindu-se „minuni" în privința 
autodotării. prin contribuția între
gului colectiv. S-au creat cercuri 
de prieteni ai filmului, ce au cu
prins , în special tineri, unde pe 
baza unor referate teoretice sau vi
zionări de filme s-au purtat 
cutii conduse de oameni de 
tură.

Realizarea celor 220 filme de 
te genurile ridicate din punct de 
vedere calitativ a adus cineclubu
lui multe premii. La edițiile succe
sive ale Festivalului național „Cîn- 
tarea României", cineclubul a fost 
prezent cu cele mai bune creații 
ale sale, luind dealtfel numeroa
se premii aproape la fiecare gen 
de film. Și pe linie internațională 
cineclubul a primit premii, ca de 
exemplu la festivalurile interna
ționale ale cineamatorilor de la 
Belgrad, Gyiir, Bratislava, Bmo, 
Hiroshima. Moscova, Dresda etc.

La ediția jubiliară din acest an 
■ Festivalului „Secvența timișeană", 
intrat în tradiția cineamatorilor, 
au participat aproximativ 50 cine- 
cluburi din toată țara, cu 79 filme 
(juriul fiind condus de Ion Popes- 
eu Gopo, președintele A.C.I.N.).

în urma vizionării filmelor, se 
pot remarca orientările mai gene
rale ale cineamatorilor la ora ac
tuală. Semnificativ, aproape 60 la 
sută din producțiile cineamatori
lor sînt legate de viața de fiecare 
zi de la locul de muncă, din fa

dis
cul-

toa

brici, șantiere etc. Sînt semnalate 
probleme de tehnică nouă, proble
me ale relațiilor dintre oameni, ale 
eticii și echității socialiste, se 
creează filme de protecție a mun
cii etc. De obicei, aceste filme erau 
socotite pînă in prezent ca filme 
„de serviciu". S-a demonstrat atît 
în cadrul Festivalului național 
„Cîntarea României", cît și în re
centa manifestare de la Timișoara 
că atunci cind abordezi o temă cu 
pricepere, seriozitate și talent poți 
realiza și cu asemenea subiecte o 
operă de artă. Se remarcă în 
acest sene „Cumpărați-vă un ma
nechin", realizat de Vasile Moise 
și Dragoș Sandu, de la cine
clubul C.F.R. Timișoara, un film 
pe o idee de protecția muncii. Un 
alt film interesant, „Idei de mili
oane", realizat de Schnedarek A., 
de la cineclubul Mureș, dezbate 
problema stringentă a economisirii 
de materii prime și a reciclării 
materialelor rămase din procesul 
de producție. La fel filmul „Recon- 
diționarea filierelor", realizat de 
cineclubul Oțelul Roșu. Gh. Hui ban 
de la cineclubul Constructorul — 
Timișoara a prezentat filmul foar
te concret ți edificator cu titlul 
„Realizarea și urmărirea «in situ- 
a unei clădiri cu infrastructură in
tegral prefabricată".

în cadrul creațiilor documentar- 
artistice s-au prezentat de aseme
nea filme ce ne arată unele vechi 
obiceiuri ale poporului nostr â 
Astfel, filmul „Sărbători la stină J 
realizat de soții Oțoiu de la Casa' 
de cultură 
Mare, filmul 
Lațcu de la 
artă Ploiești,
ța", realizat de Damian Diacones- 
cu de la cineclubul C.F.R. Timi
șoara și „Măsura oilor", realizat 
de Gh. Toxiu de la cineclubul Me
tafora — Cîmpulung Moldovenesc 
sint toate de un excelent nivel 
artistic.

Aceste creații șl altele ce nu au 
fost enumerate aici au primit pre
miile decernate de juriu. în plus, 
s-a acordat premiul special al Aso
ciației cineaștilor din România 
filmelor „Uriașul" si „Itinerar cu
banez", realizate de cineclubul 
C.F.R. Timișoara. Cu această oca
zie s-a acordat de către Consiliul 
Central al U.G.S.R. „Diploma pen
tru aniversarea a 25 de ani de ac
tivitate neîntreruptă șt merite deo
sebite în munca artistică". Rodnica 
activitate a cineaștilor amatori de 
la Timișoara relevă folosirea ima
ginii cinematografice In «copul 
educării oamenilor, al generalizării 
unor bune experiențe muncitorești, 

•prefeum și pentru îndreptarea unor 
lipsuri prin intermediul satirei, al 
criticii. Aceasta și este menirea ac
tivității cineclubului, iar timișo
renii dovedesc prin frumoasele lor 
rezultate că au înțeles pe deplin 
funcția militantă a artei lor.

a sindicatelor Baia 
„Piua" al lui Marian 
Școala populară de 

filmul „Transhuman-

Moment din programul brigâzii artistice din lacobeni, județul Botoșani Aurel MAȘCA

SUCEAVA : Schimb de experiență pe tema 
„Conducerea activității de educație materialist* 

științifică de către organele și organizațiile de partid**
La Suceava a avut loc un schimb 

de experiență interjudețean pe tema 
„Conducerea activității de educație 
materialist-științifică de către orga
nele și organizațiile de partid", orga
nizat de Secția de propagandă a Co
mitetului Central al P.C.R.. cu spri
jinul Comitetului județean Suceava 
al P.C.R.

Au luat parte secretari cu propa
ganda ai comitetelor județene de 
partid Bacău, Botoșani, Iași. Neamț, 
Vaslui. Vrancea și Suceava, alți acti
viști de partid și de stat, ai organi
zațiilor de masă și obștești, invitați.

Referatele și intervențiile prezen
tate au evidențiat preocupările și re
zultatele obținute de organele și or
ganizațiile de. partid, de instituțiile

culturale și de invătămint, de cei
lalți factori care concură la realiza
rea procesului de educație patriotică, 
revoluționară, materialist-dialecțică a 
maselor, de cultivare a concepției ști
ințifice despre lume și viață, in sco
pul ridicării nivelului conștiinței oa
menilor muncii. Au fost sublini
ate sarcinile de mare răspunde
re ce revin factorilor educaționali 
pentru intensificarea și Îmbunătăți
rea activității în acest domeniu, pen
tru creșterea forței de înriurire a ac
țiunilor preconizate și lărgirea sferei 
de cuprindere a acestora, evidentiin- 
du-se direcțiile de acțiune pentru 
formarea omului nou. constructor 
demn al societății socialiste și comu
niste pe pămîntul României.

dicționar util’)
sens temporal vag. Mate
rialul lexical care a stat la 
baza „dicționarului" este 
recoltat din presă și din 
studii care s-au ocupat de 
unele formații recente. 
Noutatea lui constă 
faptul că 
tează la 
tele inserate 
data cînd ele 
limba noastră, 
feră lucrării 
de unicat, făcindu-1 să de
vină primul dicționar da
tat al limbii române con
temporane. O altă trăsă
tură distinctivă a lucrării, 
trăsătură care o particula
rizează față de alte opere 
lexicografice apărute la 
noi. este absenta oricărei 
intenții normative, expli
cative. de restricție în ceea 
ce privește fixarea listei 
de cuvinte. Autoarea in
ventariază cuvintele „la 
rind", fără o selecție prea
labilă, fără preferințe în 
privința provenienței, for
mei. proprietății termeni
lor, șanselor de a se 
instala definitiv șl de a se 
impune categoric în limbă. 
„Dicționarul de cuvinte re
cente" se apropie, prin a- 
cest procedeu, de ceea ce 
lexicografia germană nu
mește „Wortregister" („re
gistru de cuvinte index, 
nomenclator") și devine 
astfel un depozit lexico
grafic capabil să furnizeze 
material documentar și i- 
lustrativ pentru celelalte 
dicționare ale limbii cu 
profil normativ, explica
tiv, neologic, general etc..

formatil
lui constă în 

autoarea no- 
toate cuvin- 

in D.C.R. 
au intrat în 
ceea ce con- 
un caracter

contribuind, în același 
timp, la prezentarea și la 
demonstrarea bogăției, di
versității și modernității 
lexicului românesc. Acest 
dicționar servește drept 
izvor pentru studiile de 
vocabular și de lingvistică 
în general, precum și pen
tru cele de cercetare a 
lexicului românesc în spe
cial.

Intervalul lexical înre
gistrează. pe lîngă cuvinte 
(bistro, erbicidare, incon- 
fort), și o serie de sintag
me (îmbinări de cuvinte), 
uzuale mai ales în aceste 
combinații, uneori făcîn- 
du-se chiar exces în nota
rea lor (restaurant-beră- 
rie, restaurant-cabană, res- 
taurant-cantină, restau- 
rant-grădină), și de acro
nime (cuvinte formate din 
abrevieri) ca. de exemplu, 
B. T. T. ■= Oficiu care se 
ocupă cu excursiile tine
retului. Este de remar
cat modul în care a re
zolvat Florica Dimitrescu 
dificila și deosebit de im
portanta problemă a defi
nițiilor, problema-cheie a 
lucrării. în formulări suc
cinte. simple și accesibile, 
uneori numai prin sino
nime sau chiar fără nici 
o explicație (rolul acesteia 
fiind preluat de extrasele 
ilustrative din presă) sînt 
glosate aceste noi achiziții 
lexicale. Fiind recent in
trate in limbă, aceste cu
vinte sînt. de cele mai 
multe ori, monosemantice. 
și fac parte din masa vo- '

cabularului. Bine 51 Inge
nios a fost rezolvată și 
problema citatelor menite 
să Înfățișeze respectivul 
cuvînt in context și să 
Conducă la o mai bună în
țelegere a sensului. Aceste 
citate sint, de obicei, con
cise. clare, 
așa cum.
glosările. De mare utilita
te pentru cititori, indife
rent dacă este vorba de 
specialiști sau de publicul 
larg preocupat de acest 
aspect, sînt indicațiile eti
mologice pe care autoarea, 
deși specialistă, cu grija 
și cu modestia care stau 
atît de bine omului de 
știință, le pune sub rezer
va „în măsura posibilu
lui".

Această lucrare, cu toate 
rezervele și prudenta ex
primate. cu toată califica
rea autoarei drept „un 
început" (un început bun 
și promițător, am adăuga 
noi) și cu toate limitele 
ei in privința listei de cu
vinte. se dovedește o me
ritorie contribuție lexico
grafică. întocmită cu com
petentă. cu vastă expe
riență. cu pasiune pentru 
vocabularul actual. ‘ cu 
înțelegere „profesională" 
pentru tot ce este neclar 
și dificil de asimilat în 
procesul de instruire și de 
culturalizare.

convingătoare, 
dealtfel, sînt si

Luiza SECHE 
doctor in filologte^

Zilele cărții pentru copii"
In fiecare an, după o 

frumoasă tradiție, se 
organizează „Zilele 
cărții pentru copii", 
care prilejuiesc nume
roase manifestări de
dicate acelor cărți care 
ne fascinează primii 
ani de viată și, mai 
apoi, ne insoțesc pe 
băncile școlii pină in 
lumea matură a mun
cii și responsabilității. 
Dimensiunea formati
vă a acestor cărți este 
aproape de neegalat ; 
felul in care copilul se 
apropie de carte ii 
marchează definitiv, 
intr-un fel sau altul, 
întreaga viață. De aici 
și grija pentru valoa
rea acestei cărți, de 
aici și necesitatea de a 
oferi acele cărți în- 
tr-adevăr de reținut. 
Organizarea „Zilelor 
cărții pentru copii" 
prilejuiesc o trecere 
periodică în revistă a 
succeselor din acest 
domeniu, desprinderea 
căilor celor mai potri
vite pentru îmbogăți
rea difuzării și apro
pierea copilului 
carte. In consens 
întreaga politică 
tipărire a cărții, in 
timele decenii s-a 
cordat cărții pentru 
copii un loc aparte m 
ansamblul producției- 
editoriale din țara 
noastră, deoarece ea 
contribuie, alături de 
școală și familie, de 
mijloacele de informa
re in masă, la educa
rea tinerei generații. 
Citeva cifre edifica
toare : In anul ce a 
trecut au văzut lumi- 

^na tiparului 134 titluri

tv
11,00
11,05
11,35

12,30

PROGRAMUL l

12,40
13,00
16.00
16,05
16,30

de 
cu 
de 
ul-
a-

de cărți pentru copii, 
intr-un tiraj de aproa
pe 9 milioane exem
plare, in limba româ
nă, in limbile naționa
lităților conlocuitoare 
și in limbi de circula
ție internațională ; in 
același an au apărut 
S69 titluri de manuale 
școlare intr-un tiraj 
total de 25 
exemplare, 
pentru copii 
deosebi la 
„Ion Creangă", dar Și 
la alte edituri, 
„J unimea", 
„Kriterion", 
„Sport-Turism", 
res", iar manualele 
școlare sînt publicate 
de Editura didactică Și 
pedagogică.

Intre acestea, edi
tura specializată „Ion 
Creangă" și-a ciștigat 
un binemeritat presti
giu in rindul micilor 
cititori, cărora se stră
duiește să le ofere 
lecturi de calitate, in
teresante și instructi
ve, menite să satisfacă 
diverse înclinații și 
preocupări, de la bas
me, povești, povestiri, 
cărți de colorat, cărți 
in imagini la literatu
ra clasică, contempo
rană sau la cea de in
formare și populariza
re a științei.

Ediția din acest an 
a „Zilelor cărții pentru 
copii" (27 mai—2 iu
nie), desfășurată in In- 
timpinarea Congresu
lui educației politică 
și culturii socialiste, 
sub egida Consiliului 
Culturii și Educației 
Socialiste, a consiliu
lui Național al urga-

Telex
Pași de viață lungă
Film serial „Lumini șl umbre' 
Episodul 11
Pentru ourtea și grădina 
neavoastrâ 
Melodii populare 
închiderea programului 
Telex
Viața școlii
Formații artistice laureate 
tivalul național „Cîntarea 
nlei"
Studioul tineretului 
închiderea programului 
Telejurnal 
Actualitatea economica

dum-

la Fes- 
Româ-

milioane 
Cărțile 

apar tn- 
Editura

co :
„Dacia", 
„racla", 

„Ce-

20,40

20,55

nizației Pionierilor, cu 
concursul Editurii „Ion 
Creangă" și al altor 
edituri, se înscrie 
printre manifestos' le 
dedicate cărții in# 
drul Festivalului 'na
țional „Cîntarea Româ
niei", omagiind „Ziua 
internațională pentru 
apărarea copilului" — 
1 iunie. Cu acest pri
lej se vor organiza m 
școli, grădinițe, case ale 
pionierilor și șoimilor 
patriei, la case de cul
tură, in 
librării 
specifice 
cartea in 
cilor cititori, 
cu scriitori, redactori 
și graficieni, concur
suri și expoziții de de
sene inspirate din 
cărți, proiectarea și 
ilustrarea unor cărți 
imaginate de copii, ore 
de lectură, spectacole 
literar-artistice, expo
ziții de cărți, standuri 
de cărți cu vinzare, 
dezbateri cu cadre di
dactice pe probleme 
ale creației literare 
destinate copiilor.

Deschiderea „Zile
lor cărții pentru copii" 
va fi marcată, in Ca
pitală, prin mani
festări complexe orga
nizate in ziua de 27 
mai la Școala genera
lă nr. 3, unde vor a- 
vea loc intilniri cu 
scriitori și editori și un 
spectacol literar-artis- 
tic prezentat de pio
nieri. De asemenea, se 
va organiza o expozi
ție de cărți cu vin
zare.

biblioteci și 
manifestări 
muncii cu 

rindurile «ti- 
mtimlri

E. VASILESCU

Sub flamura partidului — cîntece 
patriotice și revoluționare 
Occident '82. Obscurantismul mis
tic — drama unor destine. Docu
mentar
Viața culturală21,20 __________

21,55 La frontierele cunoașterii — serial 
științific. Episodul 12
Telejurnal 
studioul muzicii ușoare 
închiderea programului

PROGRAMUL 1

22,15
22,30
23,00

20,00
20,25

22,15
22,30

Telejurnal
Concertai orchestre! simfonice a 
Radlotelevlzlunli. Dirijor : Iosif 
Conta. Solist : Valentin Gheor
ghiu. In program : ■ Cornellu 
Dan Georgescu — Simfonia a 
U-a ■ E. Grleg — Concertul pen
tru pian și orchestră ■ Brahms 
— Simfonia a n-a
Telejurnal 
închiderea programului
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DIVERS
Cu excavatorul, 
la milimetru

Un fapt nemaiintilnit : din 
tehnologia lucrărilor de terasa- 
re la drumul care va lega, vii
toarea gară C.F.R. Popești de 
bazinul carbonifer Berbești, ju
dețul Vilcea, a dispărut o ope
rație importantă : finisarea. A- 
ceastă „dispariție" se datorește 
excavatoristului Nicolae Garoa
fă. Cu o măiestrie neîntrecută si 
cu multă atenție. Garoafă reu
șește să manevreze direct cupa 
mastodontului pină la nivelul 
cotelor prevăzute in proiect, a- 
dică nici un centimetru in plus, 
nici un centimetru in minus. 
La milimetru ! O precizie de 
invidiat si motiv pentru care, 
la încheierea primului tronson 
de drum, conducerea Grupului 
de șantiere pentru construcții 
forestiere si industriale, care 
are in execuție această impor
tantă lucrare, a oferit excava
toristului Garoafă un frumos 
buchet de flori. Ce fel de flbri? 
Flori care poartă chiar numele 
acestui „as" in meseria lui: ga
roafe !

Mulțumire
Trenul iși vedea de drumul 

lui. O călătoare, E. Cesteian, din 
Blaj, simțindu-se rău, a încer
cat să ia o tabletă din poșetă, 
dar unde-i poșeta ? $i-o uitase 
la ghișeul de bilete in gara din 
Cluj-Nr +oca. Avea în ea acte, 
bani, (^vecte personale, medica
mente....

Ajunsă acasă, necăjită, fe
meia se gindea să meargă la 
miliție să scoată alte acte. Dar 
n-a mai fost nevoie, l-a bătut 
la ușă o altă femeie. Silvia 
Otvos, muncitoare la Cugir. A- 
vind drum prin Blaj, împreună 
cu soțul său, i-a adus poșeta cu 
tot ce se afla in ea.

De prisos să mai spunem cit 
de bucuroasă a fost E.C., cu atit 
mai mult cu cit muncitoarea 
care i-a găsit și i~a adus poșeta 
a făcut-o cu gestul cel mai fi
resc din lume. Firescul gest al 
omeniei.

Nu mai promite
nimic

— Ce of ai, neamule ?
— Mi-ar trebui o butelie...
— Se face ! Dai trei mii 

mine o ai.
Altul voia o mutație in oraș.
— Se face ! Dai două mii Și 

intr-o săptămină ești orășean de 
cind te-a făcut maică-ta.

Așa se purtau dialggurile din
tre. Vlad tlinoa dim 
da Armata Poporului nr 2D, U 
naivii dornici de tot felul ae 
„aranjamente". Le spunea si se 
jura (pe ce n-avea — cuvint de 
onoare) că el e mare și tare, că 
are relații, că face și drege. A 
promis o dată, de două ori, d,e 
nouă ori. El răminea cu banii, 
naivii cu promisiunile. Acum 
nu mai promite nimic. I s-a 
„promis" insă trimiterea in ju
decată. De data asta cert 1

„La bani 
mărunți"

Ca să aibă spor la ceartă cu 
subalternele ei de la un labora
tor de cofetărie din Călărași, 
gestionara Aurica Marin înlo
cuia cafeaua naturală in rețete
le de prăjituri cu surogat sau o 
schi ' fa la „Alimentara" din col
țul străzii pe băuturi alcoolice. 
Ce făcea cu băuturile? Le bea! 
Și încă in timpul programului ! 
Luată „ia bani mărunți" de un 
control al miliției privind nere
gulile descoperite in actele uni
tății, gestionara a spus cu o de
tașare totală : „Și ce dacă sint 
nereguli ? Și ce dacă beau ? Și 
ce dacă faceți control, credeți 
că mă sperie cineva ?“

Chiar așa ?

Nesăbuință
Andrei Lakatos, din satul Ci- 

dreag (Satu Mare), lucrător la 
C.L.F. Halmeu, a vrut să vor
bească de la telefonul public 
din gara Satu Mare, fără să in
troducă moneda de rigoare. El 
credea că telefonul poate să 
funcționeze fi fără fisă. Ce nu 
crede omul la beție ? închipu- 
indu-și că de vină-i numai tele
fonul că nu-i vine tonul, s-a 
hotărit să-l pedepsească pe loc. 
Și cit ai zice „alo", a început să 
izbească receptorul de perete 
pină cind n-a mai fost bun de 
nimic. în schimb, A.L. a fost 
bun de plată. Cind a văzut nota 
piperată, nu i-a mai trebuit să 
zică „alo", ci... aoleo !

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

I

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

I
I
I
I

I

I
I
I
I
I
I
I
I

Cînd apeși 
pe accelerator...

Nici n-apucase bine sd-l 
„fure" somnul, că loan Cernea 
din Hațeg s-a pomenit că-i bate 
cineva la ușă. Era un bun prie
ten care se întorcea de la o 
nuntă. L-a rugat pe Cernea să-l 
ducă pină acasă, la Totești, ci 
nu mai are cu ce să ajungă. La 
rindu-i. Cernea s-a dus la un 
alt prieten al său, de la care a 
împrumutat mașina 2-HD-9541, 
cu care l-a dus pe celălalt prie
ten, nuntașul, pină la Totești, 
cam la 8 kilometri distanță. 
După ce l-a lăsat acasă, a făcut 
calea întoarsă. Dar la intrarea 
în Hațeg, din cauza neatenției 
fi a vitezei, a intrat Cu mașina 
intr-un șanț, a rupt doi copaci 
de pe marginea drumului, după 
care s-a oprit in zidul unei case. 
De prisos să mai spunem 
mașina s-a făcut zob.

—Și cind te gindești că 
nou-nouță, înscrisă in circulație 
de

cd
era

I
I

numai două săptămini I
Rubrică realizată de 
Petre POPA 
și corespondenții „Scinteii

COTIDIAN
Relatări ale reporterilor 

și corespondenților „Scinteii"
nave din■ Constructorii de

Giurgiu au reușit să lanseze, cu 
șase luni înainte de termen, o 
nouă barjâ de 1 500 tone. Succesul 
navaliștilor giurgiuveni este cu atit 
mai merituos cu cit el a fost obți
nut in condițiile realizării unor im
portante economii de materiale. 
Astfel, față de planul inițial, și au 
economisit patru tone de tablă, 
aproape o tonă de electrozi de 
sudură, precum și importante canti
tăți de energie electrică.

■ In noul cartier Găvana III din 
municipiul Pitești s-au dat în folo
sință 400 noi apartamente în care 
apa menajeră va fi încălzită cu 
ajutorul panourilor solare. Alte 1 400 
apartamente din Pitești, Cîmpulung 
și Curtea de Argeș, aflate în stadiu 
de finisare, vor beneficia de căldura 
soarelui, lată încă o veste care te 
încălzește I

■ In aproape 40 de comune din 
județul Bacău au fost construite 
sau amenajate brutării care asigură 
pîineq pentru oamenii muncii de la 
sate. In alte 36 de localități se 
află in construcție noi unități, care 
vor fi date în curînd în folosință. 
Sint așteptate ca... pîinea caldă.

■ Colectivul fabricii de profil a 
întreprinderii „Electroputere" din 
Craiova a introdus în producția de 
serie un nou tip de locomotivă de 
4 000 CP. Ea este realizată după 
concepția specialiștilor de la Cen
trul de cercetare științifică și ingine
rie tehnologică „Electroputere". F 
rametrii tehnico-economici sint 
periori locomotivelor de același 
executate pină acum în țară.

■ Pe lingă cele trei depozite 
ridicata din Alexandria, Videle 
Roșiorii de Vede ale Uniunii jude
țene a cooperativelor de producție, 
achiziții și desfacerea mărfurilor 
Teleorman au fost amenajate mi- 
croferme pentru vaci, porci, oi, 
păsări, porumbei și iepuri. Produ
sele obținute sint folosite pentru 
mai buna aprovizionare a unităților 
proprii de alimentație publică.

■ Pentru automobiliștii care că
lătoresc spre litoral, Filiala A.C.R. a 
județului Ialomița le stă la dispo
ziție cu 3 stații de asistență teh-

t nîcă in municipiul Slobozia și in
X.________________________ -

Pa- 
su- 
tip

cu

orașele Urziceni și Fetești. Incepînd 
de la 1 iunie va fi dată în folo
sință și

a Ni 
piui Sf. 
mulțit 
zarzavaturi în jurul blocurilor și pe 
terenurile întreprinderilor, in maga
zinele de specialitate nu se găsesc 
stropitori. Și tot ei sugerează pen
tru comercianți un... duș rece, să-i 
trezească la realitate.

■ La întreprinderea „Metalul 
roșu" din Cluj-Napoca a fost reali
zat, pentru prima dată în țară, un 
război de țesut covoare dublu-pluș, 
cu grad ridicat de automatizare, 
ceea ce-i conferă productivitate și 
fiabilitate ridicate.

■ An de an, in zonele colinare 
din unitățile agricole de pe raza 
consiliului unic agroindustrial Stre- 
haia rămîneou nemuncite zeci de 
hectare de teren. Au fost executate 
lucrări de combatere a eroziunii so
lului, de defrișare 
mărăcinișurilor și 
Acum, peste 450 
teren sint ocupate 
turi și cu pășuni.

■ 28 noi tipodimensiuni de 
menți cu caracteristici tehnice 
perioare au fost realizate in acest 
an, pină acum, la întreprinderea din 
Alexandria. Pină la sfirșitul anului 
1982 vor mai fi introduse în fabrica
ție alte 68 tipuri de rulmenți, 
și tehnologii moderne care 
gure reducerea consumului 
tal, creșterea productivității 
și a calității produselor.

■ Beneficiarii unei moderne baze 
sportive cu terenuri de fotbal, vo
lei, tenis și bazin de înot din in
cinta parcului orașului Oltenița sint 
tinerii muncitori din întreprinderi, e- 
levii și pionierii. Era și normal să 
fie beneficiari, de vreme ce tot ei, 
prin muncă patriotică, au contribuit 
la executarea lucrărilor.

■ întreprinderea „Independența" 
din Sibiu a realizat, prin eforturi 
proprii, o gospodărie-anexă pentru 
creșterea și ingrășarea a 300 de 
porci. Totodată, printr-o amplă ac
țiune gospodărească au fost reda
te circuitului agricol 5 ha de te
ren, care au și fost cultivate.

stația din orașul Țăndărei. 
se semnalează din munici- 
Gheorghe că, deși s-au în- 
cultivatorii de legume și

a arbuștilor și 
de fertilizare, 

de hectare de 
cu diverse cul-

rul-
su-

precum 
să asi
de me- 
muncii

■ ■■
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Duminică, 30 mai : TRAGERE LOTO 2
' Li sfîrșjtul acestei șăgțămjni, 
participanților la atractivele 
trageri Loto 2 li se oferă un nou 
prilej de mari succese, respec
tiv cîștiguri în autoturisme „Da
cia 1 300“ și sume de bani va
riabile șl fixe, între 50 000 și 100 
lei pe fiecare variantă jucată. 
Un bilet de participare costă 10 
lei și poate fi completat cu o va
riantă achitată sută la sută, sau

itru variante,. achitate în
15 la sută; incHferehT de"" 

ară 
cele
nu- 
din 

Loto-

.----- --
cota jucată, fiecare bilet 
drept de ciștiguri la toate 
trei extrageri a. cîte patru 
mere, însumînd 12 numere 
totalul de 75. Agențiile 
Pronosport continuă vînzarea 
biletelor pină sîmbătă 29 mai 
inclusiv.

vremea
Timpul probabil pentru intervalul 27 

mal, ora 21, pină la 30 mai, ora 21. In 
țară ; Vreme în general frumoasă, cu 
cer variabil. Averse izolate de ploaie, 
însoțite de descărcări electrice se vor 
semnala îndeosebi în zonele de deal și 
de munte. Vîntul va sufla slab, pină la

moderat, prezenttnd intensificări de 
scurtă durată. Temperaturile minime 
vor fi cuprinse între 6 și 16 grade, iar 
cele maxime între 18 și 28 de grade, 
izolat mai ridicate. Dimineața, local 
ceață. In București : Vreme în general 
frumoasă, cer variabil, favorabil aver
sei de ploaie însoțite de descărcări e- 
leetrice după amiaza. Vînt slab, pină 
la moderat. Minimele vor fi cuprinse 
între 10 și 12 grade, iar cele maxime 
între 26 și 28 de grade. (Ileana Mihăi- 
lă, meteorolog de serviciu).

teatre
sala■ Teatrul Național (14 7171-, 

Atelier) : Act venețlan — 19.
■ Filarmonica „George Enescu" 
(16 00 60, Ateneul Român) : Concert 
simfonic. Dirijor : Mircea Cristescu. 
Soliști : Yfrah Neaman (Anglia), Va
rujan Cozighlan — 19,30.
■ Radiotelevlziunea Română (14 68 00, 
str. Nuferilor) : Concert simfonic. 
Dirijor : Iosif Conta, Solist : Valen
tin Gheorghiu — 19,30.
■ Teatrul de operetă (13 98 48) : Sil
via — 19,30.
■ Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" 
(sala Schitu Măgureanu, 14 75 46) : 
Mormintul călărețului avar — 19,30; 
(sala Grădina Icoanei, 12 44 16), Ca
bala bigoților — 19.
■ Teatrul Mic (14 70 81) : Pluralul 
englezesc — 19,30.
■ Teatrul Foarte Mic (14 09 05) : Mt- 
rliala — 20.
■ Teatrul de comedie (16 64 60) : 
Strigoi la Kitahama — 19,30.
■ Teatrul „Nottara" (59 31 03, sala
Magheru) : Karamazovii — 18,30;
(sala Studio) : Omul care face mi
nuni — 19.
■ Teatrul Giulești (sala Majestic, 
14 72 34) : Anunț la mica publicitate
— 19,30.
■ Teatrul satlrlc-muzlcal „C. Tăna- 
se“ (sala Savoy, 15 56 78) : Vorba lui 
Tănase — 10,30, (Grădina Boema) : 
Frumosul din pădurea zăpăcită... — 
19,30.
■ Teatrul evreiesc de stat (20 39 70) s 
Scurtcircuit la creier — 18,30.
■ Ansamblul „Rapsodia română" 
(13 13 00) ; De la lume adunate — 19.
■ Teatrul „Ion Vasllescu" (12 27 45): 
Dulcea ipocrizie a bărbatului matur
— 19,30.

■ Teatrul „Țăndărică" (15 23 77) : 
Tigrișorul Petre — 17; (sala Teatru
lui „Ion Vasllescu") : Punguța cu doi 
bani — 10.
■ Circul București (1101 20) : Spec
tacolul „Circul Mare din Moscova" — 
16; 19,30.
■ Ansamblul de estradă al armatei 
(13 60 64) : Curierul melodiilor prefe
rate — 19,30.

c i n a
■ Un echipaj pentru Singapore :
SCALA — 9; 11,15; 13,39; 15,45: 18;
20,15, FLOREASCA — 9; 11; 13; 15,30; 
17,45; 20, GLORIA — 9; 11,15; 13,30;
15,45: 18; 20,15.
■ Calculatorul mărturisește : VICTO
RIA — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18: 20,15, 
AURORA — 9; 11,15; 13,30; 15,15; 18; 
20, GRIVITA — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 
18; 20.
■ Intoarce-te șl mal privește o dată:
TIMPURI NOI — 9; 11,30; 14; 17;
19.30, COTROCENI — 15,30; 17,45; 20.
■ Grăbește-te încet : BUZEȘTI — 15; 
17; 19. la grădină — 20,45.
■ Inghlțitorul de săbii : DRUMUL 
SĂRII — 16; 18; 20, MUNCA — 16; 
18; 20.
■ Orgolii: VIITORUL — 15,30; 17,30;
19.30.
■ Răsplata („Zilele filmului norve
gian"): STUDIO (59 53 15) — 10; 12; 
14; 16; 18; 20.
■ Angela merge mai departe : PRO
GRESUL — 16; 18; 20.
■ Roberto Carlos cu 300 km pe oră:
PATRIA — 9; 11,15; 13,36; 15,45; 18; 
20,15, EXCELSIOR — 9; 11,15; 13,30;
15,45; 18; 20,15, FLAMURA — 9; 11; 
13,15; 15.30; 18,45; 20.
■ Drumul oaselor : CENTRAL 
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15.

9;

Cronica
Miercuri, tovarășul Virgil Cazacu. 

membru al Comitetului Politic Exe
cutiv, secretar al C.C. al P.C.R., s-a. 
întilnit cu delegația Partidului De
mocrații ’66 din Olanda, condusă de 
Nico Wegter, membru al Biroului 
Executiv, secretar cu probleme in
ternaționale al partidului, care, la 
invitația C.C. al P.C.R., efectuează o 
vizită în țara noastră.

în cursul întrevederii s-a procedat 
la o informare reciprocă asupra ac
tivității și preocupărilor Partidului 
Comunist Român și Partidului De
mocrații ’66 din Olanda. Au fost 
abordate și unele aspecte ale vieții 
politice internaționale.

La convorbire, care s-a desfășurat 
într-o atmosferă cordială, a luat 
parte Paula Prioteasa, vicepreședin
te al Consiliului Central de Control 
Muncitoresc al Activității Economice 
și Sociale, și Cornelia Moolhuijsen- 
Fase, membru al Biroului Executiv 
al Partidului Democrații ’66 din 
Olanda.

★
Cu prilejul Zilei naționale a Re

gatului Hasemit al Iordaniei amba
sadorul acestei țări la București, dr. 
Nasir Batayneh, a oferit, miercuri, o 
recepție in saloanele restaurantului 
Athenee Palace.

Au participat Ludovic Fazekas, 
viceprim-ministru al guvernului, 
loan Folea, ministrul geologiei. Ion 
Stănescu, ministru, șeful Departa
mentului pentru construcții in străi
nătate. președintele părții române în 
Comisia mixtă guvernamentală ro- 
mâno-iordaniană de cooperare eco
nomică si tehnică. Gheorghe Dolgu, 
adjunct al ministrului afacerilor ex
terne. reprezentanți ai conducerii al
tor ministere si instituții centrale, 
personalități ale vieții noastre cultu
rale si științifice.

Au luat parte șefi de misiuni di
plomatice acreditați la București și 
membri ai corpului diplomatic.

★
în cadrul aniversărilor culturale 

recomandate de Consiliul Mondial al 
Păcii și UNESCO pentru anul 1982, 
miercuri după-amiază a avut loc în 
Capitală o manifestare consacrată 
eroului național al Italiei, luptător 
pentru libertate, Giuseppe Garibaldi, 
cu prilejul împlinirii a 100 de ani de 
la moartea acestuia.

Cuvîntul de deschidere a fost rostit 
de prof. univ. dr. Ștefan Ștefănescu, 
directorul Institutului de istorie „Ni
colae Iorga“, decan al Facultății de 
istorie-filozofie a Universității Bucu
rești. Despre viața și activitatea lui 
Garibaldi a conferențiat Nicolae 
Liu, cercetător științific principal la 
Institutul de istorie „Nicolae Iorga“.

Au participat oameni de știință și 
artă, cadre didactice, studenți, un 
numeros public.

Au fost prezenți membri ai Amba
sadei Italiei la București.

zilei
Miercuri s-au încheiat în Capi

tală lucrările sesiunii științifice 
anuale a Institutului de meteorolo
gie și hidrologie. Pe parcursul a 
două zile, specialiștii din domeniul 
meteorologiei și hidrologiei au pre
zentat și dezbătut peste 60 de co
municări științifice privind meteo
rologia sinoptică, meteorologia dina
mică și aerologia, climatologia, 
agrometeorologia, fizica atmosferei, 
poluarea, tehnici de investigații în 
.---- parametrică și

precum și co
de interes ge-

atmosferă, hidrologia 
hidrologia dinamică, 
municări științifice 
neral.

La lucrările sesiunii au participat 
specialiști de la Consiliul National 
al Apelor, Ministerul Agriculturii și 
Industriei Alimentare și din alte sec
toare de activitate interesate în pro
bleme de meteorologie și hidrologie.

★
La cinematograful „Studio" din 

Capitală au început, miercuri seara. 
„Zilele filmuiui 
festare înscrisă în cadrul relațiilor 
de colaborare ___1^. _ - ,
între cele două țări. Pină la finele 
acestei săptămini sint programate 
creații recente ale cinematografiei 
norvegiene, filme cu tematică soci
ală ce pun în lumină diverse moda
lități de realizare artistică : „Răs
plata". prezentat în cadrul spectaco
lului de gală. „Moștenirea". „Lucia" 
și „Intrușii".

In deschidere au rostit alocuțiuni 
criticul Călin Căliman și Per Bor- 
gen, ambasadorul Norvegiei la 
București.

Au luat parte Ion Găleteanu. se
cretar de stat la Consiliul Culturii 
și Educației Socialiste, reprezen
tant! ai Ministerului Afacerilor Ex
terne. ai Asociației cineaștilor, alți 
oameni de artă și cultură, un nume
ros public.

Au participat șefi de misiuni di
plomatice acreditați in 
și membri ai corpului

★
Miercuri, la Muzeul_ ____  __

Cluj-Napoca a avut loc vernisajul 
expoziției „Muzeul american — 
oglindă a comunității", generic sub 
care 6 instituții muzeistice din Sta
tele Unite ale Americii prezintă do
vezi ale vieții materiale și spirituale 
caracteristice poporului american.

în alocuțiunile rostite Ia festivita
tea de deschidere. Vasile Chirteș, 
vicepreședinte al Comitetului jude
țean Cluj pentru cultură și educație 
socialistă, și- David Funderburis, am
basadorul S.U.A. la București, au re
levat semnificația evenimentului in 
contextul mai larg al relațiilor de 
conlucrare 
România 
mai buna 
între cele

norvegian", mani-

culturală existente

tara noastră 
diplomatic.

de artă din

culturală statornicite între 
și S.U.A., contribuția la 
cunoaștere și colaborare 
două țări și popoare.

(Agerpres)

• SPORT • SPORT • SPORT • SPORT
Baschetbaliștii romăni, 

în turneul final
îri ultima zi a preliminariilor Cam

pionatului european de baschet mas
culin grupa „B", la Porto, echipa 
României a Învins cu scorul de 
100—96 selecționata Bulgariei. în 
urma acestei frumoase victorii, bas
chetbaliștii romani s-au calificat 
pentru turneul final, programat la 
Lisabona. în turneul final, care, va 
începe -astăzi, vor mai juca selecțio
natele Suediei', R.F. Germania. Un
gariei, Finlandei, Olandei, Greciei și 
Turciei.

Fotbal: Rezultatele 
din „Cupa României”

Ieri s-au disputat, pe terenuri neu
tre, meciurile din sferturile de finală 
ale „Cupei României", întreceri ce 
se desfășoară sub genericul „Dacia- 
dei".

La Brașov, Dinamo București a În
vins, cu scorul de 4—3 (2—1), forma
ția Corvihul Hunedoara.

Un meci echilibrat s-a desfășurat 
și la Rîmnicu Vilcea. unde F.C. Ar
geș Pitești a întrecut, tot la limită, 
cu 2—1 (1—0), echipa Rapid Bucu
rești.

Celelalte două calificate în semifi
nale sint echipele divizionare B 
F.C. Baia Mare și Gloria Bistrița.

■ Comoara din lacul de argint : PA
CEA — 10,30; 15,30; 17,30; 19,30, GRA
DINA LUCEAFĂRUL — 20.45.
■ Bunul meu vecin Sam : PA
LATUL SPORTURILOR ȘI CULTURII 
(75 77 20) — 18.
■ Un marinar rămlne pe țărm : 
ARTA — 15,30; 17,30; 19,30.
■ La Est de Java : LUCEAFĂRUL
— 9; 11,30; 14; 16,43; 19,15.
■ Ziua gloriei : CAPITOL — 9; 11.15; 
13,30; 15,45; 18: 20, la grădină — 20,45.
■ Bonner fiul : BUCUREȘTI — 9;
11,15; 13,30; 15,45; 13; 20,15, FAVORIT
— 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15, ME
LODIA — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20.15,
■ Pilot de formula I : FESTIVAL — 
9,30; 12; 14,30; 17; 19,30, FEROVIAR
— 9: 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15, MO
DERN — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20, 
la grădină — 20,45.
■ Cinci pentru infern s DACIA 
(50 35 94) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20.15, TOMIS — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 
18; 20, la grădină — 21.
■ Benji — 9; 11; 13; Grănicerii — 
15; 17,30; 20 : DOINA.
■ Cei 7 fantastici : GRĂDINA AU
RORA — 20,45.
■ Hello Dolly : EFORIE — 9; 12; 16;
19.
■ Atenție la pana de vultur : LIRA
— 15.30; 18; 20, la grădină — 20,45,
MIORIȚA — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20, GRADINA GLORIA — 20.45.
■ Tess : GIULEȘTI — 9; 12,15; 16;
19.15, POPULAR — 13,30; 16,30; 19.30.
■ In spațiu : VOLGA — 9; 11,15;
13,30; 15,45; 18; 20,15.
■ Salvo D’Acquisto : CULTURAL — 
9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15.
■ Lanțul amintirilor : COSMOS — 
8,30; 11,30; 14,30; 17,30; 20,30, FLACĂ
RA — 10; 13; 16; 19.
■ Asociatul : GRĂDINA ARTA — 
20,45.
■ De la 9 la S : GRĂDINA FESTI
VAL — 20,45.

Formația F.C. Baia Mare a cîștigat 
cu 2—1 (1—0) partida susținută; la
Hunedoara, cu Chimia Rm. Vilcea, 
în timp ce, la Mediaș, Gloria Bistrița 
a învins cu 3—0 (3—0) 
rul Certej.

Semifinalele „Cupei 
fotbal sint programate

★
; Selecționata de fotbal a Angliei, 

dârei se pregătește pentru turneul fi-1 
nai £1 Campionatului mondial' din 
Spania; ă susținut pe stadionul 
„Wembley" din Londra un meci de 
verificare în compania echipei Olan
dei. Fotbaliștii englezi au repurtat 
victoria cu scorul de 2—0 (0—0).

★
La Rotterdam s-a disputat miercuri 

seara finala „Cupei campionilor euro
peni" la fotbal, dintre formația en
gleză Aston Villa și echipa vest-ger- 
mană Bayern Munchen. Victoria a 
revenit fotbaliștilor englezi cu scorul 
de 1—0 (0—0).

★
Selecționata de fotbal a armatei 

siriene și-a început turneul în țara 
noastră, jucînd miercuri în compania 
formației Steaua București. Partida, 
desfășurată pe stadionul „Steaua" 
dih Capitală, s-a încheiat CU victoria 
fotbaliștilor bucureșteni cu scorul 
de 2—1 (1—0).
Campionatele Internationale 

de atletism
Simbătă și duminică, pe stadionul 

„23 August" din Capitală se vor des
fășura întrecerile celei de-a 27-a 
ediții a campionatelor internaționale 
de atletism ale țării noastre. Alături 
de cei mai valoroși atleți români 
vor participa campioni și recordmani 
din R. D. Germană, Iugoslavia, Turcia, 
Bulgaria, U.R.S.S., Ungaria, Ceho
slovacia, Finlanda și Belgia.

Tenis, Ia Roland Garros
Pe terenurile arenei pariziene „Ro

land Garros" au continuat campio
natele internaționale de tenis ale 
Franței. Jucătorul român Ilie Năsța- 
se l-a eliminat cu 6—3, 6—2, 6—2 pe 
Kuharski.

echipa Mine-
României" la 
la 16 iunie.

★
în turul doi al probei de simplu 

femei din cadrul campionatelor in
ternaționale de tenis ale Franței, ce 
se desfășoară la arena „Roland Gar
ros" din Paris, tînăra jucătoare ro
mâncă Lucia Romanov a învins-o în 
două seturi cu 6—3. 6—1 pe vest- 
germana Claudia Rhode.

în aceeași fază a competiției, Vir
ginia Ruzici (România) a eliminat-o 
cu 7—6, 6—1 pe campioana Elveției, 
Petra Delheeș.

Ieri, in divizia A la rugbi
Etapa a 24-a a campionatului divi

ziei A la rugbi a fost marcată de 
surpriza înregistrată la Birlad. unde 
echipa locală Rulmentul a reușit să 
învingă cu scorul de 14—4 formația 
Steaua București. Liderul clasamen
tului, Dinamo București, a cîștigat 
cu 18—13 partida disputată în depla- 

. sare cu Știința Petroșani, fiind, cu 
două etape înainte de încheierea 
campionatului, virtuală campioană.

Telegrame de felicitare adresate 

tovarășului Constantin Dăscălescu
Cu ocazia alegerii dumneavoastră ca prim-ministru al Guvernului Re

publicii Socialiste România, îmi este deosebit de plăcut să vă transmit sin
cerele mele felicitări, precum și cele

★
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 președinte
lui guvernului spaniol, Leopoldo 
Calvo Sotelo, primului ministru al 
Republicii Arabe Siriene, dr. Abdel 
Raouf Al-Kassem, primului ministru 
al Thailandei, general Prem Tinsu- 
lanonda, directorului general al Or
ganizației Națiunilor Unite pentru 
Alimentație și Agricultură, Edouard 
Saouma, ambasadorului R.P. Mongo
le, Namsrain Luvsanravdan, însărci-

mai bune urări de succes și fericire.

BULENT ULUSU
Prim-ministru 

al Republicii Turcia
*

natului cu afaceri a.i. al R.P.D. Co
reene la București. Li Ha Zun.

în telegrame se adresează sincere 
felicitări pentru alegerea în această 
funcție și urări de succese în înde
plinirea sarcinilor de mare răspun
dere încredințate. în același timp, se 
exprimă convingerea că relațiile de 
prietenie și colaborare dintre țările 
respective și Republica Socialistă 
România se vor dezvolta și consoli
da continuu, in interesul reciproc, al. 
cauzei păcii, securității și cooperării 
în întreaga lume.

(Agerpres)

De 30 de ani in activitatea 
din agricultură

Zilele trecute. Ia Institutul agrono
mic .Nicolae Bălcescu" din Bucu
rești a avut loc intîlnirea Dromoției 
1952 a Facultății de agricultură din 
cadrul institutului. Pentru cei peste 
o sută de specialiști, cu îndelungată 
experiență, care iși desfășoară acti
vitatea în unități de producție, cer
cetare și in alte instituții cu profil 
agricol, intîlnirea a constituit nu 
numai un prilej de evocare a dru
mului parcurs în profesia aleasă, 
drum care a inceput in primii ani ai 
transformării socialiste a agriculturii 
noastre, ci și un fructuos schimb de 
experiență referitor Ia marile sarcini 
ce stau in fața agriculturii româ
nești privind infăptuirea noii revo
luții agrare in țara noastră.

în încheiere, participanții au adre
sat o telegramă COMITETULUI 
CENTRAL AL PARTIDULUI CO

MUNIST ROMAN, TOVARĂȘULUI 
NICOLAE CEAUȘESCU, in care se 
spune, printre altele : Lucrători ai 
ogoarelor încă din prima zi și pină 
astăzi, absolvenții promoției noastre, 
educați de partid și pregătiți de 
vrednici oameni de știință ai agro
nomiei românești, ne angajăm in 
fața partidului, a dumneavoastră, 
mult iubite tovarășe secretar gene
ral, ca, animați de entuziasmul ca
racteristic tuturor constructorilor so
cialismului, de dorința și hotărîrea 
fermă de a învinge greutățile cu 
care se mai confruntă producția 
agricolă, să facem tot ce stă in pu
terea noastră pentru a îndeplini cu 
succes sarcinile încredințate de 
partid tuturor celor ce răspund de 
pîinea țării, muncind fără preget 
pentru realizarea unui belșug de 
produse agroalimentare.

Vizita delegației militare din R. D. Germană
Continuîndu-și vizita în țara noas- 

stră, în cursul zilelor de marți și 
miercuri, generalul de armată Heinz 
Hoffmann, membru al Biroului Po
litic, al e.C. al Partidului Socialist 
Unit din Germania, ministrul apă

rării naționale al R. D. Germane, șl 
delegația militară care-1 însoțește 
au fost oaspeți ai unor unități mi
litare ale armatei noastre, precum și 
ai unor intreprinderi industriale din 
județele Constanța, Dolj și Brașov.

Mișcarea antinucleară din Olanda 
I ■ iși lărgește rîndurile

în ultimii ani, între partidele poli
tice din Olanda se manifestă profun
de disensiuni în legătură cu armele 
nucleare ; disensiunile se manifestă 
nu numai între partide, ci și în ca
drul fiecărui partid. Mult timp olan
dezii au fost membri leali ai alianței 
atlantice, dar acum par să adopte din 
ce in ce mai mult o linie proprie, de 
sine stătătoare. Fostul prim-ministru 
Barend W. Beishenvel afirma încă 
cu cîtva timp în urmă :

„Tendințe spre neutralism și chiar 
pacifism se constată în principal in 
cadrul partidelor de stingă, deși ase
menea tendințe s-au consolidat și in 
cadrul altor partide, în special ca re
zultat al mișcării pentru pace, care 
acționează in afara și in cadrul par
lamentului și care a cîștigat multă 
forță in cursul ultimilor ani. Olanda 
a jucat un rol esențial în campania 
împotriva bombei cu neutroni și 
ulterior a protestat împotriva deci
ziei extrem de controversate a 
N.A.T.O., din decembrie 1979, privind 
amplasarea rachetelor nucleare cu 
rază medie de acțiune. Guvernul 
olandez a fost forțat să amine deci
zia finală privind rachetele pină in 
decembrie 1981. Actualul guvern, in
stalat după alegerile generale din 
mai, a aminat-o din nou, deoarece 
cabinetul de coaliție nu a fost capa
bil să obțină un consens in această 
problemă".

între timp s-au accentuat senti
mentele antiamericane și anti- 
N.A.T.O. în cadrul dezbaterilor a- 
prinse care au loc in anumite cercuri 
este sprijinită o linie mai „neutralis- 
tă“, respectiv o politică independen
tă față de supraputeri. Influenta miș
cărilor pentru pace, care urmează o 
linie mai radicală, este în creștere. 
Aceste mișcări exercită presiuni in 
favoarea „unei reforme" a N.A.T.O. 
din interior, astfel incit acesta să în
ceteze a fi „un instrument al politi
cii războiului rece".

Obiectivul mișcărilor respective a 
devenit tot mai larg. Printre acestea 
se află ,^oint Committee Stop the 
Neutron Bomb — Stop the Nuclear 
Arms Race" („Comitetul unit ' Opriți 
bomba cu neutroni — Opriți cursa 
înarmărilor nucleare"). Acesta nu 
este singurul grup pentru pace cu 
caracter nereligios din Olanda ; alte 
organisme similare cooperează cu 
„Stțip the Neutron Bomb" sau cu 
Consiliul Interbisericesc pentru pace 
(Î.K.V.).

Î.K.V, consideră denuclearizarea 
Olandei un pas necesar spre denu
clearizarea Europei. Consiliul spriji
nă „inițiativele unilaterale", care sa 
presupune că ar putea eventual con
duce la un proces general de dezar
mare. Î.K.V. este de părere că tre
buie să se renunțe la asemenea feti
șuri, cum ar fi descurajarea nuclea
ră. Mișcarea urmărește să creeze o 
„structură a păcii" în Europa. Ea 
critică integrarea vest-europeană și 
este în favoarea unificării întregii 
Europe și a participării active a ță
rilor socialiste la Europa de mîine.

Î.K.V este în realitate un grup de 
presiune politică pentru pace. El ara 
legături puternice cu Partidul Mun
cii (deși conducerea partidului nu a- 
doptă integral linia I.K.V.), Partidul 
Pacifist-Socialist și Partidul Radical, 
ca și cu anumiți democrat-creștlni. 
Consiliul a reușit să organizeze un 
grup de acțiune împotriva cheltuie
lilor pentru apărare în cadrul parla
mentului, care a creat multe dificul
tăți guvernului anterior,

în 1980 Biserica Reformată olande
ză a sprijinit linia Î.K.V. într-o de
clarație oficială a Sinodului. Alte bi
serici i-au urmat sau probabil o vor 
urma. Aceasta a dus la exercitarea 
unei serioase presiuni asupra Parti
dului Creștin-Democrat.

ACum Î.K.V. iși „internaționalizea
ză" campania. împreună cu mișca
rea germană pentru pace „Aktion 
Siihnezeichen" a organizat o demon
strație de masă la 10 octombrie 1981 
la Bonn. Potrivit unui purtător da 
cuvint al mișcării pentru pace vest- 
germane, Î.K.V. constituie „un exem
plu pentru noi". Contacte au fost sta
bilite, de asemenea, cu mișcările 
pentru pace din Belgia și Anglia.

Mișcarea I.K.V. propagă ideea „po
liticii micilor puteri" (klein Ienden 
politick). Acest concept este legat de 
ideea că Olanda ar trebui să consti
tuie un exemplu de comportament 
Internațional. Ea consideră că ar tre
bui să se alăture grupului celor 21 
de țări nealiniate care activează în 
Comisia de dezarmare din cadrul 
O.N.U.

înainte de alegerile din mai 1981 a 
fost pregătit un memorandum al 
Î.K.V. adresat partidelor politice. în 
memorandum se propune o politică 
„de desprindere de sub protecția nu
cleară a supraputerilor $1 anularea 
dominației lor politice și economica 
asupra altor națiuni".

• CONDUCTĂ PEN
TRU TRANSPORTAT... 
CĂRBUNE. Specialiștii ca
nadieni au întreprins un studiu 
aprofundat privind realizarea 
unei conducte prin care să se 
poată transporta cărbune, rela
tează publicația „Le Moci". 
Inițiat de guvernul local din 
provincia Alberta, proiectul 
este destinat facilitării exploa
tării și transportului cărbunelui 
din zona de extracție și nînă la 
încărcarea în portul Kitimat. 
Costul lucrărilor este estimat la
2.2 miliarde dolari, prin con
ductă putîndu-se transporta
18.2 milioane tone de cărbune 
pe an. Potrivit aprecierilor spe
cialiștilor canadieni, cel mal 
rentabil procedeu este transpor

tarea unui amestec de cărbune, 
metanol și gaze naturale. Lun
gimea conductei va fi. conform 
proiectului, de 1 016 kilometri.

• CEA MAI MARE 
CENTRALĂ EOLIANA 
DIN LUME. în localitatea 
suedeză Maglarp au început lu
crările de instalare a celei mai 
mari centrale eoliene din lume. 
Cele două turbine cu palete, în 
diametru de 39 metri, pentru 
stația-pilot. inițiată de guvernul 
suedez, au fost construite de 
compania ..Hamilton Standard". 
Centrala de la Maglarp are o 
capacitate de 3 MW, iar turbina 
va fi instalată deasupra unui 
turn de beton în greutate de 
200 tone. Probele inițiale vor fi 
efectuate la începutul lunii iulie.

• CORALI PENTRU 
GREFE OSOASE. Pîtlâ ln 
prezent, 62 de pacienți ai 
unui spital parizian au bene
ficiat de pe urma unei me
tode originale de înlocuire cu 
corali a oaselor zdrobite in 
cursul unor accidente. Recurge
rea la corali, apreciază iniția
torii acestui procedeu, se dove
dește mai utilă decît metodele 
tradiționale de grefă a osului. 
Structura coralului, constituită 
în proporție de 98 la sută din 
calciu, se adaptează perfect 
celei a osului ; calciul grefo- 
nului de corali se fixează pe 
osul în formare, iar stratul 
implantat este suficient de 
poros pentru a nu pune nici o 
problemă de circulație sanguină.

DE PRETUTINDENI
• RÎU CARE NU 

ÎNGHEAȚĂ. Riul Ungra din 
Iakuția reprezintă un adevărat 
fenomen : pe o porțiune de zece 
kilometri, unde coboară de pe 
platoul Aldan, apele sale nu 
îngheață niciodată, nici chiar 
in timpul celor mai mari geruri. 
Geologii susțin că acest feno
men s-ar datora izvoarelor de 
apă fierbinte, existente pe fun
dul rîului. Acestea .fac ca in 
zona respectivă să existe o 
microclimă plăcută, ceea ce i-a 
determinat pe localnici să nu
mească sectorul respectiv „Ri

viera nordului" și să-l trans
forme într-o stațiune de odihnă. 
Depresiunea fiind orientată spre 
soare, temperatura în timpul 
iernii este cu 15 grade mai 
ridicată decît in alte locuri din 
apropiere. Aceasta permite creș
terea unor plante, printre care 
și vița sălbatică. Primăvara 
devreme, cind in regiune este 
încă multă zăpadă, în apropiere 
de Ungra apar florile. Brazii 
și alte foioase cresc aici mai 
înalte și au coroanele mai bo
gate decît în pădurile înve
cinate.

• INSTALAȚIE RONT- 
GEN PERFECȚIONATĂ. 
Specialiștii de la Institutul de 
radiologie RQntgen din Mos
cova au descoperit o nouă

substanță luminoasă — oxi- 
bromid de lantan — cu aju
torul căreia se mărește eficienta 
ecranelor aparatelor Rbntgen, 
scrie ziarul „Izvestia". în acest 
scop s-a realizat un luminofor 
care permite reducerea de 4—5 
ori a iradierii oacientilor la ra
diodiagnostic. Specialiștii insti
tutului relevă că in 1984 va în
cepe producția de serie a nou
lui luminofor.

• CE POATE „PO
VESTI" O CAROTĂ DE
GHEAȚĂ. Specialiștii apre
ciază că o carotă de gheață ex
trasă dintr-o sondă forată în
Antarctica reprezintă o verita
bilă carte de istorie a climei

planetei noastre. Forarea unor 
asemenea sonde în calota de 
gheață a Antarcticii este una 
din direcțiile principale ale 
programului stațiunii antarctice 
sovietice „Vostok". Cercetătorii 
intenționează să străpungă cei 
4 km ai calotei și să ajungă la 
temelia de piatră a celui de-al 
șaselea continent. Carota de 
gheață, din care o parte a și 
fost transportată la Leningrad, 
oferă nu numai informații des
pre variațiile climei ln epoci 
demult apuse, ci conține și 
bule de aer, particule de praf 
cosmic, spori și polen de plante 
din cele mai vechi timpuri și 
chiar microorganisme aduse de 
vînt de pe alte continente șl 
„conservate" in gheața antarc
tică.



O • Oaa*'’ b P <1 <: O ii 
•. ft ■

Popoarele slot hotărite să pună 
capăt războaielor, să trăiască 

in pace și prietenie!
„Crearea unei zone denuclearizate 

în nordul Europei ar spori securitatea pe continent"
O zonă denuclearizatâ, garantată printr-un tratat, în nordul Europei 

ar spori securitatea acestei regiuni - a subliniat președintele Asociației 
pentru pace din Finlanda, prof. Goeran von Bonsdorff, într-o declarație 
făcută presei. El a adăugat că o zonă denuclearizatâ în nordul Europei 
ar putea servi, în plus, drept model pentru instituirea unei întregi Europe 
denuclearizate, precum și pentru crearea de zone similare în alte părți ale 
lumii. „Noi trebuie să folosim toate mijloacele pe care le avem la 
dispoziție pentru a împiedica un război nuclear" — a relevat von 
Bonsdorff.

O mare demonstrație cu participarea 
a 500 000 persoane în pregătire la New York

O mare demonstra
ție împotriva cursei 
inarmărilor va avea 
loc, Ia New York, cu 
ocazia lucrărilor sesi
unii speciale a Adună
rii Generale a O.N.U.

consacrate dezarmării, 
relatează agenția A.P. 
Potrivit organizatori
lor acestei impresio
nante manifestări, se 
așteaptă ca numărul 
participantilor să se 
ridice la 500 000. Co

Consultări în problemele dezarmării
Consiliul consultativ al Interna

ționalei Socialiste pentru proble
mele dezarmării și-a exprimat spe
ranța că ultimele inițiative ale 
conducătorilor Uniunii Sovietice și 
S.U.A. vor contribui la îmbunătăți
rea situației internaționale, care 
s-a agravat în ultimul timp. în ca
drul unei ședințe desfășurate la

50 000 de vest-beriinezi au participat, zilele trecute, Ia o mare demonstra
ție împotriva planurilor N.A.T.O. de amplasare a noi rachete nucleare 
in Europa. Pe pancartele purtate, demonstranții avertizau : „înarmarea 

i periclitează viața și distruge locurile de muncă'
X_____________________________________

„Ocuparea ilegală a Namibiei de către regimul rasist 
de la Pretoria trebuie să înceteze"

— se subliniază într-un comunicat comun gabonezo-angolez
LUANDA 26 (Agerpres). — Angola 

și Republica Gaboneză cer încetarea 
ocupării ilegale a Namibiei de către 
regimul rasist de la Pretoria și apli
carea imediată a prevederilor rezo
luției 435 a Consiliului de Securitate 
al O.N.U. cu privire la Namibia — 
se arată in comunicatul cu privire la 
rezultatele vizitei președintelui Re
publicii Gaboneze, El Hadj Omar 
Bongo, în Republica Populară An

loanele de demon
strant! vor trece prin 
fața sediului O.N.TJ. 
și se vor aduna in 
Parcul Central al ora
șului, unde va avea 
loc un miting.

Helsinki, membrii consiliului au 
ascultat un raport al președintelui 
acestui organism, Kalevi Sorsa. cu 
privire la activitatea consiliului și 
au examinat chestiuni legate de 
pregătirile in vederea celei de-a 
doua sesiuni speciale a Adunării 
Generale a O.N.U, pentru dezar
mare. (Agerpres).

gola. Părțile — se arată în docu
ment — și-au reafirmat sprijinul 
pentru dreptul legitim al poporului 
namibian la autodeterminare și in
dependență, cerind. în același timp, 
încetarea imediată a agresiunii regi
mului rasist de la Pretoria împotriva 
Angolei și evacuarea imediată a tu
turor trupelor sud-africane de pe te
ritoriul angolez.

CAIRO

Președintele Egiptului l-a primit 
pe ministrul afacerilor externe al României

CAIRO 26 (Agerpres).: — Președin
tele Republicii Arabe Egipt, Mohamed 
Hosni Mubarak, l-a primit, miercuri, 
pe tovarășul Ștefan Andrei, minis
trul afacerilor externe al 'Republicii 
Socialiste România. Cu acest prilej, 
din partea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu. președintele Republicii 
Socialiste România, a fost inminat 
șefului statului egiptean un mesaj, 
transmițindu-se cele mai bune urări 
de sănătate și fericire, de progres 
și prosperitate pentru poporul egip
tean prieten.

Mulțumind, președintele Hosni 
Mubarak a rugat să se transmită 
tovarășului Nicolae Ceaușescu multă 
sănătate și cele mai calde sentimen
te de prietenie și prețuire, de con
tinuă prosperitate și progres poporu
lui român prieten. Totodată., șeful 
statului egiptean a dat o înaltă pre
țuire contribuției deosebite pe care 
România, șeful statului român o a- 
duc la reglementarea globală a si
tuației din Orientul Mijlociu, la în
tărirea păcii și securității interna
ționale.

în cursul convorbirilor care au a- 
vut loc cu acest prilej s-a dat o 
înaltă apreciere dezvoltării raportu
rilor româno-egiptene. în spiritul re-, 
lațiilor de prietenie dintre pre
ședinții Nicolae Ceaușescu și Anwar 
El-Sadat. rolului deosebit al dialogu

MANIFESTĂRI DEDICATE ROMÂNIEI. Sub auspiciile Universității 
autonome mexicane, la Toluca, important centru universitar din Mexic, 
s-a deschis „Săptămâna culturală românească". Rectorul Universității din 
Toluca, Augustin Gasca Pliego, a relevat interesul viu existent in Mexic 
pentru cunoașterea istoriei milenare a poporului român, ca și a realiză
rilor sale pe multiple planuri. Vorbitorul a dat o înaltă apreciere bunelor 
relații politice și economice existente intre țara sa și România, 
de asemenea, ambasadorul român la Ciudad de Mexico.

A vorbit,

ȘTAFETA TINERETULUI. La Bel
grad s-a desfășurat marți seara o 
manifestare dedicată „Zilei tinere
tului" și împlinirii a 90 de ani de la 
nașterea lui losip Broz Tito, infor
mează agenția TANIUG. Peste 
50 000 de locuitori ai capitalei și 
7 500 de tineri din întreaga țară 
au asistat la sosirea tradiționalei 
ștafete a tineretului, care a parcurs 
mii de kilometri prin toate regiu
nile Iugoslaviei. A fost prezent Petar 
Sțambolici, președintele Prezidiului 
R.S.F. Iugoslavia.

IN SPRlJI^UD-VyN^QDIDARII 
O.U.A. La Addis-Abeba s-a înche
iat cea de-a treia sesiune a Comi
tetului pentru revizuirea Car
tei Organizației Unității Africane 
(O.U.A.). Participanții au elaborat 
un raport, care va fi prezentat la 
cea de-a XlX-a reuniune a șefilor 
de stat și guvern ai țărilor membre 
ale organizației, care va avea ioc 
la Tripoli. Se prevede înscrierea In 
Carta O.U.A. a unor principii noi, 
care să contribuie la consolidarea 
unității politice și a colaborării e- 
conomice dintre țările continentului. 

lui și înțelegerilor stabilite între pre
ședinții Nicolae Ceaușescu și Hosni 
Mubarak.

A fost evidențiată dorința comună 
de extindere continuă a cooperării 
și raporturilor româno-egiptene in 
domeniile politic, economic, tehnico- 
științific și cultural, in interesul 
prieteniei tradiționale dintre popoa
rele român și egiptean, de întărire a 
conlucrării dintre România și Egipt, 
în vederea soluționării problemelor 
majore ale vieții internaționale.

Totodată, au fost abordate o serie 
de probleme ale vieții internaționa
le actuale, in mod deosebit căile de 
reglementare a situației din Orien
tul Mijlociu, de soluționare pe cale 
politică a celorlalte stări de litigiu 
și război din diferite regiuni ale lu
mii. de întărire a păcii, securității și 
colaborării pe continentul european, 
de dezarmare și, in primul rînd, de 
dezarmare nucleară, de lichidare a 
subdezvoltării și de înfăptuire a unei 
noi ordini economice internaționalei

La intilnire. care s-a desfășurat 
într-o atmosferă cordială, au partici
pat Kamal Hassan Aii, vicepremier 
și ministru al afacerilor externe al 
R.A. Egipt, precum și Ion Iosefide, 
ambasadorul României in Egipt, și 
Wafic Hosriy, ambasadorul R.A. 
Egipt la București.

GENTIILE DE PRESA 
pe scurt

ORIENTUL MIJLOCIU. S.U.A. și 
Israelul au convenit să. aplice — 
fără intrarea oficială în vigoare — 
prevederile Acordului strategic de 
cooperare, semnat la 30 noiembrie, 
la Washington, și suspendat in de
cembrie de Statele Unite ca urmare 
a anexării de către guvernul de la 
Tel Aviv a înălțimilor Golan, in
formează agenția U.P.I. La această 
înțelegere s-a aiuns în cursul con
vorbirilor desfășurate la Washin
gton intre miniștrii apărării ai ce
lor două țări — Caspar Weinberger 
și Ariel Sharon.

PREMIILE FESTIVALULUI IN
TERNAȚIONAL AL FILMULUI 
DE LA CANNES. După cum trans
mite agenția France Presse, mare
le premiu „Palme d’or" a fost de
cernat ex-aequo peliculelor „Mis
sing" (S.U.A.}, realizată de Costas 
Gavras, și „Yol“ (Turcia), a cine
astului Yilmaz Guney. Marele pre
miu special al juriului festivalului 
a revenit filmului italian „La notte 
di San Lorenzo". Marele premiu al 
celei de-a 35-a aniversări a Festi
valului de la Cannes a fost atri
buit lui Michelangelo Antonioni 
pentru „permanenta actualitate a 
creației sale".

Ședința Comisiei permanente
C.A.E.R. pentru colaborare 

in domeniul
industriei alimentare

BELGRAD 26 (Agerpres).. La 
Belgrad a avut loc ședința a 38-a a 
Comisiei permanente C.A.E.R. pentru 
colaborare in domeniul industriei 
alimentare.

tn centrul lucrărilor comisiei a 
stat proiectul acțiunilor de colabo
rare in vederea Îmbunătățirii apro
vizionării populației țărilor membre 
ale C.A.E.R. cu mărfuri alimentare.

Comisia ă examinat stadiul cola
borării in cadrul convențiilor multi
laterale in domeniul perfecționării 
tehnologiilor și tehnicii existente și 
creării de noi tehnologii și mijloace 
tehnice in industria cărnii și conser
velor de legume și fructe, convenind 
măsuri pentru accelerarea efectuării 
și creșterii eficienței cercetărilor. Au 
fost adoptate măsuri concrete pen
tru realizarea acțiunilor de colabora
re convenițe în domeniul creșterii 
calității produselor alimentare, pre
cum și proiectele acordurilor cores
punzătoare privind organizarea cola
borării in industria produselor zaha
roase și condimentelor.

A fost efectuat un util schimb de 
păreri privind direcțiile prioritare 
ale colaborării economice și tehnico- 
științifice, inclusiv efectuarea unor 
lucrări de prognozare în industria 
alimentară, pină in anul 1990.

CONVORBIRI SOVIETO-AUS- 
TRIECE. La Moscova au început 
convorbirile dintre Leonid Brejnev, 
secretar general al C.C. al P.C.U.S., 
președintele Prezidiului Sovietului 
Suprem al U.R.S.S.. și președintele 
Austriei. Rudolf Kirchschlăger, 
care întreprinde o vizită oficială în 
Uniunea Sovietică. După cum re
latează agenția T.A.S.S.. părțile au 
reafirmat dorința lor de a contri
bui la continuarea procesului în
ceput prin Conferința pentru secu
ritate și cooperare în Europa și 
și-au exprimat speranța in înche
ierea cu rezultate concrete a reu
niunii de la Madrid, incluzînd con
vocarea unei conferințe pentru în
tărirea încrederii și dezarmării în 
Europa.

CONSILIUL DE SECURITATE și-a 
amînat dezbaterile asupra proble
mei privind invazia pusă la cale de 
un grup de mercenari sud-africani 
în Insulele Seychelles, la 25 noiem
brie 1981. Mercenarii, recrutați in 
Africa de Sud, urmăreau șă răstoar
ne guvernul Sin Seychelles și să-l 
reinstaleze pe fostul președinte 
James Mancham.

SCRUTIN ANTICIPAT ÎN O- 
LANDA. Regina Beatrix a Olandei 
l-a însărcinat pe primul ministru 
al țării, Andreas van Agt, cu re
manierea cabinetului. Acesta a a- 
nunțat că primul său obiectiv va 
fi dizolvarea parlamentului în ve
derea organizării de alegeri legis
lative anticipate. în cercurile po
litice olandeze se apreciază că scru
tinul, devenit necesar în urma de-

MOSCOVA

Convorbiri economice româno-sovietice
MOSCOVA 26 (Agerpres). — Afla

tă intr-o vizită in U.R.S.S., la invi
tația ministrului industriei ușoare al 
U.R.S.S.. N. N. Tarasov, la 26 mai, 
tovarășa Lina Ciobanu, ministrul in
dustriei ușoare, a fost primită de 
N. V. Talizin. vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri al U.R.S.S., pre
ședintele părții sovietice in Comisia

Evoluția conflictului anglo-argentinian
Mari pierderi înregistrate de trupele britanice

BUENOS AIRES 26 (Agerpres). — 
Argentina a declanșat împotriva for
țelor expediționare britanice din 
Atlanticul de Sud un atac combinat 
al forțelor sale terestre, cantonate in 
Mal vine (Falkland), și aeriene, por
nind de pe continent asupra poziții
lor britanice din strimtoarea care se
pară cele două insule mai importante 
—de est și de vest — ale arhipelagul 
lui. Au fost scufundate distrugătorul 
„Coventry", vasul pentru transport de 
trupe și avioane „Atlantic Conve
yor" și un petrolier și avariate două 
fregate engleze.

Atacurile aeriene britanice asupra 
zonei Puerto Argentino (Port Stan
ley) au fost respinse de artileria an
tiaeriană argentiniană. Aceasta a 
doborît trei aparate engleze „Sea 
Harrier". patru elicoptere „Sea 
King“și două elicoptere „Linx" — a

misiei în grup a miniștrilor socia
liști la 12 mai, ar putea avea loc 
in septembrie.

TURNEU AFRICAN AL PRE
ȘEDINTELUI FRANȚEI. Timp de 
opt zile, președintele Franței, 
Franțois Mitterrand, a vizitat Al
geria, Nigerul, Coasta de Fildeș Și 
Senegalul. La încheierea turneului, 
in drum spre Paris, șeful statului 
francez a făcut o escală in capitala 
Mauritaniei — Nouakchott —, unde 
a conferit cu președintele Moha
med Khouna Ould Haldalla asupra 
evoluției situației din vestul conti
nentului.

VIZITA ÎN BANGLADESH. Mi
nistrul indian al afacerilor externe. 
Narasimha Rao, a întreprins o vi
zită oficială in Bangladesh, în tim
pul căreia a avut convorbiri cu o- 
ficialități ale țării-gazdă. Declara
ția comună dată publicității relevă 
că părțile au căzut de acord să-și 
intensifice eforturile pentru găsi
rea unei soluții reciproc accepta
bile problemei distribuirii apelor 
fluviului Gange, la Farkka. Părțile 
au convenit ca toate problemele 
dintre cele două țări să fie regle
mentate prin mijloace pașnice, prin 
negocieri, cît mai curind posibil.

SUPLIMENTAREA AJUTORU
LUI MILITAR. Comitetul pentru 
afacerile externe al Senatului 
S.U.A. a hotărit, cu 8 voturi pentru 
și unul contra, să majoreze cu 100 
milioane dolari subvențiile militare 
directe acprdate. Israelului, infor
mează' agențiile A.P. și France 
Presse. Se precizează că Adminis
trația solicitase Congresului să a- 
probe pentru statul Israel subvenții 
militare directe însumind 750 mi
lioane dolari și garantarea de cre
dite totalizând 950 milioane dolari.

INUNDAȚII IN NICARAGUA. 
Junta Guvernului de Reconstrucție 
Națională din Nicaragua a declarat 
„zonă de dezastru" localitățile și 
zonele afectate de ploile torențiale 
neîntrerupte. In urma ploilor s-a 
creat o situație deosebit de gravă 
in unele zone din țară.

interguvernamentală româno-sovie- 
tică de colaborare economică și teh- 
nico-științif'că. Cu acest prilej au 
fost examinate probleme privind 
dezvoltarea schimburilor și colaboră
rii economice romano-sovietice in 
anul 1982 și anii următori.

A participat Traian Dudaș. amba
sadorul României in Uniunea Sovie
tică.

precizat Statul Major argentinian. O 
navă argentiniană a fost atinsă in 
cursul atacului aviatic englez.

într-o declarație făcută la Buenos 
Aires, ministrul argentinian al apă
rării, Amadeo Frugoli. a arătat, po
trivit agenției Prensa Latina, că „si
tuația in Golful San Carlos este total 
controlată de forțele argentiniene" și 
că se urmărește in continuare neu
tralizarea completă a celor 2 000 de 
soldați britanici.

Ministrul adjunct de externe ar
gentinian, Enrique Ros, a afirmat 
dorința țării sale de a se găsi o so
luție politică, negociată pentru con
flictul din Atlanticul de sud, trans
mite agenția E.F.E.

LONDRA 26 (Agerpres). — Minis
trul britanic al apărării, John Nott, 
a declarat miercuri în parlament că. 
in urma unui atac efectuat marți 
de aviația argentiniană. forța expe- 
diționară britanică din zona Insule
lor Malvine (Falkland) a pierdut 
un al doilea distrugător. ..Coventry", 
și o navă de transport — cargoul 
„Atlantic Conveyor". Nott a mențio
nat că, din echipajele celor două 
nave, 24 de oameni și-au pierdut 
viața și al ți circa 20 au fost răniți, 
restul fiind salvați.

Agențiile Reuter șt"*! Associated 
Press adaugă că un distrugător ușor, 
aflat în aceeași zonă cu ..Coventry", 
a fost și el avariat. De asemenea, 
au mai suferit avarii crucișătorul 
ușor ..Antrim" și fregata „Argonaut", 
într-un comunicat anterior. Minis
terul britanic al Apărării anunțase 
că in operațiunile de marți au fost 
doborite trei avioane argentiniene.

Secretarul general al O.N.U. 
va întreprinde o nouă misiune 
de bune oficii pentru reglemen

tarea diferendului
NAȚIUNILE UNITE 26 (Agerpres). 

— Consiliul de Securitate al O.N.U. a 
adoptat miercuri, in unanimitate, 
o rezoluție — elaborată inițial de 
Irlanda, la care s-au raliat în cali
tate de coautori Guyana. Iordania. 
Togo. Uganda și Zairul — prin care 
cere secretarului general al Națiu
nilor Unite. Javier Perez de Cuellar, 
să întreprindă o nouă misiune de 
bune oficii in vederea reglementă
rii conflictului dintre Argentina și 
Marea Britanie. Documentul cere 
părților in conflict „să coopereze 
pe deplin cu secretarul general al 
O.N.U. in misiunea- sa. in scopul de 
â se .pune capăt actualelor ostilități 
din insulele Malvine (Falkland) ți 
din jurul acestora". Secretarului 
general i se cere, de asemenea, „să 
intre in contact imediat cu părțile, 
în scopul negocierii unor modalități 
reciproc acceptabile pentru înceta
rea focului". în termenii rezoluției, 
secretarul general al O.N.U. urmea
ză să prezinte Consiliului de Secu
ritate un raport interimar asupra 
rezultatelor misiunii sale cît mai 
curind posibil.

După cum relatează agențiile in
ternaționale de presă. Marea Brita
nie și Argentina și-au comunicat 
în prealabil acordul cu termenii de 
redactare a acestei rezoluții.

Problemele economiei mondiale 
— probleme stringente I I I a V •• • V ••ale dezvoltam și pacn

Practica dobînzilor
dificultățile tarilor în

3

înalte agravează 
curs de dezvoltare

Una din principalele concluzii ale reuniunii Comitetului interimar al 
Consiliului guvernatorilor Fondului Monetar Internațional (F.M.I.). des
fășurate recent la Helsinki, este aceea care, în termenii comunicatului fi
nal. evidențiază că „problemele țărilor in curs de dezvoltare neproducă
toare de petrol și in special mărimea deficitului extern al conturilor lor 
curente s-au datorat, in parte, unor factori independenți de voința lor. 
Cel mai important dintre acești factori externi a fost impactul recesiunii 
internaționale asupra piețelor de export, înrăutățirea gravă a condițiilor 
de comerț pentru țările care exportă în principal materii prime și creș
terea poverii dobinzilor datoriilor externe".

Este o apreciere care se degajă din ansamblul evoluției economice in
ternaționale din ultima perioadă de timp.

Poveri de nesuportat. Po_ 
trivit înseși datelor F.M.I.. datoria 
externă a țărilor în curs de dezvol
tare importatoare de petrol a depă- 
»it 520 miliarde dolari, crescînd cu 
peste 100 miliarde dolari numai în 
ultimul an (1981). Și trebuie avut în 
vedere că statisticile F.M.I. nu con
tabilizează decît datoriile nerambur
sate în contul creditelor contractate 
pe termene de peste un an. nu și 
cele pe termene sub un an. Dacă 
s-ar ține cont și de acestea, datoria 
externă a țărilor în curs de dezvol
tare s-ar apropia de 800 miliarde 
dolari. Este o sumă fabuloasă, care 
impune țărilor respective sarcini de 
rambursare deosebit de împovără
toare — pină la 80 miliarde dolari 
anual — cu repercusiuni nemijlo
cite în. direcția agravării situației 
lor economice, frînării dezvoltării 
lor.

„Export" de... criză.In acest 
nivel critic al îndatorării externe a 
țărilor în curs de dezvoltare se con
centrează de fapt multiplele conse
cințe negative resimțite de țările 
respective de pe urma crizei econo
mice mondiale, consecințe care, in- 
tr-o măsură considerabilă, le-au fost 
transferate de țările industrializate, 
în fața dificultăților economice, care 
s-au manifestat pe plan mondial, 
țările avansate economicește. folo- 
sindu-și forța și pozițiile deținute 
în economia mondială și schimbu
rile internaționale, au declanșat o 
amplă acțiune de transferare a e- 
fectelor crizei asupra altor țări. în
deosebi asupra țărilor in curs de 
dezvoltare. Este o realitate ne care 
tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU 
a relevat-o insistent. arătînd : 
„Cauzeie crizei sint multiple. Prin
tre acestea ar trebui menționate și 
creșterea puternică a preturilor la 

petrol, dar și politica generală eco
nomică a țărilor dezvoltate care nu 
a ținut și nu ține seama de intere
sele unei mari părți a populației lu
mii — și, spunind aceasta, mă refer 
la țările in curs de dezvoltare. De
pășirea crizei necesită o abordare 
realistă a problemelor țărilor in curs 
de dezvoltare, pornind de Ia necesi
tatea unui ajutor eficace pentru dez
voltarea economico-socială a acestor 
țări, de la realizarea unei noi ordini 
economice internaționale".

în vederea transferării efectelor 
crizei au fost larg utilizate diferite 
pîrghii ale politicii neocolonialiste 
și îndeosebi canalele și mecanismele 
comercial-financiare. Astfel, IN
FLAȚIA, devenită un fenomen 
cronic în economia țărilor ca
pitaliste, a fost reportată produ
selor livrate pe piețele externe, 
cu alte cuvinte „exportată", prin 
scumpirea mărfurilor livrate pe 
aceste piețe, urmărindu-se astfel 
atit slăbirea presiunii inflației 
asupra economiei interne. cît și 
ușurarea sarcinii de finanțare a 
deficitului comercial (datorat no
tei petroliere). Potrivit datelor 
U.N.C.T.A.D. și G.A.T.T.. In ultimii 
10 ani creșterea preturilor la ex
porturile țărilor Industrializate (12 
la sută. în medie anual) a fost mai 
mare decît creșterea preturilor, la 
rindul ei ridicată, de pe piețele lor 
interne (circa 9 la sută în medie a- 
nual). Se apreciază, dealtfel, că în 
proporție de peste jumătate, inflația 
devastatoare care s-a manifestat in 
multe dintre țările in curs de dez
voltare a fost „importată" odată 
cu achiziția de produse industriale 
din țările dezvoltate, precum și de 
petrol.

Totodată, pozițiile de MONOPOL 
TN DOMENIUL TEHNICO-ȘTIIN- 
ȚIFIC au fost și mai intens utilizate 
pentru „suprafacturarea" tehnologii

lor exportate în țările In curs de 
dezvoltare.

Paralel s-a încercat, într-o tot 
mai mare măsură, combaterea difi
cultăților ivite în numeroase sectoa
re economico-industriale din econo
mia țărilor dezvoltate prin SPORI
REA BARIERELOR PROTECȚIO- 
NISTE și a obligării furnizorilor 
străini să „subfactureze" produsele 
lor livrate pe piețele occidentale.

Prin impunerea unor prețuri care 
să le favorizeze atît la export, cît și 
la import, țările occidentale indus
trializate au operat, de fapt, un 
VAST TRANSFER AL NOTEI PE
TROLIERE PE SPINAREA ȚARI
LOR ÎN CURS DE DEZVOLTARE, 
în această privință, cifrele sint re
velatoare. Din deficitul comercial to
tal înregistrat de ansamblul țărilor 
importatoare de petrol ca urmare a 
sporirii exagerate, după 1973, a pre
turilor la țiței brut, țările industriali
zate au „preluat" 45 la sută, iar țările 
în curs de dezvoltare tot 45 la sută. 
Să comparăm însă aceste ponderi 
cu proporțiile In care cele două 
grupuri de state au importat petrol 
din țările exportatoare de țiței : 78 
la sută — țările industrializate și 
doar 18 la sută — cele în curs de 
dezvoltare. Cu alte cuvinte, ultimele 
țări au fost obligate să „preia", din 
consecințele sporirii notei petroliere, 
o parte de aproape trei ori mai 
mare decit cea care le-ar fi revenit 
în mod normal — și aceasta datorită 
țărilor dezvoltate care și-au dimi
nuat substanțial propria notă de 
plată prin scumpirea exporturilor 
lor de produse industriale si plata 
inechitabilă, la import, a furnizo
rilor lor de produse primare.

Dobînzile înalte — mijloc 
de spoliere. In plus- prin prac* 
ticarea unor DOBINZI RIDICATE 
la depozite, țările respective au de
terminat atragerea. în circuitele 
bancare proprii, a excedentelor de 
plăți ale țărilor exportatoare de pe
trol, realizînd astfel finanțarea de
ficitelor lor comerciale și de plăti 
(datorate în esență notei petroliere) 
chiar cu fondurile care au servit la 
achitarea petrolului (reîntoarse de 
unde au plecat).

în schimb, țările în curs de dez
voltare importatoare de petrol, „oco
lite" în această reciclare a „petro- 

dolarilor", au fost obligate să suporte 
îndoit consecințele, nevoite fiind să 
plătească atit nota petrolieră mereu 
sporită, cit și dobinzile la creditele 
la care au trebuit să apeleze in ve
derea finanțării acesteia. Țările în 
curs de dezvoltare au ajuns să plă
tească anual dobinzi care echivalea
ză cu cuantumul asistenței publice 
pentru dezvoltare pe care o primesc 
din partea țărilor industrializate. Cu 
alte cuvinte, numai prin sistemul 
dobînzilor, aceste din urmă țări iau 
inapoi de Ia țările in curs de dez
voltare ceea ce pretind a ie acorda 
cu titlu de „ajutor".

Dacă acesta este „scenariul" de 
fond al transferului efectelor crizei 
asupra țărilor în curs de dezvoltare, 
în tot cursul perioadei 1973—1980, în 
anii din urmă au intervenit elemen
te noi, agravante. Persistența aproa
pe neslăbită a inflației a determinat 
în unele țări occidentale (în special 
în Statele Unite) lansarea, în nu
mele combaterii acesteia, a unei po
litici de scumpire fără precedent a 
creditului, prin practicarea unor do- 
binzi excesive (pină la 25 la sută), 
anul 1981 deținînd recordurile abso
lute în materie. Dar scumpirea cre
ditului în înseși țările industrializa
te, prin efectele acesteia în direcția 
frînării investițiilor, a compromis 
așteptata și preconizata relansare 
economică ; rezultatul a fost că re
cesiunea s-a instalat și mai puter
nic. Adîncirea recesiunii a diminuat 
însă cererea pentru produsele, în
deosebi cele primare, exportate de 
țările în curs de dezvoltare, oferind 
un pretext in plus pentru accentua
rea manevrelor care să conducă la 
scăderea prețurilor acestor produse, 
în schimb, majorarea preturilor la 
produsele industriale exportate de 
țările dezvoltate a continuat. Numai 
lntr-un singur an — 1981 — țările 
în curs de dezvoltare au fost ne
voite. potrivit datelor recentului 
raport G.A.T.T., să plătească în plus 
cu 30 Ia sută pentru achizițiile lor 
de produse industriale din țările oc
cidentale, in timp ce au obținut cu 
14 la sută mai puțin pe livrările lor 
în țările respective. Nu intimnlător 
deficitul din plățile lor curente a 
crescut patru ani la rind — de la 
38 miliarde dolari în 1978 la peste 
100 miliarde dolari în 1982.

în condițiile deficitelor anuale re
cord, țările în curs de dezvoltare 

n-au putut achita, din resurse pro
prii, ratele scadente la creditele pe 
termen lung, contractate anterior, 
fiind nevoite să apeleze la masive 
împrumuturi pe termen scurt, de
osebit de împovărătoare nu numai 
prin scadența apropiată, dar și prin 
faptul că tocmai la aceste credite 
operează dobînzile cele mai înalte.

Drept urmare, o bună parte — in 
cazul unor țări chiar o foarte mare 
parte — din datoria externă a ță- 
rilor rămase în urmă s-a transfor
mat astfel din datorie pe termen 
lung (deci cu sarcini anuale de ram
bursare mai mici) în datorie pe ter
men scurt, creîndu-se o „aglome
rare" de plăți, în primii ani ai ac
tualului deceniu, mai mult decît cri
tică. Ratele excesive ale dobinzilor 
au contribuit nemijlocit la apariția 
unei asemenea „aglomerări" de 
plăți. A trebuit să se recurgă la 
credite suplimentare pentru achita
rea sumelor sporite datorate în con
tul dobînzilor.

în plus, prin extinderea practicii, 
neuzuale In normele financiare, a 
așa-numitelor „dobînzi variabile", 
tot mai multe rate scadente la cre
dite mai vechi, contractate în condi
ții mai favorabile, au fost impuse 
cu dobînzile actuale mult superioa
re. Iar ascensiunea dolarului („arti
ficială" tocmai datorită faptului că 
are la bază dobînzile excesive din 
S.U.A.) a suplimentat semnificația 
reală a îndatorării externe (în co- 
vîrșitoare majoritate contractată în 
dolari).

Achitarea acestor „aglomerări" de 
plăți din primii ani ai deceniului ac
tual impune multor țări in curs de 
dezvoltare eforturi supradimensio

România socialistă subliniază in permanență cerința așezării și 
desfășurării relațiilor economice pe baze noi, echitabile și, in acest 
context, stabilirea unor dobinzi raționale, in cadrul unor platforme 
maxime pe grupe de țări, cu niveluri mai favorabile pentru țările in 
curs de dezvoltare. Tovarășul Nicolae Ceaușescu a relevat din nou 
zilele trecute, în convorbirea cu directorul general G.A.T.T., necesi
tatea de a se acorda un sprijin mai susținut țărilor in curs de dez
voltare in vederea soluționării problemelor acute cu care sînt con
fruntate la apariția și agravarea cărora — după cum reiese acum in 
mod evident — țările dezvoltate au contribuit în bună măsură. Sint 
probleme care se cer abordate în contextul eforturilor pentru edifi
carea noii ordini economice internaționale, menite să favorizeze pro
gresul mai rapid al țărilor in curs de dezvoltare și, in perspectivă, 
lichidarea decalajelor dintre state, corespunzător intereselor comune 
ale tuturor țărilor, ale cauzei generale a progresului și păcii.

Dr. Iile ȘERBANESCU

nate, unele din țările respective vă- 
zîndu-se în situația de a cere reeșa- 
lonarea acestor „aglomerări" de plăți 
pentru perioade ulterioare, intrucit 
alternativa — de a se recurge la 
noi credite — n-ar duce, mai ales 
în condițiile dobînzilor excesive, de
cit la o inglodare și mai profundă 
în datorii, cu consecințe grave pe 
termen lung. Eforturile supradimen
sionate la care sint supuse țările în 
curs de dezvoltare sint ilustrativ ex
primate de faptul îngrijorător re
levat la reuniunea de la Helsinki, și 
anume că. in 1982, pentru prima dată 
în perioada postbelică, produsul pe 
locuitor urmează să scadă nu doar 
in cazul unor țări in curs de dez
voltare, ci, in medie, chiar pe an
samblul acestora. Ceea ce înseamnă, 
desigur, o adîncire a decalajelor 
cu toate consecințele decurgînd de 
aici.

Sint fapte care legitimează cerin
țele formulate — inclusiv cu prile
jul recentei reuniuni a F.M.I. — de 
către țările în cuns de dezvoltare 
fată de cele dezvoltate în sensul re
nunțării Ia politicile monetare re
strictive, trecerii la practicarea unor 
dobinzi rezonabile, sporirii disponi
bilităților de finanțare și îmbunătă
țirii condițiilor de creditare și, in 
acest cadru, creșterii resurselor 
F.M.I. și Băncii Mondiale în vederea 
lărgirii capacității lor de împrumut, 
de sprijinire a eforturilor în primul 
rînd ale țărilor in curs de. dezvol
tare, ținînd cont de acutele lor ne
voi de fonduri.

Sînt cerințe pe care. In spiritul 
poziției sale consecvente, țara noas
tră le împărtășește, acționînd pen
tru realizarea lor.

S.U.A.

Cauze profunde 
ale deteriorării situației 

economice și financiare
WASHINGTON 26 (Agerpres). — 

Cinci foști miniștri de finanțe ai 
S.U.A., in administrații democratice 
și republicane, in ultimii 20 de ani. 
au avertizat. într-o conferință de 
presă la Washington, că situația eco
nomică americană se va deteriora în 
continuare ca urmare in special a 
efectelor ratelor excesiv de inait.e 
ale dobinzilor bancare și a marilor 
deficite bugetare — informează 
agenția A. P. „Ne condamnăm să su
portăm povara dobinzilor bancare 
foarte înalte, ceea ce va duce la o 
recesiune continuă pe care cred că 
am putea-o numi realist doar depre
siune", a spus Douglas Dillon, fost 
ministru de finanțe în perioada 
1961—1965.

„Este necesară o acțiune urgentă, 
intrucit timpul este scurt, foarte 
scurt, dacă vrem să evităm un 
dezastru financiar", a apreciat, la 
rindul său, William Simon, fost mi
nistru de finanțe in perioada 
1974—1976.

„Sînteți martorii deteriorării pe zi 
ce trece chiar a bazei economice a 
acestei țări", a avertizat, John 
Connally, fost ministru de finanțe în 
anii 1971—1972.

Michael Blumenthal, fost ministru 
de finanțe in anii 1977—1979. a apre
ciat ca „inacceptabile actualele rate 
ale dobinzilor bancare".

„Dacă nu le punem sub control 
acum, deficitele bugetare vor aduce 
dezastrul economic și financiar", a 
subliniat Henry Fowler, fost minis
tru de finanțe în perioada 1965—1963.

Cei cinci foști miniștri au anunțat 
că au lansat o campanie bipartită 
pentru a convinge Congresul și Ad
ministrația să opereze modificări in 
buget pentru reducerea deficitului 
bugetar sub nivelul de 75 miliarde 
dolari in 1985.

★
Camera Reprezentanților a Con

gresului S.U.A. a respins, marți, 
proiectul de buget formulat de depu
tății republicani, pentru care Admi
nistrația își dăduse acordul de prin
cipiu. transmite agenția Reuter. 
Deputății democrați, care dețin ma
joritatea. au trecut la examinarea 
altor trei proiecte de buget, care, 
contrar celui respins, preconizează 
reducerea cheltuielilor militare, spo
rirea alocațiilor la unele canitole so
ciale și majorarea impozitelor.
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