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proMă
satisfacție fată

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, se
cretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, a primit, joi, pe 
tovarășul Wang Chen. membru al 
Biroului Politic al Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist Chinez, 
membru in Comitetul Permanent al 
Comisiei Militare a C.C. al P.C. Chi
nez, care a făcut o vizită în țara 
noastră.

La primire au participat Dumitru 
Popescu, membru al Comitetului Po
litic Executiv al C.C. al P.C.R.. rec
torul Academiei „Ștefan Gheorghiu", 
și general-locotenent Constantin Ol- 
teanu, membru supleant al Comite
tului Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R., ministrul apărării naționale.

Au fost prezenți Tian Ginfeng. 
însărcinatul cu'afaceri ad-interim, și 
Wang Zhenxi, atașatul militar, aero 
și naval al R.P. Chineze la Bucu
rești.

Oaspetele a transmis tovarășului 
Nicolae Ceaușescu un salut călduros 
și cele mai cordiale urări din par
tea tovarășilor Hu Yaobang, pre
ședintele Comitetului Central al Par
tidului Comunist Chinez. Ye Jian
ying, vicepreședinte al C.C. al P.C. 
Chinez, președintele Comitetului Per
manent al Adunării Naționale a Re-

prezentanților Populari a Republicii 
Populare Chineze. Deng Xiaoping, 
vicepreședinte al C.C. al P.C. Chinez, 
Zhao Ziyang, premierul Consiliului 
de Stat al R.P. Chineze, Li Xiannian, 
vicepreședinte al C.C. al P.C. Chinez, 
și a celorlalți conducători de partid șl 
de stat chinezi. Totodată, el a expri
mat gratitudinea pentru întrevederea 
acordată de conducătorul partidului și 
statului nostru, pentru posibilitatea 
oferită, de a vizita România și de a 
cunoaște realizările obținute de po
porul român, sub conducerea P.C.R., 
a secretarului său general, in edifica
rea societății 
dezvoltate.

Tovarășul 
mulțumit și 
Hu Yaobang, 
Xiaoping, Zhao Ziyang, Li Xiannian 
și celorlalți conducători de partid și 
de stat chinezi salutul său prietenesc 
și cele mai bune urări, iar poporului 
prieten chinez noi și tot mai mari 
succese în construirea socialismului, 
în ridicarea bunăstării 
sale.

în timpul întrevederii 
cu deosebită satisfacție 
strinsă prietenie și solidaritate, de 
rodnică colaborare dintre Partidul 
Comunist Român și Partidul Comu-

socialiste multilateral
Nicolae Ceausescu a 
a transmis tovarășilor 
Ye Jianying. Deng

și fericirii
s-au evocat 
relațiile de

RESURSELE RECICLĂRILE

nist Chinez, dintre Republica Socia
listă România și Republica Populară 
Chineză, dintre popoarele celor două 
țări, relații care s-au extins și îmbo
gățit continuu. în același timp a fost 
evidențiată dorința comună de a dez
volta și întări aceste bune raporturi 
pe plan politic, economic, tehnico- 
științific, cultural și în alte domenii, 
în folosul și spre binele ambelor țări 
și popoare, in interesul construcției 
socialiste în România și R.P. Chineză, 
al cauzei generale a socialismului, al 
păcii și progresului omenirii. în acest 
cadru a fost exprimată satisfacția in 
legătură cu recenta vizită oficială de 
prietenie a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu și a tovarășei Elena 
Ceaușescu în R.P. Chineză, cu con
vorbirile și rezultatele dialogului la 

• nivel înalt româno-chinez.
în cursul convorbirii s-a subliniat 

că. în actuala situație politică inter
națională — deosebit de încordată —, 
se impune mai mult ca oricînd inten
sificarea luptei popoarelor pentru 
încetarea cursei înarmărilor, pentru 
dezarmare. în primul rînd
dezarmare nucleară, pentru înfăptui
rea năzuințelor de pace, libertate, 
progres social ale tuturor națiunilor.

întrevede“en s-n de'făsuret într-o 
atmosferă caldă, tovărășească.

pentru

vizitei oficiale
de prietenie

a tovarășului
Nicolae Ceausescu

in Republica
Arabă Siriană
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cel mai mare șantier al țării

cu utilaje 
privind re- 
uzate. De 
proiectanții

DUNĂRE-MAREA NEAGRĂ

de rezultatele

La Costinești, între 31 mai 5 iunie

Convorbire cu tovarășul
N!CU CEAUȘESCU 

Secretar al C.C. al U.T.C.,
Președintele Comitetului Consultativ al O.N.U. pentru A.I.T.

Masa rotundă: „TINERETUL ANILOR ’80“

valorificate cu operativitate
si eficientă maximă

Să ne referim la început la un 
calcul : prin valorificarea materiale
lor refolosibile, în perioada 1982—1985 
urmează să obținem produse in va
loare de 113 miliarde lei. Este vor
ba de produse dintre cele mai diver
se, abț „ut necesare economiei na
țional^ cetățenilor : de la anvelope 
reșapate, folii și confecții din poli
etilenă pină la mobilă și covoare cu 
suport textil ; de la acumulatori și 
conductori electrici pină la mașini 
și utilaje, de la cărți, ziare și mate
riale de ambalaj pină la prefabricate 
din cenuși de termocentrală, de la 
motoare și utilaje recondiționate 
pină Ia piese de schimb. Practic, 
aproape că nu există domeniu al 
activității economice în care indus
tria reciclării să nu aibă un cuvînt 
greu de spus în privința asigurării 
bazei de materii prime.

De fapt, în condițiile actuale, mă
turile de intensificare a colectării, 
recondiționării și valorificării mate
rialelor refolosibile nu mai fac 
obiectul unor acțiuni sporadice, dis
parate, ci alcătuiesc o adevărată 
strategie, parte integrantă a progra
mului de dezvoltare a bazei de ma
terii prime a economiei naționale, 
în această privință, secretarul ge
neral al partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, sublinia : „Să ne preocu
păm de recuperarea și refolosirea 
intr-o măsură mai mare a materia
lelor din diferite domenii de acti
vitate. Să acționăm cu toată fermi
tatea pentru recuperarea și recondi- 
ționarea pieselor și subansamblelor, 
ceea ce va avea o influență impor
tantă în asigurarea bunei aprovizio
nări tehnico-materiale".

Și, intr-adevăr, dispunem de mari 
rezerve în această privință. Astfel, 
calculele efectuate de specialiști 
atestă că în perioada 1982—1985 
se poate ajunge la recuperarea 
intr-un grad mai avansat a ma
terialelor refolosibile față de con
sumul intern de materii prime și 
materiale care le generează : 60,3 la 
sută la materialele refolosibile din 
Oțel I 44,2 la sută la cupru ; 60,8 la 
șută la 
miniu ; 
sută la 
sută la 
sută la 
cută la _ . .
materiale textile. Așa cum nu o dată 
a precizat secretarul general al 
partidului, sarcinile in acest dopie- 
niu trebuie considerate minime, ori
ce depășiri în industria reciclării 
fiind'țSnevenite, sprijinind dezvol
tarea activității economice. Care sint 
principalele direcții de acțiune in 
acest domeniu 7

Un caracter prioritar absolut îl are 
crearea capacităților de prelucrare a 
materialelor refolosibile. în această 
privință putem, de pildă, arăta că 
prin înfăptuirea programului de in
vestiții menit să asigure capacitățile 
de producție necesare industriei re
ciclării — evaluat la 16,8 miliarde 
lei in perioada 1982—1985 — urmează 
a se obține în plus față de anul 1981 
materii prime, materiale și produse 
in valoare de 29,7 miliarde lei. Or 
trebuie spus că in realizarea obieC' 
tivelor de investiții din acest dome' 
niu sînt o serie de rămineri in urmă. 
Cauzele se regăsesc, deopotrivă, în 
sfera cercetării-prolectării (care na 
a asigurat la vreme soluțiile tehnice 
și tehnologice necesare), dar și în 
activitatea de construire a capacită
ților respective, care se desfășoară în 
ritm mult prea lent. i

Citeva precizări considerăm că sînt 
absolut necesare. Este limpede că 
punctul de pornire al valorificării 
materialelor refolosibile îl constituie 
stabilirea tehnologiei industriale. 
Și nu orice tehnologie, ci aceea care 
asigură utilizarea cu randament 
maxim a resurselor materiale recu
perabile, încorporindu-le în produse 
cu o înaltă valoare economică, de 
certă utilitate, cu pierderi tehnolo
gice și costuri de fabricație minime. 
In acest sens, este inexplicabil că 
deși parametrii creativității nu ri
dică probleme tehnologice insurmon
tabile. recuperarea metalului din 
haldele metalurgice continuă să se

•>
afle în stadiu de deziderat. De ase
menea, nu sint definitivate tehnolo
giile privind valorificarea integrală 
a cauciucurilor uzate, a unor sub
stanțe utile din haldele și iazurile 
miniere, a unor materiale refolosibi- 
le specifice industriei ușoare si in
dustriei alimentare.

O altă problemă ce se impune a fi 
grabnic soluționată este realizarea 
unor mașini și utilaje specifice in
dustriei de reciclare. începînd cu co
lectarea și continuînd cu pregătirea, 
selectarea, prelucrarea și valorifica
rea materialelor refolosibile. Este me
ritoriu faptul că din inițiativa și spi
ritul creator al unor specialiști din 
diferite întreprinderi au fost con
cepute și construite o serie de uti
laje deosebit de valoroase : începînd 
cu prese de șpan, materiale textile 
și hîrtie și continuînd 
complexe, cum sînt cele 
cuperarea polietilenei 
asemenea, cercetătorii și 
din institute de specialitate au creat 
și finalizat documentația tehnică 
pentru o serie de mașini și utilaje 
specifice recuperării și refolosirii di
feritelor materiale. Dar producții 
în serie a acestora nu se desfășoară 
în ritmul cuvenit. Din discuțiile pur-

tate cu specialiști, cu cadre din în
treprinderi producătoare și din 
unități beneficiare, din propriile 
investigații a reieșit că o cauză prin
cipală este repartizarea disparată și 
adesea arbitrară a sarcinilor de rea
lizare a mașinilor și utilajelor res
pective. Bunăoară, instalațiile de 
prelucrare a polietilenei uzate, con
cepute la întreprinderea de mase 
plastice din Buzău, se realizează, în 
continuare aici, pe aceleași capaci
tăți ale atelierului de autoutilace. 
Mașini și utilaje specifice prelucra- ■ 
rii metalului colectat se fabrică in 
întreprinderi din Timișoara. Brăila 
sau Satu Mare, ca produse „alipite" 
profilului principal de producție. De 
aceea, apreciem că a devenit nece
sară profilarea unor unități con
structoare de mașini pentru realiza
rea de utilaje și instalații specifice 
activității de pregătire și prelucrare 
a materialelor refolosibile (preise de 
metal, hirtii sau textile, instalații de 
mărunțire a spânului, destrămătoare 
de textile, granulatoare de mase 
plastice ș.a.).

Telegrame 
adresate 

tovarășului 
Nicolae 

Ceaușescu
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0 IMPORTANTA MANIFESTARE 
INTERNAțlONAlĂ

plumb ; 38,9 la sută la alu- 
42,8 la sută la zinc ; 30 la
anvelope reșapabile ; 75,7 la 
polietilenă recuperată ; 60,2 la
materiale lemnoase ; 64,7 la 

hîrtii-cartoane; 27,7 la sută la

Tînăra generație este dornică să participe 
activ la dezbaterea și soluționarea problemelor 

majore ale contempcraneității"

Cum s-a mai anunțat, între 31 mai - 5 iunie, la Costinești se vor des
fășura lucrările mesei rotunde „Tineretul anilor ’80", organizată de 
UNESCO și Centrul de cercetări pentru problemele tineretului din 
România. Am solicitat tovarășului NICU CEAUȘESCU, secretar al C.C. al 
U.T.C., președinte al Comitetului Consultativ al O.N.U. pentru „Anul inter
național al tineretului" (A.I.T.), să răspundă unor întrebări privind semni
ficațiile acestei importante reuniuni internaționale.

— România găzduiește din nou o 
reuniune internațională consacrată 
problemelor specifice ale tinerei ge
nerații : Masa rotundă „Tineretul ani
lor ’80". Vă rugăm să apreciați acest 
eveniment in contextul preocupări
lor privind tineretul român, ca și in 
planul mai larg al problematicii gene
rației viitorului de pe toate meri
dianele.

AL PATRULEA BRAȚ AL DUNĂRII
ÎNAINTEAZĂ SPRE MARE

0 nouă linie ferată 
electrificată:

Pașcani - Veresti
» 9

în județul Suceava s-a termi
nat o importantă lucrare de 
modernizare a traficului pe ma
gistralele de otel : electrificarea 
liniei ferate intre Pașcani și 

. Verești pe o distantă de 46 kilo
metri. în cele două stații s-au 
desfășurat ample lucrări de mo
dernizare. în vederea sporirii 
capa-’.tății de transport. Intrarea 
în exn'oatnre a acestei noi linii 
e’.ect-ificate va duce la reali
zarea de importante economii 
de combustibil, va permite re- 
morcarca trenurilor cu tonaj 
sporit și creșterea vitezei de 
circulație (Sava Bejinariu).

După ce am străbătut 
de-a curmezișul Dobrogea, 
de la Cernavodă la Agigea, 
zeci de kilometri de drumuri im
previzibile, provizorii, drumurile 
de geneză ale unei vaste construc
ții, mă poticnesc acum cu sfială în 
fata minusculului semn de punc
tuație care isi revendică din oficiu 
locul între cuvintele Dunăre și 
Mare. Atrăgîndu-le parcă magnetic, 
liniuta de unire furișată de la o 
vreme între cele două realități 
eterne ale spațiului si sufletului 
românesc sugerează o a treia, ine
dită. pe cale să ne îmbogățească 
geografia si istoria : Dunăre — 
Marea Neagră. O uriașă, comp'exâ 
lucrare a timpului nostru — și ce 
surprinzător de simplu, printr-o 
fugitivă trăsătură de condei, se 
lasă exprimată pe hîrtie !

Cum se înfățișează insă la scara 
realității această abia prizărită

punte dintre cuvinte ? La Cerna
vodă, de lingă nonagenarul pod al 
lui Saligny străjuit de dorobanți, 
se desprinde brusc din Dunăre un 
braț de apă tăind pieptiș țărmul 
dobrogean, în timp ce fluviul își 
urmează cu răbdare bătrînească 
același drum spre Deltă. Dar o 
prefață a Deltei este chiar aici : 
despărțirea apelor sugerează cu 
anticipație îndepărtatele ceataluri 
unde Dunărea își desface generos, 
rînd pe rînd, cele trei brațe — 
Chilia, Sulina și Sf. Gheorghe — 
pentru a dispărea prin ele, odată 
cu ele, in nemărginire. Al patrulea 
braț, cel mai nou, este Canalul. 
Datorită lui. Dunărea va ajunge pe 
calea cea mai scurtă și mai lesni
cioasă la Marea Neagră, fâcînd ca 
navele Europei să economisească 
408 de kilometri din lungul lor 
drum spre zările oceanului plane
tar. Deocamdată, dar pentru încă 
puțină vreme, noul braț nu figu
rează în manualele de geografie.

Asta nu-i împiedică pe călătorii 
din trenurile care pătrund în Do
brogea să-l recunoască din prima 
clipă și să exclame : „iată Cana
lul !“, pentru a-i urmări apoi cu 
nestinsă curiozitate oglinda de apă 
și taluzurile pietruite, de la Cerna
vodă la Medgidia și Poarta Albă, 
de-a lungul a vreo patruzeci de 
kilometri, pină aproape de Basa- 
rabi. Admirind de la ferestrele va
goanelor ineditul peisaj, impună
toarea magistrală de apă de o ri
guroasă tăietură geometrică, pe 
care din loc in loc plutesc drăgi 
aparent placide și țîșnesc mici șa
lupe de transport, ți se creează im
presia, nu departe de adevăr, că 
pe-aici drumul vapoarelor e ca și 
deschis... După cum, la 
păt, r 
care 
gea 
dacă 
albie 
metri,

celălalt ca- 
cale ferată 
de la Agi- 
litoralului,

de pe noul pod de 
traversează ecluza 
către stațiunile 
îmbrățișezi cu privirile uriașa 

' săpată pe acești ultimi kilo- 
încerci sentimentul că în

orice clipă ai putea asista la lo
godna dintre Danubiu și Mare.

Intr-adevăr, Canalul nu mai este 
ceea ce era pină de curînd : un vis 
mai mult sau mai puțin îndepărtat, 
un proiect aflat sub semnul unui 
posibil dar indeterminat viitor. în
drăzneață idee, cristalizată încă de 
pe la începuturile României mo
derne (despre care corespondau 
Ion Ghica și Nicolae Bălcescu, pe 
marginea proiectului din 1850 al 
lui Ion Ionescu de la Brad), de
vine, este 
României < 
sculptură, 
veacurile, 
sub dalta 
mari porțiuni au dobindit contu
rurile definitive, altele in plămă
dire, te îndeamnă să intuiești, cu

o realitate pregnantă a 
de azi. Ca o grandioasă 

menită să infrunte 
lucrarea iese treptat de 

i artistului ; în timp ce

Victor VANTU
(Continuare in pag. a IV-a)

— Pornind de la generoasa idee că 
dialogul constituie una dintre cele 
mai fructuoase modalități pentru 
strîngerea raporturilor de prietenie, 
solidaritate și colaborare între tine
rii lumii de astăzi, România a găz
duit, în ultimii ani, o bogată suită 
de reuniuni internaționale - • semi- 
narii. simpozioane sau conferințe — 
avînd pe agendă atît problemele spe
cifice generației viitorului, cît și pe 
cele ce confruntă omenirea de azi 
și de a căror soluționare depind 
direct pacea și progresul întregii 
lumi: dezarmarea, securitatea, instau
rarea unei noi ordini economice in
ternaționale, lupta împotriva politi
cii imperialiste, colonialiste și neo- 
colonialiste, de discriminare rasială.

Aceste initiative, ca și altele des
fășurate în același sens, se înscriu in 
cadrul mai amplu al concepției gene
rale a tării noastre, a președintelui 
României cu privire la statutul, rolul 
și locul tinerei generații in lumea 
contemporană, ca o puternică forță 
socială, capabilă să-și asume res
ponsabilități. să participe activ la 
modelarea societății în care trăiește, 
la adoptarea deciziilor ce angajează 
prezentul și, îndeosebi, viitorul po
poarelor. Ea se întemeiază pe ade
vărul că tineretul reprezintă un uriaș 
potențial uman — peste un sfert din 
actuala populație a Terrei — avînd o 
pondere însemnată în cele mai dife
rite sectoare ale vieții productive, ale 
creației materiale și spirituale șl 
manifestîndu-se ca un activ factor 
de acțiune socială. în spiritul acestei 
concepții, dispunînd de reale și opti
me posibilități de afirmare. în viata 
economică și social-politică a țării, 
tinerii patriei noastre — români, 
maghiari, germani și de alte na
ționalități — organizația revoluționa
ră de tineret participă cu entuziasm 
și spirit de angajare. împreună cu în
tregul popor. Ia înfăptuirea politicii 
interne și externe a partidului și sta
tului nostru.

Concepția novatoare, activă, profund 
umanistă a președintelui României 
socialiste cu privire la rolul și locul 
tineretului în lumea contemporană 
se regăsește și în demersurile, ini-

țiativele și acțiunile în domeniul ti
neretului întreprinse de țara noastră 
pe plan internațional. Cum este cu
noscut, urmare a unei inițiative româ
nești a fost înscris. încă în 1965, pe 
agenda Adunării Generale a O.N.U., 
pentru întîia oară de la înființarea 
organizației, un punct privind educa
ția tinerei generații. Este vor
ba de cunoscuta „Declarație cu pri
vire la promovarea in rîndurile ti
neretului a idealurilor de pace, res
pect reciproc și înțelegere intre po
poare". Această inițiativă a fost ur
mată de altele — în cadrul O.N.U. sau 
al altor instituții internaționale ; 
de atunci au fost adoptate pes
te 30 de rezoluții privind tinere
tul. România figurînd permanent ca 
autor sau coautor — încununarea 
tuturor acestora fiind proclamarea de 
către Adunarea Generală a O.N.U., în 
baza unei inițiative românești, a anu
lui 1985 drept „An internațional al 
tineretului" sub deviza „Participare, 
Dezvoltare, Pace".

încă de anul trecut, așa cum ară
tam și Ia sesiunea a XXXVI-a a 
Adunării Generale a O.N.U.. organi
zațiile de tineret și studenți din 
România au avut consultări cu repre
zentanți ai mai multor organizații na
ționale și internaționale de tineret în 
legătură cu cele mai potrivite căi si 
mijloace de pregătire și marcare a 
„Anului internațional al tineretului".

în acest context, organizarea în țara 
noastră, de către UNESCO, a uneia 
dintre cele mai importante acțiuni 
internaționale, desfășurate in întim- 
pinarea „Anului internațional al tine
retului". Masa rotundă „Tineretul a- 
nilor *80“ dă o elocventă expresie înal
tei prețuiri de care se bucură con
cepția și experiența românească pri
vind statutul, rolul și locul tinerei 
generații în societatea de azi și de 
mîine.

— Care este obiectivul reuniunii de 
la Costinești ?

— Masa rotundă „Tineretul ani
lor ’80". prin însăși definiția ei. este 
menită să dezbată, 
reprezentanților organizațiilor de ti
neret naționale si internaționale, a 
unor personalități ale vieții so
ciale și politice și a unor factori 
responsabili ai diferitelor organisme 
și instituții ce se preocupă de 
educarea, munca și viața tineretului.

cu mrticinarea

Convorbire consemnată de
Valentin PAUNESCU

(Continuare în pag. a V-a)
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Noile materiale de construcții, așteptate pe șantiere 
să fie neinhrziat produse si livrate!

Despre angajamentele producătorilor, stadiul realizării lor...

ON CUIR.îND,
Să pregătim temeinic transportul 

și depozitarea recoltei!
Una din cerințele primordiale puse 

în fața activității de investiții este 
aceea de a construi cit mai repede, 
cu materiale produse in țară, fabri
cate cu precădere din resurse 
locale și cit mai puțin consu
matoare de energie. Este limpe
de că aprovizionarea ritmică a 
șantierelor cu asemenea materiale de 
construcții, in cantitățile necesare si. 
mai ales, la nivelul calitativ impus 
de trăinicia și funcționalitatea noilor 
obiective condiționează într-o măsură 
hotăritoare desfășurarea activității 
constructorilor, realizarea lucrărilor 
în termene cit mai scurte. Nu mai 
trebuie argumentată răspunderea de
osebită care revine, sub acest aspect, 
producătorilor de materiale de con
strucții. Din lunga listă a materiale
lor solicitate în mod obișnuit pe șan
tiere ne vom referi, în cele ce ur
mează, la materialele izolatoare. Mo
tivul 7 Materialele izolatoare clasice 
fiind energointensive. la indicația 
conducerii partidului. în sectorul ma
terialelor de construcții a fost ela
borat un program special de produ
cere de noi materiale înlocuitoare, 
cu consumuri energetice minime, cu 
greutăți și costuri reduse, care să 
permită, în același timp, creșterea 
accentuată a productivității muncii 
în proiectare și execuție, scurtarea 
duratelor de realizare a lucrărilor.

„Scînteia" s-a mai ocupat de a- 
ceastă problemă într-un șir de arti
cole, în urmă cu aproape un an și 
jumătate. în legătură cu care am 
primit la redacție mai multe scrisori 
și răspunsuri. Cităm dintre acestea 
pe cel semnat de tovarășul loan Flo- 
rea, ministrul economiei forestiere și 
materialelor de construcții. „în urma 
unor consultări largi cu specialiști 
din Institutul central de cercetare, 
proiectare și directivare în construc
ții, Institutul de cercetări in construc
ții șl economia construcțiilor, con
structori, organe de sinteză. Consiliul 
Național pentru Știință și Tehnolo
gie, Comitetul de Stat al Planificării, 
Ministerul Aprovizionării Tehnico- 
Materiale s-au selecționat un număr 
de produse, avindu-se drept criterii 
energia înglobată minimă și valorifi
carea superioară a materialelor lo
cale". în continuarea răspunsului se 
menționează principalele materiale

și cîteva explicații de la ministerele coordonatoare•••

Deci iată-ne la Centrala materia
lelor de construcții. Tovarășul 
Romul Marta, directorul general al 
centralei, ne-a precizat : „Nu pro
ducem numai un singur, material 
p.entru izolații, ci două: plăcile de 
stabilit și betonul celular autpclavi- 
zat ușor — GBNT. în afară de a- 
cestea mai există o serie de alte 
produse omologate care urmează șă 
fie fabricate industrial în viitor".

— Să ne oprim mai întîi asupra 
stabilitului. Se produce în cantități 
suficiente 7

— Din moment ce la ora actuală 
avem un stoc de 42 mii mp. eu cred 
că da.

Facem o paranteză. Ulterior, tova
rășul Constantin Chitic, director ad
junct la T.L.S.. avea să ne demon
streze exact contrariul : „în prezent, 
pe șantierele trustului nostru este 
nevoie de 30 000 mp stabilit. Priviți 
aceste adrese. ..Granitul" din Bucu
rești ne-a refuzat contractarea unei 
cantități de 7 900 mp pentru că nu 
are unde să-1 producă. întreprinde
rea de materiale de construcții din 
Tg. Jiu a motivat că nu are talaș și 
a refuzat la rîndul el comanda pen
tru 5 000 mp. Am fost refuzați la 
contractare și de unitățile din 
Miercurea Ciuc. Constanta și Bra
șov. în total — alte 40 000 mo. To
tuși, de unde să luăm stabilitul ?“.

Aceleași constatări și la Trustul 
de izolații pentru lucrări industriale 
din București. Nu mai devreme 
decît pe data de 21 mai a.c., trus
tul a primit o adresă din partea 
Centralei materialelor de construcții 
prin care este informat că nu i se 
pot livra 400 mp de stabilit pentru 
lucrările de la Complexul de vaci 
Bălăceanca. deoarece nici in Bucu
rești și nici în apropierea lui nu 
există vreo unitate producătoare. 
Edificator, nu 7

Deci această chestiune este de
parte de a fi lămurită. Degeaba afir
mă producătorii că au stocuri, din 
moment ce pe șantiere nu alunge 
nici strictul necesar continuării lu
crărilor începute.

Dar să revenim asupra discuției 
cu tovarășul Romul Marta.

— Stabilitului atît cit este, mult 
sau puțin, i se aduc de către con
structori și proiectanți o serie de 
critici și. în primul rind. că este 
greu și scump.

— Asta este ! Normativele noas

RESURSELE RECICLABILE
(Urmare din pag. I)

în privința investițiilor propriu- 
zise, apar ca fiind de mare impor
tanță reprogramarea și începerea 
neintirziată a unor obiective din 
anul trecut și care nu au fost .ata
cate" pînă acum din lipsa documen
tației tehnico-economice, precum și 
stabilirea și urmărirea îndeaproape 
a realizării unor măsuri clare pentru 
reducerea perioadei de execuție și 
devansarea termenelor de punere In 
funcțiune a unor obiective aflate in 
construcție (cum sînt cele privind 
valorificarea materialelor textile, a 
zgurilor de oțelărie, a uleiurilor 
uzate ș.a.), precum și includerea în 
planul de investiții a unor noi obiec
tive la care cercetările au fost fi
nalizate.

La fel de importante sînt acțiunile 
de intensificare a activității de re
cuperare a resurselor materiale re
zultate dip producție și consum, prin 
organizarea gospodărească, cu maxi
mă grijă a colectării tuturor mate
rialelor refolosibile în fiecare între
prindere sau instituție, de la cetă
țeni, astfel ca nici o resursă să nu 
fie irosită, tot ceea ce poate fi valo
rificat să fie predat neîntirziat, fără 
pierderi, industriei de reciclare. Cu 
atît mai mult trebuie acționat în 
acest sens cu cît, la recuperarea 

izolatoare, precum și cantitățile care 
urmau să fie fabricate fie de unită
țile ministerului menționat, fie de alți 
producători : BCA cu densitate redu
să, plăci tip stabilit, saltele din paie 
legate cu sîrmă, plăci din paie tocate, 
plăci din puzderie de in și cînepă. 
beton cu rumeguș, plăci din stuf, 
saltele din deșeuri de in și cînepă, 
saltele din deșeuri de melană. Așa
dar, la data de 7 ianuarie 1981, con
ducerea ministerului, în calitatea sa 
de coordonator pentru ramura mate
rialelor de construcții pe întreaga e- 
conomie, s-a angajat public să asi
gure o gamă destul de largă de ma
teriale izolatoare.

Desigur, sîntem convinși că efor
turile legate de cercetarea, asimila
rea și introducerea în fabricație a 
noilor materiale nu puteau fi mate
rializate peste noapte. Tocmai de 
aceea, revenim astăzi, după aproape 
un an și jumătate, asupra acestei 
chestiuni. Revenim, mai ales, pentru 
că, de pe șantiere am primit în ulti
mul timp la redacție numeroase sem
nale, avind unul și același conținut : 
lipsa acută a acestor materiale. Para
doxal, chiar în această perioadă de 
cînd vremea excepțional de fru
moasă constituie ..aliatul" cel mai 
prețios al constructorilor pentru exe
cutarea lucrărilor de termo și hidroi- 
zolații !

Pentru lămuriri am solicitat totuși 
punctul de vedere al specialiștilor 
din cele două mari unități care exe
cută lucrările de izolații pe șantiere 
de investiții industriale și agrozo
otehnice : Trustul de izolații pentru 
lucrări industriale și Trustul de lu
crări speciale — ambele din Bucu
rești.

— Singurul material nou care se 
produce la ora actuală pentru in
vestiții industriale este stabilitul, 
ne-a spus tovarășul Aurel Șeremel, 
inspector principal în T.L.S. Indife
rent de materialul izolator prevăzut 
în proiecte, nu-1 putem folosi prac
tic decit pe acesta.

Oricit ar părea de surprinzător și 
în pofida angajamentelor ferme 
asumate, aceasta este realitatea : cer
cetarea și producătorii nu au reușit 
să treacă decît în parte de etapa 
studiilor și experimentelor și să a- 

tre prevăd că acesta poate avea o 
greutate specifică cuprinsă între 
300—400 kg/mc.

— Una este 300. chiar 350 kg/mc 
și alta 400. Și construcția se îngreu
nează. stilpii și grinzile iși sporesc 
dimensiunile, este necesar mai mult 
oțel, mai mult beton și ciment, mai 
multă energie, de fapt.

— E adevărat că din cauza condi
țiilor improvizate în care au fost fa
bricate primele cantități de stabilit, 
n-am reușit să rezolvăm problema 
densității sale. Asigur însă pe con
structori că ne străduim să o redu
cem cît mai mult posibil. Cit priveș
te prețul, acesta a fost fixat în 
funcție de noile prețuri reașezate de 
curind la produsele industriale.

— De ce atunci prețul stabilitului 
diferă de la o fabrică la alta? Con
cret, de ce la Satu Mare costă 48,30 
lei/mp, iar la Alexandria 59,50 lei 7

— Prețul diferă în funcție de sor
timent, mai precis de densitate. Ce} 
cu densitatea de 300 kg/mc costă 
805 lei. iar cel cu densitatea de 400 
kg/mc — 895 lei.

Greu de înțeles această logică a 
prețului. Analizate, lucrurile stau 
cam așa : stabilitul mai greu, deci 
nedorit de proiectanți și construc
tori, pentru că sporește in mod ne
justificat greutatea clădirilor, nece- 
sitînd consumuri suplimentare și de 
alte materiale, este mai scump. „Mai 
neplăcut este si un alt aspect, ne-a 
spus ing. Cornel Papadopol, din ca
drul T.L.S. Datorită lipsei acestui 
material, nu putem alege între cele 
două sortimente. Folosim ceea ce ni 
se livrează și. mai ales. în condițiile 
precare în care acest material so
sește pe șantiere.

Cit privește produsul numit GBNT. 
acesta nu face obiectul articolului 
nostru, deoarece nu se produce decît 
pentru construcțiile de locuințe.

O primă concluzie deci. După 
aritmetica cea mai simplă, din cele 
două noi materiale izolatoare pen
tru necesitățile șantierelor de inves
tiții industriale rămîne de fapt... 
unul. După cum se vede, de la an- 

'amentul de acum un an și jumă
tate și pînă la fapte distanța este 
încă destul de lungă. Atît sub as
pectul sortimentelor, cît si al canti
tăților fabricate.

Multe alte materiale, cu denumiri 
mai mult sau mai puțin sofisticate, 
urmau să fie fabricate și livrate la 

unei serii de materiale, la care sînt 
posibilități mari de reutilizare, re
zultatele de pînă acum sînt nesatis
făcătoare. De exemplu, sint județe 
ca Alba, Arad, Bistrița, Buzău. Ca- 
raș-Severin și Harghita care nu au în
registrat progrese notabile în recu
perarea hirtiei de la populație. Si
tuația se prezintă asemănător și în 
privința recuperării unor valoroase 
metale neferoase (cupru și zinc) da
torită deficiențelor care există în pri
vința organizării activității de dez
membrare, sortare și extragere se
lectivă a metalelor utile din suban- 
samblele scoase din uz.

După cum se știe, prin Decretul 
Consiliului de Stat nr. 49/1982 a fost 
reglementat regimul scoaterii din 
funcțiune a fondurilor fixe și al de
clasării unor bunuri materiale din 
administrarea unităților socialiste 
de stat. O idee de bază promovată de 
acest act normativ este aceea de 
a institui regula dezmembrării cu 
grijă a fiecărui fond fix a cărui 
scoatere din funcțiune a fost apro
bată, astfel ca să se recupereze dis
tinct piesele și subansamblele ce pot 
fi reutilizate ca atare sau după o 
anumită recondiționare și să se sor
teze cu grijă metalul ce trebuie să 
primească altă destinație. Desigur, 
legea nu se aplică de la sine. 

jungă la o concluzie cu valoare certă 
și aplicabilitate practică. Sînt greu 
de înțeles și, mai cu seamă, de ac
ceptat aceste rezultate, situate cu 
mult sub cerințe, într-un domeniu de 
interes major pentru economia nați
onală. în care iși desfășoară activita
tea specialiști cu experiență îndelun
gată, considerați ca avind o bună 
pregătire profesională.

De fapt, nu experiența și pregăti
rea specialiștilor trebuie aduse în 
discuție, ci un cu totul alt neajuns : 
lipsa de coordonare * eforturilor, du
blată de preocuparea scăzută, în 
unele cazuri indiferența chiar, arăta
te de factorii cu răspunderi directe in 
acest domeniu, față de soluționarea 
acestei sarcini trasate expres de con
ducerea partidului.

Comentariile sînt de prisos. Nu 
este de prisos să analizăm însă am
ploarea neajunsurilor create de a- 
ceastă stare de lucruri.

în primul rînd, numeroși proiec- 
tanți sînt pur și simplu dezorientați, 
iar in documentațiile elaborate nu 
știu ce și cit anume să prevadă din 
materialele incluse in caietul cu so
luții de izolații termice întocmit de 
Institutul de proiectare pentru con
strucții tipizate, deci un caiet-direc- 
tivă, fie în proiectul tip nr. 5 605/1 
din 1982, al aceluiași institut, intitu
lat „Detalii de execuție pentru ter- 
mohidroizolație pe acoperișuri de be
ton pentru hale și clădiri industria
le". Ambele documentații recomandă 
folosirea izostufului, izolemnului, 
romfibroperlitului, stufitului, pairo- 
mului, tefo-ului și multe altele. Dar 
aceste varietăți de materiale suferă 
de unul și același inconvenient : sînt 
inexistente. Și sînt inexistente pen
tru că nu se produc. Deci, singura 
alternativă rămîne, după cum am 
văzut, stabilitul.

— Numai că schimbarea soluțiilor 
adoptate inițial de proiectanți nece
sită tot felul de demersuri și inter
venții repetate, discuții îndelungate, 
avizări, bineînțeles în detrimentul 
ritmicității lucrului pe șantiere, ne-a 
spus tovarășul Constantin Caruso, 
director adjunct în T.I.L.I. București.

Un singur exemplu este convingă
tor pentru dimensiunea reală a difi
cultăților întîmpinate. Unitatea la 

ora actuală de unități din subordinea 
diferitelor consilii populare județe
ne. Acțiune ce trebuia să se desfă
șoare sub directa coordonare a mi
nisterului menționat.

— Institutul nostru de specialitate 
a efectuat cercetări, a stabilit pro
iecte și tehnologii tip pentru nume
roase materiale izolatoare noi pe 
care le-a pus la dispoziția consiliilor 
populare, ne-a precizat inginerul 
MARIN CRISTEA, adjunct al minis
trului economiei forestiere și mate
rialelor de construcții. O coordonare 
propriu-zisă a producției acestor 
materiale n-am făcut, deoarece nu 
avem posibilitatea practică să con
trolăm ce fac alte ministere.

Urmările unei atari situații 7 Prea 
puțir.e consilii populare județene au 
privit această sarcină cu răspundere.

La solicitările Trustului de lucrări 
speciale din București, adresate con
siliilor populare județene din Tul- 
cea, Galați și Brăila in legătură eu 
asigurarea unor cantități de stufit, 
plăci de paie, răspunsul primit din 
partea acestora a fost invariabil : nu 
avem prevăzută în plan producerea 
unor asemenea materiale.

— După aceste veritabile negații, 
ne-a spus ing. Cornel Papadopol, 
ne-am adresat Comitetului pentru 
Problemele Consiliilor Populare, în 
speranța că ne va indica cițiva fur
nizori.

— Și care a fost punctul de vedere 
al acestuia ?

— Printr-o adresă semnată de to
varășul director Gheorghe Florică, 
am fost îndrumați către Ministerul 
Aprovizionării Tehnico-Materiale.

Ne-am adresat noi acestui minis
ter. Tovarășul Uie Dincă, director 
adjunct în acest minister, ne-a pre
cizat următoarele :

— Producția de materiale izola
toare în cadrul unităților consiliilor 
populare a demarat cu încetinitorul. 
Ca urmare, anul trecut cantitățile 
prevăzute prin plan nu au fost rea
lizate. Situația nu s-a îmbunătățit 
nici în acest an. în care este prevă
zut să se fabrice aproape 90 mii mc 
de materiale izolatoare, cantitățile 
realizate în 4 luni fiind nesemnifica
tive. Explicația sau justificarea unei 
asemenea stări de lucruri ar putea 
fi o adresă emisă la data de 9 aprilie 
a. c. de Comitetul pentru Problemele 
Consiliilor Populare care interzice 
folosirea ca material izolator în con
strucțiile de locuințe și obiective so- 

Investigațiile noastre în acest dome
niu demonstrează necesitatea ca 
centralele și ministerele, întreprin
derile nominalizate în decret să 
treacă mai ferm la organizarea aces
tei activități, creindu-se toate condi
țiile tehnice și materiale, stabilin- 
du-se circuitele economice ale reci
clării pieselor și subansamblelor, 
astfel ca dezmembrarea fondurilor 
fixe casate să se facă cu cea mai 
mare eficiență, în interesul economi-

lată de ce In final redăm
CUM SE POATE ECONOMISI VN MILIARD f
• Dacă in acest an flecare locuitor din municipii și o- 

rașe ar preda in flecare lună unităților de colectare mai 
mult decît in anul trecut t 1 kq de fier vechi, 1 kq de 
maculatură $1 100 q metale neferoase (sprayuri, tuburi de 
pastă, sîrmă de cupru și aluminiu, piese și aoarate uzate), 
economia ar totaliza circa O JUMĂTATE MILIARD LEI.

De reținut: In aceste condiții, cetățenii ar obține veni
turi suplimentare totalizînd 350 milioane lei.

• Dacă ar crește cu 1 la sută, iață de plan, recuperările 
și valorificările la fier vechi, cupru, aluminiu, plumb, oțel 
aliat, hirtie, cartoane, unitățile industriale ar cîștiqa su
plimentar circa 250 milioane lei și s-ar reduce cheltuielile 
pentru aprovizionarea cu materii prime noi cu încă 250 
milioane lei, totalizînd o economie de încă O JUMĂTATE 
MILIARD LEI.

In total — VN MILIARD LEI.

care ne-am referit este pusă în Im
posibilitatea de a executa izolațiile la 
17 complexe agrozootehnice, însu- 
mînd 250 de hale, cu o suprafață 
totală de 312 500 mp. Majoritatea au 
termene de punere în funcțiune în 
acest an și parțial în 198Ș. Cauza 7 
Proiectele elaborate de Institutul de 
studii, proiectări și cercetări pentru 
agricultură și industria alimentară 
prevăd soluții de izolare cu... izd- 
stuf. De unde, însă ?

— Deși am luat legătura cu proiec
tantul. nu am primit nici o soluție 
înlocuitoare, ne-a spus în continuare [ 
tovarășul Constantin Caruso. Pentru 
a nu afecta programul de dezvoltare 
a zootehniei, cred că soluțiile de izo
lații trebuie definitivate ținînd cont 
de realitățile din industria materia
lelor de construcții, ceea ce înseam
nă folosirea stabilitului, care oricum 
va duce datorită costului său ridicat 
la scumpirea acestor investiții cu 
circa 50 milioane lei.

Numai că proiectanților nu le con
vine, și pe bună dreptate, acest ma
terial. „Pe lingă faptul că este pro
dus in cantități insuficiente, are un 
preț ridicat, circa 900 lei/metru cub, 
este energointensiv, și nici din punct 
de vedere calitativ nu este cores
punzător", ne-a precizat tovarășul 
Constantin Chitic, director adjunct în 
T.L.S.

— Adică 7
— Este foarte greu, avînd circa 

400 kg/metru cub. față de maximum 
350 kg/metru cub cit poate fi admis, 
este instabil în timp, existînd 
riscul ca la halele agrozootehnice ca
racterizate printr-un grad ridicat de 
umiditate să se transforme într-o 
adunătură de talaș neomogenă.

— Din ce cauză ?
— Fabricarea lui se face în con

diții necorespunzătoare, pe niște 
platforme în aer liber, care nu ga
rantează repartiția uniformă a mate
rialelor componente — talașul și ci
mentul.

Aceasta este situația, acestea sînt 
greutățile cu care sint confruntați 
constructorii pe șantiere și proiec- 
tanții diferitelor institute. Care este 
punctul de vedere al furnizorilor, al 
forurilor de resort — ne propunem să 
înfățișăm in continuare.

cial-culturale a saltelelor de in și 
cînepă, plăcilor de stabilit, paie to
cate ș. a., care conțin substanțe or
ganice. Forul tutelar interzicînd fo
losirea acestor materiale, normal nici 
nu se produc.

Paradoxal este un alt fapt : con
siliile populare folosesc in schimb 
stabilit- produs de unitățile MEFMC, 
care conține tot substanțe organice.

Și încă ceva : coordonarea acțiunii 
de producere a noilor materiale izo
latoare revine Ministerului Econo
miei Forestiere și Materialelor de 
Construcții?

* «După un an și jumătate de la pro
misiunea fermă făcută de conduce
rea Ministerului Economiei Fores
tiere și Materialelor de Construcții 
privind redresarea activității in do
meniul materialelor izolatoare și 
producerea unei game largi de ma
teriale noi, cu caracteristici superi
oare și costuri reduse, lucrurile nu 
au ajuns Ia nivelul impus de exi
gențele îndeplinirii planului de in
vestiții. Este adevărat. în cursul 
documentării noastre, s-au făcut noi 
promisiuni legate de introducerea în 
fabricație, în cursul acestui an. a 
izobetonului, cenușilor expandate și 
granulitului cu densitate redusă, 
precum și sporirea producției de 
stabilit, ceea ce ar putea produce 
revirimentul atit de dorit.

După un an și jumătate de Ia an
gajamentul ferm asumat de condu
cerea ministerului, constructorii con
tinuă să aștepte mai mult ca oricînd 
noile materiale izolatoare, o mare 
parte dintre ele fiind incluse in pro
iecte la lucrări aflate în curs de 
execuție.

în fața acestei stări de lucruri, 
concluzia se impune de la sine. Este 
absolut necesară intervenția hotărită 
a conducerii Ministerului Economiei 
Forestiere și Materialelor de Con
strucții, a celorlalte organe de sin
teză pentru a se pune ordine în 
acest domeniu și pentru realizarea 
materialelor de izolații în gama sor
timentală stabilită. Considerăm că 
stă în puterea conducerii acestui mi
nister să analizeze situația existentă 
și să se adopte cu rapiditate măsuri 
ferme și eficiente pentru introduce
rea în fabricație a unei game mai 
largi de materiale noi. Vom reveni.

Inq. Cristian ANTONESCU 
Inq. Dan CONSTANTIN

sirii unor materiale, piese sau sub- 
ansamble noi.

Industria reciclării este o industrie 
la crearea și dezvoltarea căreia ne 
putem aduce cu toții contribuția, ca 
oameni ai muncii, ca simpli cetă
țeni. Cu toții trebuie să veghem ca 
materialele refolosibile să nu se iro
sească. să dovedim spirit gospodă
resc în readucerea acestora in cir
cuitul economic, avînd conștiința 
că astfel ne sporim contribuția la 
dezvoltarea economiei, la asigurarea 
resurselor materiale ale propriei 
bunăstări.

un calcul semnificativ:

Specialiștii apreciază că în uni
tățile agricole din sudul țârii sece
rișul va putea fi declanșat cel tîr- 
ziu la mijlocul' lunii iunie : mai în
tîi la orz, iar apoi la grîu, Și există 
suficiente argumente care ne îndrep
tățesc să privim cu optimism aceas
tă nouă campanie de seceriș. Ro
dul din lanuri lasă să se întrevadă 
o recoltă bună, pe măsura eforturi
lor depuse de lucrătorii ogoarelor. 
Ultimul val de ploi, care a cuprins 
aproape întreaga țară, a asigurat în 
multe zone rezerva de apă necesa
ră formării bobului. Dar pentru a 
putea beneficia din plin de recolta 
acestei veri, una dintre cele mai im
portante sarcini care revine coman
damentelor județene și comunale, 
organelor agricole și conducerilor 
unităților agricole este aceea de a 
acționa cu energie si fermitate pen
tru asigurarea unor condiții optime 
de depozitare și conservare a între
gii producții, pînă la ultimul bob.

După cum se știe, păstrarea în 
condiții corespunzătoare a recoltei 
depinde de felul cum sînt pregătite 
spațiile de depozitare. Este vorba 
îndeosebi de repararea, curățirea si 
dezinfecția lor. de punerea la punct 
a instalațiilor tehnologice, a utila
jelor. aparaturii și instrumentelor de 
măsurat și control. Termenul în
cheierii pregătirilor este 1 iunie, 
urmînd ca în următoarele zile să se 
încheie si recepția lucrărilor. Ținînd 
seama de acest termen și de data 
la care ne aflăm, se poate spune că 
stadiul actual al pregătirii spațiilor 
de depozitare și de reparare a in
stalațiilor este mulțumitor, oricum 
mai avansat decît în alți ani. Prac
tic. au mai rămas de pus la punct 
spatiile de depozitare ocupate cu 
unele produse, și pentru a căror 
pregătire eșalonată există stabilit 
un grafic de lucru precis, pe zile și 
volum de lucrări, astfel îneît. cu cel 
puțin o săptămină înaintea începerii

Recoltarea furajelor la I.A.S. Siliștea — județul Brăila Foto : Corneliu Ifritn

De pe loturile demonstrative proprii - 
la demonstrarea competenței in marea producție

Pentru ca legumicultura să înre
gistreze acele salturi cantitative și 
calitative pe care le presupune în
făptuirea noii revoluții în agricul
tură. cercetarea științifică de profil 
este chemată să joace un rol impor
tant. Pe de o parte, in realizarea u- 
nor noi soiuri și tehnologii perfec
ționate, care să permită creșterea 
producțiilor legumicole. Pe de altă 
parte. în aplicarea operativă in pro
ducție a rezultatelor cercetării.

Pe fundalul acestor cerințe, care 
sînt preocupările Institutului de cer
cetări pentru legumicultura și flori- 
cultură Vidra (județul Giurgiu) 7 
Punctul de pornire al discuțiilor, 
purtate recent cu factori de răspun
dere și cercetători ai institutului,
1- au constituit creațiile reprezentati
ve mai recente de aici. Este vorba de 
soiurile și. respectiv, hibrizii noi de 
tomate „Monor", „Vidra 14“ ; de vi
nete „Narcisa", „Lidia" ; de varză 
„Timpuria de Vidra" ; de ardei 
„Muntenia", „Aroma" ; de gogo- 
șari „Titan" sau „Rubin". Dealtfel 
printre realizările care au adus re
cent institutului o înaltă distincție, 
„Ordinul Muncii" clasa I. se înscrie 
și crearea unor soiuri de le
gume. Prin ce se caracterizează a- 
cestea. pe lingă producții cantitativ 
și calitativ superioare. rezistentă 
sporită la boli și dăunători 7 Prin 
timpurietate. calitatea care lipsește 
multor soiuri cultivate pe scară 
largă, respectiv perioadă scurtă de 
la răsărirea plantei pînă la recoltă, 
cît și prin ritm susținut de fructifi
care pe întreaga perioadă de vege
tație.

Directorul institutului. dr. ing. 
Lucian Jidav, ține să precizeze 
că soiurile noi de legume cu 
coeficient mare de înmulțire, cum 
ar fi tomatele, varza, ardeii, pot fi 
generalizate în producție sau extin
se pe suprafețe mari în numai
2- 3 ani. Cu o singură condiție : a- 
ceea ca înmulțirea semințelor să se 
facă prin respectarea întocmai a 
tehnologiilor de cultură. Lucru vala
bil, dealtfel, și pentru soiurile ge
neralizate deja în producție.

Practic, cum se petrec însă lucru
rile 7 Institutul furnizează sămința 
din verigile biologice superioare, 
respectiv superelită și elită. înmul
țirea I și II revenind unor unități 
agricole de stat și cooperatiste. De
seori însă unele din acestea nu 
respectă tocmai această condiție 
de bază. Așa se explică im- 
purificarea. chiar degenerarea soiului, 
cu implicații negative asupra recolte
lor. Grăitor in acest sens este, de 
pildă, cazul noului soi de tomate 
„Monor", prevăzut inițial să fie in
trodus anul acesta în cultura de 
cîmp, pe o suprafață de 3 000 de hec
tare. întrucît unitatea agricolă care 

recoltării griului, toate magaziile 
destinate conservării cerealelor pă- 
ioase să fie în perfectă stare.

Desigur, un rol deosebit în buna 
pregătire a silozurilor și magaziilor 
revine comisiilor de recepție — afla
te acum în plină activitate — care 
trebuie să manifeste maximă exi
gență la verificarea fiecărei capaci
tăți de depozitare. în afara contro
lului stării fizice a depozitelor, pre
cum și a modului de funcționare a 
instalațiilor și utilajelor, comisiile 
de recepție trebuie să soluționeze, 
totodată, împreună cu organele agri
cole și conducerile unităților agri
cole. problemele care se ridică în le
gătură cu organizarea cît mai judi
cioasă a transportului produselor 
din unitățile agricole la bazele de 
recepție cele mai apropiate. Acolo 
unde distantele de transport sint 
prea mari trebuie identificate și 
pregătite corespunzător spatii provi
zorii. dar care să întrunească toate 
cerințele unei păstrări corespunză
toare a cerealelor. Ținînd seama de 
cerința recoltării mai timpurii a gri- 
nelor, este de datoria comisiilor de 
recepție să verifice modul in care 
fiecare șef de unitate a organizat 
compartimentarea șl depozitarea ce
realelor în funcție de calitatea șt 
umiditatea acestora, pentru a se pre- 
întîmpina orice depreciere și risipă 
de boabe.

Hotăritoare pentru buna Conserva
re a recoltei sînt măsurile organiza
torice menite să asigure preluarea 
operativă a produselor. Ca urmare a 
punerii în funcțiune a noi spații de 
depozitare și sporirii numărului 
punctelor de descărcare, capacitatea 
de preluare a bazelor de recepție a 
crescut cu 240 000 tone pe zi. ceea 
ce face posibil ca întreaga cantitate 
de orz contractată cu statul să poată 
fi preluată în două zile, iar cea de 
grîu în 7—8 zile. Important este ca, 
pretutindeni, produsele să fie trimi
se la baze in mod ritmic, corespun

trebuia șă realizeze anul trecut 
sămința necesară nu a respectat a- 
ceastă condiție, afirmarea „Mono- 
rului" va intirzia cu un an.

Avînd în vedere astfel de cazuri, 
institutul a hotărit ca o cantitate 
cît mai mare de sămință din înmul
țirea I și II, necesară marii pro
ducții pentru speciile mai pre
tențioase care se înființează prin ră
sad, să fie asigurată de către fermele 
unităților de cercetare. Așa cum. de 
fapt, s-a și luat măsura în ce pri
vește înmulțirea in acest an a se
mințelor de „Monor" sau de varză 
din „Timpuria de Vidra", astfel incit 
in 1983 să asigure 80 la sută din ne-

n-niNiri 
în confruntare 
creatoare cu 

cerințele economiei,
cesarul pe țară pentru această 
cultură.

La atîta se limitează implicarea 
cercetării în destinele marii produc
ții 7 Dacă această întrebare ar fi 
fost pusă anul trecut, răspunsul nu 
putea să evite o serie de „lacune" 
în ce privește legătura specialiștilor 
din cercetare cu unițățilp agricole 
de producție. Și aceasta de
oarece nu mai departe decît consi
liul unic agroindustrial de stat șl 
cooperatist Vidra înregistra. în 1981, 
cea mai scăzută producție legumi
colă din Giurgiu, județ cu serioase 
neimpliniri în livrarea de legume 
la fondul de stat.

Care este ecoul chemării adre
sate cercetării agricole la impor
tantele consfătuiri de lucru de la 
C.C. al P.C.R. pe problemele agri
culturii, din toamna anului 1981, de 
a se racorda mai puternic în rezol
varea problemelor ridicate de pro
ducție 7 La indicația Comitetului ju
dețean de partid Giurgiu a fost ela
borat un amplu program de măsuri, 
vizind realizarea unei legumicul- 
turi intensive bazate pe criterii 
științifice, printr-o largă participare 
a institutului de la Vidra. La 
începutul lunii martie. la sediul 
institutului a avut loc o consfătuire 
cu toți factorii de răspundere din 
legumicultura județului. în care a 
fost definitivat acest program de 
măsuri. Practic. în ce constă contri
buția specialiștilor din cercetare 7

O angrenare puternică, alături de 

zător eșalonării prevăzute în grafi
cele de preluare, iar mijloacele de 
transport să fie descărcate cît mai 
repede, prin organizarea de echipe 
comune care, practic, să descarce 
produsele livrate de unitățile agri
cole de pe raza fiecărui consiliu 
agroindustrial.

Problema cea mai importantă le
gată de conservarea corespunzătoa
re a produselor trebuie să o consti
tuie, în noile condiții de recoltare 
mai timpurie a cerealelor păioase. 
folosirea tuturor metodelor cunoscu
te pentru uscarea boabelor pe cale 
naturală. în unitățile specializate 
trebuie luate măsuri ferme pentru a 
se asigura funcționarea la întreaga 
capacitate a instalațiilor de uscare 
fără consum de combustibil. Cu cea 
mai mare răspundere trebuie să se 
acționeze în acest sens în unitățile 
agricole producătoare, care sînt da
toare să organizeze. încă de pe acum, 
echipe specializate care să lopăte
ze în permanentă boabele depozitate 
în spațiile provizorii de păstrare. 
Există. în această privință, o prac
tică îndelungată, iar unitățile care 
nu au renunțat la ea pot dovedi, prin 
sporurile de preț încasate la fiecare 
tonă, eficienta unei asemenea me
tode.

întreaga activitate pentru trans
portul și livrarea integrală a produ
selor agricole la fondul de stat sau 
la fabricile de nutrețuri combinate 
trebuie să se desfășoare sub condu
cerea nemijlocită a organelor, și or
ganizațiilor de partid, a cL jiliilor 
agroindustriale. Ele au dato'tiș. în 
momentul de față, să acționeze cu 
fermitate pentru încheierea grabni
că a tuturor pregătirilor legate de 
punerea la punct a spatiilor de de
pozitare și buna organizare a ac
tivității de transport și din bazele 
de recepție, astfel ca noua recoltă 
de cereale păioase să fie strînsă și 
depozitată cit mai repede, fără 
pierderi.

trustul horticulturii, la .realizarea 
sarcinilor de plan pe anul in curs (cu 
peste 50 la sulă mai mari iață de 
anul trecut, de pe practic aceeași su
prafață), luarea in coordonare tehnică 
directă a tuturor unităților cu profil 
legumicol din județ. în acest scop, 
au fost constituite grupe interdisci- 
plinare cu cadrele din cercetare, toți 
cercetătorii fiind repartizați pe uni
tăți.-cu răspunderi precise.

De la trustul horticulturii aflăm 
ce au întreprins pînă la ora ac
tuală specialiștii institutului. Vom 
consemna doar cîteva repere din a- 
ceastă activitate. Pe loturile semin- 
cere ale marilor asociații legumicole 
din județ, ei au îndrumat organiza
rea producerii de sâmință. stabilind 
în detaliu, la fața locului, tehnolo
giile de urmat. Cei mai buni specia
liști în protecția plantelor au dirijat 
și controlat îndeaproape amenajarea 
răsadnițelor de legume, plantarea in 
cîmp a răsadurilor. într-o fermă au 
dirijat instalarea în premieră națio
nală, pe 100 de ha, a unei culturi de 
varză de vară prin sămință drajată la 
institut, aplicare a rezultatelor unei 
cercetări, permițînd importante eco
nomii de combustibil, prin reduce
rea numărului de tratamente nece
sare.

Preocupările cadrelor din cercetare 
nu se rezumă însă la acordarea de 
asistentă tehnică, la rezolvarea u- 
nor probleme curente ale produc
ției. Citeva din inițiativele lor cu 
bătaie mai lungă 7 De exemplu, lucră
rile în curs de zonare exactă a pro
ducerii de sămînță în conformitate 
cu necesitățile județului, dar si in 
funcție de particularitățile pedocli
matice. Lucrările de cea mai mare 
anvergură le constituie însă proiec
tele de organizare, pe criterii știin
țifice. a marilor asociații legumicole 
din județ, cu stabilirea structurii 
culturilor, a asolamentelor necesare 
etc. Pînă la începutul lunii august 
aceste proiecte vor fi încheiate, ast
fel îneît fiecare unitate să-și cu
noască din timp planul de cultură, 
începînd din 1983 pînă în 1987.

Numeroasele acțiuni prin care 
cercetătorii de la Vidra au arătat că 
pot să se deplaseze de pe cîmourile 
experimentale în marea producție, 
singura care validează rezultatele 
cercetării științifice, constituie ga
ranția cea mai sigură că s-a si pornit, 
în acest sens, pe un făgaș bun.

într-adevăr. numai printr-o pro
fundă implicare în destinele produc
ției poate șă-și îndeplinească cerce
tarea de profil — atît institutul, cit 
și unitățile sale zonale de cercetări 
— misiunea care le revine în pro
movarea unei legumiculturi intensi
ve, de înalt randament.

Ioana DABU
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DEPUNĂ APROBARE PROFUNDĂ SATISFACȚIEFAJĂDE REZULTATELE 
VIZITEI OFICIALE DE PRIETENIE A TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU 

ÎN REPUBLICA ARABĂ SIRIANĂ
______________________________ '_________________________ ____________________________________________ ’_______________________________________________________________________ V . i

TELEGRAME ADRESATE TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUSESCU
* ,

Comuniștii, toți oamenii muncii din 
Capitală, animați de cele mai calde 
sentimente de dragoste și aleasă sti
mă ce vi le poartă dumneavoastră, 
mult iubite tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, au urmărit cu înaltă sa
tisfacție și legitimă mindrie patrioti
că vizita oficială de prietenie pe care 
ați efectuat-o în Republica Arabă Si
riană, vâzînd în aceasta o nouă și e- 
locventă expresie a clarviziunii, con
secvenței și spiritului dinamic, 
profund novator, ce caracterizează 
tot ceea ce întreprindeți în fruntea 
partidului și statului pentru transpu
nerea neabătută în viață a politicii 
externe a României socialiste, consa
crată soluționării constructive, pe 
cale pașnică, în interesul tuturor po
poarelor, a marilor probleme ale lu
mii contemporane, promovării și a- 
firmării cu fermitate a cursului des
tinderii, securității și păcii în viața 
internațională, se subliniază în tele
grama COMITETULUI MUNICIPAL 
BUCUREȘTI AL P.C.R.

exprimăm, din adîncul inimii, 
rcxlt iubite și stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, odată cu cele mai 
alese sentimente de nețărmurită dra
goste si respect, întreaga noastră re
cunoștință și gratitudine față de tot 
ceea ce întreprindeți in conducerea 
partidului și statului, față de întrea
ga activitate revoluționară ce o con- 
sacrați înfloririi și propășirii necon
tenite a patriei, ridicării ei pe cele 
mai înalte culmi de progres și civi
lizație.

împreună cu întregul nostru po
por, comuniștii, toți oamenii muncii 
din județul Argeș, dînd glas senti
mentelor de fierbinte dragoste, 
profund respect, de nemărginită re
cunoștință ce vi le pdartă dumnea
voastră. mult iubite și stimate tova
rășe Nicolae Ceaușescu. aprobă cu 
cea mai vie satisfacție rezultatele 
vizitei oficiale de prietenie pe care 
ați efectuat-o în Republica Arabă 
Siriană, la invitația secretarului 
general al Partidului Baas Arab 
Socialist, Hafez Al-Assad — se evi
dențiază in telegrama COMITETU
LUI JUDEȚEAN ARGEȘ AL P.C.R. 
Ambianța plină de . căldură, mani
festările de profundă stimă și cor
dialitate cu care ați fost întîmpinat 
pretutindeni în Republica Arabă 
Siriană constituie noi dovezi ațe 
respectului și admirației cu care dum
neavoastră, cel mai iubit fiu al po
porului român, personalitate proemi
nentă a vieții politice internaționale, 
sînteți înconjurat pe toate meridia
nele globului. Vedem în aceste ma
nifestări o largă aprobare interna
țională a principiilor și politicii noas
tre externe și, în același timp, o înal
tă prețuire față de activitatea dum
neavoastră neobosită în slujba inte
reselor fundamentale ale poporului, 
ale cauzei socialismului, păcii și în
țelegerii internaționale.

Am trăit și de această dată sen
timente de adincă mindrie patrio
tică. urmărind cu bucurie si admi
rație primirea deosebit de căldu
roasă care vi s-a rezervat in țara 
prietenă, aprecierile deosebit de 
elogioase aduse la adresa persona
lității dumneavoastră, activității ne
obosite pe care o desfășurări pentru 
libertatea popoarelor, pentru trium- 

■Xyl ideilor păcii. socialismului și 
„irogresului în lume — se spune în 
telegrama COMITETULUI JUDE
ȚEAN BACAU AL P.C.R. si a 
CONSILIULUI POPULAR JUDE
ȚEAN. Și noi. cei care trăim și mun
cim pe meleagurile mereu înflori
toare ale județului Bacău. împreună 
cu întregul popor, vedem în noua 
vizită întreprinsă in Siria un mo
ment cu profunde semnificații în 
istoria relațiilor dintre partidele și 
popoarele noastre, care va asigura 
dezvoltarea continuă a acestor rela
ții pe multiple planuri — politic, 
economic, tehnico-științific. cultural 
și în alte domenii — răspunzînd pe 
deplin intereselor de pace si pros
peritate ale celor două popoare. Ne 
angajăm ferm să vă urmăm neabă
tut în tot ce gindiți și întreprindeți 
spre binele și fericirea poporului, 
acționînd cu înalt spirit revoluțio
nar pentru înfăptuirea exemplară a 
sarcinilor ce ne revin din documen
tele celui de-al XII-lea Congres al 
partidului, contribuind astfel în tot 
mai mare măsură la înflorirea mul
tilaterală a scumpei noastre patrii 
— Republica Socialistă România.

întreaga desfășurare a vizitei, con
vorbirile și Înțelegerile la care s-a 
ajuns exprimă voința comună de ex
tindere a conlucrării dintre Partidul 
Comunist Român și Partidul Baas 
Arab Socialist, dintre popoarele român 
și sirian, consecventa cu care parti
dul și statul nostru acționează oen" 
tiu unirea eforturilor tuturor po
poarelor in vederea opririi cursului 
primejdios al evenimentelor spre con
fruntare și război, pentru a asigura 
afirmarea fermă a politicii de des
tindere și pace, de colaborare și res
pect al independenței naționale — se 
arată in telegrama COMITETULUI 
JUDEȚEAN BRAILA AL P.C.R. Este 
pentru noi un nou prilej de a vă adu
ce un cald omagiu pentru activitatea 
prodigioasă pe care o desfășurați spre 
binele patriei, partidului și poporului 
ca reprezentant fidel al năzuințelor 
și idealurilor națiunii noastre socia
liste, luptător activ, dîrz și neînfricat 
pentru întărirea prieteniei si colabo
rării intre popoarele de pe toate me
ridianele globului. Fericiți că sintem 
contemporani cu dumneavoastră, mult 
iubite tovarășe secretar general, dăm 
glas sentimentelor de dragoste fier
binte și înaltă prețuire cu care vă 
înconjurăm, încredințîndu-vă de 
aprobarea unanimă a rezultatelor 
acestei vizite și vă asigurăm, totoda
tă, că nu vom precupeți nici un efort 
pentru a îndeplini exemplar sarcinile 
ce ne revin în cel de-al doilea an al 
actualului cincinal, acționînd cu pa
siune revoluționară, dăruire patrioti
că și întreaga noastră capacitate 
creatoare pentru a ne spori contribu
ția la măreția și prestigiul României 
socialiste in lume.

Dăm o înaltă apreciere, alătjiri de 
întreaga națiune română, rezultate

lor vizitei de prietenie în Republica 
Arabă Siriană, documentelor înche
iate și înțelegerilor convenite, care 
constituie o nouă și excepțională 
contribuție la întărirea relațiilor. Ia 
dezvoltarea cooperării pe multiple 
planuri intre cele două țări si po
poare — relevă telegrama COMITE
TULUI JUDEȚEAN BUZĂU AL
P.C.R. și a CONSILIULUI POPULAR 
JUDEȚEAN. Ne exprimăm totala a- 
deziune fată de poziția principială, 
profund umanistă, pe care ați afir
mat-o și de această dată, pentru rea
lizarea unei păci trainice, globale și 
juste în Orientul' Mijlociu. în con
formitate cu rezoluțiile Organizației 
Națiunilor Unite, cu aspirațiile na
ționale legitime ale poporului arab 
palestinian. Reafirmîndu-ne totala a- 
dezlune la înțeleaptă politică internă 
si externă a partidului si statului 
nostru, la a cărei fundamentare și 
înfăptuire dumneavoastră, mult iubite 
si stimate tovarășe secretar general 
Nicolae Ceaușescu. vă aduceți o con
tribuție decisivă, ne angajăm că 
vom acționa Cu toate forțele pentru 
înfăptuirea neabătută a hotărîrilor 
Congresului al XII-lea, pentru în
florirea multilaterală a României 
socialiste si creșterea continuă a 
prestigiului său internațional.

Circumscrisă hotărîrii comune de 
a conferi dimensiuni și mai largi 
relațiilor și colaborării rodnice din
tre partidele, țările și popoarele 
noastre, noua vizită pe care ați efec
tuat-o in Republica Arabă Siriană 
pune în evidență bunele relații sta
tornicite între România și această 
tară din Orientul Mijlociu, dorința 
patriei noastre de a contribui în 
continuare la rezolvarea probleme
lor care zguduie această parte a 
lumii, în avantajul păcii, destinde
rii și colaborării multilaterale a tu
turor națiunilor lumii — se spune 
în telegrama COMITETULUI JU
DEȚEAN CARAȘ-SEVERIN AL 
P.C.R. Aprobînd din inimă noile în
țelegeri si acorduri convenite, docu
mentele semnate, odată cu recunoș
tința fierbinte si înalta considerație 
pe care v-o purtăm, vă asigurăm, 
mult stimate si iubite tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, că organizația județeană 
de partid, comuniștii, toți oamenii 
muncii din această parte a patriei 
— români, germani, sîrbi, maghiari 
și de alte naționalități — vor acțio
na cu toată fermitatea pentru în
făptuirea hotărîrilor Congresului al 
XII-lea al partidului, a întregii po
litici interne și externe a României 
socialiste.

Oamenii muncii, români, ma
ghiari, germani și de alte naționa
lități, membri de sindicat. alături 
de întregul nostru popor, au urmă
rit cu viu interes vizita oficială de 
prietenie întreprinsă în Republica 
Arabă Siriană, la invitația secreta
rului general al Partidului Baas 
Arab Socialist, președintele Repu
blicii Arabe Siriene, Hafez Al-As
sad — se subliniază în telegrama 
CONSILIULUI CENTRAL AL UNI
UNII GENERALE A SINDICATE
LOR DIN ROMANIA. lnscriindu-se 
ca parte inseparabilă a politicii 
partidului nostru de amplificare a 
bunelor relații cu țările arabe, cu 
toate statele care au pășit pe calea 
dezvoltării de sine stătătoare, actu
ala vizită, prin înțelegerile și acor
durile convenite, amplu reflectate 
în comunicatul comun, ilustrează 
hotărîrea de a da un conținut tot 
mai bogat legăturilor tradiționale de 
sinceră prietenie și colaborare din
tre țările, partidele și popoarele 
noastre. Sindicatele, dînd o înaltă 
apreciere rezultatelor convorbirilor la 
nivel înalt româno-siriene, vă asigură, 
mult iubite și stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, că, sub condu
cerea înțeleaptă a partidului, nu vor 
precupeți nici un efort spre a în
deplini exemplar politica internă și 
externă a partidului și statului nos
tru. Totodată, vă asigurăm că vom 
materializa în fapte sarcinile ce ne 
revin, spre binele și prosperitatea 
poporului român, ca o contribuție de 
preț la triumful păcii, colaborării și 
înțelegerii între popoare.

Urmărind cu viu interes și pro
fundă satisfacție inalta solie de pace, 
prietenie și colaborare in Repu
blica Arabă Siriană, oamenii mun
cii clujeni își manifestă totala lor 
adeziune la conținutul convorbirilor 
purtate și al documentelor semnate, 
în care văd o nouă și grăitoare ex
presie a dorinței comune a partide
lor, popoarelor și statelor noastre 
de a extinde conlucrarea multilate
rală în interesul reciproc, în folosul 
cauzei generale a păcii, înțelegerii 
și cooperării în lume — se mențio
nează in telegrama COMITETULUI 
JUDEȚEAN CLUJ AL P.C.R. Cu 
profundă recunoștință pentru excep
ționala activitate teoretică și prac
tică ce o desfășurați în opera 
făuririi socialismului și comunis
mului, spre binele și fericirea 
poporului român, pentru modul stră
lucit în care concepeți și pro
movați în arena mondială iniția
tive, idei și orientări de adincă 
înțelepciune si admirabilă cute
zanță revoluționară, pentru sta
tornicirea climatului de încredere, 
destindere și largă colaborare între 
toate popoarele lumii, oamenii mun
cii din județul Cluj — români, ma
ghiari și de altă naționalitate — vă 
încredințează, mult stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, de hotărîrea lor 
fermă de a vă urma neabătut, cu 
abnegație și dăruire în tot ce gîn- 
diți și întreprindeți pentru prosperi
tatea țării și creșterea prestigiului 
ei pe plan mondial, pentru realiza
rea exemplară a programului și po
liticii partidului, pentru ridicarea 
României pe noi trepte de progres 
și civilizație socialistă și comunistă.

Ne exprimăm acordul deplin cu 
conținutul comunicatului comun ro- 
mâno-sirian. cu înțelegerile conve
nite cu acest prilej, care creează un 
cadru larg pentru adincirea continuă 
a colaborării si cooperării economi
ce. tehnico-științifice. culturale și in 
alte domenii de interes comun. în 
spiritul afirmării principiilor depli

nei egalități în drepturi, respectului 
independentei si suveranității națio
nale. neamestecului in treburile in
terne si avantajului reciproc — se 
relevă în telegrama COMITETULUI 
JUDEȚEAN CONSTANTA AL P.C.R. 
Avind loc într-o perioadă în care 
în viata internațională s-a ajuns la 
o încordare deosebită, care pune în 
pericol pacea și independenta po
poarelor. vizita dumneavoastră în Re
publica Arabă Siriană se înscrie ca 
un eveniment de mare însemnătate 
în viata politică internațională. Ea 
a dat un nou si minunat prilej po
porului român de a exprima, prin 
glasul celui mai iubit și autorizat 
fiu al său. personalitate remarcabi
lă a vieții politice mondiale, dorința 
sa fierbinte de a se pune capăt si
tuației grave din Orientul Mijlociu, 
de a se face totul pentru o pace 
globală, justă și trainică în această 
zonă. Vă urăm, mult iubite si stimate 
tovarășe Nicolae Ceaușescu. multă 
sănătate si putere de muncă, ani 
multi si fericiți în fruntea partidu
lui si a tării, spre binele poporu
lui român, pentru înflorirea civili
zației comuniste pe pămîntul scump

• 0 nouă și importantă contribuție la extinderea 
și aprofundarea raporturilor de strinsă conlu
crare intre cele două țări prietene, in interesul 
și spre binele reciproc, al propășirii economice 
și sociale a popoarelor român și sirian

I

• Elocventă expresie a politicii României socia
liste, promovată cu consecvență de președintele 
Nicolae Ceaușescu, in spiritul solidarității cu 
popoarele arabe, pentru o reglementare globală, 
justă și trainică a situației din Orientul Mijlociu, 
pentru consolidarea păcii și înțelegerii in 
întreaga lume

• Puternică reafirmare a angajamentului comu
niștilor, al întregului nostru popor de a înfăptui 
neabătut mobilizatoarele obiective stabilite de 
Congresul al XII-lea al partidului, de a face totul 
pentru dezvoltarea și prosperitatea patriei

al patriei noastre — Republica So
cialistă România.

Țărănimea cooperatistă, toți lucră
torii ogoarelor patriei — români, 
maghiari, germani și de alte națio
nalități — împreună cu întregul po
por, -au urmărit cu sentimente de 
admirație și înaltă mindrie patrioti
ca vizita oficială de prietenie efec
tuată de dumneavoastră, mult stima
te și iubite tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, în Republica Arabă Siri
ană — se relevă în telegrama CON
SILIULUI UNIUNII NAȚIONALE A 
COOPERATIVELOR AGRICOLE DE 
PRODUCȚIE. Reafirmind și cu acest 
prilej adeziunea totală la politica in
ternă și externă a partidului și statu
lui nostru, țărănimea vă adresează, 
mult stimate și iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, cele mai vii mul
țumiri, recunoștința ei fierbinte pen
tru modul strălucit in care conduceți 
destinele națiunii noastre socialiste și 
vă asigură că nu va precupeți nici 
un efort pentru realizarea exemplară 
a sarcinilor ce revin agriculturii din 
planul de stat pe anul 1982. aducin- 
du-și astfel o contribuție mereu 
sporită la progresul general econo- 
mico-social al patriei.

Asemenea întregului popor, comu
niștii, toți oamenii muncii din jude
țul Dîmbovița au urmărit cu legiti
mă mindrie patriotică, cu gindul și 
inima, vizita pe care ați întreprins-o 
în Republica Arabă Siriană, moment 
de referință în istoria dezvoltării și 
adincirii relațiilor dintre cele două 
țări, o nouă și remarcabilă contribu
ție la cauza păcii, înțelegerii și co
laborării internaționale — se relevă 
în telegrama COMITETULUI JUDE
ȚEAN DÎMBOVIȚA AL P.C.R. Pri
mirea sărbătorească, înaltele onoruri 
cu care ați fost întîmpinat pun din 
nou, cu putere, în evidență presti
giul deosebit de care se bucură, pe 
toate meridianele lumii, patria noas
tră socialistă, proeminenta dumnea
voastră personalitate de strălucit om 
politic și de stat, de înflăcărat pro
motor al celor mai înalte idealuri 
ale umanității. Mulțumindu-vă, din 
adîncul inimii, pentru tot ce ați fă
cut și faceți în vederea afirmării 
prestigiului internațional al scumpei 
noastre patrii, vă încredințăm, mult 
iubite și stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, că vom acționa cu hotă- 
rîre, urmînd însuflețitorul dumnea
voastră exemplu, pentru a întîmpina 
Conferința Națională a partidului și 
a XXXVIII-a aniversare a eliberă

rii patriei cu noi și importante rea
lizări în toate domeniile de activita
te.

Eveniment remarcabil în istoria re
lațiilor de strînsă prietenie și rodnică 
colaborare româno-siriană, noul dia
log la nivel înalt se înscrie sub sem
nul aceleiași nobile și ferme voințe 
ce vă caracterizează de a conferi di
mensiuni și mai cuprinzătoare rela
țiilor bilaterale ale României socialis
te cu toate statele lumii, în interesul 
reciproc, al deplinei egalități in 
drepturi, al înțelegerii și încrederii 
internaționale — se afirmă în tele
grama COMITETULUI JUDEȚEAN 
DOLJ AL P.C.R. Caracterul deose
bit de rodnic al acestui nou itinerar 
de pace, prietenie și colaborare în 
Republica Arabă Siriană este puter
nic ilustrat de primirea caldă, sărbă
torească ce 'v-a fost rezervată pe în
tregul parcurs al vizitei, de contac
tele și convorbirile fructuoase ce au 
avut loc la cel mai înalt nivel, de co
municatul comun adoptat ce deschide 
noi și largi perspective cooperării 
multilaterale dintre Republica Socia
listă România și Republica Arabă Si

riană, dintre partidele și popoarele 
celor două țări prietene. Afirmîn- 
du-ne și cu acest prilej adeziJnea de
plină la politica internă și externă a 
partidului și statului nostru, noi, co
muniștii, toți oamenii muncii din ju
dețul Dolj, vă încredințăm, mult 
stimate și iubite tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, că, urmînd însuflețitorul 
dumneavoastră exemplu de slujire 
devotată a intereselor poporului, vom 
milita cu întreaga energie și forță 
creatoare pentru înfăptuirea sarcini
lor ce ne revin din hotărârile Con
gresului al XII-lea al partidului, a 
indicațiilor de o deosebită însemnă
tate ce ni le-ați dat la recenta con
sfătuire de lucru de la Comitetul 
Central al partidului.

Oamenii muncii de naționalitate 
maghiară din România, împreună cu 
întregul popor român, își manifestă 
deplina aprobare și dau o deosebită 
apreciere rezultatelor fructuoase ale 
vizitei oficiale de prietenie pe care 
ați întreprins-o în Republica Arabă 
Siriană — se arată in telegrama 
CONSILIULUI OAMENILOR MUN
CII DE NAȚIONALITATE MAGHIA
RA. Primirea entuziastă ce v-a fost 
rezervată în toate momentele vizitei, 
interesul viu al opiniei publice sirie
ne față de noul dialog la nivel inalt 
sînt o expresie concludentă a stimei 
și prestigiului de care se bucură 
România și personalitatea dumnea
voastră în conștiința poporului si
rian și a întregii națiuni arabe, a 
sentimentelor de prietenie ce leagă 
popoarele noastre în năzuința lor co
mună spre progres și bunăstare, pace 
și înțelegere în lume. Exprimînd 
totala adeziune față de conținu
tul documentelor semnate și înțe
legerile realizate, oamenii mun
cii de naționalitate maghiară din 
România, împreună cu toți fiii pa
triei, în strînsă unitate, vor acționa 
cu hotărâre pentru transpunerea 
neabătută în viață a politicii interne 
și internaționale a partidului și sta
tului nostru.

Calda primire care v-a fost făcută 
pe pămîntul Siriei. înaltele onoruri 
care v-au fost aduse de poporul a- 
cestei străvechi țări arabe, aleasa 
prețuire, stimă și considerație cu 
care ați fost întîmpinat reflectă cu 
fidelitate prestigiul de care vă bucu
rați pe plan internațional, ca expo
nent strălucit al unei politici de 
pace, înțelegere și cooperare între 
state, ca lider recunoscut pe toate 
meridianele planetei pentru forța. 

clarviziunea și înțelepciunea ideilor 
și inițiativelor așezate la temeiul 
luptei pentru crearea unui climat de 
destindere, de întronare a unei noi 
ordini economice în lume, de elimi
nare a marilor pericole pe care le 
incumbă astăzi perspectivele unui 
război nuclear — se menționează în 
telegrama COMITETULUI JUDE
ȚEAN GALAȚI AL P.C.R.

Dînd glas simțămintelor de dragos
te, de respect și adincă admirație pe 
care vi le purtăm noi. comuniștii, 
tați locuitorii județului Galați, ne 
reafirmăm și cu acest prilej întregul 
atașament față de politica internă și 
externă a partiduluț și statului nos
tru, angajîndu-ne să o slujim cu 
toată energia, să-i sporim necontenit 
prestigiul prin fapte vrednice de 
numele celui mai luminat fiu al po
porului nostru, stegar al aspirațiilor 
și năzuințelor sale milenare.

Vizita pe care ați intreprins-o în 
Siria constituie încă o dovadă a 
consecvenței cu care Partidul Comu
nist Român, dumneavoastră perso
nal, mult iubite și stimate tovarășe 
secretar general, acționați pentru 

dezvoltarea și amplificarea pe mul
tiple planuri a prieteniei și colabo
rării dintre partidele și popoarele 
român și sirian, pentru înțelegere și 
pace în lume — se spune în telegra
ma COMITETULUI JUDEȚEAN 
HUNEDOARA AL P.C.R.

Stima și prețuirea de care v-ați 
bucurat din partea președintelui, a 
poporului țării prietene în această 
scurtă, dar rodnică vizită, ne dau ga
ranția creșterii contribuției Români
ei și Siriei la cauza destinderii și în
țelegerii în lume, dezvoltării pe mai 
departe a raporturilor prietenești 
dintre România și Siria, în interesul 
ambelor popoare.

Primirea remarcabilă, deosebit de 
călduroasă de care v-ați bucurat, 
aprecierile privind tradiționalele le
gături dintre popoarele român și si
rian s-au constituit într-o nouă și 
elocventă ilustrare a dorinței comu
ne de a întări și dezvolta prietenia 
și colaborarea între România și Re
publica Arabă Siriană, în folosul 
amîndurora, al colaborării și păcii 
pe pămînt — se apune în telegrama 
COMITETULUI JUDEȚEAN IALO
MIȚA AL P.C.R. Rezultatele vizitei 
demonstrează că, așa cum ați arătat 
in repetate rânduri, mult stimate to
varășe Nicolae Ceaușescu, toate po
poarele lumii au datoria de a-și 
spune deschis opiniile în legătură 
cu problemele multiple și complexe 
cu care se confruntă azi omenirea, 
de a participa efectiv la rezolvarea 
lor, fiind necesară în mod deosebit 
unirea eforturilor țărilor mici și mij
locii, cel mai direct interesate de 
instaurarea unei noi ordini politice 
și economice internaționale. Mun
citorii, țăranii, toți cei care tră
iesc și muncesc în județul Ialomi
ța, animați de profunde sentimente 
patriotice, de nețărmurită dragoste 
față de dumneavoastră, mult iubite 
tovarășe Nicolae Ceaușescu. se an
gajează să nu precupețească nici un 
efort pentru realizarea exemplară a 
sarcinilor pe anul 1982, pentru trans
punerea în viață a istoricelor hotă- 
riri ale Congresului al XII-lea al 
Partidului Comunist Român.

Comuniștii, toți locuitorii județu
lui Iași, asemenea întregului popor, 
au urmărit cu viu interes si de
plină satisfacție vizita oficială de 
prietenie efectuată de dum
neavoastră. stimate tovarășe Nicolae 
Ceausescu, in Republica Arabă Si
riană. dînd o înaltă apreciere re
zultatelor rodnice înregistrate în a- 

dîncirea colaborării româno-siriene 
pe multiple planuri, modului stră
lucit în care ați dat expresie si de 
această dată gîndurilor. năzuințelor 
si idealurilor de pace pe care le 
nutrește poporul român față de toa
te statele lumii — se relevă in te
legrama COMITETULUI JUDEȚEAN 
IAȘI AL P.C.R.

Exprimindu-ne șl cu acest prilej 
atașamentul față de politica pro
movată cu fermitate și consecventă 
de partidul nostru. de dum
neavoastră. mult stimate tovarășe 
secretar general, pe plan intern și 
internațional, vă asigurăm si. tot
odată. ne angajăm solemn că vom 
acționa cu întreaga noastră putere 
de muncă pentru a realiza planul 
si angajamentele pe acest an. pe 
întregul \ cincinal, amplificîndu-ne 
astfel contribuția la făurirea socie
tății socialiste multilateral dezvol
tate si înaintarea României spre co
munism. la sporirea prestigiului pa
triei noastre în lume. într-o lume 
a păcii, colaborării și a respectului 
reciproc între toate popoarele.

Asemenea întregului nostru popor, 
cu sentimente de aleasă stimă și 
considerație, comuniștii, toți locuito
rii înfloritoarelor plaiuri mehedințe- 
ne dau o înaltă prețuire, plină de 
recunoștință, activității neobosite, 
profund patriotice, ce o desfășurați 
în fruntea partidului și statului nos
tru, căreia i-ați adăugat recent încă 
un strălucit exemplu de abnegație 
și dăruire prin rezultatele rodnice, 
multiple ale vizitei oficiale între
prinse, în numele României socia
liste, în Republica Arabă Siriană — 
se menționează în telegrama COMI
TETULUI JUDEȚEAN MEHEDINȚI 
AL P.C.R. Mindri de prestigiul 
României în lume, de mesajul 
său de pace și ' colaborare, al 
cărui strălucit și neobosit promotor 
sînteți, comuniștii, toți locuitorii 
Mehedințiului vă asigură și cu acest 
prilej pe dumneavoastră, mult iubi
te și stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, că vor milita cu toată 
convingerea și energia pentru afir
marea înaltelor țeluri ale politicii 
interne și externe a partidului și 
statului nostru, pentru edificarea so
cietății socialiste și comuniste pe 
pămîntul scumpei noastre patrii — 
Republica Socialistă România.

împreună cu întregul pobof. 'oa
menii muncii de naționalitate gprnța- 
nă din țara noastră au urmărit cu 
viu interes și profunde sentimente 
de mindrie vizita oficială de prietenie 
pe care ați întreprinsi-o în Republi
ca Arabă Siriană, exprimîndu-și a- 
dezlunea totală față de rezultatele 
deosebit de rodnice ale acestei noi 
misiuni de colaborare, pace și prie
tenie — se spune în telegrama CON
SILIULUI OAMENILOR MUNCII DE 
NAȚIONALITATE GERMANA. Con
vorbirile oficiale la cel mai înalt 
nivel, desfășurate într-o atmosferă 
de caldă prietenie, stimă și înțelege
re reciprocă, documentele semnate și 
înțelegerile convenite exprimă hotă
rîrea comună de a amplifica relații
le prietenești dintre Partidul. Comu
nist Român și Partidul Baas Arab 
Socialist, dintre România și Siria, de 
a conferi un conținut tot mai bogat 
colaborării multilaterale româno- 
siriene. Exprimîndu-vă și cu acest 
prilej profunda noastră gratitudine 
și recunoștință, vă asigurăm, mult 
iubite și stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, că oamenii muncii de na
ționalitate germană își vor aduce 
din plin contribuția, împreună cu în
tregul popor, la înfăptuirea hotărîri
lor Congresului al XII-lea al parti
dului, la ridicarea patriei noastre 
comune. România socialistă, pe noi 
culmi de progres și civilizație.

Primirea sărbătorească, deosebit de 
,caldă ce v-a fost rezervată pe tot 
parcursul șederii dumneavoastră în 
Republica Arabă Siriană, convorbiri
le fructuoase cu președintele Hafez 
Al-Assad, cu privire la probleme bi
laterale, dialogul sincer și construc
tiv în problemele păcii in Orientul 
Mijlociu și în întreaga lume, rezulta
tele deosebite cu care s-a încheiat a- 
ceastâ strălucită solie constituie o do
vadă grăitoare a bunelor relații de 
prietenie, solidaritate și colaborare 
existente între partidele și popoarele 
noastre, o înaltă apreciere a merite
lor istorice pe care le aveți, mult iu
bite tovarășe Nicolae Ceaușescu, în 
edificarea unei lumi a păcii și înțe
legerii internaționale bazate pe prin
cipiile respectului, independenței și 
suveranității naționale, egalității și 
cooperării reciproc avantajoase în
tre toate statele — se arată în te
legrama COMITETULUI JUDEȚEAN 
PRAHOVA AL P.C.R. și a CON
SILIULUI POPULAR JUDEȚEAN.

Acum, la Întoarcerea pe pămîntul 
străbun al patriei, vă transmitem, 
mult iubite tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, sentimentele noastre de 
profundă recunoștință, un fierbinte 
omagiu pentru tot ce faceți, animat 
de inalta responsabilitate comunistă 
față de interesele majore ale poporu
lui nostru, față de cauza păcii și pro
gresului social, asigurîndu-vă de a- 
deziunea totală a oamenilor muncii 
din județul Prahova la politica in
ternă și externă a partidului și sta
tului nostru, de hotărîrea fermă de a 
acționa cu toate forțele pentru înfăp
tuirea hotărîrilor Congresului al XII- 
lea, a Programului partidului de fău
rire a societății socialiste multilate
ral dezvoltate și înaintare a Româ
niei spre comunism.

Comuniștii, toți locuitorii județu
lui Sălaj, asemenea întregului popor, 
au urmărit cu vie emoție și mindrie 
patriotică noua solie de pace pe 
care ați întreprins-o dumneavoas
tră, mult stimate și iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, în Republica A- 
rabâ Siriană, aceasta reprezentînd o 
nouă manifestare a raporturilor de 
colaborare prietenească dintre po
poarele român și sirian, spre binele 
progresului și păcii in lume — se 
spune în telegrama COMITETULUI 
JȚIDEȚEAN SALAJ AL P.C.R. ȘI A 
CONSILIULUI POPULAR JUDE
ȚEAN. Primirea deosebit de căldu

roasă făcută de conducătorii de par
tid și de stat, precum și emoționan
tele manifestări, de prietenie care 
v-au fost adresate dumneavoastră, 
conducătorul iubit al partidului și 
statului nostru, sînt o mărturie a sti
mei și respectului de care vă bucu
rați în rîndul popoarelor arabe și 
în întreaga lume, pentru contribuția 
neobosită pe care o aduceți la so
luționarea pașnică și echitabilă a si
tuației din Orientul Mijlociu, pentru 
Rezolvarea principalelor probleme 
ale lumii contemporane, pentru cau
za dezarmării, securității și păcii pe 
planeta noastră.

Dialogul la nivel înalt româno-si- 
rian, convorbirile cu președintele ■ 
Republicii Arabe Siriene. Hafez Al- 
Assad, schimbul de vederi în pro
bleme actuale ale situației interna
ționale. comunicatul comun adoptat 
marchează o contribuție deosebită la 
dezvoltarea și ridicarea pe un plan 
superior a bunelor raporturi dintre 
popoarele noastre, dintre Partidul 
Comunist Român și Partidul Baas 
Arab Socialist înscriindu-se totodată 
în ansamblul bunelor relații pe care 
țara noastră le-a stabilit cu țările 
arabe, cu toate statele care au pășit 
pe călea progresului și a dezvoltării 
de sine stătătoare- — relevă telegra
ma COMITETULUI JUDEȚEAN SI
BIU AL P.C.R.

Dind glas adeziunii depline la în
treaga politică internă și externă a 
partidului și statului nostru, intr-o 
puternică și vibrantă unitate de 
voință și gîndire cu întregul nostru 
popor, ne folosim cu bucurie de a- 
cest prilej de a vă încredința, mult 
stimate și iubite tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, că organizația județeană 
de partid Sibiu, comuniștii, toți cei 
ce trăim și muncim pe aceste melea
guri ne vom consacra, pe mai de
parte, întreaga noastră energie, pri
cepere și putere de muncă îndepli
nirii integrale, la un înalt nivel de 
calitate și eficientă, a sarcinilor ce 
ne revin din hotărârile Congresului 
al XII-lea al partidului, din indica
țiile și orientările formulate de dum
neavoastră. sporind si mai mult con
tribuția județului Sibiu la dezvol
tarea. și înflorirea multilaterală a 
României pe drumul socialismului și 
comunismului.

Impreuhă cu întregul nostru po- 1 
-țlor;- femeile' României socialiste, : 
fără deosebire, dș naționalitate, au 
Urmărit cu viu interes și profundă 
satisfacție noua vizită oficială de 
prietenie efectuată în Republica A- 
rabă Siriană și își exprimă deplina 
aprobare față de rezultatele noului 
dialog româno-sirian la nivel înalt, 
moment de o deosebită însemnătate 
în cronica legăturilor de prietenie și 
colaborare dintre cele două popoare 
— se arată in telegrama CONSILIU
LUI NAȚIONAL AL FEMEILOR. 
Căldura și respectul cu care ați fost 
înconjurat pe parcursul vizitei con
stituie o grăitoare dovadă a înaltu
lui prestigiu de care se bucură ac
tivitatea neobosită a dumneavoastră, 
personalitate proeminentă a lumii 
contemporane, activitate pusă în 
slujba păcii și înțelegerii între po
poare. Profund atașate cauzei păcii, 
femeile României socialiste vă ex
primă cea mai înaltă apreciere și 
fierbinte recunoștință pentru efor
turile pe care le depuneți pentru ca 
viitorul copiilor noștri, să nu fie a- 
menințat de spectrul negru al răz- • 
boiului, pentru ca toate popoarele 
să se bucure de binefacerile inde
pendenței și securității, să se dez
volte libere și demne.I

Vizita oficială de prietenie pe 
care ați efectuat-o în Republica 
Arabă Siriană, dialogurile la ni
vel înalt de la Damasc, pur
tate într-o atmosferă de caldă prie
tenie, pe probleme de interes comun, 
constituie o nouă contribuție a Româ
niei, a dumneavoastră, tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, reprezentantul cel 
mai de seamă al, poporului român, 
personalitate proeminentă a lumii 
contemporane, la înțelegerea și re
zolvarea principială a complexelor 
aspecte ale lumii contemporane, a 
problemelor din Orientul Mijlociu — 
se afirmă în telegrama COMISIEI 
CENTRALE DE REVIZIE A P.C.R. 
Vizita aceasta, rezultatele la care s-a 
ajuns constituie o nouă ilustrare a. 
bunelor relații dintre Partidul Co
munist Român și Partidul Baas Arab 
Socialist, dintre țara noastră și Re
publica Arabă Siriană, bazate pe de
plină egalitate, stimă și avantaj re
ciproc, contribuind la intensificarea 
lor puternică pe plan economic, po
litic, științific și cultural. Iată de ce 
membrii Comisiei Centrale de Revi
zie a P.C.R. își acordă gîndurile și 
sentimentele cu ale întregului nostru 
popor și, cu inima plină de mindrie 
patriotică pentru rezultatele fruc
tuoase ale vizitei, se angajează să 
muncească exemplar, cu totală dă
ruire patriotică, pentru îndeplinirea 
hotărîrilor Congresului al XII-lea al 
Partidului Comunist Român.

Comuniștii, toți oamenii muncii, lo
cuitorii din străvechea vatră nord- 
dobrogeană de la Porțile Deltei, au 
urmărit cu profund interes și min
drie patriotică vizita pe care ați in
treprins-o în Republica Arabă Siria
nă — se afirmă in telegrama COMI
TETULUI JUDEȚEAN TULCEA AL 
P.C.R. Prin roadele ei, prin docu
mentele încheiate, prin comunicatul 
comun dat publicității, prin întilniri- 
le și toate celelalte manifestări pe 
care le-a prilejuit, această nouă vi
zită a demonstrat, încă o dată. înal
tele virtuți ce caracterizează perso
nalitatea dumneavoastră de om poli
tic de prim rang al lumii contempo
rane. înaltul prestigiu de care vă 
bucurați în fața tuturor popoarelor 
ca strălucit conducător al României 
socialiste, ca ginditor și neobosit lup
tător pentru înfăptuirea celor mai 
nobile idealuri de progres și pace ale 
omenirii.
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rFAPTUL;

DIVERS;
Fînfînâ cu uluce

I Intr-un document de arhivă 
datat 1750 se menționează că la 
Focșani, pe albia Milcovelului, 

I exact la punctul in care Moldo
va se îmbrățișa cu Țara Româ
nească, se afla o fîntină cu apă 
limpede și rece. Apa era adusă 

Ipe niște uluce, ingenios con
struite. La lucrările de amena
jare a fîntinii participaseră, in 
egală măsură, moldovenii și 

I muntenii.
Fîntina s-a păstrat pînă în zi

lele noastre. De curînd insă ea 
și-a schimbat locul, datorită u- 

Inor lucrări de sistematizare și 
modernizară a municipiului. 
Restaurată și prevăzută cu un 
sistem modern de aducțiune a 
apei, ea este amplasată acum 

I în fața complexului muzeal al 
județului.

. Curaj și omenie
I Cititoarea noastră Viorica 
’ Bota din Satu Mare, bulevar- 
Idul Cloșca nr. 1, ne scrie :

„Am fost, fără să vreau, mar
tora unei intimplări mai puțin 

1 obișnuite. Intr-una din zilele 
trecute, intr-un apartament de 
la primul etaj dintr-un bloc de 
pe strada Ștefan cel Mare a iz- 

Ibucnit un incendiu din cauza u- 
nei butelii de aragaz defecte. 
Flăcările mistuitoare deveneau 

Itot mai amenințătoare. Cu o pre
zentă de spirit extraordinară. 
Bara Albert, de la Oficiul far
maceutic Satu Mare, a oprit un 

I autobuz care tocmai trecea a-
tunci pe stradă, a urcat pe el o 
scară și de pe scară a intrat pe 
fereastra cuprinsă de vilvătăi. 

Iîn cîteva clipe a, ieșit afară cu 
doi copii la subsuoară. Două 
vieți salvate de un om de mare 
curaj și omenie, care și-a riscat 

I propria viață".

Ca frații...
• și nu prea

I Pentru că i-a stricat un gard, 
Lupu I. Neculai l-a chemat in 
judecată pe vecinul său, Lupu I.

I Mircea. Amindoi locuiesc în 
Blăgeștii Vasluiului. După nu
mele pe care-l poartă, nu e 

Igreu de dedus că nu sînt numai 
vecini, ci și frați. La tribunal, 
reclamantul, primul frate, a ciș- 

tigaț procesul, iar piritul, al 
doilea frățior, a fost obligat să 

refacă la loc gardul discordiei. 
Dar acesta a făcut recurs. Alte 

Izile pierdute cu procesul, alți 
bani cheltuiți, cu care s-ar fi re
făcut nu unul, ci zece garduri. 

ICum cei doi tot nu se potolesc, 
vecinii caută să-i împace ei. 
Vor izbuti oare 7

| Scumpa 
i saramura!

Ion Radu, Eugen Furnică, 
IStan Macarie (din cdmuna 

Amant), Ion Popescu, Ion Cos- 
mescu, Constantin Miron (din 
comuna Perieți), Vasile, Stelian 

Iși Constantin Comămiceanu 
(din comuna Buești), județul 
Ialomița. Nouă mari pofticioși 

Ide saramură sau de-un crap la 
proțap. Numai că toți nouă au 
uitat că in această perioadă 

I pescuitul este interzis. Dar ce 
și-au zis 7 „N-o să ne prindă 
tocmai pe noi". Dar tocmai ei 
au căzut in plasă, fiind „pes- 
cuiți" de oamenii legii și puși 
să achite pe loc cite o amendă 
între 1 000 șt 3 000 lei fiecare. 
Scumpă saramură, dar face. 
Mai ales că nici n-au gustat-o.
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„Garajul" 
de pe bulevard

Pe bulevardul C.F.R. din ora
șul Giurgiu există o autobază a 
întreprinderii județene de trans
port local. Care întreprindere 
s-a „extins", cu de la sine pu
tere, inșirind de-a lungul bule
vardului zeci de mașini trecute 
pe... linie moartă. Priveliștea 
este de-a dreptul dezolantă. In 
fața porților unor oameni har
nici și gospodari zac tot felul 
de mașini pe două roți sau fără 
parbrize, pe butuci sau fără bu
tuci, iar printre ele, colac peste 
pupăză, grămezi de gunoi neri
dicat de multă vreme.

Și uite-așa, sub ochii edililor, 
un întreg bulevard (cel puțin cu 
numele) a devenit garaj. Sau — 
și mai exact — un cimitir de 
mașini.

I
I
I

' Descînfec
I cu... cintec

Itn loc să-și trăiască în tihnă ' 
bătrînețea, Ioana Ciobotaru din 
Brăila (cartierul Obor', blocul I

IN 3) a început să șușotească în | 
dreapta și-n stingă precum că e ■ 
mare meșteră in farmece și in ,

Idescintece. „Succes garantat" ! I 
Așa zicea ea. Așa au crezut și • 
naivii care au apelat la servi-

Idile ei : unul pentru a se lecui I 
de insomnie, altul pentru vinde- • 
careg unei boli, alta pentru rea- .

I ducerea iubitului pe calea cea I 
bună. „Consultația", garnisită cu I 
un descintec bolborosit, avea I

Ipreț fix : 300 lei. Unii, cu repe
tiție. Ca să fie siguri de „minu
nea" promisă. Dar cum „minu- 

Inea“ nu s-a produs, unul din 
clienți a lăsat rușinea la o par
te si s-a dus la miliție. „Vrăji- 

Itoarea" este nevoită acum să-și 
„ghicească" ea singură care-i 
va fi leacul.

Rubrică realizată de 
Petre POPA 
ți corespondenții

ÎN PRIM PLANUL ACTIVITĂȚII POLITICO-EDUCATIVE

Stimularea preocupării pentru ridicarea calificării 
și stabilizarea forței de muncă în zootehnie

Si cifrele, evident, au importanța 
lor. Organizatorul de partid al con
siliului unic agroindustrial de stat 
și cooperatist Țăndărei. tovarășul 
Vasile Barbu, știe pe dinafară nu
mărul animalelor fiecărei unități din 
cadrul consiliului, pe care ni le în
sumează in scris : aproape 9 800 
bovine, apoi zecile de mii de oi, 
porci, păsări. Dar și mai iriiportant 
este ca acest efectiv să producă 
lapte, carne, ouă, lină, în cantități 
cit mai mari posibile. Este nevoie 
însă ca animalele să fie bine îngri
jite. hrănite cum trebuie, adăpate 
la timp, ferite de boli. ..Unii au 
crezut că este o treabă simplă, la 
îndemîna oricui. O mentalitate, pre
cizează organizatorul de partid, 
ce se exprimă în cifrele produc
țiilor scăzute și care trebuie înțele
se invers ; cu cît ele sînt mai mici, 
cu atît mentalitatea e mai răspin- 
dită. mai înrădăcinată. Tocmai 
schimbarea acestei optici, consider 
eu, reprezintă rezultatul cel mai de 
luat în seamă în munca politico- 
educativă desfășurată de organiza
țiile de partid din cadrul consiliului 
în ultimele luni“.

Intr-adevăr. In majoritatea unită
ților agricole din consiliu, nrintr-o 
susținută activitate de popularizare 
a noilor reglementări privind stimu
larea lucrătorilor din zootehnie, 
desfășurată cu convingere. în forme 
diverse, spre acest domeniu au fost 
atrași săteni harnici, pricepuți sau 
doritori să-si Ihsușească meseria de 
crescător de animale. In prezent se 
întreprind ample lucrări de moder
nizare a sectoarelor zootehnice din 
unitățile cooperatiste si de stat, au 
fost cultivate toate terenurile din 
jurul grajdurilor. Și. totodată, se 
învață furajarea rațională, rețetele 
de preparare a furajelor.

In ceea ce privește preocupările 
actuale din zootehnia județului Ia
lomița. consiliul unic agroindustrial 
Țăndărei nu-i un exemplu singular. 
Aspecte similare pot fi întîlnite în 
multe alte consilii unice, comune și 
unități agricole. Este, dealtfel, ilus
trarea aplicării unui ansamblu de 
măsuri adoptat, cu citeva luni în

La Mioveni. în Colibași. co
mună subordonată municipiului Pi
tești, prinde contur puternic viito
rul oraș al constructorilor de auto
turisme „Dacia" și al celor ce mun
cesc la Institutul de reactor! nu
cleari. Un popas în orașul clă
dit chiar în... mijlocul satului, ce 
se „retrage" pas cu pas, ne pune 
sub priviri multe noutăți.

Mai întîi, citeva date de ansam
blu, revelatoare : pînă acum, aici 
au fost date in folosință 3 100 apar
tamente, situate în blocuri cochete 
cu patru etaje, de o construcție ori
ginală, placate și ornate cu elemen
te de artă locală. Apartamentele 
sint frumoase, cu 2, 3 și 4 camere 
și au balcoane largi. La parterul 
blocurilor se află numeroase unl- 

, tați comerciale și prestatoare de 
servicii. A apărut și o parte a do
tărilor social-culturale aferente. In 
noile apartamente locuiesc acum 
10 000 de cetățeni, cifră ce depă
șește de citeva ori populația comu
nei propriu-zise.

In marea lor majoritate, locata
rii sînt foști navetiști, care își pier
deau multe ore pe zi cu drumurile 
pînă și de la locul de muncă. Acum, 
drumul nu durează mai mult de 
cîteva minute. Au apărut străzile 
și aleile, zonele verzi, spațiile cul
tivate nu numai cu flori, ci și cu 
zarzavaturi. Au apărut și autoturis
mele proprietate personală, și că
rucioarele de copii, și tinerele pe

Așa arată astăzi noul oraș Mioveni - centru al automobiliștilor și- fizicienilor argeșeni - din căre redăm imaginea de mai sus Foto : S. Cristian

(Urmare din pag. I)
un minim efort de imaginație, mă
reția ansamblului.

Există însă și o parte a sa nevă
zută... Dincolo de Basarabi, de ade
menitoarele amfiteatre viticole ale 
Murfatlarului, linia Canalului se 
desparte de calea ferată și de șo
seaua spre Constanța și-și croiește 
drum, cea mai aspră, dar și cea mai 
spectaculoasă porțiune de drum, 
spre proiectatul port maritim Agi- 
gea. Este zona numită „de creas
ta", unde în calea viitoarelor ape 
se ridică reliefuri nu atit impună
toare, cit greu penetrabile datorită 
geologiei lor sofisticate și viclene, 
opunînd o rezistență înverșunată 
asaltului decisiv. Aici, pe această 
aproximativ ultimă șesime a ba
nalului, se situează acum marele 
teatru de bătălie, are loc maxima 
concentrare de forțe tehnice și 
umane. De izbînda pe acest front 
de luptă, cel mai dificil și mai an- 
gajant de pe întinsul întregii con
strucții. depinde in principal apro
piata zi cînd navele își vor flutura 
pavilioanele de-a lungul noului 
drum fără pulbere. Să reținem : în 
principal. Căci fronturi de luptă 
sînt numeroase și grele, structu- 
rindu-se intr-un lanț de șantiere 
și lucrări de anvergură — ecluze, 
poduri și porturi, șosele și căi fe
rate, dragaje, colmatări și ziduri de 
sprijin, uriașe deplasări de pă- 
mînt... Și toate sînt importante, 
articulate strîns Intre ele, toate ur
gente, și toate sincronizate pentru 
a deschide și asigura cale liberă pe 
bieful unic de la Cernavodă la 
Agigea.

în acest febril moment al gene
zei sale. Canalul — totodată — 
este și devine, există și se naște, 
se vede și se presimte. Un amal
gam de lucrări și stadii, incipiente, 
tranzitorii, finale, de la șantier Ia 
șantier, de la kilometru la kilome
tru. amețitor și derutant amalgam 
doar pentru ochiul superficial, in
capabil să deslușească logica, ordi

urmă, de o plenară a comitetului 
județean de partid care a analizat 
în profunzime situația din zooteh
nie. Paralel cu abordarea probleme
lor legate de Îmbunătățirea bazei 
tehnico-materiale și a formelor da 
organizare a muncii, un accent deo
sebit a fost pus pe factorul om, în 
contextul preocupărilor de a-1 in
fluenta si modela printr-o activitate 
politico-educativă eficientă, racorda
tă la cerințele concrete din unități. 
S-a avut in vedere o cerință pe care 
secretarul general al partidului, to
varășul Nicolae Ceaușescu. o formu
la in aceste cuvinte pline de ade
văr : „Să părăsim mentalitatea că

in zootehnie poate lucra oricine ; 
aceasta este o meserie si trebuie fă
cută de buni meseriași. Să mobili
zăm oamenii : să-i alegem pe cei 
mai buni, să-i școlarizăm, să-i in- 
struim permanent, pentru a avea 
zootehnist! buni".

Despre direcțiile de acțiune ale 
activității politico-educative desfă
șurate de comitetul județean de 
partid și de celelalte organe și or
ganizații de partid din raza jude
țului. precum și despre mijloacele 
si formele folosite, focalizarea lor 
spre obiective majore, de esență, 
ne-a relatat pe larg tovarășul 
Gheorghe Glodeanu. secretar al co
mitetului județean de partid. Am 
reținut, printre altele, faptul că. 
imediat după plenara amintită, in 
toate consiliile comunale de educa
ție politică și cultură socialistă a fost 
analizată, in spirit critic și autocri
tic. eficienta muncii politico-educa
tive în perspectiva noilor exigențe 
care se pun zootehniei, stabilindu-se 
ca de activitatea organelor si orga
nizațiilor de partid din fermele zoo
tehnice să răspundă direct secretarii 
adjuncți ai comitetelor comunale de 
partid pentru problemele de propa
gandă. Au fost înființate puncte de 
informare si documentare politică in 
fiecare sector de producție anima-

MIOVENI
orașul constructorilor 

de autoturisme
rechi care, în orele libere, se plim
bă pe largul bulevard al „orașului 
constructorilor de mașini".

Străbatem la pas străzile, ames- 
tecindu-ne printre oameni, intșra- 
sîndu-ne de viața lor, de planurile 
lor de viitor. II avem alături pe 
ing. Gheorghe Marinescu, vicepre
ședinte al consiliului popular ju
dețean. E învestit cu răspunderea 
înălțării acestei urbe, pe care o știe 
de la prima cărămidă. Fire priete
noasă, cunoaște și e cunoscut de 
foarte mulți oameni, cu care se sa
lută la fiecare pas. îmi zice : „Să 
trecem neapărat pe la „nea Mazi- 
lu“. Cu el e o poveste : nu voia să 
plece din vechea casă. A acceptat 
pînă la urmă, cu o condiție : să 
aibă apartamentul pe locul unde 1 
se afla ograda. Și îl are : un apar
tament cu patru camere, frumos.

nea care guvernează și armonizea
ză înaintarea, limpezirea, finaliza
rea. (Ce simplu e pe hirtie : o li- 
niuță de unire...). Prin toate, peste 
toate, al patrulea braț al Dunării, 
însoțit de nesfirșite eforturi și spe
ranțe, se apropie implacabil de 
Mare. Croindu-și drum in geogra
fia, în istoria, in conștiința națio
nală.

64 de kilometri mâsoarâ
șantierul. Ar fi suficient și atît,
dar mai sint nenumărate alte re-
pere-argument care recomandă Ca-

Al patrulea braț al Dunării înaintează spre mare
naiul drept cel mai mare șantier al 
țării. Mai mult, drept cel mai mare 
șantier din Istoria țării. Superla
tive demne de toată atenția, într-o 
țară de constructori, dacă ne gin- 
dim ce și cît s-a edificat la noi în 
ultimele decenii, de la Bicaz și Lo
tru la Porțile de Fier, de la Hune
doara ia Galați, de la succesiunea 
de platforme industriale la conste
lația orașelor noi și înnoite, de la 
Transfăgărășan la Metrou... Ceea 
ce se întîmplă acum între Dunăre 
și Mare, preluînd și ducînd mai 
departe ștafeta marilor construcții, 
le depășește în anvergură. Ca vo
lum de lucrări. Ca număr de obiec
tive. Ca dotare tehnică. Și ca oa
meni, experiență, grad de califi
care. Cu alte cuvinte. Canalul Du
năre — Marea Neagră este o „su
perproducție".

Să te compari cu tine însuți este 
util, dar nu de-ajuns. Trebuie să 
știi și în ce raport te situezi cu 
alții, cu operele similare de pe ma
pamond ; să năzuiești așadar nu 
numai la un loc fruntaș în propriul 
clasament profesional, ci și la unul 
de prestigiu în competiția mon- 

lieră. unde se dezbat periodic și, 
ori de cîte ori este nevoie, rezul
tatele obținute, cauzele deficiențelor 
care apar. în tot județul, la nivelul 
comunelor, s-a instituit ziua zooteh
nistului. acțiune politico-educativă 
cu caracter complex, care include 
prezentări de referate și informări, 
dezbateri la locurile de muncă con
duse de specialiști. demonstrații 
practice, programe cultural-artistice 
dedicate îngrijitorilor fruntași și 
altele.

Pornind de la accentuarea laturi
lor de implicare, de valorificare și 
de generalizare a ceea ce este mai 
bun în activitatea unităților frun

tașe, au fost organizate o serie de 
schimburi de experiență pe teme 
precum gospodărirea și întreținerea 
adăposturilor, folosirea spațiului de 
incintă (C.A.P. Grindu), pregătirea 
porumbului siloz și furajarea dife
rențiată (C.A.P. Gheorghe Doja), 
creșterea porcilor în sistem gospo
dăresc (C.A.P. Gîrbovi).

Strădaniile întreprinse pe tărîmul 
activității politico-educative în di
recția calificării profesionale și sta
bilizării forței de muncă în zooteh
nie s-au concretizat, în afara 
exemplului oferit la începutul aces
tor însemnări, și în alte dovezi de 
reușită, unele cu totul remarcabile. 
Ani în șir sectoarele zootehnice de 
la I.A.S. Bărăganu, C.A.P. Fetești și 
C.A.P. Vlădenl s-au aflat „în sufe
rință", producțiile de lapte situîn- 
du-se la un nivel scăzut, în timp ce 
justificările se aflau la unul foarte 
ridicat. In prezent, prin antrenarea 
unor oameni cu tragere de inimă 
pentru profesia de crescători de ani
male, prin întronarea ordinii și dis
ciplinei, se constată o evidentă îm
bunătățire, oglindită, înainte de toa
te, în constanța creșterii producției.

Firește, lucrurile nu se pot schim
ba de la o zi la alta, este nevoie de 
timp ca o bună parte din măsurile 

însorit, bine mobilat, în blocul F 2. 
Sunăm și ne primește bucuros.

— Cum e, nea Mazilu, cu neca
zul 7

— A fost, neică, acum nu mai e...
Normal : nu mai duce grija lem

nelor, a apei, a luminii, le are pe 
toate la îndemînă în apartament. 
Pentru că orașul dispune de o în
tinsă rețea de termoficare, canali
zare și alimentare cu apă.

Observăm și strada : oamenii dis
cută despre una. despre alta. Mulți 
sînt prin magazine, după cumpără
turi. Firesc, la casă nouă, cîte nu 
trebuie t

La urmă, am concentrat, în cîte
va cifre elocvente, preocupările lor 
cotidiene, sau, mai bine zis, însăși 
devenirea orașului : • Vînzarea 
cea mai mare se înregistrează la 
magazinul de mobilă : el are un de

dială de valori. Animat de acest 
gînd stimulator, unul dintre con
structori, un inginer a cărui bio
grafie s-a scris pe multe din ma
rile șantiere, a avut ideea de a 
prezenta, intr-o adunare generală 
a reprezentanților oamenilor mun
cii din Centrala Canalului Dunăre 
— Marea Neagră, un sugestiv tabel 
comparativ cu Panama, Suez, 
Moscova—Volga... Și ce se obser
vă ? Canalul nostru depășește, ca 
volum de lucrări, construcții simi
lare cu nume de rezonanță in geo
grafia planetei. Pe de o parte da
torită unor condiții de teren mai

dificile (în zona de creastă de care 
aminteam este nevoie, pentru a se 
atinge în adîncime cota finală, de 
excavații masive pînă la 60—71) de 
metri), iar pe de alta, datorită 
complexității lucrării (ziduri masive 
de sprijin în zona de creastă, nu
meroase „lucrări de artă", deci vo
lum mai mare die betonări).

în aceeași ordine de idei, 
ar fi greșit să ne imaginăm 
Canalul nostru limitat la fău
rirea albiei propriu-zise. la ro
lul de simplă magistrală de apă. 
Despărțind Dobrogea in două, el 
antrenează o suită de lucrări și 
obiective — cîteva mari poduri ru
tiere și de cale ferată, trei porturi 
fluviale (Cernavodă, Medgidia, Ba
sarabi), un mare port maritim 
(Constanța sud — Agigea) cu acti
vități industriale aferente, noi căi 
ferate și șosele, amenajări pentru 
irigații, fertilizări de terenuri și 
multe altele. O veritabilă remode- 
lare a geografiei, cu iradieri mul
tiple, benefice în viața oamenilor 
și locurilor dintre Dunăre și Mare, 
în viața patriei. De pe urma Cana
lului, acest harnic lucrător polica-

preconizate să-și dea roadele. 
Exemplele menționate demonstrează 
însă că acest timp poate fi scurtat 
atunci cînd se acționează cu hotă- 
rire, cu convingere pentru atingerea 
telurilor fixate. Din păcate, rutina, 
imobilismul, inerția mai continuă să 
caracterizeze munca unor consilii 
unice agroindustriale și comitete co
munale de partid ca, de pildă, consi
liile unice Gura Ialomiței și Urzi- 
ceni, comitetele comunale de partid 
Jilavele, Adîncata, Giurgeni și Valea 
Ciorii. Oricîte eforturi ar fi depuse 
la nivel județean, oricît de intens ar 
fi sprijinul acordat de la județ, fără 
stăruințe și eforturi proprii, situația 
sectoarelor zootehnice din cuprinsul 
acestor consilii unice și comune nu 
se va îndrepta de la sine.

Ce înseamnă lipsă de direcționare 
precisă a muncii politico-educative o 
dovedește exemplul comunei Făcă- 
eni. Aici are loc o susținută și de 
tradiție activitate cultural-artistică, 
pe care, pe drept, am remarcat-o cu 
un alt prilej. Comuna. înfățișează o 
propagandă vizuală model, iar la că
minul cultural se țin frecvent con
ferințe, simpozioane. Dar. cu toate 
acestea, rezultatele din zootehnia 
cooperativei agricole de producție 
lasă de dorit. Și lasă de dorit de
oarece munca politico-educativă este 
concepută fragmentar, iar prin rezul
tatele bune obținute în sectorul ve
getal s-a creat o stare de automul- 
țumire care împiedică abordarea 
unitară a tuturor problemelor de 
fond, inclusiv ale zootehniei.

O succintă sintetizare a acestor as
pecte, rezultatele obținute și defici
ențele care mai persistă încă justi
fică pe deplin oportunitatea desfă
șurării unei susținute munci politi
co-educative pentru asigurarea sta
bilității forței de muncă în sectoare
le zootehnice. Și, fără îndoială, suc
cesele înregistrate, prin extindere, se 
vor putea transforma într-o trăsătură 
definitorie a zootehniei lalomițene.

Constantin VARVARA 
Mihai VIȘOIU

ver de 400 000 lei pe lună. Ca urma
re, are mult de lucru și birja — 
deocamdată unic mijloc de trans
port — care duce mobila la casele 
oamenilor. • Cofetăria nu e lipsită 
nici ea de clienți : 1 000 de prăji
turi, plus comenzile pentru acasă, 
plus cafelele. • C.E.C.-ul a înre
gistrat al 1 000-lea depunător, iar 
poșta — al 1 600-lea abonament de 
radio și TV. • La starea civilă 
s-au eliberat, de la începutul anu
lui, o sută de certificate de naștere 
și s-au oficiat 51 de căsătorii.
• Dintre cele patru cabinete me
dicale ale dispensarului, cel mai 
aglomerat este cabinetulde pedia
trie : 100 de consultații zilnic.

Ce se mai prevede pentru Mio
veni ?
• Numărul de apartamente va 

spori, în acest cincinal, pînă Ia 
10 000, peste 1 060 fiind prevăzute 
pentru anul in curs.

• Va fi construită o casă de cul
tură, tinerii din oraș asumîndu-și 
angajamentul de a executa în 
timpul liber o treime din volumul 
lucrărilor.

Și, desigur, vor mal putea fi con
semnate multe alte noutăți, despre 
care vom scrie la timpul potrivit.

Gheorghe CIRSTEA 
corespondentul „Scinteii*

lificat, transporturile, agricultura, 
industria vor bea multă apă și vor 
minca multă piine !

Dar sînt de realizat 294 da 
milioane metri cubi de excavați!. 
Cifra. în sine, s-ar putea să 
nu-i spună mare lucru unui profan 
în materie. De aceea merită să 
traducem : 120 de piramide Keops. 
Despre misterul manipulării uria
șului volum de materie intrat in 
construcția vestitei piramide, soco
tită una din cele șapte minuni ale 
lumii, s-au scris torente de studii 
și s-au adunat munți de supoziții. 
Iar acum, intre Dunăre și Mare, se

află în curs de excavare și trans
port. intr-un anonimat modest, an 
volum de o sută iouâzeci de orf 
mai mare. Imaginați-vă o Dobroge 
a piramidelor. A piramidelor ne- 
spectaculoase, neobservate, din 
simplul motiv (asupra căruia vom 
reveni cu un alt prilej) că sînt... 
orizontale.

Vă mai amintiți eroicul 
refren „Cu tîrnăcopul și 
lopata / Vom da șantierul 
gata" ? Unul din acei bărbați a 
căror tinerețe romantic-revoluțio- 
nară s-a născut și s-a călit lingă 
aceste unelte, la Bumbești, la Sal
va, la Bicaz, și care ‘și ’ncununea- 
ză acum palmaresul de constructor 
la Canal, Îmi mărturisea c'ă, aici, 
mai ișor poți găsi an buldozer de- 
cît un tirnăcop sau un excavator 
decît o lopată. Și adăuga, cu un 
entuziasm nealterat de vîrstă, că 
niciodată n-a existat la noi un șan
tier atit de înzestrat tehnic, atit de 
mecanizat — „aici dacă n-ai o

La baza 
rezultatelor 

stau ordinea 
și disciplina

Intr-o scrisoare a- 
dresată redacției se 
relata că la întreprin
derea de stat pentru 
creșterea și îngrășarea 
porcilor (I.S.C.I.P.) — 
Giurgiu ar exista u- 
nele neajunsuri : că 
s-ar fi demolat aco
perișurile unor hale si 
ar întîrzia refacerea 
lor. s-ar fi înregistrat 
mortalități si sacrifi
cări care puteau fi 
evitate ; unii lucră
tori ar fi fost înlătu
rați. fără motive în
temeiate. din unitate.

Sesizarea a fost în
drumată. pentru solu
ționare. Comitetului 
județean Giurgiu al 
P.C.R. Din analiza e- 
fectuată la fata locu
lui de către Consiliul 
județean de control 
muncitoresc al activi
tății economice si 
sociale a reieșit că se
sizarea este neînteme
iată. Intr-adevăr, la 
I.S.C.I.P. Giurgiu se 
desfășoară lucrări de 
modernizare a halelor 
de creștere si îngră- 
șare a porcilor, dar 
au fost create condi
țiile necesare ca aces
tea să fie încheiate în 
luna iunie a.c.. — ceea 
ce înseamnă cu 5 luni 
înainte de termenul 
stabilit. Soluțiile a- 
doptate în cadrul a- 
cestor acțiuni de mo
dernizări au fost 
popularizate si aplica
te si la alte unități, 
datorită eficientei lor 
în ce privește redu
cerea substanțială a 
consumului de ener
gie electrică. îmbună
tățirea microclimatu
lui din hale, valori
ficarea mai bună a 
furajelor.

De asemenea, sînt 
clarificate si cele
lalte probleme din 
sesizare. Răspunsul 
menționează, astfel, că

pierderile din efecti
vele de animale înre
gistrate s-au datorat 
unor îmbolnăviri ; 
pentru înlăturarea 
cauzelor acestora s-au 
luat măsuri în conse
cință. solicitîndu-se 
sprijinul specialiștilor 
din județ si din ca
drul ministerului de 
resort. Se arată, tot
odată. că în citeva ca
zuri conducerea în
treprinderii a trebuit 
să aplice măsuri dis
ciplinare. inclusiv des
facerea contractului 
de muncă si obligarea 
la acoperirea pagube
lor aduse unității, 
pentru unele abateri 
de la disciplină (ne- 
respectarea tehnolo
giilor de creștere si 
îngrășare a animale
lor. neîndeplinirea o- 
bligatiilor de serviciu, 
sustrageri din avutul 
obștesc etc.). Aseme
nea aspecte negative 
au fost discutate, de 
fiecare dată. în adu
nări generale de partid, 
în ședințe ale consiliu
lui oamenilor muncii și 
in adunări ale grupe
lor sindicale. Ca ur
mare a măsurilor în
treprinse. s-a întărit 
spiritul de ordine si 
disciplină la locul de 
muncă, unitatea în
cheind anul trecut cu 
beneficii, iar în acest 
an înregistrînd rezul
tate economice mai 
bune fată de anii 
precedenți.

Tratament... 
adecvat

La spitalul orășenesc 
Strehaia. județul Me
hedinți, se relata în
tr-o scrisoare adresată 
„Scinteii", nu există 
un climat normal de 
muncă, directorul, dr. 
Arcadie Gavriliță, și 
soția acestuia preocu- 
pîndu-se mai mult de- 
interesele personale. 
Se semnala că directo
rul spitalului a comis 
unele abateri, inclusiv 
incorectitudini în ce

Spicuiri din răspunsuri

• Comitetul executiv al Consiliului popular al județului Olt s Direc
ția județeană de drumuri și poduri va executa reprofilarea drumului co
munal nr. 39 A Vitomirești-Lăunele, asigurînd pentru aceasta aducerea 
unei cantități de 2 000 mc de pietriș. De asemenea, consiliul popular al 
comunei Vitomirești se va ocupa, cu sprijinul cetățenilor din localitate, 
de executarea șanțurilor de scurgere. . .

• Uniunea județeană a cooperativelor de achiziții, producție și des
facere a mărfurilor Brașov : S-a constatat că gestionară magazinului mixt 
din satul Toderița, comuna Mindra, nu respectă normele generale de co
merț, nu se comportă corespunzător față de cumpărători, nu se preocupă 
de buna gospodărire a unității. împreună cu conducerea cooperativei, s-a 
stabilit înlocuirea sa.

• Comitetul județean Dolj al P.C.R. t Verificîndu-se sesizarea făcută 
de Gheorghe Ancuța din comuna Celaru, județul Dolj, s-a constatat că 
pentru producția de sfeclă din anul anterior cooperativa agricolă de pro
ducție din localitate a primit de la stat 1 800 kg de zahăr. Dar, in loc să 
repartizeze zahărul în mod gratuit, pe bază de borderou, drept stimu
lent, cooperatorilor care au cultivat sfecla de zahăr, președintele și con
tabilul șef ai C.A.P. au dispus vînzarea cantității respective prin chioșcul 
din comună. S-au luat măsurile legale corespunzătoare, cei doi fiind 
sancționați.

Gheorghe PIRVAN

tv
—------------------------------------------------------------ - „

PROGRAMUL 1 W
15,00 Telex
15.05 Admiterea In tnvățămtntul superior
15.30 La volan
15.45 Emisiune In limba germană
20,00 Telejurnal
20.30 Actualitatea economică
20.45 Film artistic : „Jane Pittman".
22,20 Cîntecul șl poezia care ne-au însoțit isto

ria. Laudă pămîntului românesc
22.45 Telejurnal

PROGRAMUL 2
15,00 De la o melodie ia alta
15,35 Dosarele istoriei
16,00 Caseta cu imagini
17,00 Stadion
20,00 Telejurnal
20.30 Concertul orchestrei simfonice a Filarmo

nicii „George Enescu"
22,15 Generația deceniului IX
22.30 Melodii populare
22.45 Telejurnal

meserije, dacă nu stăpînești o ma
șină sau un utilaj, nu ține doar 
cu «hei-rup- ; la lopată sau la 
roabă nu te angajează nimeni, că 
n-are la ce“. Epoci, unelte... De-a 
lungul celor 64 de kilometri, „pi
ramidele" se sapă, se transportă, 
se mută, devin teren de construc
ție și ogor nou cu sute de excava
toare și alte sute de buldozere, 
screpere, gredere, cu zeci de dragi 
absorborefulante, cu mii de auto
basculante — unele dintre ele, ti
puri in premieră națională. Iar pă
duri de macarale, superbi plopi 
metalici, străjuiesc munții de. be- 

ton ai ecluzelor de pe malul Du
nării și jărmul mării.

Prin :oată această sestre, și prin' 
nenumărate altele, jantierul este al 
întregii ;ări. Al economiei româ
nești '.a ceasul maturității jale. Co
autoare sint zeci și sute de între
prinderi, prin contribuția lor de la 
șurub la excavatorul de opt metri 
cubi, de la cisterna de motorină la 
autobasculanta de 120 de tone, de 
la pătură la furculiță. Coautoare 
sînt cele 34 de institute și 42 de 
centre de cercetare din întreaga 
țară care au compus partitura 
complexă a proiectului de lucrări. 
Coautoare sînt ministerele, armata, 
organizația evoluționară de tine
ret. Coautoare sînt oate iudețele 
țării care și-au ‘rimis aici unii din 
cei mai Încercați constructori. Nu 
mai puțin de 65 de meserii au fost 
atrase în cimpul magnetic al vas
tului șantier. De la excavatoriști 
la șoferi, de la dragori la betoniști, 
de la mecanici și electricieni la 
mineri și marinari. Oameni de toa
te vîrstele. De la constructorii că
runți avînd înscrise in cartea de 

privește încadrarea 
personalului și și-a 
construit o locuință 
fără autorizație lega
lă, multe lucrări exe- 
cutîndu-se cu persoane 
din subordine etc.

Din răspunsul tri
mis redacției de către 
Direcția sanitară a 
județului rezultă că 
problemele semnalate 
au fost verificate la 
fața locului de un co
lectiv de activiști de 
partid alcătuit la indi
cația Comitetului ju
dețean Mehedinți al 
P.C.R., constatindu-se 
că sesizarea este înte
meiată. Pe baza con
cluziilor reieșite, se
cretariatul comitetului 
județean de partid a 
stabilit următoarele 
măsuri : sancționarea 
pe linie de partid a 
doctorului Arcadie 
Gavriliță, medic direc
tor al spitalului din 
Strehaia. cu „vot de 
blam cu avertisment" 
și eliberarea din func
ție ; sancționarea dr. 
Minodora Gavriliță cu 
„vot de blam cu aver
tisment" ; sancționa
rea cu ..vot de blam" 
a dr. Tiberiu Selejea- 
nu. comportarea aces
tuia și a altui medic, 
dr. Olga Bogdan, ur- 
mînd să fie anălizată 
și de colegiul de riVci- 
plină al persorfa kfui 
sanitar. S-a hotărit; de 
asemenea, ca direcția 
sanitară să analizeze 
oportunitatea rămîne- 
rii în spitalul respectiv 
a soților Gavriliță și 
să anuleze concursul 
ținut ilegal pentru o- 
cuparea unui post de 
infirmier la secția 
Bicleș. organizîndu-se 
un alt concurs.- S-a 
dispus, totodată, comi
tetului executiv al 
consiliului popular ju
dețean să analizeze a- 
buzurile fostului di
rector al spitalului în 
legătură cu construcția 
ilegală a locuinței și 
stabilirea măsurilor 
pentru intrarea în le
galitate.

muncă numele tuturor marilor 
șantiere din ultimele decenii pină 
la bobocii cu proaspăt carnet de 
calificare. De la ostașii aliniați sub 
drapelul unor unități aducind ex
periența eroică a Transfăgârășanu- 
lui pină la elevii și studenții ve- 
niți in practică, mîndri de albas
trele lor uniforme de brigadieri ai 
Șantierului național al tineretului. 
Generații, naționalități, profesii... 
In mic, dar intr-o concentrată și 
expresivă esență însăși România 
muncitoare a zilelor noastre. Peste 
20 000 de constructori. Și. în rându
rile lor, în punctele cele mai grele, 
la lucrările cele mai Îndrăznețe, 
comuniștii Cei 2 300 de comuniști.

Așa s-a născut, așa crește cel 
mai mare șantier din istoria țării. 
Ca emanație și simbol a’ României 
în haine de 'ucru. Numai așa și 
numai acum, in această epocă a 
celor mai cutezătoare proiecte, in
spirate, organizate și conduse de 
partid, personal de secretarul său 
general, s-ar fi putut naște o ast
fel de lucrare cum puține sînt as
tăzi in lume. Concepută pentru 
prezent și viitorime. Pionier și 
ctitor al ei, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a explorat viitorul tra
seu incă înainte de a se fixa pri
mii țăruși, a examinat pînă la de
taliu proiectele, a stabilit progra
mele de „coautorat" pentru dife
ritele ramuri ale economiei națio
nale, a vizitat an de an salba de 
șantiere dintre Dunăre și Mare, 
aprinzind in inimile constructorilor 
încrederea revoluționară în forțele 
proprii, mîndria de făuritori ai 
unei opere de profundă semnifica
ție patriotică și de largă reverbe
rație internațională.

Și astfel sub ochii întregii țări, 
al patrulea braț al Dunării înain
tează cu succes, se apropie de ora 
întilnirii cu Marea. Vom ti. sintem 
privilegiații contemporani ai aces
tui moment unic pentru care gene
rațiile următoare ne vor invidia.
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Cronica
în spiritul hotărfrilor convenite cu 

prilejul convorbirilor dintre tovară
șul Nicolae Ceaușescu, secretar gene
ral al Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socialiste 
România, și tovarășul Mohamed Siad 
Barre, secretar general al Partidului 
Socialist Revoluționar Somalez, pre
ședintele Republicii Democratice So
malia, la București au început, joi. 
lucrările primei sesiuni a Comisiei 
mixte guvernamentale româno-so- 
maleze de cooperare economică și 
tehnică.

Delegațiile sînt conduse de Gheor- 
ghe Ciolănescu, adjunct al ministru
lui agriculturii și industriei alimen
tare, șef al Departamentului agricul
turii de stat, și Yusuf Aii Oisman, 
adjunct al ministrului planificării 
naționale, președinții celor două 
părți în comisie.

în conformitate cu Programul de 
dezvoltare pe termen lung a coope
rării economice și tehnice și a schim
burilor comerciale intre Guvernul 
Republicii Socialiste România și Gu
vernul Republicii Democratice So
malia, semnat la București în anul 
1981 de conducătorii de partid și de 
stat ai celor două țări, se analizează 
stadiul actual al relațiilor de coope
rare economică și tehnică, posibilită
țile de dezvoltare în continuare a 
acestora, precum și a schimburilor 
comerciale bilaterale.

★
Joi dimineața, tovarășul Ion Teșu, 

ministrul agriculturii și industriei ali
mentare, a avut o întrevedere cu 
Valentin Karpovici Meseaț, minis
trul agriculturii al U.R.S.S.. care, în 
fruntea unei delegații, face o vizită 
în țara noastră.

în cadrul convorbirii s-a apreciat 
cursul ascendent al relațiilor de co
laborare și cooperare tchnico-știin- 
țifică în domeniul agriculturii și s-a 
făcut un schimb de păreri cu pri
vire la situația agriculturii din cele 
două țări si perspectivele dezvoltă
rii acestei? 4n viitor. Totodată, au 
fost examinate noi posibilități de 
dezvoltare a colaborării între cele 
două ministere in domenii de inte
res reciproc.

în timpul șederii în țara noastră, 
delegația sovietică va vizita unități 
agricole de stat și cooperatiste, insti
tute și stațiuni de cercetare din ju
dețele Giurgiu, Constanța, Argeș,

• SPORT • SPORT • SPORT • SPORT
IN CADRUL „DACIADEf

„Marele premiu al Bucureștiului" la automobilism
Capitala va găzdui sîmbătă, în 

cadrul competiției naționale „Da- 
ciada“, una din tradiționalele între
ceri automobilistice de viteză pe 
circuit : „Marele premiu al Bucu
reștiului". Acum, la a XII-a ediție, 
concursul se anunță la fel de inte
resant, reunind — de asemenea, 
conform tradiției — alergători avan
sați și începători. După cum ne-a 
informat ieri președintele asocia
ției sportive bucureștene „Unirea 
tricolor" (asociație • ce colaborează 
la organizarea întrecerii, alături de 
comisia de automobilism și karting 
a filialei A.C.R. București si Consi
liul popular al sectorului 2). pe lista

în cîteva rînduri
Tenis. Jucătoarea româncă Lucia 

Romanov s-a numărat printre per
formerele turului trei al concursului 
feminin din cadrul Campionatelor 
internaționale de tenis ale Franței, 
ce se desfășoară pe terenurile are
nei pariziene „Roland Garros". Lu
cia Romanov a intrecut-o in două 
seturi, cu 6—3. 6—1. pe cunoscuta ju
cătoare americană Billie Jean King, 
una dintre favoritele competiției, 
după o partidă pe care a dominat-o, 
după cum remarcă agenția Reuter, 
prin jocul variat, excelînd în pas- 
sing-shot-urile în cros, de rever, și 
loviturile de dreapta liftate.

Alte r«sultate : feminin î Hana 
Mandliko.a — Betty Stove .8—3,
6—1 ; Bonnie Gadusek — Marcella 
Skuherska 6—4, 6—3 ; Kathy Hor
vath — Corinne Vanier 6—3, 6—3 ; 
Andrea Temesvari — Duk Hee Wee 
6—0, 6—1 ; masculin : Yannick Noah 
— Terry Moor 6—0. 6—3, 6—3 ; Guil
lermo Vilas — Jairo Velasco 6—1,
6— 2, 6—1 ; Pablo Arraya — Georges 
Goven 3—6, 7—6. 7—5, 6—3 : Ivan 
Lendl — Thierry Tulasne 7—6, 7—5,
7— 6 ; Vitas Gerulaitis — Bernard 
Boileau 6—1, 6—2, 6—0 ; Andres 
Gomez — Carlos Castellan 6—7, 6—4, 
6—1, 7—5.

Fotbal. Continuîndu-și pregătirile 
pentru turneul final al Campionatu
lui mondial de fotbal din Spania, 
selecționata Argentinei a susținut la 
Buenos Aires un joc de verificare în 
compania echipei portugheze Benfica 
Lisabona, pe care a învins-o cu scorul 
de 1—0 (0—0). Unicul gol al partidei 
a fost înscris, în minutul 48, de 
Kempes.

Selecționata Argentinei a evoluat 
în următoarea formație : Fillol — 
Olguin, Galvan, Passarella, Tarantini, 
Ardiles, Gallego, Maradona (Hernan
dez), Bertoni (Valdano), Diaz, 
Kempes.

♦
Comentînd finala „Cupei campioni

lor europeni" la fotbal, coresponden
tul sportiv al agenției France Presse 
notează, printre altele : „Miercuri

Cenaclul Flacăra al Tineretului 
Revoluționar, organizat de C.C. al 
U.T.C. și revista Flacăra, condus 
de poetul Adrian Pâunescu. va sus
ține duminică 30 mai a.c. un spec
tacol de muzică și poezie în Grădi
na de vară „23 August", începînd

zilei
Brașov, Prahova și Sectorul agricol 
Ilfov.

★
Joi, la Constanța s-au deschis lu

crările consfătuirii naționale cu tema 
„Folosirea rațională și protecția ape
lor", manifestare organizată de Con
siliul Național al Apelor și Consi
liul popular județean Constanța, la 
care participă cadre de conducere și 
specialiști din numeroase ministere, 
centrale industriale și unități de pro
ducție, cadre didactice universitare, 
cercetători și proiectanți, reprezen
tanți ai tuturor unităților teritoriale 
de gospodărire a apelor și ai organe
lor de protecție a mediului ambiant.

în cursul consfătuirii — care se 
desfășoară în zilele de 27—29 mai, în 
plen și în cadrul a trei secțiuni — vor 
fi supuse dezbaterii peste 250 de re
ferate și comunicări științifice, care 
abordează căile de înfăptuire a in
dicațiilor conducerii de partid și de 
stat privind folosirea rațională a sur
selor de apă, eliminarea risipei și 
protecția calității apelor țării.

La ședința de deschidere a partici
pat Ion Stoian, membru supleant al 
Comitetului Politic Executiv al C.C. 
al P.C.R., prim-secretar al Comite
tului județean Constanța al P.C.R.

în ședința în plen au prezentat co
municări Ion Iliescu, președintele 
Consiliului Național al Apelor. Ion 
Ceaușescu, vicepreședinte al Comi
tetului de Stat al Planificării, Mihail 
Florescu, ministru secretar de stat la 
Consiliul Național pentru Știință și 
Tehnologie. Virgil Ianovici. președin
tele Consiliului național pentru pro
tecția mediului înconjurător. Grigore 
Obrejanu, vicepreședinte al Acade
miei de științe agricole și silvice. 
Constantin Ionescu, vicepreședinte 
al Consiliului Național al Apelor.

★
La Academia de științe sociale și 

politice a avut loc, joi, dezbaterea 
științifică interdisciplinară cu tema 
„Unitatea limbii și a culturii vechi 
românești".

Abordînd aspecte ale limbii și cul
turii naționale, comunicările au-evi- 
dențiat noi argumente privind unita
tea și continuitatea poporului român, 
a limbii și culturii sale, dezvoltate 
din cele mai vechi timpuri într-un 
proces de interdependență organică.
S-a subliniat, totodată, contribuția lor 
specifică la păstrarea și întărirea co
munității spirituale a poporului 
nostru.

(Agerpres)

participanților se află. între alți pi- 
loți fruntași din întreaga țară, mul
tiplul campion Nicu Grigoraș (cîș- 
tigător anul trecut al „Marelui pre
miu" — dacă va cîștiga și acum 
intră definitiv în posesia trofeului), 
V. Nicoară, M. Alexandrescu, Al
fonso Giordano etc.

Traseul popularei curse automo
bilistice este amplasat, ca și în ul
timii ani, pe platforma Pipera-To- 
boc (șoseaua Petricani). Automo- 
biliștii avansați vor parcurge de 10 
ori circuitul respectiv, iar. începăto
rii de 5 ori. Primul start — la ora 
12.

seara, la Rotterdam, echipa engleză 
Aston Villa a cucerit primul său 
trofeu continental. învingînd cu scorul 
de 1—0 (0—0) formația vest-germană 
Bayem Miinchen în finala „Cupei 
campionilor europeni".

Partida nu a fost de un nivel tehnic 
deosebit, ambele formații comițînd 
erori tactice. Aston Villa a început 
meciul vijelios, trio-ul Morley-Shaw- 
Withe, de multe ori sprijinit de Evans 
și Cowans, dind serios de furcă 
apărării bavareze. Dominarea echipei 
Aston Villa a durat practic o jumă
tate de oră și. în acel moment, după 
aspectul jocului, campioana Angliei 
merita victoria. Bayern Miinchen a 
lăsat să treacă furtuna și apoi, prin 
cîteva acțiuni inspirate, a schimbat 
aspectul partidei în favoarea sa. 
Dumberger (min. 30) și Rummenigge 
(min. 33) au fost la un pas să înscrie 
în poarta tînărului Spink, care-1 în
locuise pe Rimmer, accidentat încă 
din minutul 10. Se părea că formația 
vest-germană deține controlul jocului- 
cînd. în minutul 66. s-a produs lovi
tura de teatru: plecat De contraatac, 
Shaw i-a pasat balonul lui Morley și 
centrarea acestuia a ajuns la Withe 
care, din apropiere, a înscris golul 
victoriei echipei engleze".

Universiada ’83. Cu prilejul unei 
conferințe de presă ce a avut loc la 
Bruxelles, organizatorii Jocurilor 
mondiale universitare — ediția 1983, 
ce vor avea loc în Canada, au pre
zentat o informare asupra pregătirilor 
în vederea acestei tradiționale com
petiții. Majoritatea întrecerilor se vor 
desfășura la centrul sportiv din Ed
monton, care dispune de un stadion 
central cu o capacitate de peste 60 000 
de locuri si de un palat al sporturi
lor, cu 10 000 de locuri.

Conform listelor de participare 
primite pînă In prezent, organizatorii 
canadieni apreciază că la deschiderea 
festivă a Universiadei, programată în 
ziua de 1 iulie, vor fi prezenti circa 
3 000 de sportivi și sportive de pe 5 
continente.

cu orele 20,00. Biletele s-au pus în 
vinzare la casa de bilete a Teatru
lui Național. în ziua de luni 31 mai 
Cenaclul Flacăra va fi prezent în 
comuna Bîrsești, județul Vrancea, 
cu un spectacol în aer liber, care 
va începe la orele 17.00.

Telegrame de felicitare adresate
tovarășului Constantin Dăscălescu

în legătură cu învestirea dumneavoastră ca prim-ministru al Guvernu
lui Republicii Socialiste România, primiți, vă rog, felicitările și urările mele 
de succes în noua funcție de răspundere.
Moscova, Kremlin

N. TIHONOV

O IMPORTANTĂ MANIFESTARE
INTERNAȚIONALĂ

Masa rotundă „Tineretul anilor ’80“
Am onoarea să vă exprim sincere șl calde felicitări și cele mai bune 

urări de succes cu prilejul numirii dumneavoastră ca prim-ministru al Gu
vernului Republicii Socialiste România.

Sînt convins că relațiile prietenești existente între țările noastre se vor 
dezvolta tot mai mult în interesul nostru reciproc.

Cu cea mai înaltă considerație,
Aî dumneavoastră sincer,

★
Cu prilejul alegerii sale in func

ția de prim-ministru al Guvernului 
Republicii Socialiste România, tova
rășul Constantin Dăscălescu a mai 
primit o' telegramă din partea pre
ședintelui Consiliului de Miniștri al

BULETIN RUTIER
Intoimații de la Inspectoratul General al Miliției 

Direcția circulație
Adormirea la volan

De cele mai multe ori. adormirea 
șoferului la volan este urmarea di
rectă a oboselii excesive, dar și a 
neplanificării judicioase a deplasării, 
organismul fiind supus la suprasoli
citări. Nu întîmplător. cele mai multe 
accidente produse din cauza adormirii 
la volan, mai bine zis a ațipirii, au 
loc în primele ore ale dimineții si 
în zilele de luni, din pricina unor 
automobiliști care nu se odihnesc su
ficient înainte de a porni la drum. 
Așa, de exemplu, luni. 10 mai. ora 
5, la limita județului Dîmbovița cu 
județul Prahova, pe automobilistul 
Marian Răducanu l-a furat somnul 
la volanul autoturismului 2-PH-6 638, 
pierzînd controlul asupra mașinii și 
izbindu-se de soclul de beton care 
delimitează cele două județe. Tot la 
ora 5 dimineața — dar într-o zi de 
duminică — s-a comis și accidentul 
de circulație din județul Ialomița, 
pe raza comunei Coșereni. Autor: 
Adrian Bolovan, care conducea auto
turismul l-AG-2104. Rulînd de mai 
multe ore. pe timp de noapte, l-a 
ajuns somnul, împrejurare în care 
s-a lovit de un copac. Șoferul și 
soția acestuia s-au ales cu vătămări 
grave, plus avarierea serioasă a au
toturismului, care nu era nici măcar 
al lor.

Fiind la începutul sezonului cald, 
este bine ca automobiliștii să aibă 
în vedere că siguranța deplasării 
depinde în mare măsură de stabi
lirea judicioasă a timpului pentru 
parcurgerea rutelor în limitele unor 
viteze rezonabile și alocarea orelor 
necesare odihnei. Noaptea trebuie 
rezervată somnului, iar în orele de 
dimineață primii kilometri se vor 
efectua cu viteze reduse pînă la re- 
dobindirea reflexelor cerute de con
ducerea autovehiculului și acomoda
rea cu rigorile traficului rutier.

Oricum, în orice oră a zilei sau 
a [nopții dacă deplasarea .pe întii-. 
ner’c ijnu poate fi evitată — la ori-' 
mele semne de oboseală ale șoferu
lui este mai mult decît binevenită o 
oprire pentru relaxare. Mai bine să 
se ajungă la destinație cu o oare
care întîrziere decît deloc.

Rulotă pentru drumeții estivale

întreprinderea .,Electrometal" din 
Timișoara produce pentru posesorii 
de autoturisme două tipuri de ru
lotă si un cort pliant, atît de utile 
în drumețiile estivale.

• Rulota E 404 Litoral are ca 
dotări interioare patru paturi de 
dormit, dulap de haine, dulap de 
bucătărie, loc pentru aragaz și 
butelie, bidon pentru 20 litri apă, 
spații de depozitare a lenjeriei și 
a obiectelor mărunte. Caroseria și 
mobilierul sînt realizate din polies- 
ter armat cu fibră de sticlă, fini
sate la un nivel calitativ și estetic 
superior, ceea ce asigură rulotei o 
durabilitate mărită, neexistind pe
ricolul coroziunii caroseriei. Preț 
de vinzare: 41 250 lei.

vremea
Timpul probabil pentru intervalul 28 

mai, ora 21, 31 mai, ora 21. In țară : 
Vreme caldă mai ales în prima parte 
a intervalului. Cerul va fi variabil, tn 
primele zile aversele de ploaie însoți
te de descărcări electrice vor fi izolate, 
apoi ele vor deveni locale, fiind mai 
frecvente în estul și nordul țării. Vîn-

ZENKO SUZUKI
Prim-ministru al Japoniei

ir
Republicii Liban, Chafic Al-Wazzan, 
prin care se adresează felicitări și 
cele mai bune urări de fericire per
sonală, precum și de progres și pros
peritate poporului român.

Distanta la depășire
O cerință importantă a efectuării 

depășirii în condiții de siguranță 
este păstrarea unei distante laterale 
suficiente față de vehiculul ce ur
mează a fi depășit sau ocolit. Regu
lamentul de circulație nu precizează 
cit să fie această distanță laterală, 
lăsînd-o pe seama aprecierii șoferu
lui. In felul acesta i se oferă po
sibilitatea de a o stabili în funcție 
de gabaritele vehiculului depășit si 
ale celui care depășește, cît și In 
raport de lățimea șoselei. Esențial 
este ca distanta laterală între cele 
două vehicule să asigure realizarea 
fără pericole a manevrei respective. 
Iată unul dintre motivele pentru 
care, înainte de a se angaja în de
pășire, șoferul are datoria să se a- 
sigure că dispune de spațiul nece
sar executării ei și că pe parcursul 
manevrei nu va stînjeni deplasarea 
partenerilor de drum care vin din 
fața sau din spatele său. Orice 
eroare poate avea consecințe grave.

Pe drumul național 67 D. în zona 
localității Tismana, în timp ce Ni
colae Olaru, cu tractorul rutier 
41-GJ-l 984 se angajase în depășirea 
a două persoane care circulau pe 
stînga, a fost depășit de autobascu
lanta 31-GJ-6 222, condusă de Va- 
sile Bala. Intrînd în impact cu trac
torul, autobasculanta s-a răsturnat, 
strivind conducătorul auto sub roțile 
ei. în București, pe strada Barbu 
Văcărescu, șoferul Gheorghe Brîn- 
zescu, cu autobuzul I.T.B. 3I-B-9 398 
a vrut să depășească un alt autobuz 
aflat în staționare din cauza unei de
fecțiuni tehnice. Nepăstrînd o dis
tanță laterală corespunzătoare, a a- 
croșat autobuzul respectiv, provocînd 
moartea șoferului care se afla sub 
autovehicul pentru a remedia de
fecțiunea.

Depășirea trebuie efectuată numai 
atunci cînd conducătorul auto are 
deplina certitudine că o poate exe
cuta fără nici un pericol. Orice 
dubiu cu privire la siguranța ma
nevrei cere amînarea executării ei.

e Rulota pliantă pentru bagaje 
tip RPA 240 L se execută sub for
ma unei remorci monoax cu caro
seria demontabilă, în vederea unei 
depozitări mai ușoare și utilizării 
ei și în alte scopuri, acoperită cu 
prelată. Preț de vinzare: 5 418 lei.

• Cortul pliant auto Bega 11 se 
poate monta pe orice autoturism 
prevăzut cu jgheab, suporții de 
prindere putînd fi reglați între 
1 070—1 300 mm și avînd locuri de 
dormit pentru 2 persoane. Preț de 
vinzare: 3 950 lei.

Cei care doresc unul din aceste 
produse se pot adresa magazinelor 
I.D.M.S. din-întreaga țară sau ma
gazinelor de specialitate ale comer
țului de stat.

tul va sufla slab pînă Ia moderat, pre- 
zentînd unele intensificări îndeosebi la 
munte. Temperaturile minime vor fi 
cuprinse între 8 și 18 grade, cele maxi
me între 20 și 30 de grade. In Bucu
rești : Vreme caldă. Cerul variabil, fa
vorabil ploii sub formă de averse în
soțite de descărcări electrice, mai ales 
în a doua parte a intervalului. Vînt 
slab pînă la moderat. Temperaturile 
minime vor fi cuprinse între 16 și 18 
grade, cele maxime între 26 și 28 de 
grade, mai ridicate în prima zi. (Ileana 
Mihăilă, meteorolog de serviciu).

(Urmare din pag. I)
probleme esențiale ale prezentului și 
viitorului tinerei generații. Această 
reuniune a fost precedată de un ciclu 
de cinci întîlniri regionale, organi
zate în ultimii ani de UNESCO: 
„Tineretul și munca" (Europa. 1977) ; 
„Mobilizarea tineretului pentru dez
voltare" (Asia. 1978) ; „Tineretul, 
tradiția și modernitatea" (Africa, 
1979) ; „Tineretul rural" (America 
Latină și zona Caraibilor, 1980) ; 
„Tineretul urban" (țările arabe, 
1981). După cum se vede, un e- 
vantai tematic larg, reflectînd preocu
parea pentru cunoașterea cît mai 
exactă și mai profundă a situației 
tineretului din lume.

Reuniunea de la Costinești este 
concepută ca o finalizare a discu
țiilor purtate în cadrul adunărilor re
gionale la care m-am referit și își 
propune ca, plecînd de la principalele 
probleme dezbătute pînă acum, să 
ofere participanților posibilitatea unei 
abordări în profunzime a ideilor 
„Anului internațional al tineretului" 
— „Participare, Dezvoltare, Pace", cu 
o referire specială la sferele de com
petență ale UNESCO. Este de aș
teptat ca dezbaterile ce vor avea loc 
să faciliteze un larg schimb de opinii 
între participanți, in vederea unei 
abordări fundamentale a programe
lor și politicii de tineret la nivel na
țional, regional și internațional, a 
soluționării problemelor specifice 
care confruntă tînăra generație. Cu 
atît mai mult cu cît, pînă acum, în 
multe zone ale lumii s-a făcut prea 
puțin în această direcție.

— Se poate înțelege, din această 
apreciere, că pe agenda reuniunii se 
află teme de o deosebită importanță 
și acuitate pentru tinerii anilor ’80 și 
viitori. Vă rugăm să vă referiți la 
aceste teme.

— Da, într-adevăr. Cunoașterea cît 
mai exactă a situației tineretului din 
lume, a perspectivelor muncii și vie
ții sale în diferite țări, regiuni și 
continente, a complexelor raporturi 
cu societatea, ca și a căilor de amelio
rare a condiției sale materiale și spi
rituale, de creștere a participării la 
activitatea socială și politică au o 
deosebită însemnătate. îndeosebi în 
epoca contemporană, in care, odată cu 
progresele obținute în domeniul dez
voltării economice și sociale, ale crea
ției umane, științei, tehnicii și tehno
logiei, se manifestă și numeroase fe
nomene negative, cum sînt escala
darea cursei înarmărilor, puternica 
încordare a relațiilor internaționale, 
extinderea și agravarea crizei econo
mice mondiale, adincirea decalajelor 
dintre bogății și săracii lumii.

Problemele tinerilor anilor ’80, ca 
și ale generațiilor viitoare nu pot fi 
separate de aceste stări de lucruri, 
pentru Că, ășa cffifl este bine ștfut, 
tineretul este acela asupra căruia se 
răsfrîng, în primul rînd, efectele pro
ceselor politice, economice sau socia
le care au loc. Oamenii politici hotă
răsc conflicte militare, dar pe cîmpu- 
rile de luptă sînt trimiși tinerii, plă
tind — așa cum o arată istoria — 
cel mai greu tribut de sînge și vieți 
omenești. Dar, chiar și fără ca tunu
rile să tragă, viețile a zeci și zeci 
de milioane de tineri de pe cele mai 
diferite meridiane sînt grav amenin
țate, cele peste 550 de miliarde de 
dolari cheltuite pentru înarmare sus- 
trăgînd sume uriașe din bugetele de
dicate învățăturii, creării de noi 
locuri de muncă, asistenței sanitare, 
necesităților culturale.

Pe de altă parte, accentuarea cri
zei economice lovește în mod drama
tic, înainte de toate, în tînăra gene
rație, ducînd la șomaj în proporție 
de masă în statele industrializate, 
analfabetism și lipsă de calificare 
profesională în țările în curs de dez
voltare, anxietate și penurie.

ARAD. „Primăvara arădea
nă", amplă suită de manifestări 
politice, cultural-educative și artis
tice, s-a desfășurat în municipiul 
și județul Arad în cadrul generos 
și mobilizator al Festivalului na
țional „Cîntarea României". Un loc 
aparte au ocupat simpozioanele 
„Președintele Nicolae Ceaușescu, 
personalitate politică marcantă a 
lumii contemporane" și „Strategia 
culturală în actuala etapă de dez
voltare socialistă a României", se
siunea de comunicări științifice 
„Aradul, permanență în istoria pa
triei". La toate aceste acțiuni au 
participat, alături de arădeni, cer
cetători și specialiști de prestigiu 
din întreaga țară. Au fost prezen
tate spectacole și concerte ale for
mațiilor profesioniste din municipiu 
și din alte județe, premiere cine
matografice și de teatru, au avut 
loc întîlniri cu scriitori, vernisaje 
de expoziții. (T.ristan Mihuța).

CONSTANȚA. Pînă la 1 
nie, la Constanța are loc cea de-a 
7-a ediție a „Săptăminii teatrelor 
de păpuși", organizată de Consiliul 
Culturii și Educației Socialiste, Co
mitetul județean pentru cultură și 
educație socialistă Constanța, Aso
ciația oamenilor de teatru și mu
zică și Teatrul de păpuși din loca
litate. Noua ediție întrunește par
ticiparea a 10 colective profesio

în aceste condiții apare pe deplin 
întemeiată dorința tinerei generații 
de a dezbate și soluționa problemele 
cu care se confruntă, de a i se con
feri un statut social-politic pe măsu
ra rolului și contribuției sale reale în 
viata economică și socială la nivel 
național și internațional. Acest sta
tut implică garantarea drepturilor 
sale fundamentale, și în primul rînd 
dreptul la viață, la pace, fără de care 
celelalte — dreptul la educație. învă
țătură, muncă, informație, cultură — 
nici nu pot exista. Aceasta este și 
cauza pentru care tînăra generație a 
lumii a făcut din înfăptuirea dezar
mării. în primul rînd a dezarmării 
nucleare, unul dintre obiectivele sale 
de luptă fundamentale. Constituie 
mărturii grăitoare în acest sens ma
rile manifestații pentru pace și dezar
mare de pe cele mai diferite meri
diane ale lumii și în special cele de 
pe continentul european.

Aș dori să relev în acest sens că 
tineretul român, răspunzînd inițiati
vei de pace a președintelui tării, a 
participat și participă activ la am
plele acțiuni populare, împotri
va cursei înarmărilor, pentru dezar
mare. Manifestările organizate în 
ultima vreme în România, destina
te promovării idealurilor păcii, a- 
firmării unui NU hotărît față 
de tendințele de escaladare a cursei 
înarmărilor au aflat în tineretul tării 
noastre un participant activ, toate 
acestea punînd în lumină spiritul 
militant, angajat și responsabil al 
tuturor tinerilor patriei, voința lor 
nestrămutată de a acționa în spiri
tul politicii externe a partidului și 
statului român, pentru instaurarea 
unui climat de colaborare și înțele
gere intre popoare, pentru o lume 
a păcii, fără arme și războaie, o lume 
a demnității și egalității în drepturi 
a tuturor popoarelor.

Discuțiile de la masa rotundă „Ti
neretul anilor ’80“ — relevînd inte
resul organizațiilor guvernamentale și 
neguvernamentale pentru problemele 
generației viitorului — au ca tel co
mun tocmai identificarea căilor și 
mijloacelor care să sensibilizeze auto
ritățile naționale și internaționale în 
promovarea drepturilor tinerilor. în 
crearea unei conștiințe mai acute la 
scară mondială asupra necesității în
făptuirii păcii și înțelegerii interna
ționale. a asigurării condițiilor pentru 
lichidarea decalajelor economice, pen
tru progresul tuturor popoarelor lu
mii. Dealtfel, această idee s-a desprins 
cu claritate si în convorbirile si con
sultările pe care le-am avut. în ulti
ma vreme, cu șefi de stat, cu factori

- responsabili din organizațiile naționa
le si internaționale de tineret din Eu
ropa, America de Nord, America La
tină și Asia, cu reprezentanți ai in
stituțiilor guvernamentale și negu
vernamentale cu atribuții în dogne-si 
niul tineretului.■ „i ......

— Masa rotundă „Tineretul ani
lor ’80“ precede cea de-a doua sesiune 
a Comitetului Consultativ al O.N.U. 
pentru „Anul internațional al tinere
tului", ce va avea loc, in curînd, la 
Viena. Ce legături se pot face între 
cele două reuniuni ? Care este man
datul sesiunii de la Viena 7

— Aprofundînd ideile „Anului in
ternational al tineretului", venind cu 
sugestii și recomandări, pe baza eva
luării situației prezente și a dezvol
tărilor probabile în anii care vin, 
reuniunea de la Costinești poate să 
contribuie eficient la succesul sesiu
nii de la Viena, al cărei mandat con
stă tocmai în formularea ' de reco
mandări în legătură cu punerea în 
aplicare a programului de măsuri și 
activități privind pregătirea „Anului 
internațional al tineretului", program 
elaborat de Comitetul Consultativ și 
aprobat de Adunarea Generală a 
O.N.U.

niste din București, Cluj-Napoca, 
Timișoara, Sibiu, Craiova, Baia 
Mare, Arad, Botoșani, Galați și 
Constanța, propunînd spectatorilor 
un bogat repertoriu. La 1 iunie, 
de Ziua internațională a copilului, 
toate colectivele participante la a- 
ceastă manifestare vor prezenta 
spectacole pe scenele localităților 
din județul Constanța. (George Mi- 
hăescu).

OLT. In sala de festivități a 
liceului „Radu Greceanu" din Sla
tina a avut loc sesiunea științifică 
pe tema „Ocrotirea naturii în Ol
tenia". Specialiști în domeniul 
ocrotirii monumentelor naturii, 
muzeografi, silvicultori, cadre di
dactice de la școli generale și licee 
din județul Olt, precum și din cen
trele universitare Iași, Cluj-Napo
ca și Craiova au prezentat refe
rate și comunicări științifice. (Emi- 
lian Rouă).

HARGHITA. La Odorheiu 
Secuiesc s-a desfășurat cea de-a 
șaptea ediție a Festivalului muzicii 
tinere. In fața unui public nume
ros au evoluat cele mai bune for
mații din județul Harghita. (I. D. 
Kiss). ____

Marcarea „Anului internațional al 
tineretului" se va desfășura, printr-o 
fericită coincidență îri timp, odată cu 
aniversarea a patru decenii de la 
crearea Organizației Nați ailor Uni
te și a două decenii de la afirmarea 
unui interes instituționalizat și sis
tematic pentru problematica tinerei 
generații. Ținînd seama de un aseme
nea context, considerăm că acesta tre
buie să ofere cadrul unei evaluări 
responsabile și complexe a condiției 
economice, social-politice și culturale 
a tineretului din diverse regiuni ale 
lumii, in vederea identificării celor 
mai potrivite căi și mijloace de promo
vare, pe plan național și internațio
nal, a statutului activ al tinerei ge
nerații, asigurînd dreptul său neîn
grădit la muncă, educație și cultură, 
participarea sa largă la procesul dez
voltării. la decizia politică și socială, 
la dezbaterea și soluționarea proble
melor majore ale epocii noastre.

Pornind de la aceste cerințe, con
sider că este necesar ca la sesiunea 
de la Viena să se înceapă dezbaterile 
asupra unuia dintre principalele 
puncte din programul de măsuri și 
activități privind marcarea A.I.T., a- 
cela în legătură cu elaborarea unui 
instrument internațional care să cu
prindă drepturile și responsabilități
le tineretului. Elaborată în spiri
tul Cartei O.N.U. și ținînd seama de 
mutațiile profunde pe care le-a cu
noscut omenirea. Carta (Convenția 
sau Declarația) privind tineretul ar 
putea să constituie un document uni
tar, cu caracter de platformă, repre- 
zentînd statutul activ al tinerei ge
nerații, în condițiile prezentului și în 
perspectivă.

Tineretul român, organizațiile sale 
— avînd în vedere concepția țării 
noastre privind rolul și locul tinerei 
generații în lumea de azi — sus
țin propunerea de a se crea un or
ganism al O.N.U. pentru problemele 
tineretului, care să aibă misiunea de 
a promova colaborarea internațională 
și de a coordona acțiunile O.N.U. și 
ale Instituțiilor specializate în acest 
domeniu, cum ar fi : elaborarea 
unei politici a O.N.U. privind tine
retul : realizarea de studii și ra
poarte privind condițiile de mun
că, viață și educație ale tinere
tului ; organizarea unor manifestări 
regionale și mondiale (conferințe, se- 
minarii, stagii de formare a cadrelor, 
colocvii) pe probleme ce preocupă 
întreg tineretul lumii. în același sens, 
de o reală însemnătate ar fi crearea, 
sub auspiciile O.N.U., a unui centru 
internațional pentru documentare și 
cercetare socială privind problemei» 
tineretului — ca o posibilitate de ex
tindere a schimburilor ae cooperare 
între centrele de cercetare a tinere
tului existente, la ora actuală, în 
diferite țări și regiuni ale globului. 
Desigur, rtiai sînt-'Și alte aspecte, dar 
—J așa cum api mai arătat — acțiunile 
prevăzute în cadrul „Anului interna
țional al tineretului" nu reprezintă un 
punct terminus al eforturilor nentru 
abordarea practică a problematicii 
generației tinere la O.N.U. Dimpo
trivă, acesta poate și trebuie să re
prezinte deschiderea unei noi etape 
spre un efort conjugat al tuturor sta-; 
telor în direcția soluționării marilor 
probleme ale .generației tinere, care 
sînt, în fond, problemele viitorului 
umanității. Iar în România, partici- 
panții la apropiata masă rotundă vor 
afla, fără îndoială, un climat favora
bil dialogului, schimbului liber de 
opinii, un tineret-gazdă preocupat în 
cel mai înalt grad de problemele 
păcii și colaborării între organizații
le de tineret din întreaga lume, o 
opinie publică larg interesată de tot 
ce se face pentru ca tînăra genera
ție de pretutindeni să-și împlinească 
vocațiile, idealurile prin muncă și 
creație, prin realizări destinate pro
gresului și civilizației umane.

BACĂU. Timp de două zile, 
la Bacău a fost organizat, din ini
țiativa Institutului de cercetări teh
nologice și dialectologice și a Co
mitetului județean de cultură și 
educație socialistă, „Seminarul pro
fesorilor de artă teatrală din școli
le populare de artă" din întreaga 
țară. Expunerile, lecțiile deschise, 
schimburile de opinii, spectacolele 
prezentate cu acest prilej au con
stituit un larg și util schimb de 
experiență pentru toți cei care lu
crează în domeniul respectiv. (Gă. 
Baltă).

BOTOȘANI. In organiza
rea școlii populare de artă din Bo
toșani, unitățile de același profil 
din județele Bacău, Galați, Iași, 
Neamț, Suceava, Vaslui și Vrancea 
prezintă publicului botoșănean 
spectacole de teatru, muzical-core- 
grafice, expoziții de pictură și 
sculptură, in cadrul unui ciclu de 
.manifestări ce se va încheia dumi
nică 30 mai, (Silvestri Ailenei).

BISTRIȚA NĂSĂUD. Li' 
ceul „George Coșbuc" din Năsăud 
a găzduit o amplă manifestare cul
turală omagială, care a marcat cen
tenarul revistei „Muza someșeana". 
Au luat parte cadre didactice și 
universitare din București, Cluj- 
Napoca, Iași și din orașul-gazdă. 
(Gh. Crișan).

• SPUMĂ 
IZOLANTÂ

TERMO- 
PENTRU

PROTEJAREA RECOL
TEI. Cercetătorii de la Institu
tul unional de rășini sintetice 
din orașul Vladimir (U.R.S.S.) 
au creat prima instalație mobilă 
pentru acoperirea sfeclei, carto
filor și legumelor depozitate în 
grămezi pe cimp cu un strat de 
spumă sintetică termoizolantă. 
In cazul cînd ploile nu permit 
transportul recoltei din cimp și 
se apropie perioada înghețurilor, 
instalațiile respective sînt de
plasate în zonele de depozitare 
temporară. Stratul de zece cen
timetri de spumă se solidifică și 
protejează recoltele împotriva 
degradării.

• UTILIZAREA E- 
NERGIEI GEOTERMICE. 
Oamenii de știință de la univer
sitatea Los Alamos din S.U.A. 
efectuează de mai multi ani 
cercetări In vederea valorificării 
energiei înmagazinate In rocile 
uscate din scoarța Terrei. a că
ror temperatură crește pe mă
sura sporirii adîncimii. Exploa
tarea acestei surse de energie, 
apreciază cercetătorii respectivi, 
necesită două operațiuni. Pri
ma — realizarea a două foraje 
de cîte 3 000—5 000 metri, aflate 
la o distanță de 200 pînă la 300 
metri unul de altul, și care co
munică între ele printr-un canal 
ce trece prin stînca fierbinte. 
Cea de-a doua — injectarea de

apă într-unul din puțuri, care, in 
contact cu roca, se încălzește ; 
vaporii obținuți pot fi utilizați 
direct la ieșirea din cel de-al 
doilea puț.

• ORDINATOARELE 
IN OCROTIREA PĂDU
RILOR. Sfera de acțiune a 
computerelor se extinde pe zi ce 
trece în cele mai variate dome
nii. Astfel, în Australia a fost 
conceput un microordinator ca
pabil să determine în cîteva 
secunde ritmul de creștere al 
arborilor, necesitățile lor de în
grășăminte sau apă și chiar ris
cul de Incendii în pădure. Cu 
alte cuvinte, microordinatorul 
va fi un excelent agent silvic.

e PROIECTUL „RAZĂ 
DE SOARE". în Japonia — 
țară a cărei aprovizionare cu 
energie depinde în proporție de 
80 la sută de petrolul străin — 
crește preocuparea pentru utili
zarea unor surse mai economi
coase. Astfel. în cadrul proiec
tului „Rază de soare", în curs 
de înfăptuire, se prevede con
struirea mai multor uzine solare 
fotovoltaice, din care cea înăl
țată în localitatea Saijo (550 km 
sud-vest de Tokio) va fi cea 
mai mare din lume. Ea va dis
pune, în prima fază, de 600 pa
nouri în mărime de 120 pe 40

cm, cu 72 celule solare fiecare, 
pentru ca în 1990, cînd va lua 
sfirșit construirea obiectivului, 
numărul total al panourilor să 
se ridice la 30 000. Experții 
japonezi speră ca, în același an, 
instalațiile solare să furnizeze 
echivalentul energiei produse cu 
ajutorul a 5,6 milioane tone de 
petrol.

• TRANSPLANTUL 
RENAL. La Paris a avut loc 
recent un simpozion internațio
nal care a reunit specialiști în 
nefrologie, imunologie și trans

plant renal din mai multe țări. 
Dezbaterile au relevat că, în ul
timele două decenii, s-au înre
gistrat succese importante în 
domeniul grefelor de rinichi. 
Datorită mai ales progreselor 
realizate în imunologie, feno
menele de respingere pot fi în 
bună măsură stăpînite, ceea ce 
a asigurat operațiunilor de 
transplant un procent de reuși
tă de circa 80 la sută. La a- 
ceste rezultate au contribuit și 
folosirea unor substanțe medi
camentoase ca cicloscorina și, 
mai ales, cercetările recente în 
domeniul biologiei moleculare 
și manipulărilor genetice. La 
simpozion s-a apreciat că o di
ficultate majoră pentru obține
rea de noi rezultate o constituie 
numărul insuficient de organe 
transplantabile. „în Franța —

scrie ziarul «Le Monde» — 2 000 
de persoane suferinde de insu
ficiență renală cronică rămîn în 
așteptarea unui rinichi trans- 
plantabil".

• CONSUMUL DE 
MORCOVI SI SIS
TEMUL RESPIRATOR. 
Un studiu publicat de cunoscuta 
revistă medicală britanică ..Lan
cet" subliniază că morcovii au 
calitatea de a diminua riscurile 
cancerului pulmonar. Explicația 
fenomenului, arată publicația, 
pare a fi următoarea : această 
legumă conține vitamina A, care 
joacă un rol important în men
ținerea integrității țesuturilor ce 
acoperă suprafețele cavităților 
interne ale organismului. Or,

fumul de țigară — responsabilul 
numărul unu al cancerului 
pulmonar — irită țesuturile 
bronhiilor, prOvocîndu-le. după 
un contact prelungit cu tutunul, 
importante modificări. Un aport 
de vitamina A prin intermediul 
morcovilor ar putea deci să 
întărească țesuturile și să îm
piedice degradarea lor.

• S.O.S. PE TRAFI
CUL RUTIER. Firma vest- 
germană „AEG-Telefunken" a 
pus la punct o instalație radio 
care să transmită un semnal 
S.O.S. în caz de avariere a au
tomobilelor. Șoferul apasă doar 
pe un buton, transmițînd o in
formație codificată unei stații 
speciale ce intră automat In con
tact cu șoferul. Instalația se 
află în faza experimentală.
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Larg ecou al vizitei președintelui Nicolae Ceausescu in Siria, înalte 
aprecieri privind contribuția noii întîlniri la nivel înalt la dezvoltarea 
raporturilor dintre cele două popoare si pe planul vieții internaționale

Agențiile de presă, ziarele, posturile de radio și televiziune au 
relatat pe larg despre vizita in Siria a tovarășului Nicolae Ceausescu, 
secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Repu
blicii Socialiste România, despre convorbirile purtate cu președinte
le Hafez Al-Assad și Comunicatul comun dat publicității, sublini
ind importanța deosebită a intilnirilor dintre cei doi șefi de partid 
și d.e stat, rolul fundamental pe care dialogul la cel mai înalt nivel îl 
are pentru amplificarea și diversificarea legăturilor de prietenie și cola
borare dintre cele două popoare și țări. Telegramele și corespondențele 
de presă evidențiază schimbul de vederi dintre cei doi președinți cu 
privire la problemele internaționale actuale, atenția deosebită acordată 
examinării situației grave, incordate din Orientul Mijlociu, hotărirea ce
lor două state de a acționa și in viitor, cu fermitate, pentru realizarea 
unei păci globale, trainice și drepte in această zonă a lumii.

Ssnt relevate, totodată, intîlnirea de la Damasc dintre tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și președintele Comitetului Executiv al O.E.P., Yasser 
Arafat, sprijinul exprimat de țara noastră pentru poporul palestinian.

Ziarele centrale siriene apărute joi 
la Damasc au publicat pe prima pa
gină știrile referitoare la vizită. 
Presa informează despre convorbi
rile oficiale dintre președinții 
Nicolae Ceaușescu și Hafez Al-As- 
«ad, despre atmosfera plină de dra
goste și căldură cu care a fost în
conjurat șeful statului român de po
porul sirian și conducerea sa, pe 
toată durata vizitei.

Sub titlul „Satisfacție deplină față 
de evoluția relațiilor de prietenie și 
cooperare siriano-române". cotidianul 
„Al Saura“ a publica’t un amplu ar
ticol referitor la rezultatele fruc
tuoase în domeniul relațiilor de coo
perare cu care s-a încheiat vizita șe
fului statului român în Siria. Sînt 
publicate, de asemenea, imagini din 
timpul vizitei.

Ziarul „Al-Baas“ a publicat, la rîn- 
dul său, largi comentarii care reflec
tă dorința ambelor țări și popoare de 
a dezvolta relațiile de prietenie și 
cooperare dintre ele, poziția princi
pială a României față de conflictul 
din Orientul Mijlociu, rolul construc
tiv al președintelui României în gă
sirea unei soluții juste, globale și 
trainice acestei prob'eme și pentru 
soluționarea problemei palestiniene, 
in conformitate cu aspirațiile legiti
me ale poporului palestinian. în con
text. sînt citate extrase din toas
tul rostit de președintele Nicolae 
Ceaușescu la dineul oficial oferit în 
onoarea sa și din Comunicatul comun 
dat publicității la încheierea vizitei.

Ziarele palestiniene apărute Ia Da
masc au publicat pe prima pagină 
știrea — însoțită de fotografii — re
feritoare la întîlnirea dintre tovară
șul Nicolae Ceaușescu și Yasser Ara
fat, președintele Comitetului Execu- ■ 
tiv al Organizației pentru Eliberarea 
Palestinei, sub titlul „Președintele 
României își reafirmă sprijinul față » 
de lupta dreaptă a poporului pales
tinian".

Televiziunea și posturile de radio 
siriene au transmis, de asemenea, re
portaje și comentarii referitoare la 
vizita oficială de prietenie a șefului 
statului român în Siria, relevînd per
spectivele de adîncire și diversificare 
a relațiilor bilaterale, pe' baza celor 
convenite în cursul dialogului la ni
vel înalt româno-sirian.

Agenția iugoslavă Tanlug, infor- 
mind ‘ că președintele României, 
Nicolae Ceaușescu. s-a pronunțat 
pentru renunțarea la politica de for
ță. la acțiunile militare, pentru so
luționarea problemelor dintre state 
numai pe calea tratativelor, arată că 
șeful Statului român a relevat că 
problemele din Orientul Mijlociu. în 
pofida complexității lor. trebuie so
luționate exclusiv la masa tratati
velor. „Cîteodatâ tratativele cer mult 
timp, multă răbdare, dar față de 
pierderile umane, fată de distruge
rile groaznice ale războiului, oricît 
de lungi si grele ar fi tratativele, 
ele sînt singura cale care trebuie 
urmată" — a spus președintele 
Nicolae Ceaușescu.

Subliniind sprijinul României față 
de lupta poporului pa’estinian pen
tru autodeterminare si constituirea 

Consecvența cu care partidul și 
statul nostru acționează pentru am
plificarea legăturilor de prietenie 
și colaborare multilaterală cu țările 
arabe, in generai cu țările in curs 
de dezvoltare, și-a găsit o nouă și 
semnificativă confirmare prin vi
zita oficială de prietenie efectuată 
de secretarul general al Partidului 
Comunist Român, președintele Re
publicii Socialiste România, tova
rășul Nico'ae Ceaușescu, in Repu
blica Arabă Siriană, la invitația se
cretarului general al Partidului 
Baas Arab Socialist, președintele 
Republicii Arabe Siriene. Hafez Al- 
Assad. Iluslrind bunele relații exis
tente între cele două țări, dorința 
lor de a conlucra mai strins, recen
tul dialog la nivel înalt s-a desfă
șurat sub semnul, cordialității, înțe
legerii și stimei. reciproce, închein- 
du-se cu rezultate rodnice, care își 
găsesc reflectarea în Comunicatul 
comun, dat publicității. Se poate 
astfel aprecia că, prin întreaga sa 
desfășurare, vizita s-a înscris ca 
un nou și important moment in în
tărirea prieteniei și colaborării ro
mâno-siriene ca o contribuție de 
seamă la promovarea păcii și înțe
legerii intre toate țările lumii.

O scurtă privire retrospectivă 
asupra raporturilor româno-siriene 
scoate in evidență faptul că întâl
nirile și convorbirile anterioare la 
nivel înalt, desfășurate la Bucu
rești și Damasc, acordurile și înțe
legerile convenite cu acele prile
juri au pus baze trainice relațiilor 
dintre România și Siria, deschizîn- 
du-le largi perspective de dezvol
tare. Ca rezultat al aplicării hotări- 
rilor convenite, în ultimii ani s-au 
amplificat contactele dintre Parti
dul Comunist Român și Partidul 
Baas Arab Socialist din Siria, dintre 
reprezentanții parlamentelor, orga
nizațiilor obștești, economice, știin
țifice și cultural^ ; a crescut consi
derabil volumul- schimburilor co- 
merc:ale ; a luat un deosebit avint 
cooperarea în producție, ceea ce 
și-a găsit materializare în obiecti
vele de importanță deosebită pen
tru economia siriană construite 
prin efortul comun al celor doua 
țări. Sînt încă vii in memorie ma
nifestările entuziaste prilejuite de 
inaugurarea. în prezența celor doi 
președinți. în urmă cu trei ani. a 
rafinăriei de la Banias, grandios 
obiectiv construit de muncitorii, 
tehnicienii și specialiștii români și 
sirieni, adevărat simbol al priete
niei și tortei creatoare a celof două 
popoare și țări prietene. El repre

unui stat palestinian independent, 
președintele Nicolae Ceausescu a 
reafirmat că Israelul trebuie să se 
retragă din teritoriile arabe ocupa
te în urma războiului din 1987 —

COMENTARIILE PRESEI SIRIENE, ALE ZIARELOR 
Șl AGENȚIILOR DE PRESĂ DIN ÎNTREAGA LUME

scrie Taniug. în vederea realizării 
acestui obiectiv este necesar să se 
acționeze pentru organizarea unei 
conferințe internaționale, sub egida 
Organizației Națiunilor Unite, la care 
să ia parte toate părțile interesate, 
inclusiv Organizația pentru Elibe
rarea Palestinei.

Agenția sovietică T.A.S.S. a rele
vat — relatînd despre vizită — că 
in cursul convorbirilor au fost dezbă
tute probleme ale relațiilor bilate
rale si căile de dezvoltare a lor. A 
avut Ioc. de asemenea, un schimb 
de păreri într-o serie de probleme 
internaționale de interes reciproc. 
Totodată, agenția T.A.S.S. subliniază 
acea parte din Comunicatul comun 
în care se arată că nu se poate a- 
junge la o soluție globală, justă și 
durabilă a conflictului din Orientul 
Mijlociu decît . pe baza retragerii 
complete și urgente a forțelor israe- 
liene din toate teritoriile arabe o- 
cupate în 1967 — inclusiv din Ie- 
rusaliipul arab — si a recunoașterii 
drepturilor naționale, inalienabile ale 
poporului palestinian, inclusiv a 
dreptului său la autodeterminare, la 
crearea unui stat propriu, indepen
dent. în conformitate cu rezoluțiile 
pertinente ale O.N.U.

Agenția China Nouă relatează că 
România și Siria au reafirmat poziția 
lor față de conflictul arabo-israe- 
lian. care nu poate fi soluționat fără 
rezolvarea problemei palestiniene și 
fără participarea Organizației pentru 
Eliberarea Palestinei. în cursul con
vorbirilor pe care le-au avut, pre
ședinții român și sirian au acordat o 
atenție deosebită situației grave și 
Încordate din Orientul Mijlociu, dato
rată ocupației israeliene a teritoriilor 
arabe, încălcării de către Israel a re
zoluțiilor O.N.U. și nerecunoașterii 
drepturilor inalienabile ale poporului 
palestinian.

Agenția egipteană M.E.N., referin- 
du-se la Comunicatul comun dat pu
blicității, arată că România și Siria 
și-au manifestat profunda îngrijorare 
în legătură cu situația din Orientul 
Mijlociu ca urmare a ocupării de că
tre Israel a teritoriilor arabe, decla- 
rîndu-se, totodată, pentru dreptul 
inalienabil al poporului palestinian la 
autodeterminare și la crearea pro
priului său stat independent. Comu
nicatul — precizează agenția — con
damnă anexarea de către Israel a 
înălțimilor Golan, teritoriu sirian, 
considerînd aceasta drept un act 
agresiv împotriva Siriei.

Agenția de știri a Qatarului —
Q.N.A. — a subliniat faptul că dialo

zintă doar unul dintre numeroasele 
exemple ale conlucrării rodnice 
dintre cele două țări, căruia i se 
pot adăuga uzina de triplusuper- 
fosfați de la Homs — cel mai mare 
obiectiv de acest gen din Orientul 
Mijlociu — fabrica de ciment de la 
Sheik-Said, lucrările de hidroame
liorații de Ia Raqqa, din valea Eu
fratului ș.a

Pornind de la astfel de premise 
îmbucurătoare, in cadrul noului 
dialog la nivel înalt de la Damasc, 
conducătorii celor două țări și-au 
exprimat hotărirea de a acționa și 
în viitor cu toată fermitatea pen-

Un nou moment important în întărirea 
prieteniei și colaborării româno-siriene
tru amplificarea și diversificarea 
colaborării româno-siriene. „Vizita 
pe care o facem in Siria — 
declara președintele NICOLAE 
CEAUȘESCU — constituie o nouă 
ilustrare a bunelor relații dintre 
partidele, țările și popoarele noas
tre, o expresie a voinței comune 
de a întări continuu prietenia și 
colaborarea dintre ele. Ne expri
măm convingerea că în cadrul con
vorbirilor începute astăzi vom găsi 
îjoi căi și posibilități de a dezvolta, 
în continuare, pe multiple planuri, 
această colaborare și conlucrare, în 
folosul și spre binele celor două 
popoare, al cauzei generale a cola
borării și păcii în lume".

„în ultimii ani — declara, la rîn- 
dul său, președintele HAFEZ AL- 
ASSAD — s-au dezvoltat legături 
strinse între Siria și România pe 
baza prieteniei și cooperării. A- 
ceste relații au drept scop avantajul 
reciproc al popoarelor noastre și se 
bazează pe sinceritatea cu care am
bele părți și-au îndeplinit angaja
mentele cuprinse in acordurile con
venite între partidele și guvernele 
noastre în diverse domenii. Am 
convingerea că actuala vizită a pre
ședintelui Ceaușescu la Damasc va 
constitui, ca și întîlnirile noastre 
precedente, o contribuție nouă la 

gul dintre președintele României .și 
președintele Siriei s-a referit la si
tuația din Orientul Mijlociu în spe
cial și la evenimentele din lumea 
arabă în general. în ceea ce privește 
relațiile dintre cele două țări — a 
subliniat Q.N.A. — convorbirile au 
relevat modalitățile de a le dezvolta 
în continuare. Aceeași agenție rele
vă faptul că la convorbiri a fost efec
tuat. de asemenea, un schimb de opi
nii în legătură cu un număr de pro
bleme de interes reciproc.

Presa și radioteleviziunea din 
Kuweit au transmis ample știri și co
mentarii despre vizită. Au fost pre
zentate citate largi din toastul to
varășului Nicolae Ceaușescu, în spe
cial cele referitoare la folosirea tra
tativelor ca singură cale de soluțio
nare a problemelor, poziția României 
față de situația din Orientul Mijlo
ciu. inclusiv propunerea privind or

ganizarea unei conferințe internațio
nale sub egida O.N.U. S-a reliefat, de 
asemenea, sprijinul acordat de Româ
nia cauzei drepte a poporului pales
tinian.

Agenția France Presse face o tre
cere în revistă a bunelor relații tradi
ționale dintre România și Siria, subli
niind că România a condamnat 
anexarea de către Israel a înălțimilor 
Golan (care aparțin Siriei), precum 
și politica dusă de statul israelian 
în sudul Libanului. Se menționează, 
totodată, că în Comunicatul comun 
cei doi șefi de stat au afirmat că 
„nu este posibilă reglementarea con
flictului arabo-israelian fără a se 
ține seama de problema palestiniană
— care constituie problema centrală 
a conflictului — și că Organizația 
pentru Eliberarea Palestinei, repre
zentantul legitim și unic al poporului 
palestinian, nu poate fi înlăturată de 
la tratative". Cei doi șefi de stat au 
apreciat în acest sens că „nu se poate 
ajunge la o soluție globală, justă și 
durabilă a conflictului din Orientul 
Mijlociu decît pe baza retragerii com
plete și urgente a forțelor israeliene 
din toate teritoriile arabe ocupate în 
1967 — inclusiv din Ierusalimul arab
— și a recunoașterii drepturilor na
ționale, inalienabile ale poporului pa
lestinian. inclusiv a dreptului său la 
autodeterminare, la reîntoarcerea la 
căminele sale și edificarea unui stat 
propriu, independent".

Agenția United Press Interna
tional a arătat că relațiile bilaterale, 
evenimentele de pe arena interna
țională și Orientul Mijlociu au con
stituit tema convorbirilor româno- 
siriene. Se evidențiază, de asemenea. 
că« după convorbirile purtate cu 
Hafez Al-Assad. președintele Nicolae 
Ceaușescu s-a întilnit cu președintele 
Comitetului Executiv al O.E.P., 
Yasser Arafat, cu care a dis
cutat ramificațiile regionale ale crizei 
din Orientul Mijlociu și impactul ei 
asupra problemelor globale. Aceeași 
agenție ține să evidențieze faptul 
că președintele român. Nicolae 
Ceaușescu. a subliniat necesitatea 
de a se ajunge la o reglementare 
negociată a conflictului din Orientul 
Mijlociu, arătînd că președintele 
României a relevat că oricît de 
complicate ar fi problemele, ele pot 
să fie soluționate — și trebuie ac
ționat pentru soluționarea lor — nu
mai oe calea tratativelor. Siria și 
România trebuind să conlucreze pen
tru soluționarea tuturor acestor pro
bleme pe calea tratativelor.

intărirea relațiilor dintre cele două 
țări".

Ilustrînd pregnant caracterul de 
lucru al vizitei, convorbirile oficia
le s-au concretizat prin stabilirea 
măsurilor necesare pentru a se asi
gura dezvoltarea in continuare, in 
ritm susținut, a conlucrării dintre 
cele două țări in domeniile econo
mice de interes comun, prin urmă
rirea și impulsionarea realizării 
proiectelor și programelor adoptate 
anterior, prin identificarea de noi 
căi și mijloace pentru lărgirea cola
borării în diferite ramuri de activi
tate, prin luarea de măsuri care să 

conducă la creșterea schimburilor 
comerciale.

în același timp, recentele convor
biri la nivel înalt româno-siriene au 
prilejuit, ca și'precedentele întîlniri, 
un amplu și aprofundat schimb de 
păreri cu privire la problemele si
tuației internaționale actuale, la 
procesele care au Ioc în lumea con
temporană, evidențiindu-se necesi
tatea ca, în aceste împrejurări de 
deosebită încordare, popoarele să-si 
unească eforturile și să conlucreze 
tot mai strîns pentru a opri cursul 
primejdios spre confruntare și 
război al evenimentelor, pentru a 
asigura promovarea fermă a poli
ticii de destindere și pace, de cola
borare și respect al independentei 
naționale. Este un adevăr funda
mental, confirmat de experiența 
istorică și întărit de evoluțiile 
din ultima vreme, că este ușor 
să se declanșeze conflicte, dar 
este cu mult mai greu să se ajungă 
la stingerea lor. Tocmai de aceea. 
România se pronunță consecvent 
pentru renunțarea la calea milita
ră și soluționarea problemelor liti
gioase exclusiv pe calea pașnică, 
prin tratative, subliniind si de 
această dată că. oricît de compli
cate ar fi problemele si oricît de 
anevoioase negocierile. aceasta

Agenția Associated Press a relevat 
primirea călduroasă de care s-a bucu
rat președintele României. Nicolae 
Ceaușescu. la sosirea sa în Siria. Pre
ședintele român. Nicolae Ceaușescu. 
s-a întilnit, de asemenea, la Damasc, 
cu liderul O.E.P., Yasser Arafat — 
relevă A.P.. arătînd în continuare 
că, în toastul rostit la dineu, 
„Nicolae Ceaușescu s-a pronunțat 
pentru o conferință internațională 
sub auspiciile O.N.U. la care să 
participe toate părțile interesate, in
clusiv Organizația pentru Eliberarea 
Palestinei. în vederea unei regle
mentări de pace în Orientul Mijlociu". 
„El s-a referit la dreptul palesti
nienilor la autodeterminare și s-a 
pronunțat pentru retragerea tuturor 
trupelor israeliene din teritoriile a- 
rabe ocupate".

A relatat pe larg despre vizită și 
agenția Reuter, arătînd că. în sfera 
relațiilor bilaterale, România este 
angajată intr-o serie de ample pro
iecte de dezvoltare în Siria. Agenția 
Reuter, referindu-se la Comunicatul 
comun dat publicității la încheierea 
vizitei, menționează că cele două 
părți au convenit asupra unui pro
tocol referitor la dezvoltarea coope
rării economice și sporirea schimbu
rilor comerciale.

Sub titlul „România și Siria se 
pronunță pentru o soluționare justă 
a problemei Orientului Mijlociu", â- 
genția de presă a R.D. Germane 
A.D.N., reproduce extrase din toas
turile rostite la dineul oficial oferit 
în onoarea președintelui Nicolae 
Ceaușescu, referitoare îndeosebi la 
poziția celor două țări in ce pri
vește soluționarea problemei Orien
tului Mijlociu.

(Agerpres)

ÎNTREVEDERE LA MOSCOVA. 
Leonid Brejnev, secretar - general 
al C.C. al P.C.U.S., președintele 
Prezidiului Sovietului Suprem al 
U.R.S.S., l-a primit, la 27 mai, pe 
Abdel Salam Jalud membru al Co
mandamentului Revoluției al Ja- 
mahiriei Arabe Libiene Populare 
Socialiste, care întreprinde o' vizi
tă în U.R.S.S. După cum relatează 
agenția T.A.S.S., în cadrul întreve
derii au fost discutate direcțiile 
dezvoltării in continuare a relații
lor sovieto-libiene. A avut loc, de 
asemenea, un schimb ,de vederi în 
probleme internaționale de interes 
comun.

CONSILIUL DE SECURITATE a 
hotărît în unanimitate prelungirea 
pînă la 30 noiembrie a.c. a manda
tului forței O.N.U. însărcinate cu 
supravegherea dezangajării milita
re israeliano-siriene in regiunea 
înălțimilor Golan.

LA GENEVA a avut loc. la 27 
mai, o ședință plenară a delegațiilor 
U R.S.S. și S.U.A., in cadrul nego
cierilor bilaterale privind limitarea 
armamentelor nucleare în Europa, 
relatează agenția T.A.S.S.

AMNISTIE ÎN BOLIVIA. Pre
ședintele Boliviei, Celso Torelio 
Villa, a anunțat o amnistie genera
lă și ridicarea tuturor măsurilor 
îndreptate împotriva organizațiilor 
sindicale și partidelor politice.

[AGENȚIILE DE PRESA
- pe scurt

L

constituie singura alternativă ra
țională.

în mod firesc. în cadrul dialogu
lui româno-sirian o atenție deose
bită s-a acordat situației grave 
din Orientul Mijlociu, unul din 
cele mai primejdioase focare de 
încordare în lumea de astăzi. în 
acest cadru, președintele Nicolae 
Ceaușescu a reafirmat poziția con
secventă a României socialiste de 
solidaritate cu cauza dreaptă a po
poarelor arabe, cu lupta acestora 
pentru instaurarea unei păci globa
le. juste și durabile în această 
zonă a lumii, ceea ce ar avea o 

înrâurire pozitivă asupra climatu
lui politic internațional. Așa cum 
este cunoscut. România se pronun
ță cu fermitate pentru reglementa-, 
rea pe cale politică a conflictului 
din Orientul Mijlociu, baZată oe 
retragerea Israelului din teritoriile 
arabe ocupate în urma războiului 
din 1967, pentru soluționarea pro
blemei poporului palestinian pe 
baza dreptului său la autodetermi
nare și constituirea unui stat pa
lestinian independent.

Cu ocazia actualelor convorbiri, 
președintele României a relevat, 
din nou. necesitatea intensificării 
eforturilor pentru eliminarea foca
rului de încordare și conflict pe 
care-1 reprezintă situația din Ori
entul Mijlociu. în acest sens, tara 
noastră consideră că este necesar 
să se acționeze pentru organizarea 
unei conferințe internaționale, sub 
egida Organizației Națiunilor Unite, 
la care să ia parte toate țările in
teresate. inclusiv Organizația pen
tru Eliberarea Palestinei, ca repre
zentant unic al poporului palesti
nian. convinsă fiind că organizarea 
unei asemenea conferințe consti
tuie calea cea mai sigură pentru a 
se ajunge la o pace durabilă și 
justă, care să asigure, totodată, 
independenta și integritatea tutu
ror statelor din zonă.

Convorbiri între premierii 
Iugoslaviei și Greciei

BELGRAD 27 (Agerpres). — La 
Belgrad au avut loc convorbiri între 
Milka Planinț, președintele Consi
liului Executiv Federal al R.S.F. Iu
goslavia, și Andreas Papandreu, pri
mul ministru al Greciei. Agenția Tan- 
îug informează că, în cadrul schim
bului de păreri asupra problemelor 
actuale pe plan mondial, părțile și-au 
exprimat îngrijorarea în legătură cu 

■ înrăutățirea relațiilor internaționale 
și intensificarea cursei înarmărilor. 
Potrivit aprecierii celor doi pre- 

- mieri. mișcările de masă pentru pace 
din Europa și din alte continente au 
o importanță extrem de mare în 
combaterea acestei tendințe.

Apel al secretarului general 
al O.N.U. pentru încetarea 
conflictului dintre Irak și Iran

NAȚIUNILE UNITE 27 (Ager
pres). — Secretarul general al O.N.U., 
Javier Perez de Cuellar, a adresat 
Irakului și Iranului apelul de a pune 
capăt conflictului dintre cele două 
țări — a anunțat, la sediul din New 
York al Națiunilor Unite, purtătorul 
de cuvînt al Națiunilor Unite. Fran
cois Giuliani. El a arătat că secreta
rul general al O.N.U. a transmis, în 
acest sens, mesaje identice șefilor de 
stat ai Irakului și Iranului și că „a 
asigurat consecvent guvernele celor 
două țări că bunele sale oficii le stau 
în continuare la dispoziție" în vede
rea reglementării pașnice a conflic
tului. „Secretarul general al O.N.U. — 
a spus în încheiere purtătorul de cu
vînt — este profund preocupat de 
creșterea numărului de victime și a 
suferințelor. El face din nou apel la 
părți să depună un efort hotărît 
pentru a pune capăt războiului și a 
evita noi pierderi de vieți omenești".

SUB AUSPICIILE ASOCIAȚIEI 
DE PRIETENIE SOVIETO-ROMA- 
NA, la Academia agricolă ,,'L'lmi- 
riazev" din Moscova a avut loc o 
manifestare consacrată împlinirii a 
20 de ani de la încheierea coope
rativizării agriculturii in România. 
T. A. Pokivailova, cercetător știin
țific la Institutul de slavistică^ Ș‘ 
balcanistică al Academiei de științe 
a U.R.S.S., N. P. Sokolova, profe
sor la Academia „Timiriazev", au 
evocat aspecte ale politicii agrare 
a partidului și statului nostru, reali
zările României in edificarea socie
tății socialiste multilateral dezvol
tate, succesele obținute de poporul 
român in înfăptuirea revoluției a- 
grare, colaborarea multilaterală ro- 
mâno-sovletică, inclusiv in dome
niul agriculturii.

PROVOCARE. Agenția A.C.T.C. 
informează că la 26 mai un avion 
de spionaj american de tip „SR-71" 
a pătruns în spațiul aerian al
R.P.D. Coreene. în zona provinciei 
Kangwon și deasupra apelor de 
coastă, .la sud-est de Musudan. La 
24 mai un alt avion a pătruns de 
două ori în spațiul aerian al 
R.P.D. Coreene, deasupra peninsu
lei Kangryong. Agenția citată sub
liniază că aceste acțiuni reprezintă 
o sfidare la adresa poporului co
reean și a popoarelor care doresc 
pacea și reunificarea pașnică a 
Coreei.

Așa cum se arată în Comunicatul 
comun, cei doi președinți și-au 
exprimat hotărirea de a acționa și 
în viitor cu fermitate pentru rea
lizarea unei păci globale, trainice 
și juste în Orientul Mijlociu.

Aceeași poziție principială și 
consecventă a fost reafirmată și in 
cadrul întîlnirii tovarășului Nicolae 
Ceaușescu cu Yasser Arafat, pre
ședintele Comitetului Executiv al 
O.E.P., care a avut loc. la Damasc, 
într-o atmosferă de caldă cordiali
tate și prietenie. Atît convorbirile 
cu președintele Hafez Al-Assad, 
cit și cea cu Yasser Arafat au ilus
trat faptul că poziția României in 
problemele Orientului Mijlociu se 
bucură de înalta apreciere a po
poarelor arabe, ca un sprijin im
portant acordat cauzei lor drepte 
și pentru care ele nutresc vie re
cunoștință față de România și pre
ședintele ei.

Totodată, punctele de vedere ex
primate de România și Siria în- 
tr-un șir de alte probleme ale vie
ții internaționale — necesitatea 
opririi cursei înarmărilor și înfăp
tuirii dezarmării generale. în pri
mul rind a dezarmării nucleare, 
rolul ce revine în această privință 
apropiatei sesiuni speciale a O.N.U. 
consacrate dezarmării, eforturile 
pentru lichidarea subdezvoltării și 
edificarea noii ordini economice 
internaționale, necesitatea întăririi 
solidarității țărilor în curs de dez
voltare și nealiniate, a țărilor mici 
și mijlocii — reliefează ample po
sibilități de conlucrare intre Româ
nia și Siria pe arena internațio
nală. în interesul păcii și progre
sului în lume.

Fructuosul dialog .româno-sirian 
urmează a fi continuat ca urmare 
a vizitei pe .care, la invitația tova
rășului Nicolae Ceaușescu, pre
ședintele Hafez Al-Assad urmează 
s-o facă in țara noastră.

Salutînd cu satisfacție rezulta
tele noii vizite in Siria, poporul 
român își exprimă hotărârea de a 
milita ferm pentru dezvoltarea tot 
mai strânsă a relațiilor de priete
nie și colaborare cu poporul si
rian. cu toate popoarele arabe, de 
a acționa pentru transpunerea în 
viată a înțelegerilor realizate cu 
acest prilej de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. care, și prin această 
nouă acțiune, s-a afirmat ca un 
strălucit exponent și promotor al 
politicii României socialiste de 
pace, prietenie și colaborare între 
popoare.

Nicolae N. LUPU

Primul ministru al Egiptului l-a primit 
pe ministrul român al afacerilor externe

CAIRO 27 (Agerpres). — Primul 
ministru al Republicii Arabe Egipt, 
dr. Ahmed Fuad Mohieddin, a pri
mit pe ministrul afacerilor externe 
al .Republicii Socialiste România, to
varășul Ștefan Andrei, cu ocazia vi
zitei pe care acesta o întreprinde în 
Egipt.

în timpul prezenței sale în Egipt, 
ministrul afacerilor externe al Româ
niei a mai avut convorbiri cu Moha
med Abdel Fattah Ibrahim, vice- 
prim-ministru pentru problemele e- 
conomice și financiare, precum și 
ministrul economiei și cooperării e- 
eonomice, industriei, agriculturii și 
finanțelor. ’

în cursul convorbirilor au fost e- 
vocate bunele relații existente între 
România și Egipt, pe multiple pla

împotriva cursei înarmărilor, 
pentru pace și dezarmare!

Secretarul general al O.N.U.: „Omenirea 
este însetată de pace"

NAȚIUNILE UNITE 27 (Agerpres) - 
Intr-o declarație făcută la New 
York, secretarul general al O.N.U., 
Javier Perez de Cuellar, a drătat că 
„omenirea este însetată de pace și 
visează să se elibereze de tot ceea 
ce reprezintă sursă de pericol și ge
nerează o criză după alta". „Sîntem 
obligați - a spus secretarul general 
al O.N.U. — să ne punem întreba
rea : ce a adus omenirii cursa înar
mărilor ? Trăim oare noi într-o lume

Guvernul Suediei favorabil convocării 
unei conferințe pentru dezarmare în Europa

STOCKHOLM 27 (Agerpres) — 
Guvernul Suediei este favorabil 
convocării grabnice a unei Confe
rințe pentru dezarmare in Europa 
— se arată într-o luare de poziție 
oficială in legătură cu apropiata se

Un mare marș al păcii la Paris
PARIS 27 (Agerpres). — Cea mai mare centrală sindicală din Franța 

— Confederația Generală a Muncii (C.G.T.) — a adresat oamenilor muncii 
chemarea să participe în număr cit mai mare la marșul păcii care va avea 
loc la Paris, la 20 iunie a.c., la inițiativa a 100 de personalități de frunte 
ale vieții politice și obștești franceze. Intr-o declarație dată publicității de 
conducerea C.G.T. se arată, între altele, că in condițiile internaționale ac
tuale „este necesar ca poporul francez să spună un «NU» hotărît războiului 
și un «DA» răspicat păcii".

Noi semnături pe apelul în favoarea reducerii 
cheltuielilor militare

LONDRA 27 (Ager
pres) — La Londra a 
avut loc o conferință 
de presă, inițiată de 
organizația obștească 
intitulată „Campania 
pentru dezarmare mon
dială", la care au luat

parte un mare număr 
de personalități ale 
vieții politice, cultura
le și științifice brita
nice angajate in ampla 
mișcare pentru oprirea 
cursei înarmărilor, 
pentru dezarmare și

0 rezoluție a deputaților niponi
TOKIO 27 (Agerpres). — Camera 

inferioară a Parlamentului nipon a 
adoptat joi o rezoluție prin care se 
cere lichidarea armelor nucleare, 
precum și interzicerea armelor chi- 

y mice și a altor arme de nimicire
-------------------------------------------

Evoluția conflictului anglo-argentinian
BUENOS AIRES 27 (Agerpres). — 

Citind comunicate militare date pu
blicității la Buenos Aires, agențiile 
internaționale de presă consemnează 
continuarea, miercuri, a acțiunilor 
militare în zona Insulelor Malvine 
(Falkland). Astfel, lupte puternice au 
avut loc între trupele britanice, care 
au reușit să stabilească un cap de 
pod în zona portului San Carlos, și 
infanteria marină argentiniană can
tonată pe insulă. La aceste acțiuni, 
se precizează, au participat 2 000 de 
soldați argentinieni. Folosind blinda
te ușoare, trupele argentiniene au 
reușit să creeze o „pungă" avansată 
în dispozitivul englez. După cum in
formează agențiile de presă, obiecti
vul forțelor argentiniene este de a 
împiedica trupele britanice să-și con
solideze pozițiile și să avanseze spre 
Puerto Argentino (Port Stanley), ca
pitala insulelor disputate.

Un alt comunicat oficial al Statu
lui Major comun, argentinian preci
zează că de la 1 mai pînă în pre
zent britanicii au pierdut 22 de uni
tăți navale și 33 de aparate de zbor.

Citind surse militare argentiniene. 
agenția France Presse informează că 
submarine argentiniene au atacat 
nave ale flotei britanice, aceasta 
fiind prima dată cînd se semnalează 
utilizarea de către Argentina a unor 
submarine în conflictul cu Marea 
Britanie.

LONDRA 27 (Agerpres). — Primul 
ministru al Marii Britanii. Margaret 
Thatcher, a anunțat joi in Camera 
Comunelor că forțele britanice de
barcate în Insulele Malvine (Falk
land) înaintează, avind ca bază 
capul de pod de la Port San Carlos, 
în ziua precedentă, ministrul apără
rii, John Nott, afirmase că trupele 
britanice sînt în măsură să înceapă 
înaintarea către Port Stanley, capi
tala Malvinelor. unde se află cea 
mai mare parte a trupelor argenti
niene.

Premierul Thatcher a reafirmat 
poziția Marii Britanii, potrivit căreia 
obiectivul guvernului este de a re- 
dobindi Insulele Malvine și de a 
restabili administrația britanică in 
arhipelag. Referindu-se la’ reluarea 
misiunii de mediere a secretarului 
general al O.N.U., șeful guvernului 

AGENȚIA FRANCE PRESSE TRANSMITE:

Zilnic sînt expulzați din S.U.A. circa 1000 imigranți 
de origine mexicană

CIUDAD DE MEXICO 27 (Agerpres). - Aproximativ 1 000 de mexicani 
sînt expulzați zilnic din S.U.A. și vin să îngroașe rîndurile șomerilor din 
.Tijuana, localitate mexicană situată la frontieră - transmite agenția France 
Presse, citind declarații ale primarului din Tijuana, Roberto Andrade. 
Acțiunea face parte dintr-o amplă ofensivă declanșată de poliția S.U.A. 
împotriva muncitorilor care au emigrat fără documente la nord de Rio 
Grande.

nuri, exprimîndu-se, totodată. do
rința de a extinde și diversifica co
laborarea româno-egipteanâ in do
meniile oolitic, economic, cultural și 
tehnico-științific, in spiritul înțele
gerilor convenite la cel mai înalt ni
vel. A.U fost discutate în mod deo
sebit probleme ale lărgirii schimbu
rilor comerciale și dezvoltării în con
tinuare a colaborării pe plan indus
trial, petrolier, agricol, în domeniile 
electrificării, mecanizării agriculturii 
și al pregătirii apropiatei sesiuni a 
Comisiei mixte de cooperare econo
mică.

La întîlniri,'care s-au desfășurat 
într-o atmosferă cordială, a partici
pat Ion Iosefide, ambasadorul Româ
niei la Cairo.

mai sigură ? Dacă lucrurile nu stau 
așa, atunci ce justifică uriașele 
cheltuieli materiale și ințelectuale 
irosite în cursa înarmărilor ?“ Secre
tarul general al O.N.U. a apreciat 
ca „inechitabilă și inacceptabilă" 
situația care s-a creat în prezent, 
„în care fiecărui locuitor al Pămîn- 
tului îi revine o canțitate mai 
mare de explozivi decît *te ali
mente". , 

siune specială a Adunării Generale 
a O.N.U. consacrată dezarmării. De
clarația a fost făcută la Stockholm 
de secretarul de stat suedez Inga 
Thorsson, in cadrul unei conferințe 
dc presă.

pace. în cadrul confe
rinței de presă au fost 
prezentate rezultatele 
importante obținute in 
acțiunea de colectare 
de semnături pe apelul 
în favoarea dezarmă
rii.

în masă. In favoarea acestei rezo
luții au votat toate partidele de 
opoziție din Japonia. După dezba
teri îndelungate, rezoluția a fost 
acceptată și de Partidul Liberal- 
Democrat, de guvernământ.

britanic a spus : „Singura condiție 
acceptabilă pentru o încetare a focu
lui ar fi aceea ca ea să fie legată 
fără echivoc de o angajare fermă și 
necondiționată a Argentinei de a în- 
ăepe imediat retragerea forțelor sale 
din insule".

La Londra s-a anunțat ms* de altă 
parte că numărul morților dispâ- 
ruților de la bordul navelor „Co
ventry" și „Atlantic Conveyor", lo
vite marți seara de rachete argenti
niene, este de 32.

NAȚIUNILE UNITE 27 (Agerpres). 
— într-o declarație făcută presei, 
reluată de agențiile France Presse și 
Reuter, secretarul general al O.N.U., 
Javier Perez de Cuellar, și-a expri
mat regretul că mandatul care i-a 
fost încredințat prin rezoluția 505 a 
Consiliului de Securitate, care pre
vede reluarea bunelor sale oficii in 
conflictul dintre Argentina și Marea 
Britanie privind Insulele Malvine 
(Falkland), nu este „suficient de 
clar", dar a dat as’gurări că va de
pune toate eforturile pentru a se a- 
junge la o soluție de pace. Perez de 
Cuellar a subliniat că „prima exi
gență pentru ca negocierile să se poa
tă desfășura o constituie încetarea 
conflictului armat", adăugind că re
gretă faptul că rezoluția adoptată nu 
stipulează această exigență.

Reprezentantul Argentinei la 
O.N.U.. A. Listre. a criticat „intran
sigența manifestată in Consiliul de 
Securitate de Marea Britanie" și de 
alte state și „presiunile exercitate de 
acestea pentru a împiedica adopta
rea unei rezoluții care să ceară o în
cetare imediată a focului". „Argenti
na a intrat în aceste negocieri fără 
a pune condiții, însă aflăm în pre
zent că vor exista condiții", a decla
rat reprezentantul argentinian. El 
a asigurat că guvernul său va cola
bora pe deplin cu secretarul general 
al O.N.U.

Reprezentantul Marii Britanii. A. 
Parsons, a declarat că guvernul său 
„nu va accepta o încetare a focului 
decît dacă aceasta este legată în mod 
inseparabil de retragerea forțelor 
argentiniene" din arhipelag.

Joi. secretarul general al O.N.U. 
si-a reluat convorbirile cu reprezen
tanții celor două țări la O.N.U.
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