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0 delegație de partid și de stat, condusă de tovarășul 
Wojciech Jaruzelski, va efectua o vizită oficială 

de prietenie în țara noastră

ORGAN Al COMITETULUI CENTRAL AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN
La invitația tovarășului Nicolae 

Ceaușescu, secretar general al Parti
dului Comunist Român, președintele 
Repub'icii Socialiste România, o dele
gație de partid și de stat, condusă de

tovarășul Wojciech Jaruzelski, prim- 
secretar al Comitetului Central al 
Partidului Muncitoresc Unit Polonez, 
președintele ConsTiului de Miniștri și 
al Consiliului Militar pentru Salvare

Națională ale R.P. Polone, va efec
tua o vizită oficială de prietenie in 
Republica Socialistă România la 
începutul lunii iunie a.c.
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ȘEDINȚA COMITETULUI POLITIC 
EXECUTIV AL C.C. AL P.C.R.
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zi w AGRICULTURA

Cit mai multe răsaduri pentru 
a doua cultură de legume!

Sub președinția tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Comunist Român, 
luni, 31 mai, a avut loc ședința Comitetului Poli
tic Executiv al C.C. al P.C.R.

La ședință au participat ca invitați membrii gu
vernului.

Comitetul Politic E~ecufiv a examinat și apro
bat raportul privind cifrele de școlarizare pentru 
anul școlar și universitar 1982-1983 la învățămln- 
tul preșcolar, primar, gimnazial, liceal, profesional, 
de maiștri, superior și postuniversitar, elaborate in 
conformitate cu prevederile Legii educației și în- 
vățămintv.lui și pe baza propunerilor ministerelor, 
instituțiilor centrale și comitetelor executive ale 
consiliilor populare. S-a apreciat că propunerile 
au fost făcute in strinsă concordanță cu cerințele 
vieții economico-sociale din țara noastră, asigurind 
necesarul de cadre cu o temeinică pregătire, pen
tru toate domeniile de activitate, inclusiv pentru 
acțiunile de cooperare în străinătate, în confor
mii țu planurile de perspectivă ale dezvoltării 
ecc '■iei noastre naționale in anii următori.

1 iritul politicii partidului nostru, de pregătire 
pentH; muncă și viață a tinerei generații, au fost 
adoptate măsuri privind dezvoltarea învățâmintu- 
lui preșcolar, primar și liceal. S-a stabilit ca marea 
majoritate a elevilor clasei a IX-a să fie pregătiți 
in liceele industriale, de chimie industrială, agro
industriale și silvice, pentru a se asigura cadrele 
necesare acestor importante ramuri ale economiei 
țării. Comitetul Politic Executiv a indicat să fie 
luate măsuri ca, în viitorul an școlar, pregătirea 
celor care promovează clasa a Vlll-a din unitățile 
școlare din mediul rural să se asigure, in cea mai 
mare parte, in comunele de domiciliu ale elevilor 
și, cu precădere, in specialitățile industrial-agrico- 
le - mecanică, electrotehnică, mine, petrol, con
strucții, materiale de construcții, prelucrarea lem
nului, pentru industriile ușoară și alimentară. Mă
surile stabilite asigură școlarizarea integrală a 
copiilor de virsta claselor l-X.

De asemenea, pentru pregătirea unui număr 
mai mare de cadre de muncitori cu o înaltă ca
lificare, s-a indicat ca in anul școlar viitor să spo
rească numărul elevilor in invățămintul- profesio
nal, atit la cursurile de zi, cit și la cele serale. 
Totodată, pentru a da posibilitatea absolvenților 
liceelor, încadrați in producție, să-și continue stu
diile, va crește numărul locurilor la invățămintul 
superior - seral și fără frecvență.

Comitetul Politic Executiv a aprobat, de aseme
nea, numărul burselor ce se vor acorda în viitorul 
an școlar elevilor și studenților, asigurindu-se in 
continuare, in spiritul politicii umaniste a partidu
lui și statului nostru, condiții tot mai bune de pre
gătire tineretului patriei noastre.

Comitetul Politie Executiv a cerut Ministerului 
Educației și Jnvățămîntului, ministerelor economice, 
consiliilor populare, forurilor științifice și politico- 
educative, organizațiilor de partid, de tineret, de 
masă și obștești să ia toate măsurile pentru pre
gătirea și buna desfășurare a viitorului an școlar, 
pentru aplicarea fermă a sarcinilor trasate de con
ducerea partidului și sta'ului nostru privind perfec
ționarea și ridicarea continuă a conținutului învă- 
țămîntului, legătura tot mai strinsă a școlii de ce
rințele producției, formarea și educarea unui om 
nou, cu o inaltă conștiință patriotică, revoluționară.

Comitetul Politic Executiv a dezbătut și aprobat 
un raport cu privire la recalcularea prețurilor de 
producție și de livrare in industrie, a tarifelor in 
transportul de mărfuri și a prețurilor în construc- 

rttțf. S-a subliniat că această măsură este 
puskă de ma’orarea prețurilor la gazele naturale 

și păcură, corespunzător celor practicate pe piața 
externă, precum și de necesitatea desfășurării unei 
activități rentabile in toate ramurile economiei na
ționale. Schimbarea prețurilor la gazele naturale 
și păcură influențează nivelul costurilor in toate 
sectoarele, făcînd necesară recalcularea prețurilor 
de producție și de livrare.

Sporirea producției de legume și 
eșalonarea livrărilor ne o perioadă 
cit mai Îndelungată din cursul anului 
sint condiții de cea mai mare însem
nătate pentru buna aprovizionare a 
populației cu astfel de produse.

Pină acum, potrivit datelor furni
zate de Direcția generală a horticul
turii din Ministerul Agriculturii șl 
Industriei Alimentare, au fost insă- 
mințate și plantate 285 500 hectare 
cu legume — 99 la sută din suprafa
ța prevăzută, respectindu-se, mai 
mult decit în alți ani. sortimentul 
stabilit. Cu toate că in lunile martie 
și aprilie timpul a fost mai rece, in- 
tîrziind vegetația unor culturi, din 
grădini au început să fie livrate can
tități tot mal importante de legume.

Din recolta acestui an. întreprinde
rile de legume și fructe au preluat 
pină acum 5 000 tone de salată, 14 000 
tone spanac, 6 600 tone ceapă verde, 
950 tone varză, precum si ridichi, us
turoi verde și alte produse, care au 
fost livrate pieței, iar unele cantități 
— pentru industrializare. Aceste nri- 
me rezultate, precum și modul în 
care se desfășoară lucrările în gră
dini constituie o nrimă garanție a 
îndeplinirii, pe sortimente, a planului 
la producția legumicolă pe acest an.

în legumicultura, mai mult decit 
în alte sectoare ale producției vege
tale. există posibilități ca pe tere
nurile eliberate de diferite culturi, 
pină toamna să fie obținute una sau 
chiar două recolte. Culturile duble și 
succesive, care vor ocupa în acest an 
peste 170 000 hectare, sînt de natură 
să asigure o producție suplimentară 
de legume. Ele permit, inăinte de 
toate, o bună aprovizionare a popu
lației cu legume proaspete pină 
toamna tîrziu și materii orme supli
mentare pentru fabricile de conser

Comitetul Politic Evecu*iv a cerut ministerelor, 
centralelor și întreprinderilor să acționeze cu toată 
fermitatea în vederea reducerii, peste prevederile 
stabilite, care trebuie considerate ca minime, a 
consumului de materii prime, materiale, combusti
bili și energie electrică, precum și o valorificării lor 
superioare, a creșterii gradului de utilizare a ma
terialelor recuperabile și refolosibile, a indicelui de 
folosire a mașinilor și utila elor, sporirii suplimen
tare a productivității muncii, diminuării importuri
lor. Toate acestea trebuie să ducă la o scădere 
generală a cheltuielilor și costurilor, astfel incit 
erectele creșterii prețurilor la gaze naturale și pă
cură să fie cit mai mici.

In domeniul investițiilor, s-a indicat ministerelor, 
celorlalte organe centrale și Iacale să asigure 
scăderea, in continuare, a consumurilor de mate
riale, combustibil și energie, aplicarea de noi teh
nologii și soluții constructive mai eficiente și mai 
ieftine și diminuarea, pe această cale, a norme
lor de deviz, utilizarea, in mai mare măsură, a 
materialelor din resurse locale, folosirea utila'e- 
lor la intreaga capacitate, astfel incit să se ob
țină o reducere simțitoare a costului lucrărilor de 
construcții-montaj. A fost evidențiată, de aseme
nea, necesitatea întreprinderii unor acțiuni hotă- 
rîte pentru îmbunătățirea continuă a calității și 
parametrilor tehnico-funcționali ale tuturor produ
selor, îndeosebi ale celor destinate exportului, pen
tru o mai bună valorificare a mărfurilor românești 
pe piața externă.

Comitetul Politic Executiv a apreciat că recal
cularea prețurilor de producție și de livrare va 
contribui la creșterea eficienței și a rentabilității 
in toate sectoarele de activitate, la sporirea, pe 
această bază, a venitului național, la îmbună'ă- 
țirea continuă a nivelului de trai material și spiri
tual al întregului nostru popor, in concordanță cu 
hotărîrile Congresului al Xll-lea al partidului.

Comitetul Politic Executiv a examinat și aprobat 
un program privind creșterea gradului de partici
pare a flotei maritime românești la transportul 
mărfurilor de comerț exterior, astfel incit, pină la 
finele anului 1985, aceasta să asigure transportul 
in proporție de 75 la sută din volumul total.

In acest scop, s-au stabilit o serie de măsuri 
pentru dotarea cu noi nave a transportului mari
tim și fluvial, a flotei de pescuit, corespunzător 
sarcinilor prevăzute în actualul cincinal, pentru 
îmbunătățirea tehnologiilor și promovarea progre
sului tehnic in activitatea șantierelor navale, con
struirea de noi capacități de producție și folosirea 
mai eficientă a celor existente, sporirea indicelui 
de utilizare a vaselor, asigurarea întregului nece
sar de reparație a navelor și pregătire a forței de 
muncă corespunzătoare.

Comitetul Politic Executiv o cerut Ministerului 
Industriei Construcțiilor de Mașini, Ministerului 
Transporturilor și Telecomunicațiilor, celorlalte mi
nistere cărora le revin sarcini in acest domeniu, 
să acționeze cu toată răspunderea pentru reali
zarea, la timp și în bune condiții, a măsurilor 
adoptate, pentru traducerea în viată a programu
lui de dezvoltare și modernizare a flotelor mari
timă, fluvială și de pescuit românești.

In cadrul ședinței, tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a prezentat o informare cu privire la vizita oficia
lă de prietenie pe care a efectuat-o in zilele de 
25 și 26 mai in Republica Arabă Siriană, la invi
tația secretarului general al Partidului Baas Arab 
Socialist, președintele Republicii Arabe Siriene, 
Hafez Al-Assad.

Comitetul Politic Executiv a dat o deosebită 
apreciere rezultatelor fructuoase ale vizitei, expri- 
mindu-și încrederea că ea va marca - asemenea 
tuturor intilnirilor dintre președinții Nicolae 
Ceaușescu și Hafez Al-Assad - un moment impor
tant in întărirea și dezvoltarea bunelor relații ro- 
mâno-siriene.

Comitetul Politic Executiv a subliniat cu satisfac
ție că, in cursul convorbirilor, cei doi conducători 
de partid și de stat au afirmat voința lor de a

acționa și in viitor, cu toată fermitatea, pentru 
a asigura amplificarea și diversificarea raportu
rilor de strinsă și rodnică colaborare dintre Româ
nia și Siria, pe plan politic, economic, tehnico- 
științific, cultural și in alte domenii de activita'e, 
extinderea cooperării și a legăturilor comerciale, 
in conformitate cu potențialul economic al ce’or 
două țări, considered că aceasta corespunde pe 
deplin intereselor naționale fundamentale ale 
României și Siriei, cauzei păcii și cooperării inter
naționale.

Comitetui Politic Executiv a evidențiat însemnă
tatea pe care o prezintă, pentru dezvoltarea ge
nerală a relațiilor româno-siriene, hotărîrea celor 
două părți de a întări conlucrarea dintre Partidul 
Comunist Român și Partidul Baas Arab Socialist, 
prin intensificarea contactelor directe și a schim
bului de experiență in domeniul construcției eco
nomice și sociale.

A fost reliefată, de asemenea, semnificația 
schimbului aprofundat de păreri dintre președinții 
Nicolae Ceaușescu și Hafez Al-Asscd cu privire la 
probleme internaționale actuale și la procese'e 
care au loc in lumea contemporană, o atenție 
deosebită fiind acordată situației din Orientul 
Mijlociu. Cei doi președinți și-au manifestat - și 
de această dată - convingerea că nu se poate 
ajunge la o soluție globală, justă și durabilă a 
conflictului din Orientul Mijlociu decit pe baza 
retragerii complete și urgente a Israelului din toate 
teritoriile arabe ocupate în 1967 - inclusiv din 
Ierusalimul arab - și a recunoașterii drepturilor 
naționale inalienabile ale poporului palestinian, 
inclusiv a dreptului său la autodeterminare, la 
reîntoarcerea la căminele sale și edificarea unui 
stat propriu independent, în conformitate cu re
zoluțiile pertinente ale O.N.U. referitoare la pro
blema palestiniană.

S-a subliniat, totodată, că dialogul româno- 
sirian la nivel înalt a pus în evidență marea în
semnătate pe care România și Siria o acordă 
edificării securității europene, înfăptuirii dezarmă
rii generale, in primul rind a dezarmării nucleare, 
eliminării stărilor de tensiune din lume, reluării 
politicii de pace, destindere și colaborare inter
națională, lichidării subdezvoltării și instaurării 
unei noi ordini economice internaționale.

Comitetul Politic Executiv a luat act cu profundă 
satisfacție de faptul că președinții Nicolae 
Ceaușescu și Hafez Al-Assad au convenit să în
tărească conlucrarea dintre România și Siria pe 
arena mondială, să mențină cwrtactele permanen
te dintre cele două țări și sa se procedeze la 
consultări bilaterale ori de cite ori este nevoie, 
in legătură cu problemele internaționale majore 
de interes reciproc.

Aprobînd în unanimitate concluziile și înțelege
rile la care s-a ajuns cu prilejul noului dialog 
româno-sirian la nivel înalt, Comitetul Politic Exe
cutiv a stabilit măsurile necesare pentru realizarea, 
în bune condiții, a acordurilor și obiectivelor de 
colaborare și cooperare stabilite, pentru dezvol
tarea continuă, multilaterală, a relațiilor prietenești 
dintre cele două țări și popoare.

Comitetul Politic Executiv a relevat, de aseme
nea, importanța noii intîlniri pe care tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a avut-o, în timpul vizitei în 
Siria, cu președintele Comitetului Executiv al Or
ganizației pentru Eliberarea Palestinei, Yasser Ara
fat, în cadrul căreia a fost reafirmată hotărîrea 
partidului și statului noștru de a acorda, în con
tinuare, întregul sprijin pauzei drepte a poporului 
palestinian.

Comitetul Politic Executiv a apreciat că vizita în 
Siria a constituit o nouă ilustrare a consecven'ei 
cu care România socialistă, președintele Nicolae 
Ceaușescu acționează pentru edificarea unei lumi 
a păcii, înțelegerii și colaborării între națiuni.

★
Comitetul Politic Executiv a soluționat, de ase

menea, probleme curente ale activității de partid 
și de stat.

ve. De pe acum, terenurile de pe 
care se strînge prima recoltă de le- 
gume-verdețuri sint pregătite și 
plantate cu varză de toamnă, toma
te și alte culturi, acțiune ce se va in
tensifica pe măsura recoltării orzului 
și a altor cereale cultivate in peri
metrele sistemelor de irigații.

Condiția esențială pentru realiza
rea de producții sporite de legume la 
culturile succesive și duble o con
stituie asigurarea din timp a canti
tăților de răsaduri necesare, care să 
fie plantate in mod eșalonat și in li
mitele perioadei optime, astfel incit 
în permanență, pină toamna tîrziu, 
să se producă legume proaspete. Con
cret. cum se îndeplinește această ce
rință ? Pentru culturile succesive și 
duble de legume se pregătesc 1487 
milioane fire de răsaduri de varză, 
1 650 milioane de tomate. 225 milioa
ne de gulii, 225 milioane de conopidă 
etc. Din analizele efectuate rezultă 
însă că, in timp ce unor unități agri
cole le prisosește răsadul, altora le 
linsește. Nu există nici un fel de jus
tificări pentru cei ce au tergiversat 
producerea răsadurilor, iar pentru a- 
ceasta întreaga răspundere o poartă 
conducerile unităților respective. 
După cum nu trebuie să se mai re
pete sub nici un motiv situații de 
felul celor petrecute în alți ani cînd, 
din lipsă de răsad, unele unități a- 
gricole nu au plantat legumele în 
sortimentul prevăzut. Chiar dacă pe
rioada care a mai rămas pînă la 
plantarea culturilor succesive și du
ble de legume este scurtă, este abso
lut necesar ca, în unitățile care au 
neglijat producerea din timp a răsa
durilor, să se treacă de îndată la re
alizarea ' lor în solarii, răsadnițe ș.a. 
Totodată, este nevoie ca din vreme 

să se organizeze întrajutorarea cu 
răsaduri intre unități.

Paralel cu măsurile care se între
prind și trebuie întreprinse. în con
tinuare, in vederea îndeplinirii pla
nului de plantări în legumicultură 
și pentru plantarea și insămințarea 
culturilor succesive și duble pe su
prafețele stabilite, este necesar ca 
toate culturile aflate acum în vege
tație să fie îngrijite exemplar, ast
fel incit să fie obținute recolte cit 
mai mari la hectar. în mod deosebit 
trebuie să se asigure, in aceste zile, 
apa absolut necesară grădinilor de 
legume. Acolo unde acestea nu sint 
amplasate în sistemele mari de iri
gații. apa pentru udarea culturilor 
trebuie să se asigure prin toate mij
loacele, din lacuri, din fintîni și din 
alte surse. La această acțiune sint 
chemați să participe cit mai multi 
locuitori ai satelor, tineri și vîrstnici, 
pentru a se asigura acum apa de 
care au nevoie plantele. întrucît de 
aceasta depinde mult sporirea pro
ducției in legumicultură.

Necesitățile de consum a’e popu
lației impun ca, în aceste zile, sub 
directa conducere și îndrumare din 
partea organelor și organizațiilor 
de partid, a consiliilor populare, in 
toate unitățile agricole. în toate lo
calitățile să se acționeze pentru rea
lizarea unei producții sporite de le
gume. intr-un sortiment variat, care 
să fie livrate ritmic pe piețe. Aceas
ta presupune producerea unor canti
tăți îndestulătoare de răsaduri pen
tru culturile succesive si dub’e. plan
tarea lor eșalonată și întreține-ea e- 
xemplară a culturilor existente, ast
fel încit să existe garanția că vor fi 
realizate integral și chiar denășite 
producțiile prevăzute la toate sorti
mentele.

Construcții noi, moderne la Rimnicu 
Vîlcea

Foto : S. Cristian

1H ZIARUL DE AZI:
• La Combinatul minier 

Rovinari, amplă mobilizare 
de forțe pentru SPORIREA 
PRODUCȚIEI DE CĂRBUNE 
(HI).

PRIMIRI LA TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUSESCU
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Ministrul agriculturii al U.R.S.S.
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, se

cretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, a primit, in 
cursul zilei de luni, pe tovarășul Va
lentin Karpovici Meseat, ministrul 
agriculturii al U.R.S.S., care, în frun
tea unei delegații, face o vizită in 
țara noastră.

La primire a participat tovarășul 
Ion Teșu, ministrul agriculturii și in
dustriei alimentare.

A fost de față V.I. Drozdenko, am
basadorul Uniunii Sovietice la Bucu
rești.

Oaspetele a transmis tovarășului 
Nicolae Ceaușescu un salut cordial și 
urări de sănătate și succes din partea 
tovarășilor L. I. Brejnev, secretar ge
neral al Comitetului Central al

Rodrigo Carazo Odio, fost președinte al Republicii Costa Rica
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 

secretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, președintele 
Frontului Democrației și Unității 
Socialiste, a primit, luni după-amia- 
ză, la Snagov, pe Rodrigo Carazo 
Odio, fost președinte al Republicii 
Costa Rica, care ne vizitează țara la 
invitația Consiliului Național al 
F.D.U.S.

La întrevedere a luat parte Mihai 
Burcă, vicepreședinte al Consiliului 
Național al F.D.U.S.

Oaspetele a arătat că președintele 
Partidului Eliberarea Națională din 
Costa Rica, Jose Figueres Ferrer, 
i-a încredințat plăcuta misiune 
de a transmite tovarășului Nicolae 
Ceaușescu un salut șl cele mai 
cordiale urări. Totodată, Rodri
go Carazo Odio și-a manifes
tat satisfacția de a fi primit de 
președintele Nicolae Ceaușescu și a 
adresat vii mulțumiri pentru posibi
litatea oferită de a vizita România, 
de a cunoaște din munca și preocu
pările poporului român, din realiză
rile sale remarcabile în dezvoltarea 
economico-socială a patriei, pentru

întreprinderea de motoare electrice București. Aspect din secția a ll-a montaj Foto: E. Dichiseana

De ziua copiilor lorii, a copiilor lumii

Astăzi, 1 Iunie, este ziua copii
lor patriei noastre socialiste 
și. totodată. Ziua internațio

nală a copilului. Desigur. în țara 
noastră. în toate zilele anului, 
copiii sint înconjurați — in fa
milie, la școală, în organizația 
de pionieri sau a „Șoimilor patriei" 
— de atenția și dragostea în
tregii noastre societăți, dar ziua 
de astăzi constituie un prilej 
deosebit pentru a ne manifes
ta afecțiunea față de cea mai 
tinără generație, denumită ne drept 
cuvint viitorul patriei.

Construim intens și ne bucurăm 
din plin de ceea ce ridicăm cu 
miinile noastre. Fiecare obiectiv, 
împlinit sau aflat încă in proiect, 
se inscrie intr-un program de am
plă perspectivă. Realizările si pro
iectele noastre privesc peste dece
nii. ceea ce înfăptuim este du
rabil. construim continuu cu fata 
spre viitor! De aceea ce edifică co
muniștii, oamenii muncii de astăzi, 
incordindu-si brațul si mintea, be
neficiem si noi. si vor beneficia in 
mod deosebit cooiii. urmașii de 
miine, cei care vor duce mai de
parte opera de edificare a celei 
mai drepte orinduiri — comunis
mul — pe pămîntul României.

Umanismul politicii partidului 
nostru, griia permanentă pentru 
om si condițiile sale de viată cu
prind. poate chiar in mod prio
ritar., si tinăra generație.. Astăzi, in 
România socialistă, cele mai ti
nere vlăstare sînt la adăpost de 
orice grijă si se bucură nestinje- 
nite de anii copilăriei. învață și 
se instruiesc pentru a deveni ce
tățeni de nădejde ai patriei. Ca 

Pentru cea mai tinără generație
© Peste 4 milioane de elevi sînt cuprinși în invățămintul 

general obligatoriu de 10 ani; 3 387 700 de școlari sînt înscri'i 
în invățămintul primar și gimnazial. Ei au la dispoziție 33 030 
de unități școlare de toate gradele; la cursurile de zi, din ceh 
971 de licee, aproape 850 000 de elevi se pregătesc pentru 
T8 de meserii.

© 4,8 milioane de copii beneficiază de alocație de stat.
@ Pianul național unic de dezvoltare economico-social 

prevede pentru anul acesta importanta sumă de 3,7 miliarde 
iei la capitolul investiții pentru invățămint, cultură, ocrotirea 
sănătății. Pînă la sfirșitul anului se vor realiza, pentru învă- 
țămîntul primar, gimnazial și tehnic profesional 1 455 săli de 
clasă, 18 430 de locuri in internate, 6 000 de locuri de muncă 
in atelierele școlare, 7 835 de locuri in grădinițe, 1 550 de 
locuri în creșe.

® In apropiata vacanță de vară, 2 200 000 de preșcolari și 
pionieri vor merge în tabere, colonii, excursii și drumeții, in 

y expediții pionierești.

P.C.U.S., președintele Prezidiului So
vietului Suprem al U.R.S.S., și N. A. 
Tihonov, președintele Consiliului de 
Miniștri al U.R.S.S, Totodată, minis
trul sovietic a exprimat vii mulțu
miri pentru întrevederea acordată, 
pentru prilejul oferit de a vizita 
România, de a cunoaște nemijlocit 
progresul obținut de oamenii muncii 
români in dezvo’tarea agriculturii, a 
celorlalte ramuri ale vieții econo
mico-sociale a țării.

Tovarășul Nicolae Ceausescu a 
mulțumit pentru urările transmise și 
a adresat, la rindul său, un călduros 
salut și ce’.e mai bune urări tovară
șilor L.I. Brejnev și N.A. Tihonov.

In cursul întrevederii s-a exprimat 
satisfacția față de dezvoltarea multi
laterală și rodnică pe care o cunosc 

calda ospitalitate de care s-a bucu
rat pretutindeni in țara noastră. Oas
petele a dat o deosebită apreciere 
politicii externe a României, contri
buției președintelui Nicolae Ceaușescu 
la soluționarea constructivă a mari
lor probleme ce preocupă omenirea, 
la înfăptuirea înaltelor idealuri de 
pace, libertate, independentă și pro
gres ale tuturor națiunilor.

Mulțumind, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a rugat să se transmită 
președintelui Partidului Eliberarea 
Națională d'n Costa Rica salutul său 
și cele mai bune urări.

în timpul convorbirii a fost mani
festată dorința ca relațiile prietenești 
dintre România și Costa Rica să cu
noască o continuă extindere. în fo
losul ambelor țări și popoare, al 
cauzei păcii, cooperării și înțelege
rii intre națiuni.

S-au abordat, de asemenea, pro
bleme actuale ale situației interna
ționale. subliniindu-se faptul că spo
rirea cheltuielilor militare, adîncirea 
crizei economice și monetar-finan- 
ciare afectează grav dezvoltarea tu
turor statelor, îndeosebi a țărilor in 
curs de dezvoltare. S-a apreciat că 

urmare a efortului întregului po
por de a înfăptui sarcinile econo
mice. cooiii cresc si se dezvoltă in 
amb.anța unor cămine Înzestra
te la un nivel de neconceout 
în copilăria părinților și a bu
nicilor lor. Sute și sute de mii de 
familii — Ia orașe, ca și la sate — 
au locuințe confortabile și sănă
toase, dotate cu ceea ce industria 
bunurilor de consum a creat și a 
produs mai bun și mai frumos. 
Anual se dau în folosință zeci de 
mii de apartamente, numeroase u- 
nități școlare, de cultură, odihnă 
și sănătate — toate acestea cind 
țări bogate, puternic dezvoltate e 
conomic operează mari reduceri in 
bugetele sociale. Volumul alocați
ilor de stat s-a ridicat, în 1981, In 
11 milioane lei, fond considerabil 
suplimentat în acest an. De aloca
ții beneficiază circa 4,8 milioane 
de copil. Dind un exemplu demn 
de urmat. România a redus chel
tuielile destinate înarmării majo- 
rînd, din fondurile economisite, a- 
locațiile pentru copii.

O grijă deosebită acordă statul 
nostru sănătății celor mici. Mo
deme edificii adăpostesc unități 
sanitare destinate copiilor. Un nu
meros corp de medici și personal 
mediu stau la dispoziția familie' 
pentru a o sfătui și ajuta să creas
că copii viguroși, armonios și e- 
chilibrat dezvoltați. De fapt, îngri
jirea sănătății copilului încene îna
inte ca el să se nască. însăși naș
terea nu mai este de conceput

Rodica SERBAM
(Continuare în pag. a IV-a) 

relațiile româno-sovietice pe multi
ple planuri. în acest cad.ru, a fost e- 
vide.ațiată buna colaborare dintre 
cele două țări in agricultură, apreci- 
indu-se, totodată, că există condiții 
favorabile pentru extinderea și adin- 
cirea ei in viitor. A fost manifestată 
de ambele părți dorința de a se ac
ționa pentru identificarea unor noi 
domenii de cooperare in acest impor
tant sector, valorificindu-se cit mai 
eficient posibilitățile pe care le oferă 
potențialul agricol, tehnologic și de 
cercetare al României și Uniunii So
vietice, ceea ce va contribui la pro
gresul agriculturii și la dezvoltarea 
economico-sociâlă generală a celor 
două țări.

întrevederea s-a desfășurat într-o 
atmosferă caldă, tovărășească.

se impune întărirea solidarității și 
colaborării statelor in curs de dezvol
tare in lupta pentru lichidarea sub
dezvoltării și reducerea decalajelor 
dintre țările bogate și țările sărace, 
pentru așezarea și desfășurarea rela
țiilor economice pe baze echitabile 
și. In acest context, stabilirea unor 
dobinzi raționale, pentru încetarea 
cursei înarmărilor și trecerea la mă
suri concrete, eficiente, de dezarma
re, în primul rînd de dezarmare nu
cleară, pentru instaurarea unei noi 
ordini economice internaționale, care 
să asigure progresul mal rapid al 
tuturor statelor, cu precădere al ce
lor rămase in urmă, precum și sta
bilitatea economică și politică mon
dială. A fost evidențiată, totodată, 
necesitatea de a se acționa in mod 
ferm pentru oprirea agravării situa
ției internaționale, pentru reluarea și 
continuarea politicii de destindere, 
colaborare și respect al independen
ței naționale, pentru soluționarea pe 
cale politică, prin tratative, a tutu
ror stărilor conflictuale și diferende
lor dintre state.

întrevederea a decurs într-o atmo
sferă caldă, prietenească.

Desen de 
Întîi Iunie

O zi universală a copiilor — cind 
ale lor sint toate zilele frumoase din 
an — o zi petrecută intre explozia 
florilor primăverii și presimțirea 
spicelor...

O zi in care planeta pare să-și 
u'te marile griji și ingindurarea, 
aducind cuvenitele ofrande Candorii 
și Gingășiei, o zi a încrederii in 
Speran a Păcii, in dragoste...

Ritualurile suave ce compun fas
tul acestei zile fac din pana porum
belului zburind in inăl.imi cea mai 
potrivită unealtă de scris a poetului. 
C.reșele sint semne de punctuație. 
Iarba fragedă e caietul dictando.

Tot ce se scrie in ziua bor, a co
piilor, le aparține di drept și um
ple tomurile unei fantaste biblio
teci translucide.

Tot ce se înfăptuiește mai de preț

de Gheorghe TOMOZEI

in ziua aceasta cu miez de fructă se 
adaugă zestrei lumii copiilor.

Poporul nostru, hrănit cu înțelep
ciuni milenare, mișcindu-șl roțile de 
moară cosmică intr-un spațiu ado
rat (și apărat), s-a deprins să ocro
tească plăpindele făpturi ale co- 
p.dor cu credin.a că logodește stră- 
vechimea cu visul poate nevisat 
încă. S.gur pe dorurile și aspirațiile 
sal", acest popor harnic și drept zi
dește cu viețile copiilor porii de ce
ai > virtuală pe care nimeni și ni

mic nu le va surpa. Poporul iși 
gîndeșt’ astfel nemurirea și șansa 
continuității. întreține in cățui de 
ni) let flacăra pură a poeziei și a 
Tints oului.

E ziua in care miinile părinților 
sî it săru a e cu smerită recunoștin- 
ă, miini ce au gustul plinii, miini 
a :dre.

E zTa în care veghea peste lea
găne face să pălească mecanismele 

citesc Universul și așază gestu- 
le simple înaintea oricăror am

il. ii.
Fiindcă e veghea ce poate asi

gura pacea. Deci viitorul. Fiindcă 
e veghea trudnică și generoasă de 
o sublim.tate ce întrece puțina pri
cepere a poeților de a o recompu
ne în cuvinte.

Intre florile lui mai și acest iunie 
vestitor al auririi griului — o zi.

O zi plină de petale și spice, o 
zi dragă copiilor de toate virstele 
și fiind ea, chiar împărțită cu oa
menii tuturor meridianelor pămân
tului — prin luxurianta culorilor 
sale — caldă, stenică și româ
nească...

cad.ru
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De două ori 
la înălțime

30 de muncitori forestieri 
creată de ani de zile împreună 
la punctul Hurdugaș din județul 
Harghita. Pe cit de buni mun
citori, pe atit de gospodari. Mai 
intii, cei 30 au pus mini de la 
mină ți au cumpărat o vacă 
pentru lapte. Apoi, o scroafă 
care le-a ți „furnizat" tite- 
va „șarje" de purcei. Iar acum 
au urcat in munte... grădina de 
legume. Mal exact, și-au meș
terit citeva solarii in care cul
tivă aproape tot ceea ce le este 
necesar traiului.

Șt asta iacă nu e totul ! Sea
ră de seară se aprind becurile 
în dormitoare, la cantină, la 
club. Lumină pe care și-o „pro
duc" ei iuțiți, prin amenajarea 
unei microhidrocentrale.

Veți fi de acord cu noi i 
30 de forestieri sint de 
ori la înălțime : intii că 
cesc în munți, al doilea 
ceea ce fac — ți fac bine.

I
I

I
I

I
I
I
Ică cei 

două 
mun- 

prin I

I
I

I
I
I

I
I

aleea

Frumoasă 
inițiativă

Pe străzi, in parcuri, pe 
de sub Timpa, in Poiană și in 
alte locuri aglomerate ale Bra
șovului și-au făcut apariția 
grupuri formate din cite 3—5 
cetățeni cu banderolă la mina 
stingă ți cu un ecuson pe piept 
pe care scrie : „Agent constator 
— ordine și gospodărie".

Nu știm dacă respectivul în
scris este cel mai inspirat, dar 
nu forma contează. Cetățenii fac 
parte din activul obștesc al con
siliului popular municipal și 
veghează, in timpul liber, în 
mod voluntar, la respectarea de 
către semenii lor a normelor 
civice, ți in primul rind la păs
trarea ordinii și curățeniei 
orașului. Inițiativă lăudabilă și 
plină de promisiuni intrucit or
dinea ți curățenia au inceput să 
se simtă și mai mult ca la... 
Brașov acasă.

I
I
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I„Curse speciale"

După mai multe curse specia
le de sute de kilometri, cu start 1 
din peste 20 de județe, intre 
care Alba. Argeș. Brașov, Co
văsită. Gorj, Mureș, Teleorman | 
și altele, patru milioane de 
melci au ajuns in mare... viteză i 
la Sibiu.

Mai precis, la unitatea care, pe 
lingă diferite produse, valorlfi- . 
că și melci, din achiziții ale 
cooperației. Desigur, melcii n-au | 
sosit cu căsuțele tor în spinare„ 
ci cu autocamioanele^- Si toL.-l 
„motorizați" au și luat calea ex- | 
portului.

I
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Pe sprinceana
în calitate de președinte 

al cooperativei de credit din 
Bala Mare. Peter-Paul Maroșan 
a introdus, cu de la sine putere, 
un sistem propriu de acordare a 
împrumuturilor. Adică nu le
gal. in ordinea depunerii cere
rilor, ci la „mica înțelegere" cu 
un solicitant sau altul. Firește, 
nu in mod gratuit, ci contra li
nei anumite sume de bani, pen
tru a aproba „prioritatea". Tot 
cu... prioritate președintele care 
conducea o instituție de credit 
fără a avea el însuți credit mo
ral a fost judecat ți condamnat 
la cinci ani închisoare.

I
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Șoferi la... seceriș
N-am bănuit niciodată că in 

trusa de scule a unor autoca
mioane ar fi nevoie și de seceră. 
Ce să secere cu ea 2 Cauciucu
rile mașinii 2 Cu atit mai nedu
meriți am fost cind am întilnit 
trei șoferi pe autocamioane care 
și-au scos „cu delicatețe" sece- 
rile dintre chei ți șurubelnițe. 
Apoi au năvălit în tarlaua de 
lucernă de Ungă satul Fotlnu, 
județul Buzău. Cind i-am între
bat de sănătate, ne-au răspuns 
agresivi : „Ce, mă, nu ți-e 
bine 2 Vezi-ți de drum, că dacă 
nu..."

Că dacă nu, ce 2 — ne-am în
trebat noi, dar, văzindu-i pe cei 
trei vlăjgani apropilndu-se a- 
menințător cu secerile sclipind 
In soare, ne-am „văzut de 
drum". Nu înainte de a le nota 
numerele mașinilor: 31-BZ-3101; 
3Î-BZ-3102 ; ------------- ~
toate trei 
după alta ți 
ia urma.

I
I
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31-BZ-3103. 
înmatriculate 
nu e greu si

Deci 
una 

seli

I
I
I

de 
C.B.
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Pe la patru 
dimineața

încă nu te luminase bine 
ziuă, cind bucureșteanul l----
(Bulevardul Muncii 22) a fost 
trezit din somn de niște zgomo
te suspecte venind dinspre bu
cătărie. în bucătărie — un mu
safir nepoftit, beat turtă. Gaz
da a anunțat miliția că a prins 
un hoț in casă. între oamenii 
legii ți cel din bucătăria omu
lui a avut loc următorul dialog:

— Ce cauți aici 2
— Habar n-am unde sint.
— Dar cine ești 2
— Daniel Popa din Văleni de 

Munte.
— Și cu ee ocazie prin Bucu

rești 2
— Păi, aici lucrez. La l.T.B.
— Și de ce nu le-ai dus aca

să 2
— Dar aici unde sint 2
— în altă casă. Pe unde 

intrat aici, la etaj 2
— Pe ușă.
— Cu ce ai descuiat 2
— Era deschisă.
Intr-adevăr, gazda uitase sea

ra ușa deschisă, iar musafirul 
nepoftit nu era hoț. Era atit de 
beat, incit...

Rubrică realizată de 
Petre POPA 
ți corespondenții „Scinteii

ai

d

Citeva zile la rind, de-a lungul ți de-a latul Bărăganului ialomițean, 
pe Itinerare prestabilite sau alese la tntimplare, am însoțit activiști ai 
comitetului județean de partid sau i-am întilnit in secțiile întreprinderilor 
industriale, pe tarlalele nesfirșitei timpii, in sectoarele zootehnice la pri
mele ore ale dimineții sau seara tirziu. Am consemnat intimplări, discuții, 
fapte, intervenții energice la fața locului, satisfacții pentru reușite ți 
mihniri pentru neîmpiiniri, cuvinte de încurajare și altele rostite pe to
nuri categorice. Nc-ani format astfel o imagine .asupra muncit activis
tului de partid pe teren, pentru ca apoi să abordăm această temă cu to
varășul Eugen MALIU, secretar a! Comitetului județean de partid 
Ialomița, convorbire care a avut loc și ea pe parcursul unei deplasări' de 
la Slobozia spre ogoarele cuprinse între apele Borcei ți Dunării. Prima 
întrebare s-a referit la ceea ce reprezintă terenul pentru munca activis
tului de partid.

— V-aș răspunde cu citeva exem
ple pe care chiar dumneavoastră ni 
le-ați relatat. In zilele petrecute in 
județ ați fost in consiliul unic agro
industrial Movila și ați observat o 
bună participare la muncă. Aici se 
înrădăcinase părerea câ n-ar exista 
suficientă forță de muncă. Activiștii 
noștri, printr-o analiză la fața locu
lui, au constatat că. dimpotrivă, 
există suficientă forță de muncă, 
însă ea nu era folosită cum trebuie. 
Prin măsuri organizatorice situația 
a fost remediată. La Țăndărei ați 
Întilnit un secretar a! comitetului 
județean de partid care se convin
gea personal cum este respectat pro
gramul de lucru în zootehnie înain
te de a participa la o adunare de 
partid consacrată acestui aspect. La 
Crăsani ați văzut cum un alt activist 
al comitetului județean a intervenit 
energic în înlăturarea unor deficien
țe in constituirea echipelor de lucru 
la construirea unor grajduri, cum a 
luat măsuri pentru impulsionarea re
parării unui pod și a trezit din som
nul său birocratic un șef de depozit 
care intirzia livrarea unor materiale. 
Eu o să mă opresc la Fetești pentru 
a constata in ce măsură membrii 
comitetului orășenesc de partid par
ticipă la adunările din organizațiile 
de bază, iar la una din ele voi lua 
și eu parte. Contactele nemijlocite 
cu realitatea, cu stările de lucruri 
de pe teren, din unitățile industri
ale, din agricultură, invățămînt etc. 
ne permit să cunoaștem „pe viu" in 
ce stadiu se află înfăptuirea hotărî- 
rilor de partid și de stăt, propriile 
noastre hotăriri. Aș spune că tere
nul semnifică pentru un activist de 
partid locul de verificare a pregă
tirii sale, de valorificare a experi
enței sale, de afirmare deplină și 
concludenta a spiritului său revolu
ționar. Dealtfel, secretarul gene
ral al partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, a atras în repetate rin- 
duri atenția cadrelor de partid și de 
stat să-și desfășoare munca nu in 
birou, ci acolo unde se hotărăște 
soarta producției, acordind sprijin, 
îndrumarea necesară în soluționarea 
problemelor pe care le ridică pro
ducția și viața.

— La o analiză- mai atentă a as
pectelor intilnite se desprind cu cla

Radioreceptoarele 
„Pacific" și „Bucium" 

întreprinderile comerțului de 
stat oferă spre vînzare radiore
ceptoarele staționare ..Pacific" 
și „Bucium 3". Complet tran
zistorizate. aceste aparate de. 
radio dispun de 5 și. respectiv, 
6 game de undă, au sensibili
tate si selectivitate in redare, 
sint dotate cu picup. la care pot 
fi audiate discurile fonoarafice. 
Radioreceptoarele ..Pacific" si 
„Bucium 3“ au un consum re
dus de energie electrică.

I
I

I

PISCICULTURA 
Cum sint valorificate tradițiile, experiența 
și baza materială existente în județul Galați
în județul Galați, piscicultura ar 

trebui să se afle „ia ea acasă", fiind o 
zonă cu vechi deprinderi si tradiții 
in acest domeniu. Din păcate. re
sursele existente nu au fost puse in 
valoare pe măsura posibilităților, 
ceea ce a dus. pe alocuri, la atrofie
rea si chiar la dispariția lor. Și a- 
ceasta intr-o perioadă cind. nu de 
ieri, de azi. ci de o bună bucată de 
vreme, se accentuează atit de insis
tent sarcinile autoaprovizionării. A- 
preclerea este întărită de constatările 
de oe teren, unde se vede că ceva- 
ceva „pilpîie". in unele locuri, dar 
incă nu se poate spune că se face 
simțită acea acțiune largă, energică, 
hotărită de care este nevoie pentru 
a ridica piscicultura gălățeană la 
nivelul tradițiilor si posibilităților 
reale de care dispune — model și 
exemplu stimulator pentru alte ju
dețe.

E drept, in Dunăre, in zona ora
șului. nu se pescuieste. dar există 
bălțile și iazurile din interior — cele 
înșirate in lunca Șiretului si a Pru
tului. in total aproape 3 800 de hec
tare luciu de apă 1 ..Și unde este 
ană trebuie să fie si pește" — ca să 
reoetăm cuvintele unui pescar cu 42 
de ani de experiență. Cuprian Ni- 
chiforov. sef de echipă la ferma pis
cicolă Brateș. Or. de pe această su
prafață este prevăzut să se scoată, 
in acest an, 2 920 tone de pește. 
Luată in sine, cantitatea poate apărea 
ca apreciabilă și. desigur, ea se va 
reflecta pozitiv In sfera comerțului. 
Raportată insă la suprafața apelor 
de care dispune iudețul. rezultă că 
de ne un hectar se obține o medie 
de circa 700 kg pește, ceea ce. chiar 
după opinia specialiștilor gălăteni in 
piscicultura, este puțin...

De ce nu se pescuieste mai mult 
din apele județului 7 Răspunsurile, 
ca și explicațiile, sint numeroase : 
lipsa de interes a Unor cooperative 
agricole posesoare de bălti și ia

ritate citeva coordonate in interven
țiile activiștilor. Presupune aceasta 
acțiuni organizatorice adecvate 2

— Evident că da. In ciuda mari 
diversități a problemelor pe care 
viața le ridică zilnic unui activist, 
munca lui se desfășoară în cadrul 
unei programări riguroase a obiecti
velor de urmărit, a direcțiilor de 

acțiune. Tocmai de aceea biroul co
mitetului județean de partid acordă 
o deosebită importanță calității in
struirilor. Ele asigură însușirea' de 
către activiști a conținutului docu
mentelor si hotăririlor de partid, a 
legilor țării, oferă largi posibilități 
de a dobîndi cunoștințe politice, e- 
conomice, juridice. In strinsă legă
tură cu necesitățile muncii pe care 
o desfășoară, activiștii sint edificați 
asupra metodologiei specifice sarci
nilor pe care le au de îndeplinit, 
asupra cerințelor conducerii științi
fice...

— Nu-i vorba aici de mai puțin 
teren 2

— Nu, nu-i vorba de mai puțin 
teren. In programele de instruire 
ponderea este deținută de activită
țile cu caracter practic. Astfel, au 
fost organizate schimburi de expe
riență la unitățile care au obținut 
rezultate deosebite, cum sint coope
rativele agricole de producție Grin
da, Gheorghe Doja, Smirna, I.A.S. 
Ograda, S.M.A. Țăndărei, comuna 
Grivița, întreprinderea pentru pro
ducerea și industrializarea legume
lor și fructelor Fetești și altele, ac
țiuni conduse de secretarii comitetu
lui județean de partid, insistîndu-se 
pe necesitatea ca fiecare activist să 
militeze in munca sa pentru genera
lizarea lor.

— Ați putea defini formele de in
tervenție ale activiștilor 2

— Le-aș clasifica in intervenții in
dividuale și colective. La unele in

LOCURI DE POPAS ÎN JUDEȚUL SUCEAVA
Celor ce doresc să petreacă o 

vacanță plăcută și să viziteze me
leagurile din Nordul Moldovei cu 
interesantele sale, .monumente is
torice și de artă, in,„-județul Su
ceava le stau la.rdispoziți» citeva 
încintătoare locuri de popas :

Hanul Sucevița — situat în locali
tatea cu același nume, pe drumul 
național 2, la 17 km de orașul Ră
dăuți. intr-un pitoresc decor natu
ral. în apropierea munților acone- 
riți cu păduri — dlsoune de ca
mere cu încălzire centrală, precum 
și de căsuțe confortabile.

Hanul Ilișești este, de aseme
nea. un popas atrăgător pentru o- 
dihnă. la circa 23 km de Suceava, 
pe drumul național sore Vatra 
Dornei. intr-o pădure de stelari. 
Si această unitate oferă găzduire 
în camere cu confort modern sau 
în căsuțe. La restaurantul hanului 
se servesc gustoase preparate tra
diționale moldovenești.

Hanul Drăgușeni, situat pe șo
seaua E 20. in localitatea Drăgu- 
șeni, la 52 km de Suceava, a fost 
amenajat intr-un vechi han de 
poștă din secolul trecut. Cazarea 
se face fie in camerele din han.

AUTOAPROVIZIONAREA — în întrebări și răspunsuri... faptice

zuri pentru piscicultura. obstaco
lele de natură birocratică in calea 
folosirii, in acest scop, a unor tere
nuri. lipsa furajelor concentrate pen
tru peștii din crescătorii, poluarea, 
braconajul etc. Fără îndoială, aceste 
cauze există. Am dorit, totuși, să 
vedem la fata locului cum stau lu
crurile.

La ferma piscicolă Brales nu se 
pescuieste. Năvoadele sint întinse la 
soare in așteptarea ridicării inter
dicției legaie. Dar se lucrează din 
plin la pepinieră. Aici se produce 
puiet pentru popularea crescătoriilor 
din județ. Lacul Brateș. care este 
cea mai întinsă suprafață piscicolă 
a județului — 2 111 ha — produce 
anual circa 180 de vagoane de pește. 
Ion Mitea, inginerul-șef al între
prinderii piscicole — Galați, de care 
aparține ferma, ne spune că pro
ducția pe un hectar a fost, in 1981, 
de 800 kg. iar anul acesta este pla
nificată o cantitate sporită : 1 000 kg.

„Totuși, ne spune el. este puțin 
in comparație cu ceea ce se obține 
in crescătoriile din alte părți ale 
tării — culmea. fără tradiție în 
pescuit, unde se pescuiesc si 2 000 

kg la hectar. Năvoadele ar fi mult 
mai pline și ar trage mai greu la 
cîntar dacă am avea furate in can
titățile necesare. Altminteri, in con
dițiile in care cranul este lăsat să-și 
caute singur hrana creșterea în 
greutate este mică". Pentru a nu mai 
depinde intr-o asemenea măsură de 
furaje (care nu totdeauna se găsesc 
in cantități suficiente) se preconi
zează popularea cu soiuri de puieti 
aclimatizați in tara noastră (fitofagi. 
planctonofagi), care oferă avantajul 
•că se hrănesc cu ceea ce se găsește 
in bălti si lacuri, adică plante si 
animale mici. In prezent, aceștia re
prezintă 30 la sută din populația 
subacvatică a crescătoriei, dar va 
trebui să se ajungă la 60 la sută.

Pornim spre interiorul județului. 

tervenții Individuale ați fost mar
tori și ele constituie conținutul de 
fiecare zi al muncii activistului pe 
teren. Cele colective se referă la si
tuații complexe care solicită o des
fășurare mai mare de forțe.

— De pildă...
— De pildă, Combinatul de îngră" 

șăminte chimice Slobozia înregistra 
frecvent neindeplinirea principalilor 
indicatori de plan, invocîndu-se o 
serie de cauze obiective (lipsa de 
materii prime, utilaje necorespunză
toare). Comitetul județean de partid 
a alcătuit un colectiv de studiu care 
a analizat toate fazele procesului de 
producție. Principala concluzie a co
lectivului a arătat că în spatele 
„cauzelor obiective" se ascundeau 
nerespectarea disciplinei de produc
ție și o slabă organizare a muncii. 
Apoi, biroul comitetului județean de 
partid, împreună cu conducerea com
binatului a analizat aceste stări de 

lucruri la fața locului. S-au stabilit 
măsurile corespunzătoare șl respon
sabilități nominale. După care acti
viști de partid au primit sarcina de 
a fi prezenți permanent pentru o 
perioadă mai lungă pe platforma 
combinatului pentru a interveni efi
cient și rapid, a ajuta colectivul de 
muncă, a sesiza și cere sprijin co
mitetului județean de partid în si
tuații mai dificile in aplicarea măsu
rilor elaborate. Rezultatele — pen
tru prima oară în existența sa, com
binatul și-a îndeplinit și depășit in
dicatorii planului de producție.

— Dispuneți de asemenea exem
ple și din agricultură 2

— Cele mai multe. Constatîndu-se 
că suprafața irigată, așa cum era 
ea in statistici nu era aceeași cu cea 
din realitate, biroul comitetului ju
dețean de partid a inițiat o largă 
acțiune pentru a se stabili adevărul 
și ce trebuie întreprins in vederea 
folosirii eficiente a sistemului de 
irigații. Aș putea spune că ședința 
biroului s-a desfășurat in mișcare, 
pe traseele sistemului de irigare. Au 
fost depistate cu acest prilej cazuri 
de inadmisibilă risipă de teren și, 
fără alte deliberări, s-a trecut ime
diat la reintegrarea lor în circuitul 
producției. Sau un alt exemplu. în
treprinderea agricolă de stat Bără- 
ganu s-a situat în ultimii ani cu 
constanță pe ultimele locuri în ju
deț. După ce biroul comitetului ju
dețean de partid a analizat in pro
funzime cauzele acestei „performan

fie in căsuțe. Unitatea dispune și 
de un restaurant spațios.

Un popas plăcut oferă și Cabana 
Vama, situată in comuna cu a-

Însoțiți de un reputat specialist — 
prof. dr. Dumitru Bogatu. directorul 
Centrului de cercetări pentru pisci
cultura. Ne oorim in comuna Băleni, 
lingă iazul cooperativei agricole de 

• De ce producția de pește este mai mică decit în alte 
părți ale țării ? • De la „pescuitul sportiv" și de divertis
ment la obiectivele concrete ale autQaprovizionării ® Ac
țiuni încă sporadice intr-un domeniu de mare însemnătate 

pentru sporirea cantității de bunuri alimentare

producție. Terenul este îngrădit. Iar 
din inscripția de deasupra porții 
aflăm că am pășit in „Baza sporti
vă nautică «Pescarul»". Vrem să știm 
dacă cele 20 de hectare de iaz sint 
rezervate numai... sportului sau rea
lizează si producție.

— Simbăta și duminica se orga
nizează partide de pescuit pentru 
locuitorii comunei, ne lămurește 
președintele cooperativei. Taxa este 
de 15 lei.

— Dar in afară de sumele pe 
care le încasați de la pescarii spor
tivi. ce alte venituri mai obțineți 
din această suprafață 2

— Nu prea mari. Din peștele prins 
de pescari aduși din alte părți si 
vindut membrilor cooperatori, ca șl 
din aceste taxe realizăm vreo 
60 000 de iei anual.

— Cind ați amenajat iazul nu- 
v-ați gindit să-1 populați cu pește 2

— Ba da. Acesta a fost chiar 
scopul inițial. Pescuiam 5 000-6 000 
kg de pește. Acum insă folosim 
iazul mai mult pentru irigatul cul
turilor...

La Băleni, pescuitul a rămas doar 
un „sport", o „distracție în timpul 

țe" ce nu făcea cinste colectivului de 
aici, a deplasat în această unitate 
cîțiva din cei mai buni activiști de 
partid și de stat, atit ca pregătire 
profesională, cit și ca experiență. Prin 
mobilizarea capacității comuniștilor, 
prin unirea eforturilor întregului 
colectiv, situația se ameliorase vizi
bil. Numai in sectorul zootehnic, de 
la începutul anului pină acum, pro
ducția medie de lapte pe cap de 
vacă aproape că s-a dublat. De ase
menea, in campania agricolă din a- 
ceastă primăvară și apoi la întreți
nerea culturilor s-a inregistrat un 
adevărat salt calitativ în muncă.

— Dar cum controlează și indrumă 
comitetul județean de partid munca 
activiștilor săi pe teren 2

— îndrumarea și controlul sint asi
gurate în permanență prin repartiza
rea membrilor biroului comitetului 
județean pe unități economice, con
silii unice agroindustriale și comu
ne. Aceștia verifică programele săp- 
tăminale (Sroprii de muncă ale acti
viștilor, rapoartele curente trimise 
din teren, indrumă și sprijină la 
fața locului munca activiștilor, apre
ciază eficiența și oportunitatea ac
țiunilor întreprinse. O altă modali
tate o constituie analizarea periodi
că. în cadrul biroului și secretaria
tului comitetului județean, a activi
tății desfășurate de organele și or
ganizațiile de partid, incluzînd și 
munca activiștilor care răspund de 
aceste organizații.

— în unitățile și In comunele in 
care am fost, am întilnit arareori ac
tiviști ai organelor județene de stat. 
După cum am aflat, I.A.S. Băriganu, 
care se mai confruntă cu greutăți, 
este ocolită de specialiștii direcției 
agricole județene. Este întemeiată 
aceasțâ constatare 2

— Pe deplin întemeiată. O bună 
bucată de vreme am scăpat din ve
dere acest aspect deosebit de impor
tant. Destui activiști de stat fac rar 
cunoștință cu terenul, iar cind se de
plasează in unități economice, pre
zența lor este de multe ori formală 
și nu angajantă. E drept. în ultimul 
timp, unora dintre ei li s-a atras 
serios atenția asupra acestui stil de
fectuos de muncă. Este necesar insă 
ca biroul comitetului județean de 
partid să manifeste o exigență spo
rită și o preocupare mai sistematică 
în atragerea 'activiștilor de stat la 
munca vie, concretă pentru a o des
povăra de practici birocratice. Nu 
intimplător rezultatele cele mai bune 
se obțin în acele localități și in a- 
cele întreprinderi unde drumurile ac
tiviștilor de partid și de stat ’ se in
terferează mai des și mai îndelung 
cu preocupările, cu munca oameni
lor, fie ei muncitori, țărani, intelec
tuali.

Constantin VARVARA 
Mihai VIȘOIU

celași nume pe șoseaua națională 
Suceava — Vatra Dornei. în a- 
propiere de Cimpulung Moldove
nesc.

liber". Iazul nu a mai fost populat 
cu crap. Doar carasul — un pește 
mic, neproductiv — se mai găsește 
in aceăstă apă. Dar nu se știe cit 
este, pentru că iazul nu este curățat 
și întreținut cum trebuie. Sugestia 
tovarășului prof. dr. D. Bogatu de 
a-1 readuce la destinația lui 
inițială, menținind-o firește și pe 
aceea de „rezervor" de apă pentru 
udatul plantelor, stirnește interesul 
președintelui. „Ar fi minunat, ex
clamă el. să putem avea producții 
de pește..." Minunat — dar o ase
menea „minune" nu se poate rea
liza cu forțele cooperativei pe care 

o conduce, plus ajutorul organelor 
locale 2

In comuna Cudalbi știm că există 
un iaz. 11 găsim înainte de a ajunge 
in comună, indicator fiindu-ne oră
căitul broastelor. Suprafața apei este 
in mare oarte acoperită de stuf și 
alte plante, multe din ele uscate. 
O paragină. Singuratic la această 
baltă, care aparține cooperativei 
agricole de. producție, un puști iși 
încerca norocul cu undita. De la 
președintele C.A.P. aflăm că iazul 
a fost amenajat prin 1968 și în 
două rinduri s-a pus puiet. „Sco
team crapi de cite 2-3 kg unul, iși 
amintește el cu nostalgie. Intr-o 
iarnă, cind suprafața a înghețat și 
peștele, ca să nu se sufoce, a spart 
gheata intr-una din extremități, cred 
că am adunat de pe jos un vagon 
de pește". Dar toate acestea au ră
mas simple amintiri. Iazul este 
acum plin de mii. pentru readucerea 
lui in circuitul piscicol ar ti nevoie, 
în starea de degradare in care se 
află, să se investească sume mari. 
Și nu mai merită, pentru că pe aici 
va trece magistrala sistemului de 
irigații...

CUVINTUL CITITORILOR-, « 
XFÎKT'T'TTT TA A A/TT7ATTT HD lă/TT TIM/'TT tywh

VPUIKTÎ,...

Din materiale 
produse variate, 

O preocupare de tot mai mare 
interes a unităților din cadrul 
Uniunii cooperativelor meșteșugă
rești București (U.C.M.B.), secto
rul metal, chimie, lemn, construc
ții, o constituie identificarea și in-' 
troducerea in circuitul productiv 
a unor cantități sporite de mate
riale recuperabile și refolosibile. 
precum și a celor din resurse lo
cale. în acest scop, la nivelul uniu
nii a fost desemnat un coordona
tor care răspunde de activitatea 
de identificare, predare-preluare și 
valorificare a materialelor refolo
sibile ; in fiecare secție din coope
rative au fost constituite comisii 
care se ocupă de colectarea și sor
tarea materialelor rezultate din 
procesele de producție, pentru re
introducerea lor in circuitul pro
ductiv sau predarea la unitățile 
întreprinderii de valorificare a ma
terialelor recuperabile și refolosi
bile.

Pentru reducerea consumurilor 
și utilizarea într-o măsură tot mai 
mare a materialelor refolosibile. 
cooperativele din cadrul uniunii 
acordă o deosebită atenție repro- 
iectării produselor. îndeosebi a ce
lor cu consum mare de metal, din 
materiale deficitare sau energo- 
intensive. Astfel, pe trimestrul I 
din acest an au fost reproiectate 
sute de tipuri de produse, reali- 
zindu-se economii de materiale 
(metal, polistiren. polietilenă, ara-

Pentru o simplă
Am colindat prin mai multe ma

gazine de specialitate din Pitești, 
Craiova și Rm. Vîlcea in căutarea 
unei rezistențe (o simplă spirală din 
metal oțelit) pentru o mașină de 
călcat, fabricată de întreprinderea 
„Electromureș" din Tg. Mureș. 
N-am găsit. Am aflat cu această 
ocazie că in situația mea se află 
foarte multi cetățeni. Ce poți face, 
in aceste condiții, cu un fier nou 
de călcat (in greutate de circa 2 kg), 
căruia i s-a ars rezistenta 2 Devine 
un obiect complet inutilizabil, deci 
inutil. Mă întreb : e oare normal, 
mai ales acum cind se pune atit 
accent pe economisirea materiilor 
prime, sâ arunci la fier vechi un 
aparat, numai pentru că producă
torii n-au avut chibzuință să fabrice

Cetățenii amenajează, 
degradează ?iar I.U.T. ..

Locatarii blocurilor UI și U 2 — 
in total 330 de familii — de pe stra
da Avrig — București au amenajat 
pe un fost maidan din spatele clă
dirii administrative a întreprinderii 
de utilaj transport (I.U.T.)-Avrig, 
prin muncă voluntară și cu spriji
nul întreprinderii de mecanică fină, 
un loc de joacă pentru copiii lor. 
Terenul respectiv este ferit de cir
culația mașinilor, este dosnic. Acolo 
am amplasat aparate de joacă spe
cifice copiilor. Am săpat, am cărat 
nisip, pietriș etc. incit cei mici să 
aibă unde să se joace.

Dar, din păcate, astăzi, terenul 
amintit, pe care l-am amenajat cu 
aprobarea consiliului popular, a fost 
desființat treptat, treptat, de către 
I.U.T.-Avrig.

PE SCURT, DIN SCRISORI
• Pentru fondul de stat. Gospodărire populației din satele comunei 

Hotarele, județul Giurgiu, vor preda în acest an la fondul de stat 575 
tone fructe. 146 tone struguri. 980 tone legume. 4 tone fasole. 33.7 tone 
carne. 1 080 hectolitri lapte, peste 240 000 ouă. 175 kg gogoși de mătase, 
precum și alte cantități de plante tehnice. (Ion Arion, profesor) O Spor 
de frumusețe. An de an. înfățișarea orașului Hațeg se schimbă, datorită 
hărniciei locuitorilor săi, căpătind noi trăsături ale bunei gospodăriri. în 
această primăvară au fost plantați in oraș peste 2 000 arbori și arbuști, 
s-au replantat citeva mii de trandafiri și peste 20 mii flori, s-au re
făcut spațiile verzi pe o suprafață de 40 mii metri pătrați. De asemenea, 
noile blocuri de locuințe, clădirile noii policlinici și a spitalului, alte con
strucții social-culturale. extinderea platformei industriale etc. întregesc 
zestrea edilitară a orașului. (Nicu Sbuchea, corespondent voluntar) 
• în așteptare... Pensionarii din organizația de partid de car
tier nr. 68 din sectorul 3 al Capitalei au colectat peste 10 tonă f’— 
vechi. 23 frigidere, chiuvete, căzi de baie sparte, mașini de snălat șT 
obiecte de uz gospodăresc uzate. Pină cind vor veni să le ridice repl^ 
zentanții întreprinderii de resort, inimoșii pensionari au depozitat cti 
grijă toate aceste obiecte in curtea Liceului de matematică-fizică nr. 3. 
(Constantin Dochița, București)

Și in timp ce la Băleni. ca și la 
Cudalbi, lazurile sint folosite cum 
am arătat mai sus. cetățenii aș
teaptă să li se aducă, la magazin, 
pește prins în... alte zone ale țării, 
ba chiar in oceanele lumii. Cele 
două comune alese la întimplare. 
nu sint singurele in care această 
importantă sursă de autoaprovizio- 
nare este nefructificată. De aceea, 
în lumina orientărilor conducerii 
partidului privind necesitatea unei 
puternice dezvoltări a pisciculturii 
in toate zonele țării eu condiții 
prielnice, ar ti deosebit de utilă o 
„inventariere" a tuturor suprafețe
lor de apă din județ- Nu atit pen
tru a le număra, cit pentru a se 
vedea în ce stare sint și ce trebuie 
făcut pentru ca ele să producă.

— Ce ar trebui întreprins — l-am 
Întrebat pe prof. dr. D. Bogatu, în 
încheierea discuției purtate cu fac
torii de răspundere locali, chiar, lingă 
iazurile cu pricina — pentru ca po
tențialul piscicol al județului să" fie 
pe deplin pus in valoare 2

— în primul rind, o folosire inten
să a tuturor suprafețelor existente. 
Cooperativele din județ dispun de 
20 de iazuri care nu produc mai ni
mic. deși unele dintre ele au fost 
populate din cind in cind. în pre
zent, majoritatea sînt colmatate. 
Există părerea, desigur greșită, că 
„iazul produce", de vreme ce fur
nizează apă pentru irigații și 2—3 
peștișori acolo, pentru a încropi o 
gustare oferită vreunor oaspeți. Or, 
de pe fiecare hectar de iaz s-ar putea 
scoate 2 000 kg pește ! Cum 2 Prin 
popularea cu soiuri productive. 
Hrana pentru pești nu constituie c 
problemă pentru o cooperativă agri
colă care are sector zootehnic. Dar 
există și specii de pești care „se 
descurcă" singuri, valorificînd baza 
trofică din bazine. Puietul necesar 
poate fi asigurat de întreprinderea 
piscicolă, iar asistența de speciali
tate o putem acorda și noi. cei de 
la centrul de cercetări.

Producția de pește ar putea fi 
sporită și prin extinderea suprafețe
lor destinate pisciculturii. In județ 
sint unele terenuri mlăștinoase, 
inundate chiar, care nu produc ni
mic. In lunca Prutului, la Cotul 
Chiului este o baltă de vreo 130 de

recuperabile — 
utile, valoroase 
cet. parafină, răchită, material 
lemnos etc.) în valoare de 435 000 
lei. De asemenea, din materiile 
prime și materialele recuperate 
din procesele proprii de producție, 
precum și din cele recuperate și 
achiziționate de la diferite între
prinderi industriale (deșeuri de 
lemn, de blană, textile, cioburi de 
sticlă, ștraifuri de tablă etc.) s-au 
executat, in primul trimestru al 
anului. 58 de grupe de produse și 
repere, realizindu-se o producție- 
mapfă de circa 180 milioane lei. 
Rezultate bune s-au înregistrat și 
în domeniul folosirii unor resurse 
locale sau resturi — argilă, oase, 
coceni de porumb, agregate mine
rale de balastieră etc. -

în încheiere trebuie menționat 
că aceste realizări au fost obținute 
in condițiile reducerii consumului 
de energie electrică si combusti
bili. La energie electrică, de pildă, 
s-a obținut in trimestrul I o eco
nomie de 475 MWh. prin înlocui
rea motoarelor electrice supradi
mensionate, adecvarea programului 
unităților de prestări servicii și 
producție in așa fel incit să se fo
losească la maximum lumina na
turală. oprirea utilajelor mari con
sumatoare de energie în perioadele 
de virf de sarcină etc.

Antonel STOICA 
șef serviciu producție, Uniunea 
cooperativelor meșteșugărești 
București

spirală de metal...
și rezistente, de fapt sîrme răsucite 
in greutate de citeva grame bucata? 

In legătură cu acest aspect de 
mare importanță pentru cetățean, 
dar, de fapt, și pentru econorții' aie 
țională, am trimis două scris©' ,no( 
treprinderii „Electromureș" d
Mureș. La prima scrisoare n n sl 
s-a răspuns deloc, iar la a'^odua,'" 
răspunsul a fost că... nu fabrica, ci 
comerțul se ocupă de desfacerea 
mărfurilor. Știu și eu acest lucru, 
dar ce să desfacă unitățile comer
ciale dacă fabrica nu livrează res
pectivele piese de schimb ? Chiar 
nu poate fi evitată această risipă ?

Călin NAVODARU 
strada Luceafărul nr. 6, 
Rm. Vîlcea

în fata acestei situații incalifica
bile. asociația noastră de locatari a 
cerut sprijinul Consiliului popular 
al sectorului 2. care, in final, a 
dispus ca serviciul de sistematizare 
să emită o „somație" obligînd 
I.U.T.-Avrig să elibereze neintirziat 
terenul. Că acest mod de „rezol
vare" s-a dovedit ineficient o dove
dește faptul că I.U.T -Avrig conti
nuă să mențină terenul ocupat. So
licităm și pe această cale sprijin 
pentru eliberarea spațiului respec
tiv și reamenajarea lui așa cum a 
fost, pentru teren de joacă al co
piilor.

Asociația locatarilor 
din str. Avrig nr. 9—31, 
București

hectare aflată in circuitul silvic. 
Bineînțeles că ea nu produce 
puiețl de pomi sau alte produse 
specifice silviculturii. Dar nici peș
te, pentru că fără dispozițiile cu
venite pentru schimbarea destinați
ei nu se poate face nimic. Aseme
nea terenuri mai sint in județ, incit 
ar trebui luate măsurile de rigoare 
pentru ca aceste suprafețe să fie 
valorificate in direcția pisciculturii. 
Altele, cum sint cele din lunca Și
retului. nu pot fi folosite din cauza 
apei poluate cu substanțe deversa
te in riu de către unitățile de in
dustrie chimică de pe valea Trotu- 
șului. care omoară peștii și le dis
trug hrana...

— Cum sprijină cercetarea spori
rea producției de pește 2

— Mai intii, prin crearea de so
iuri productive și tehnologii dc 
creștere intensivă. Specia de crap 
„Frăsinet", aflată la al doilea an de 
reproducere, crește intr-un an cit 
cei obișnuiți in doi. Secretul constă 
in aceea că-i creștem în apă caldă, 
pe care ne-o furnizează Combinatul 
siderurgic Galați. Dar orice unitate 
industrială poate avea în preajmă 
niște bazine, foarte simple. în care 
să pună puiet de crap din această 
specie. în felul acesta dispare iar
na ca anotimp mort pentru pisci
culturii. Am depistat noi surse de 
hrană pentru pești — bunăoară, chiar 
deșeurile din industria peștelui, fo
losite ca atare, fără prelucrare. Ne 
preocupă, de asemenea, amenaja
rea de vlviere Notabile. adică un 
fel de cuști m Care peștii sint hră
niți mai ușor și pentru care nu e 
nevoie de suprafețe întinse. Anul 
acesta, întreprinderea piscicolă va 
produce in viviere circa 300 tone 
pește.

Piscicultura face parte integrantă 
din programul județean de autoa- 
provizionare. Pină in 1985 este pre
văzut ca producția de pește să a- 
jungă la 7 500 tone. Pentru a reali
za mai mult decit dublul producției 
actuale, consiliul popular județean 
a întocmit un program special, tn 
care sint cuprinse lucrările necesa
re, pe etape, cu termene precise.

Esențială este, desigur, urmărirea 
traducerii sale in viată.

Rodica ȘERBAN
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La Combinatul minier Rovinari, amplă mobilizare de forțe pentru

SPORIREA PRODUCȚIEI DE CĂRBUNE m întreținerea exemplară
a culturilor prășitoare!Azi, în corespondența specială din bazinul 

carbonifer al Gorjului:

CUM SE ACȚIONEAZĂ PENTRU

PUNEREA IN FUNCȚIUNE ÎNAINTE 

DE TERMEN A NOILOR CAPACITĂȚI ?

Am relatat in primele două co
respondente din bazinul Gorjului (in 
ziarul nostru din 29 si 30 mai) des
pre două acțiuni esențiale — ac
țiunea de întrajutorare muncitoreas
că si folosirea, utilajelor moderne din 
dotare — de care depinde obținerea 
producției de 13 milioane tone căr
bune înscrisă in plan, precum și a 
sarcinii suplimentare de 1 575 000 
tone cărbune de către lucrătorii din 
Combinatul minier Rovinari. în a- 
ceeași măsură, o contribuție impor
tantă la realizarea acestor obiective 
pot si trebuie să o aducă noile ca
pacități de producție ce urmează să 
fie puse in funcțiune în acest an. 
Mai exact, beneficiarii au calculat 
că pe baza noilor capacități de pro
ducție trebuie să se excaveze in a- 
cest an circa 7 milioane mc masă 
minieră.

— Ne-am convins din activitatea 
anilor trecuti că numai prin pune
rea in funcțiune la termenele pre
văzute si chiar în devans a inves
tițiilor se asigură condițiile necesare 
pentru sporirea producției de cărbu
ne. nș spunea inginerul Dumitru Di.j- 
măreecfi, directorul tehnic al combi
natul . Iată de ce. încă din primele 
zile acestui an. consiliul oameni
lor muncii din combinat, organizațiile 
de partid au pus si pun in plin cen
trul atenției urgentarea lucrărilor de 
montaj a excavatoarelor, abzetere- 
lor si circuitelor de benzi transpor
toare. de amenajare a incintelor din 
cariere si a drumurilor de deschi
dere a noilor trepte de excavatie.

— Concret, care sînt noile obiec
tive ce urmează să fie puse in 
funcțiune ?

— Volumul lucrărilor ce trebuie e- 
xecutate este destul de mare. în 
prezent, montajul excavatoarelor și 
al celorlalte utilaje se execută pe 
patru platforme de montaj, concomi
tent cu amenajarea transportoarelor 
si a drumurilor in cariere. Spre 
deosebire de situațiile din anii pre
cedent. cînd s-au înregistrat restan
te mari în montarea noilor utilaje, 
la ora actuală toate lucrările nu 
numai că se înscriu în grafice, dar 
sînt chiar în avans, ceea ce ne dă 
garanția că sarcinile ce ne revin vor 
fi îndeplinite.

Care este stadiul lucrărilor de mon- 
taj ? Pentru a răspunde la această 
întrebare am efectuat, împreună cu 
inginerul Ion Coteț, directorul tehnic 
al întreprinderii de construcții-mon- 
taj Rovinari, un raid pe cele patru 
platforme de montaj. Ajungînd pe 
platforma de montaj Rovinari.- am 
crezut pentru început că... am călcat 
cu stingul. Știam, ni se spusese că 
excavatorul care se montează aici are 
ca termen de punere in funcțiune 
data de 30 august. Pe platformă, nici 
urmă insă de excavator și nici de 
montori. Ne uităm întrebători spre 
directorul tehnic al întreprinderii. 
„Imediat ajungem și la excavator" — 
ni se răspunde. Și, într-adevăr, după 
citeva sute de metri zărim și uria
șul excavator tip 1400, care de 
citeva zile începuse marșul spre lo
cul de producție, cariera Rovinarl- 
est. „Montorii au făcut un lucru mi
nunat, ne spune inginerul Gabriel 
Miertescu, director adjunct al între
prinderii miniere Rovinari. care ur
mărea deplasarea excavatorului. 
Montarea excavatorului a fost înche
iată cu o lună înainte de termenul 
prevăzut, astfel că și intrarea lui în 
producție se va face în avans. în 
car; au fost luate din timp toate 
măgurile necesare pentru asigurarea 
condițiilor de lucru".

O cu totul altă situație am întîl- 
nit pe platforma de montai Girla. 
Diferența constă in faptul că. aici, 
montajul utilajelor a început chiar 
înainte de... definitivarea nropriu- 
zisă a platformei. Așa că într-o

parte se montează abzețerul nr. 11 
pentru cariera Girla. iar in alta se 
toarnă fundații, se asamblează noi 
macarale.

— Montajul abzețerului a început 
pe 3 mai. ne spune maistrul Mircea 
Nănescu. Iar acum utilajul e montat 
în proporție de circa 40 la sută. Am 
montat adică partea de mars, șasiul 
de bază și partial benzile transpor
toare de predare și preluare a ma
terialului excavat. în mod normal, 
montajul unui asemenea utilaj du
rează 8-9 luni. Vrem insă ca acest 
abzeter să-l punem în funcțiune in 
5-6 luni. Si după cum se desfășoară 
lucrările vom reuși.

— Pe ce vă bazați în această afir
mație ?

© Noile capacități de producție asigură excavarea in 
acest an a 7 milioane mc de cărbune și steril • Toate lu
crările de investiții sînt în avans față de grafice ® Un apel 

muncitoresc către principalii furnizori de utilaje

— Noutatea constă în faptul că am 
început să asamblăm la sol diferite 
tronsoane mari, in greutate de 60—76 
tone. Abzețerul este format din 7 
subansamble mari și. in prezent, 
lucrăm la cinci dintre ele. Deci; am 
deschis cinci fronturi de lucru. în loc 
de unul singur. Este o metodă de 
lucru deosebit de eficientă, indicată 
de tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretarul general al partidului, cu 
prilejul vizitelor făcute in bazinul 
carbonifer al Gorjului și pe care 
vrem să o extindem cit mai mult.

Pe platforma Roșia, montajul ex
cavatorului nr. 16 care are termen 
de punere în funcțiune data de 30 
august, este aproape încheiat. „Chiar 
în prima decadă din luna iu
nie. excavatorul va începe marșul 
spre cariera Roșia-Jiu. unde va lucra 
la deschiderea stratului de cărbune 
nr. 9. ne spune maistrul Dumitru 
Cambrea. în carieră, montajul ben
zilor transportoare s-a încheiat, ast
fel că sint asigurate condițiile pen
tru ca producția să înceapă cu peste

Cu o lună înainte de termenul prevăzut, excavatorul tip 1 400 a pornit in marș de pe platforma de montaj Rovi
nari spre noul loc de producție, cariera Rovinari-est Fotografii de Ion Teodor

Muncitorii Gheorghe Chiran, Radu Vasiles1cu, Marcel Pîntecd, Ion Stan, 
venițl in cadrul acțiunii ae întrajutorare muncitorească de la întreprinderea 
„1 Mai "-Ploiești, și-au cîștigat un adevărat renume în rîndul montorilor de 

pe platforma de montaj Peșteana

o lună înainte de termenul stabilit".
Atit la Gîrla. cît si pe celelalte 

platforme de montaj am remarcat 
strinsa legătură pe care montorii o 

tin cu specialiștii din carierele de 
extracție la suprafață a lignitului, 
corelarea termenelor de execuție a 
utilajelor cu pregătirea noilor fron
turi de lucru. Se asigură in felul a- 
cesta condițiile necesare pentru ca. 
odată montajul utilajelor încheiat, 
producția să poată începe imediat. 
Remarcă valabilă si pentru montorii 
de ne platforma Peșteana. unde se 
asamblează două excavatoare tip 
1 400 și un abzeter. în plus, aici au 
fost repartizat! si 25 de muncitori 
calificați sosiți in ajutor din jude
țele Prahova. Timiș. Cluj. Șeful lo
tului de montaj, maistrul Ion Năsta- 
se. ne-a vorbit printre altele cu 
reală admirație despre calitatea lu
crărilor executate îndeosebi de mun
citorii veniti de la întreprinderea „1 
Mai“-Ploiești. Prin sîrguința și pri
ceperea lor. muncitorii Gheorghe 
Chiran. Radu Vasilescu. Marcel 
Pintece. Ion Stan și-au cîștigat de- 
acum un adevărat renume în rîn
dul celorlalți montori cu vechi state 
de servicii. Ca urmare si a sprijinu

lui primit, montajul celor trei utila
je este in avans fată de grafice cu 
peste o lună de zile.

Așadar, pe toate cele patru plat
forme montajul este in avans fată 
de grafice și există garanția că uti
lajele vor fi puse in funcțiune îna
inte de termenele prevăzute. Totuși, 
montorii fac un apel tovărășesc că
tre furnizorii de subansamble si în 
special către muncitorii de la între
prinderile „1 Mai“ — Ploiești. „Unio" 
— Satu Mare. întreprinderea con
structoare ,de mașini din Bocșa, care 
trebuie să acorde mai multă atenție 
execuției și să livreze fiecare piesă la 
cotele înscrise în proiecte. Aceasta 
deoarece există încă nepotriviri între 
subansamblele livrate de diferite în
treprinderi. Șefill de brigadă Vasile 
Bolohan. de la platforma Girla. ne-a 
arătat mai multe subansamble livra
te de întreprinderile amintite care 
nu pot fi montate deoarece între co
tele pieselor de asamblare există ne
potriviri. Din această cauză, la mon
tai se pierde timp cu remedierile ce 
trebuie făcute. Problema este mai 
veche, montorii si producătorii de u- 
tilaie au mai discutat-o, dar. deși 
s-au făcut unele progrese, nu s-a re
zolvat încă in mod corespunzător. 
Pentru a avea mai mult cărbune, 
mai multă energie este necesar ca 
noile și modernele utilaje să în
ceapă să producă intr-un timp cit 
mai scurt. Este o cerință pe care 
întreprinderile industriale o înțeleg 
fără îndoială si. în mod categoric, 
vor face tot ce le stă în putință 
pentru îndeplinirea ei.

Ion TEODOR 
Dumitru PRUNA

MEHEDINȚI : Oamenii 
vrednici nu lasă pe miine 
ce trebuie prășit azi. Ploile 
căzute in ultima vreme in zona 
Mehedințiului favorizează creșterea 
rapidă a culturilor, dar și a buruie
nilor. Iată de ce. zi de zi. coopera
torii, mecanizatorii, alți locuitori ai 
satelor și comunelor participă in 
mare număr la efectuarea lucrări
lor'de întreținere.

Ne-am aflat zilele trecute pe 
ogoarele cooperativelor agricole 
din Pătulele, Izvoarele, Gruia, 
Vrata, Girla Mare și Pristol. 
Două aspecte ne-au reținut în 
mod deosebit atenția : executarea 
cu forțe manuale a prașilelor pe 
cea mai mare parte din suprafețele 
de teren cultivate cu porumb, sfe
clă de zahăr, floarea-soarelui și 
cartofi, ceea ce duce la realizarea 
unor importante economii de car
buranți ; repartizarea tuturor cul
turilor in acord global, pe forma
ții de cooperatori și mecanizatori, 

* asigurindu-se astfel executarea in 
timpul optim și de calitate a tutu
ror lucrărilor necesare acum in 
cimp. O valoroasă inițiativă, porni
tă de la Girla Mare, despre care 
am mai scris în ziarul nostru, s-a 
extins acum în toate unitățile de 
pe raza consiliului agroindustrial. 
Gruia : peste 2 760 de angajați 
— specialiști, cadre didactice, eco
nomiști, tehnicieni ș.a. — lucrează 
în acord global, cot la cot cu me
canizatorii și cooperatorii, la între
ținerea culturilor. Sfecla de zahăr 
de pe cele 850 ha a fost prășită 
manual în numai patru zile. Tot 
la această cultură s-a aplicat și 
prima prașilă mecanică. De aseme
nea. la floarea-soarelui, cultivată 
pe 1 110 ha. prima prașilă manuală 
n-a durat mai mult de 5 zile. în 
prezent, cea mai mare parte din 
forța de muncă este concentrată pe 
solele ocupate cu porumb — 4 660 
ha. Cei peste 1 100 de oameni pră
șesc zilnic 340—360 ha. Totodată, se 
prășesc mecanic, în fiecare zi, alte 
460 ha. Din operativa zilei am reți
nut că aci. în unitățile din consiliul 
unic Gruia, pină în seara zilei de 
29 mai prima prașilă la cultura po
rumbului s-a aplicat pe mai biine 
de 3 200 ha.

Pe cele 1 400 ha cu legume, cite 
există în unitățile agricole din a- 
cest consiliu, cooperatorii și meca
nizatorii grăbesc, in același ritm 
susținut, atît lucrările de întreține
re, cit și plantările. (Virgiliu Tă- 
taru, corespondentul „Scînteii").

CĂLĂRAȘI : Bine în an
samblu, dar mai puțin bine 
în unele unități, suprafețele 
mari cultivate cu legume și cul
turi prășitoare au pus în fața 
comandamentului județean pentru 
agricultură; a tuturor specialiștilor 
probleme deosebit de importante 
privind executarea la timp a lu
crărilor de întreținere a culturilor. 
Pină Ia această dată, la sfecla de 
zahăr s-a terminat prima prașilă 
manuală și mecanică, iar prașila a 
doua a fost executată in pro
porție de 31 la sută. La floarea- 
soarelui. acolo unde a fost ne
voie, s-a prășit manual 21 la sută 
din intreaga suprafață. Cultura po
rumbului este, in continuare, in 
centrul preocupărilor, numărul 
mare de forțe mecanice și manuale 
fiind concentrate in special aici. 
Citeva raiduri efectuate zilele a- 
cestea pe ogoarele județului au 
scos in evidență preocuparea orga
nelor și organizațiilor de partid de 
a pune in practică indicațiile se
cretarului general al partidului pri
vind mobilizarea la lucru a între
gului potențial uman din comune 
și sate.

Dar pe fondul acestor bune re
alizări au fost și situații care do
vedesc că unele organizații comu
nale de partid nu au acționat cu 
toată fermitatea in acest sens. La 
Ulmeni, Luica, Dragalina, Dragoș- 

Vodă, Independența, Ștefan cel 
Mare, Radu Vodă, culturile recla
mau prezenta oamenilor în cimp. 
la întreținerea culturilor, dar ma
joritatea sătenilor stăteau degeaba 
la marginea șoselei, deși vremea 
era foarte bună, iar soarele era 
încă sus.

Dacă lucrările stau acum bine, in 
marea majoritate a unităților din 
agricultura județului Călărași, a- 
ceasta se datorește faptului că oa
menii munca de la sate și orașe au 
înțeles pe deplin să-și facă datoria, 
să participe la toate importantele 
acțiuni din campanie. Direcția ge
nerală a agriculturii consideră că in 
reușita tuturor acțiunilor acestui ju- 
deț se bizuie și pe buna colaborare 
cu Ministerul Agriculturii, care tre
buie să asigure, conform cererilor, 
mijloace de transport, carburanți, 
lubrefianți, piese de schimb. In fe
lul acesta județul Călărași va putea 
să realizeze și să depășească pro
ducțiile planificate, așa cum și-a 
luat angajamentul, (Rodica Simio- 
nescu, corespondentul „Scinteli").

VASLUI: Toți locuitorii 
satelor participă la lucrări. 
Aceste zile de la cumpăna fier
binte dintre anotimpuri sint ho- 
tăritoare in bătălia pentru obține
rea de recolte cît mai mari. De 
aceea, in județul Vaslui, la între
ținerea culturilor participă toți oa
menii ogoarelor. Se poate spune că 
la Costești, Drinceni. Blăgești, Ta- 
nacu. Arsura. Tutova și in multe 
alte părți, satele s-au mutat la cimp. 
Iată și rezultatele. Prima prașilă 
manuală pe cele 4 200 hectare cu 
sfeclă de zahăr s-a încheiat de 
citeva zile, desfășurindu-se din plin 
cea de-a doua, care a fost execu
tată pe aproape 700 hectare. La 
floarea-soarelui. cele 12 900 hectare 
au fost prășite in întregime. Deși 
la semănat aproape că nu a văzut 
soarele, această cultură se dezvol
tă bine, iar deficitul de apă din 
sol și căldura excesivă ii deter
mină pe cooperatori și mecanizatori 
să acționeze fără răgaz întreaga zi- 
lumină. Astfel, în unele consilii 
agroindustriale, ca Murgeni, Vaslui, 
Huși, Banca, nu numai că s-au în
cheiat primele prașile, mecanică și 
manuală, dar pe însemnate supra
fețe este înaintată acum și cea de-a 
doua prașilă mecanică. Din cele 
68 124 hectare cu porumb pentru 
boabe au fost prășite mecanic a- 
proape 54 000, iar manual — 35 000 
hectare.

Cooperatorii lucrează, peste tot, în 
acord global. Alături de ei parti
cipă Ia prășit alți locuitori ai sate
lor. în sudul județului, la Blăgești, 
alături de cei peste 700 de coope
ratori, prezenți zilnic în cele 4 fer
me de cimp, prășesc două echipe 
formate din personal T.E.S.A.. cadre 
didacțicp, de la dispensar, coopera
ție și consiliul popular. Constantin 
Brumă, primarul comunei Ivăpești, 
ne-a arătat cîmpul împînzit de oa
meni. La prășitul porumbului lu
crau peste 850 de cooperatori. Or
ganizațiile de partid acordă atenție 
mobilizării la muncă a tuturor lo
cuitorilor — fiindcă aici, spre deo
sebire de alte unități, prășitul ma
nual a rămas in urma celui ce se 
efectuează mecanizat. Peste tot 
insă in județ ritmul lucrărilor poa

GIURGIU: A început recoltarea mazării
în județul Giurgiu 

a inceput campania de 
recoltare, batozare si 
industrializare a ma
zării. După cum ne 
declara directorul fa
bricii de conserve din 
Giurgiu, ing. Cezar 
Pantelimon. ieri au 
fost recoltate primele 
cantități de mazăre 

din fermele proprii si 
din unitățile agricole 
din împrejurimi. Cam
pania va dura 28 de 
zile, și vor trebui re
coltate si industriali
zate zilnic 130 tone de 
mazăre pentru a rea
liza 3 200 tone con
serve. cit reprezintă 
planul unității. O

I

te fi intensificat. (Petru Necula, 
corespondentul „Scînteii").

BACĂU : Răspundere 
pentru menținerea densi
tății optime a plantelor. In 
marea majoritate a unităților agri
cole de stat și cooperatiste din ju
dețul Bacău se muncește din zori și 
pină seara la întreținerea culturilor. 
Mecanizatorii prășesc mecanic, iar 
cooperatorii, manual. în unele co
mune au fost constituite chiar 
echipe speciale de oameni care lu
crează în unitățile economice și in
stituțiile satelor, echipe ce dau o 
mină de ajutor la prășit. Ca urmare, 
sfecla de zahăr și floarea-soarelui 
au fost prășite in întregime, atit 
mecanic, cit și manual ; la sfecla 
de zahăr s-a executat chiar și pra
șila a doua pe 70 la sută din su
prafață. Zor mare se dă acum la 
cultura porumbului. Cele mai 
man suprafețe au fost prășite 
in unitățile agricole din consiliile 
unice Gheorghe Gheorghiu-Dej. 
Hemeiuși, Helegiu, Dealu Morii și 
Răcăctuni. Important este că peste 
tot se lucrează repede și bine, cu 
maximă răspundere pentru menți
nerea unei densități optime a plan
telor. La cooperativa agricolă din 
Sascut. bunăoară, consemnăm o 
largă mobilizare de forțe : in ce’e 
șase ferme muncesc zilnic cile 
1 200—1 300 cooperatori și mecani
zatori. Președintele unității, Vasile 
Diaconu, împreună cu inginerii și 
șefii de fermă se află in perma
nență pe cimp, veghează la cali
tatea lucrărilor. Grupuri de cite 
3—4 oameni trec pe rincu. ; 
completează golurile rămase d ă 
semănători. „Vrem să asigur/ O 
densitate maximă pe fiecare me
tru pătrat — spune președinte.e. 
De aceea, am hotărît ca la prima 
prașilă să nu se taie nici un fiir de 
porumb". ‘

La cooperativa agricolă din Pa- « 
rincea, președintele Vasile Butna- 
ru, impreună cu Martin Baciu, șe- ■ 
ful fermei Văleni, numărau fir cu “ 
fir porumbul rămas in urma prăși- 
torilor. Măsurau, numărau și cal
culau. «Zicala că „rarul umple ca- ‘ 
rul“ a rămas de ocară, ne spune * 
președintele. Ne străduim să asi
gurăm cite cel puțin 45 000—50 000 
de plante recoltabile». Și după fe
lul cum se muncea la Văleni, ca 
și în fermele de la Nănești, Vlad- 
nic, se vede că oamenii din Parin- 
cea sint ferm hotăriți să realizeze 
întocmai ce și-au propus.

Mai sint însă în județ unități în ;• 
care se pare că întreținerea cui- ’ 
turilor nu constituie o urgență de 
prim ordin pentru conducerile res
pective. în vreme ce cooperatorii * 
din Sascut au prășit mai mult de < 
jumătate din suprafața cultivată cu 
porumb, vecinii lor din Tătărăști „ 
au efectuat această lucrare doar pe « 
180 de hectare , dinele, 580 hectare * 
tiflăte îtr cultbwER''Supi>afețe mici au ■ 
'fost prășite șî ‘la’■Colonfești. Izvoru • 
Berheciului, Oncești, Filipeni. Valea 
Seacă. Se impune, ca atare, o inter- • 
venție operativă din partea orga- J 
nelor județene de resort, a comite
telor comunale de partid pentru ca 
și in unitățile agricole amintite • 
să fie mobilizate la întreținerea * 
culturilor toate forțele satelor. , 
(Gheorghe Baltă, corespondentul 
„Scinteli").

premieră industrială o 
constituie primele can- 
lităti de gem si com
pot de căpșuni din 
care au fost livrat'1 
primele 5 tone. în 
mătoarele 10 zile, .u-.
brica va prelucra a- 
proape 50 tone de căp
șuni. (Petre Cristea). 1

Utilizarea 
integrala a căldurii 

reziduale
întreprinderi industriale. Ca urmare 
a unor acțiuni și rriâsuri multiple, 
în ultimii ani s-a ajuns ca din po
tențialul inventariat al resurselor 
energetice secundare să se recupe
reze și să se valorifice, în medie 
circa 65 la sută, realizîndu-se. în 
acest fel. la nivelul întregii economii 
o importantă reducere a consumului 
de energie primară.

______  — „-------—---------- , Fără discuție, o contribuție deo- 
Bilanțui energetic al tării reliefează sebită au adus-o cercetarea științifică 
faptul că pe întreg ansamblul eco
nomiei randamentul global net este 
de circa 38—40 la sută — compa
rabil cu cel al multor țări industria
lizate — ceea ce reprezintă mai puțin 
de jumătate din energia primară in
trată in fluxul economic. Restul de 
60 la sută, deci cea mai mare parte, 
se pierde în mediul înconjurător sub 
formă de energie radiantă, prin apele 
de răcire 
gazele de

Așa cum se arată în Programul-di- 
rectivâ de cercetare și dezvoltare in 
domeniul energiei, adoptat de Con
gresul al XII-lea, o sarcină de prim 
ordin pe linia reducerii consu
mului de energie primară si a crește
rii in ansamblu a randamentului cu 
tare aceasta este utilizată constă in 
recuperarea integrală a resurselor 
energetice, termice și combustibile 
rezultate din procesele tehnologice.

ale instalațiilor, prin 
___  ardere evacuate etc.

Din această enormă cantitate de 
energie pierdută, maie parte se 
poate, firește, recupera, proble
ma conturîndu-se astăzi ca o di
recție tot mai distinctă a activi
tății de cercetare științifică și ingi
nerie tehnologică. De pildă, la înce
putul anului 1981 potențialul energe
tic al resurselor energetice recupera
bile era echivalat cu aproape 90 la 
sută din producția de petrol a țării. 
Dacă am lua in considerare și re
sursele cu potențial termic scăzut, a- 
tunci această cifră ar fi mult mai 
mare.

în țara noastră, problema recupe
rării și utilizării acestui gen de 
resurse energetice este reglementată 
printr-un act normativ cu putere de 
lege. Decretul 620/1973, republicat în 
anul 1977, unde s-au stabilit sarcini 

y^precise pe ministere, centrale și

de căl- 
aerului 

energiei 
căldură

și ingineria tehnologică, concretizată 
in elaborarea unei game largi de 
preincălzitoare de aer, in conce
perea unui mare număr de tipodi- 
mensiuni de cazane care folosesc ga
zele de furnal, de semicocs și de la 
producerea negrului de fum, precum 
și leșii negre, resturi de lemn etc. 
Au fost oferite industriei noastre o 
serie de recuperatoare 
dură pentru preîncălzirea 
de combustie și producerea 
termice, schimbătoare de 
pentru încălzirea apei, transforma
toare de abur. Prin eforturile cerce
tării științifice au fost concepute 
diverse tipuri de turbine recupera
toare, turboagregate pentru termo
centrale urbane și industriale cu pu
teri între 3—12 MW etc.

Cu toate aceste rezultate notabile, 
problema recuperării energiei secun
dare rămine totuși in plină actuali
tate. Se constată faptul că, în anul 
1981, din totalul resurselor inventa
riate s-au recuperat circa 73 la sută, 
reprezentînd un echivalent energetic 
de peste 9 milioane tone combustibil 
convențional. Această cantitate este 
însă sub nivelul celei produse, pon
derea cea mai mare a nerealizărilor 
avînd-o industria metalurgică, cu 
peste 2 milioane t.c.c., industria chi
mică cu 896 mii t.c.c. și cea a mate

rialelor de construcții cu 220 mii 
t.c.c. Se constată, totodată, că din to
talul resurselor energetice refolosi- 
bile inventariate, in anul trecut o 
cantitate echivalentă cu 3,53 mili
oane tone combustibil convențional 
nu a fost prevăzută cu instalații de 
recuperare, cu toate că pentru aproa
pe 50 Ja sută din această cantitate a 
fost elaborată documentația de re-

tn confruntare 
creatoare cu 

cerințele economiei,
cuperare ; există deci soluția tehnică, 
ea trebuind doar să Le apli
cată. Este adevărat că multe din in
stalațiile de recuperare se pot realiza 
prin forțe proprii, prin autodotare. 
Nu insă peste tot, mai ales cînd e 
vorba de instalații de mare comple
xitate. Tocmai de aceea se simte cu 
acuitate necesitatea organizării Ia 
nivel național a unei producții de 
echipament special destinat recupe
rării resurselor energetice secundare. 
Numai pentru perioada imediat ur
mătoare, de pildă, , ar trebui a- 
sigurate circa 370 cazane recu
peratoare, peste 1 009 oreîncălzi- 
toare de aer și alte 750 diverse in
stalații și echipamente cum ar fi 
turbodetentoare, compresoare, gazo- 
metre etc.

Pe ansamblul economiei se apre
ciază că mai pot fi valorificate mari 

cantități de energie secundară echi
valente cu aproape 1,22 milioane t.c.c. 
pentru care nu există încă soluții 
tehnice definitive, fapt ce impune 
accelerarea lucrărilor de cercetare 
științifică și tehnologică pentru con
ceperea unor agregate recuperatoare 
adecvate. Numai in industria meta
lurgică, de exemplu, există un echi
valent de peste 660 mii tone c.c. 
de astfel de resurse energetice — 
mare parte cu potențial termic ridi
cat — pentru care nu sint incă puse la 
punct soluțiile de valorificare. Cu 
puține excepții, căldura fizică a pro
duselor este incă puțin utilizată în 
industria noastră. De exemplu, folo
sind anumite instalații de granulare 
uscată a zgurilor s-ar putea obține 
un aer cu o temperatură de 300— 
350° C, utilizabil la pieincălzirea ae
rului de combustie a cuptoarelor sau 
pentru acționarea unor turbine cu 
aer cald sau gaze. La fel. recupe- 
rind in tamburi speciali căldura 
clincherului (aproape 1 OOO’C) din 
fabricile de ciment și folosind-o pen
tru preincălzirea aerului de combus
tie. sau pentru producerea de apă 
caldă, se estimează că s-ar putea 
ușor recupera 20—25 mii tone com
bustibil convențional pentru fiecare 
milion de tone de clincher.

Se impun cu necesitate studii și 
cercetări pentru recuperarea și valo
rificarea eficientă a căldurii de la 
unele cuptoare industriale și procese 
tehnologice care evacuează in at
mosferă cantități mari de gaze arse 
cu temperaturi pină la 300° C. rezul
tate uneori după prima treaptă de 
recuperare. Este vorba îndeosebi de 
cauperele pentru încălzirea aerului 
la furnale, cazanele și reformerele 
primare de la liniile de amoniac etc.

La fel de important este să se con

tureze soluții pentru situațiile în 
care in drumul gazelor arse se mon
tează, in prima treaptă de recupera
re, preincălzitoare de aer de combus
tie, iar in aval — cazane recupera
toare pentru abur sau apă caldă, așa 
cum este cazul cuptoarelor de încăl
zire de la laminoare.

Tot cercetării științifice și ingine
riei tehnologice ii revine sarcina de 
a găsi, intr-un viitor cit mai apro
piat, cele mai adecvate soluții de 
recuperare și valorificare a căldurii 
aburului uzat și a condensului, din 
industriile chimică, a celulozei și hir- 
tiei, alimentară etc., de a examina 
posibilitatea creșterii temperaturii 
aerului de combustie la unele in
stalații din industria metalurgică și 
chimică, de a concepe o gamă largă 
de turboexpandoare care să recupe
reze presiunea de destindere a gaze
lor naturale transportate in conduc
te, a celor de la gura sondelor, sau 
a aburului de suprapresiune de la 
furnale.

Desigur, faptul că încă un procent 
însemnat din resursele energetice 
secundare produse nu dispune in mo
mentul de față de soluții de recu
perare, că se irosește un însemnat 
potențial energetic, impune cu strin
gentă desfășurarea unei asidui munci 
de cercetare științifică și inginerie 
tehnologică pentru a se găsi și aplica 
cele mai bune și eficiente soluții. 
Aceasta trebuie să aibă in vedere 
dotarea cu sisteme de recuperare 
atît a instalațiilor existente, cît și a 
noilor obiective ce sint puse în func
țiune, cărora, incă in faza de proiec
tare. trebuie să li se prevadă cele 
mai avantajoase utilizări in ceea ce 
privește resursele recuperate.

Vlaicu RADU

în premieră la „Unio“ Satu Mare Oțel special 
pentru utilaje miniere

Foto : M. Sarea

Întreprinderea „Unio" din Satu 
Mare, constructoare de utilaj mi
nier, a devenit și producătoare de 
otel și piese turnate din oțel. Aceas
tă premieră industrială a județului 
Satu Mare a fost pregătită cu mi
nuțiozitate și inaltă competență 
profesională de un colectiv de mun
citori, tehnicieni și ingineri și a 
fost impusă de necesitatea produ

Simpozion anual de telecomunicații
Sala de festivități a Ministerului 

Transporturilor și Telecomunicațiilor 
a găzduit simpozionul pe țară de te
lecomunicații, eveniment care a co
incis cu manifestările prilejuite de cea 
de-a 30-a aniversare a Institutului 
de cercetări si proiectări tehnolo
gice in telecomunicații.

Așa cum a reieșit din lucrările 
simpozionului, in perioada ce ur
mează se va acorda atenție unor 
obiective de larg interes : dezvol
tarea rețelei de transmisiuni nume
rice, creșterea capacității de trans

cerii de noi mașini și utilaje, in 
componen'a cărora intră și piese din 
oțel de mare complexitate. Prime
le piese turnate din oțel fabricat la 
„Unio" . sint destinate confecționării 
in această întreprindere, pentru pri
ma oară in țară, a palanelor pneu
matice cu lanț — care pină acum 
s-au importat — utilizate in lucră
rile miniere. (Octav Grumeza).

misiuni a cablurilor telefonice exis
tente. dezvoltarea telefoniei auto
mate urbane și interurbane, a co
mutației electronice, dezvoltarea re
țelei de teleinformatică. a rețelei de 
radlo-difuziune sonoră și vizuală, 
a comunicației prin sateliți, diversi
ficarea șl introducerea de noi servi
cii in domeniul poștei și telecomu
nicațiilor.

Au fost, de asemenea, atribuite 
premii colective și individuale unor 
lucrări prezentate in cadrul simpo
zionului. (A. Florescu).
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CRONICA LUNII MAI
Partidul nu-i un sediu, partidul nu-i o formă, 
El nu e Dumnezeul ce stăpinește-un roi, 
Partidul este Omul, cu vise și defecte, 
Partidu-i lupta noastră, partidul sintem noi.

De nu năștea poporul pe-acest bărbat eroic, 
Pe-acest erou profetic, ce azi îi e simbol.

Baloane colorate mai pot pluti pe lume,
Mai pot să-și tragă unii, din ei, spre oameni, zid, 
Se mai propagă frica, mai face flori lozinca, 
Nimic din toate-acestea nu poate fi partid.

El ne-arătă, Intîiul, că un partid rezistă 
Atunci cînd tot poporul cuprins se simte-n el, 
Atunci cînd nu așteaptă putere de la alții 
Și nu se încovoaie sub vreun străin drapel.

Partidul nu trăiește din lungile ședințe. 
La el nu cotizează acei ce-n veci spun da, 
Născut din revoluții, el ține revoluții, 
In starea lui de veghe și-n vigilența sa,

El ne-arătă și calea și ne-arătâ eroarea 
Și izbăvirea noastră văzurăm că e-n noi, 
Ne-am cîștigat străbunii și numele de țară 
Și limba românească și-ai patriei eroi.

Partidul e din oameni și are chip de oameni. 
Ca ei de mic sau mare, ca ei de rău sau bun, 
El, lavă din vulcanul ofensei seculare, 
Cind aripă din umăr, cînd braț zidit ca pumn.

Trăim severe timpuri și noi și-ntreaga lume, 
E ora judecății întregului pămînt,
E greu în toată lumea, nu ni-i ușor nici nouă, 
Probleme și necazuri și pe la noi mai sint.

Partidul nu-și nutrește puterea din stipendii, 
Noi toți, cu truda noastră, tăria i-o plătim, 
Sfărimător al legii nedrepte, el, partidul, 
E dat de legea luptei, nucleul legitim.

Dar toate-aceste rele partidul le cunoaște, 
Le simte și le pune pe ordinea de zi, 
Să fie România o țarâ fericită,
In care toți să poată cinstit și demn trăi.

Partidul e stegarul cunoașterii de sine, 
Cu el vom trece clipa de încercări și greu,

Și, mai presus de toate, el este datoria, 
Suprema datorie către-un întreg popor 
Și-astfel cum tot poporul cuprinde-n el partidul, 
Cuprins e steagul roșu, in steagul tricolor.

Căci noi însemnul roșu îl ducem pe drapele. 
De foarte multă vreme și-n legea lui trăim.

Partidul este omul la rang de omenie, 
Partidul e poporul la rangul de nucleu.

Sâ-i dâm intr-una viață și sens și sănătate, 
Să știm că nu există întoarcere-napoi, 
Partidul este chipul renașterii române, 
Partidul e tranșeea încrederii in noi.

Chiar dacă nu-l numisem Partid, el existase, 
La fel ca Miorița, un Roșu Anonim.

Din sinea lui și-a țării, el iși alege omul, 
Capabil $ă-| păstreze puterile, mereu, 
Partidul este omul, la rang de omenie, 
Partidul e poporul la rangul de nucleu.

In lupta dificilă a supraviețuirii,
Ne-am fi zdrobit de țărmuri sau jeluiam în gol,

Fricoșii, demagogii, stupizii, ipocriții 
Degeaba se îmbracă în roșu somptuos. 
Partidul este cinste, partidul este trudă. 
Partidul e-nălțimea puterilor de jos.

Partidu-i România crescînd din sine însăși, 
Partidu-i lupta noastră și jertfa pentru nou, 
Partidu-i puntea noastră spre lume și spre mîine, 
Partidu-i eroismul cu sufiet de erou.

Adrian PAUNESCU

r De ziua
-------------------------------------------------— — — .

copiilor țârii a copiilor lumii

I)(Urmare din pag.
decit in maternitate, cu asistență 
medicală de specialitate, ceea ce 
asigură viața și sănătatea mamei 
șl copilului. Femeia-mamă bene
ficiază de concediu de maternitate 
plătit, de program redus de mun
că Ia reluarea lucrului și de alte 
avantaje menite să-i creeze con
diții de creștere și îngrijire a co
pilului.

De aceeași mare atenție, ca și 
sănătatea, se bucură educația tine
rei generații. Tara noastră se min- 
drește cu un sistem de invățămint 
modern, legat de cerințele practi
ce ale vieții, bazat pe cele mai va
loroase cuceriri ale gîndlrli, pe o 
concepție filozofică luminoasă. Ge
neralizarea invățămintului de 10 
ani asigură o autentică egalitate 
de șanse tuturor copiilor țării, in
diferent de naționalitate, iar carac
terul formativ al programelor șco
lare ii înzestrează pe elevi atit cu 
cunoștințe importante, cit și cu o 
calificare concretă. Alături de fa
milie. care este principalul factor 
de educație și formare a tinerei 
generații, de alți factori ai siste
mului educațional, instituțiile de 
invățămint contribuie din plin la 
modelarea conștiințelor, la sădirea 
în sufletul copiilor, incă de la 
virate foarte fragede, a celor mai 
alese calități morale : dragostea de 
țară, datoria sacră de a contribui 
la progresul și prosperitatea ei, 
respectul față de muncă, de viața 
cinstită, spiritul de echitate.

Pentru minunatele condiții de 
care beneficiază, copiii patriei 
noastre sint adine recunoscători 
partidului, tovarășului Nicolae 
Ceaușescu — de a cărui dragoste 
părintească se bucură, din a cărui 
inițiativă personală au fost luate 
nenumărate măsuri vizînd bună
starea familiei. Ei apreciază, de 
asemenea, în mod deosebit grija 
de mamă nutrită față de el de to
varășa Elena Ceaușescu. Sint senti
mente de o mare gingășie și puri
tate. pe care copiii le exprimă ori 
de cite ori se ivește prilejul, in 
cintec și vers, in florile oferite cu 
prilejul frecventelor prezente ale 
conducătorilor de partid și de stat 
in mijlocul oamenilor muncii, in 
tradiționalele urări de la început de

an. Ei văd in președintele țării un 
înalt exemplu de patriot inflăcărat. 
de luptător neînfricat pentru liber
tate și o viață demnă, fiind hotăriți 
să-i urmeze indemnul pentru a de
veni, la rindu.1 lor, tineri revoluțio
nari, curajoși apărători ai indepen
denței și suveranității patriei, con
structori entuziaști ai comunis
mului.

Realitățile României socialiste îi 
îndreptățesc pe copii să rostească 
cu mindrie numele țării lor, al cărei 
înalt prestigiu internațional este re
zultatul efortului neobosit al pre
ședintelui țării pentru ca patria 
noastră să se afle la loc de cinste 
printre statele lumii. Politica de 
pace și colaborare între națiuni, 
desfășurată cu consecventă de parti
dul. statul și poporul nostru, este o 
luptă pentru viață, pentru viitorul 
copiilor. Copiii nu cunosc si nici nu 
trebuie să cunoască războiul decit 
din cărțile de istorie. Această poli
tică este pavăza de neclintit ce apă
ră viitorul a milioane de fetițe si 
băieți din România și le dă certi
tudinea că pot să-și făurească fără 
teamă visuri, să se pregătească spre 
a deveni muncitori de înaltă califi
care. ingineri, medici, arhitect!, pa
sionați lucrători ai pămintului, acti
viști. Deschise le sint și perspecti
vele cutezanței, atit de specifice co
pilăriei. avind printre compatriotii 
lor modele de sportivi de renume, 
piloti-cosmonauti. exploratori, șan
sa de a se consacra unor profesii 
și ocupații dintre cele mai îndrăz
nețe și originale.

în schimbul uriașelor eforturi ma
teriale pentru crearea acestor con
diții de creștere și educare, fără 
egal in istoria multiseculară a pa
triei. copiilor li se cere să invete. să 
fie participant! activi, alături de 
părinții și frații lor mai mari, la 
etortul de a duce la îndeplinire 
obiectivele înscrise in Programul 
partidului. Să invete a cinsti mun
ca și satisfacțiile pe care ea le ofe
ră. să învețe că nimic trainic nu 
se poate realiza decit prin strădania 
mintii și a miinii. că demnitatea, 
libertatea și independenta patriei 
își au temelia in efortul fiilor ei 
pentru dezvoltarea economică si so
cială. Iar copiii, ascultînd indemnul 
rostit. în atitea rînduri. de secre
tarul general al partidului, il 
urmează cu înflăcărarea și entu
ziasmul specifice virstei. Mărturie 
stau notele bune din catalog, lucră
rile practice din atelierele-scoală. 
îndrăznețele încercări de a păși pe 
tărimul invențiilor, al poeziei și 
muzicii, al picturii și dansului. Ei 
sint prezenți. pe măsura puterii și 
priceperii lor. la marile acțiuni de 
interes economic — în colectarea 
materialelor refolosibile. in culti
varea pămintului și strîngerea re
coltei. in gospodărirea și înfrumu
sețarea localităților, a propriilor 
scoli, dobindind de mici deprinde
rile de oameni harnici, de buni gos
podari. de cetățeni activi.

în cadrul organizației de pionieri, 
a ..Șoimilor patriei", ei ișl exorimă 
astăzi angajamentul de a continua 
să îmbine invățătura cu activitatea 
practică, de a se pregăti pentru 
muncă și viață, devenind demni 
urmași ai revoluționarilor de azi. 
continuatori de nădejde ai operei 
începute de generația actuală.

ALEGORIE FLORALA - lucrare de Zamfir Dumitrescu

- UN ZÎMBET DE COPIL 
Un zimbet de copil 
poate să preschimbe 
pămintui intr-o floare.

Un zimbet de copil 
poate să transforme 
boabele in porumbei.

Un zimbet de copil 
poate să prefacă ploaia 
în raze de soare.

Un zimbet de copil 
aduce pacea 
și-alungă norii grei.

Delia-Gabriela ANTONESI
cl. a Vll-a, Școala generaid nr. 2 
Gura Humorului
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----------PATRIA
Frumoasă ești, și bună, 
și slăvită,
o, țara meal 
Tu, maica mea iubită I

întreg poporul 
luptă-ntr-o simțire

MEA---------
să fii crăiasă 
făr-asemuire.
Și brațul ne-ntrecut 
în vrednicie, 
și inima 
ni-s dăruite țiel

ASZTALOS ludit
cl. a Vll-a, Liceul de muzicâ 
și arid plasticâ Tîrgu Mureș
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Debutind cu amplele manifestări 
consacrate sărbătoririi Zilei interna
ționale a ceior ce muncesc, luna mai 
s-a caracterizat prin puternicul elan 
creator al oamenilor muncii de la 
orașe și sate pentru înfăptuirea 
exemplară a obiectivelor prevăzute 
pe anul 1982 și a prevederilor între
gului cincinal.

Publicarea listei unităților econo
mice situate pe panoul fruntașilor pe 
primele patru luni ale anului in în
trecerea socialistă, precum și știrile 
primite zilnic din toate colțurile tă
rii relevă înaltul spirit de responsa
bilitate socială cu care colectivele de 
oameni ai muncii acționează fără 
preget pentru înfăptuirea obiective
lor majore stabilite de partid — re
alizarea ritmică a producției fizice 
și pentru export ; recuperarea orică
ror restanțe ; sporirea producției de 
cărbune, petrol, minereuri și alte 
materii prime; reducerea continuă 
a consumurilor materiale ; creșterea 
mai accentuată a eficientei econo
mice.

Luna încheiată a reprezentat, tot
odată, o perioadă de muncă intensă 
a lucrătorilor ogoarelor care au iz
butit, prlntr-o susținută mobilizare a 
forțelor, să incheie semănatul, con- 
centrindu-și acum eforturile spre în
treținerea exemplară a culturilor 
agricole, strîngerea și insilozarea ne- 
intîrziată a furajelor.

Numeroase momente politice de 
semnificație majoră au reliefat con
cludent continuitatea preocupărilor 
partidului pentru îmbunătățirea con
tinuă a activității din economie, 
pentru perfecționarea conducerii și 
organizării vieții sociale, economice 
și politice a țării. în acest cadru se 
inscrie ȘEDINȚA COMITETULUI 
POLITIC EXECUTIV AL C.C. AL 
P.C.R., care, analizind o gamă largă 
de probleme privind utilizarea ma
șinilor, utilajelor și instalațiilor in 
industrie, construcții, transporturi în 
primul trimestru al anului, situația 
protecției muncii pe anul 1981, pre
cum și modul de executare a unor 
lucrări de construcții in străinătate, 
a adoptat un ansamblu de măsuri 
menit să determine îmbunătățirea 
continuă a activității în aceste do
menii.

Atenția deosebită acordată de con
ducerea partidului problemelor vie
ții economice și-a găsit o nouă ex
presie in CONSFĂTUIREA DE LU
CRU DE LA C.C. AL P.C.R. pe pro
bleme de industrie și agricultură. 
Inscriindu-se pe linia consultărilor 
permanente ale tovarășului Nicolae 
Ceaușescu cu cadrele de conducere 
și oamenii muncii din cele mai dife
rite sectoare de activitate, consfă
tuirea a evidențiat rolul esențial, 
determinant, al secretarului general 
al partidului în elaborarea și funda
mentarea soluțiilor optime pentru 
înfăptuirea exemplară a programu
lui de dezvoltare economico-socială 
a țării, a examinat cu exigen'ă ac
tivitatea desfășurată în industrie șl 
agricultură, stabilind măsurile co
respunzătoare pentru afirmarea tot 
mai puternică a factorilor intensivi 
in dezvoltarea producției materiale, 
pentru eliminarea rămînerilor în 
urmă, pentru ridicarea economiei 
noastre socialiste la nivelul marilor 
posibilități de care dispune.

Pe iinia preocupării constante a 
conducerii partidului pentru realiza
rea unor mașini agricole multifunc
ționale și de mare randament cerute 
de actuala etapă de dezvoltare a 
agriculturii in conformitate cu 
obiectivele fundamentale ale noii 
revoluții agrare se inscrie 1NTÎL- 
N'IREA TOVARĂȘULUI NICOLAE 
CEAUȘESCU CU SPECIALIȘTI ȘI 
OAMENI AI MUNCII DIN DOME
NIUL MECANIZĂRII AGRICULTU
RII, pe terenurile Institutului de cer
cetări pentru cereale și plante teh
nice de la Fundulea. in cursul 
căreia au fost examinate rezultatele 
obținute in modernizarea unor ma
șini agricole, precum șl stadiul do 
vegetație al culturilor.

în același context al preocupărilor 
vizînd continua perfecționare a 
conducerii vieții social-politice a 
țării, in ultima parte a lunii mai 
au mai avut loc ȘEDINȚA DE LUCRU 
A COMITETULUI CENTRAL AL 
P.C.R., ȘEDINȚA BIROULUI EXE
CUTIV /\L CONSILIULUI NATIO
NAL AL F.D.U.S. șl lucrările SE
SIUNII MARII ADUNĂRI NAȚIO
NALE.

Măsurile organizatprice adoptate 
de forurile supreme ale partidului și 
statului urmăresc, așa cum s-a sub
liniat in CUVÎNTUL TOVARĂȘULUI 
NICOLAE' CEAUȘESCU, îndeplini
rea in mai bune condiții a rolului 
partidului in conducerea societății, 
îmbunătățirea activității guvernului 
în soluționarea problemelor econo
mice, întărirea ordinii și răspunderii 
aparatului de stat privind aplicarea 
riguroasă a hotăririlor partidului șl 
a legilor țării. S-a avut în vedere, 
totodată, mai buna cuprindere a 
problemelor, întărirea controlului și 
activității de coordonare a diferite
lor sectoare de muncă, paralel cu 
creșterea operativității și eficienței 
activității in toate domeniile vieții 
economico-sociale. Subliniind că .nu 
se poate îngădui nimănui încălcarea 
legilor și a normelor de activitate 
proprii societății noastre, secretarul 
general al partidului a cerut cadre
lor de partid și de stat să depună 
toate eforturile pentru îndeplinirea 
exemplară a sarcinilor ce le revin, 
să dovedească in întreaga lor 
muncă și viață principialitate șl 
fermitate comunistă pentru îndepli
nirea neabătută a hotăririlor Con
gresului al XII-lea.

Pe planul vieții științifice se cu
vine relevată importanta PLENAREI 
CONSILIULUI NAȚIONAL PEN
TRU ȘTIINȚA ȘI TEHNOLOGIE, 
care a situat in centrul dezbaterilor 
sarcinile complexe stabilite de con
ducerea partidului pentru asigurarea

dezvoltării continue economico-so
ciale a țârii in conformitate cu di
rectivele și programele-directivă a- 
probate de Congresul al XII-lea al 
partidului. Au fost analizate cu a- 
cest prilej căile de creștere a rolu
lui cercetării științifice si tehnolo
gice in dezvoltarea mai puternică 
a bazei de materii prime și ener
getice proprii, creșterea nivelului 
de tehnicitate, a calității și compe
titivității produselor și. pe această 
cale, a volumului și valorii expor
turilor, reducerea cit mal accentua
tă a cheltuielilor materiale de pro
ducție. folosirea mai eficientă a ba
zei tehnico-materiale. reducerea în 
cit mai mare măsură a importuri
lor.

în cuvintul rostit în Încheierea 
lucrărilor plenarei de tovarășa aca
demician doctor inginer ELENA 
CEAUȘESCU, membru al Comite
tului Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R.. prim viceprim-ministru al 
guvernului, președintele Consiliului 
Național pentru Știință și Tehnolo
gie. au fost subliniate o serie de 
concluzii in lumina sarcinilor și e- 
xigențelor tot mai importante pe 
care partidul și guvernul le pun in 
fata activității de cercetare științi
fică și tehnologică, exprimîndu-se 
convingerea că puternicul detașa
ment al oamenilor de știință și cer
cetătorilor din tara noastră, con- 
știenți de înaltele răspunderi ce le 
revin în Înfăptuirea întregii politici 
interne și externe a partidului și 
statului nostru, va face totul pentru 
a se ridica Ia înălțimea acestor 
mari răspunderi, pentru a-și spori 
și mai mult contribuția la dezvolta
rea economică și socială a tării, la 
desfășurarea cu succes a operei de 
construcție socialistă, de ridicare a 
României pe trepte tot mai înalte 
de civilizație și progres.

★

Pe plan extern, numeroase eveni
mente ale lunii încheiate ilustrează 
dinamismul și perseverența cu care 
România, președintele Nicolae 
Ceaușescu acționează, in condițiile 
unei situații internaționale deosebit 
de complexa și agravate de noi acte 
de încordare, pentru oprirea acestui 
curs primejdios, pentru afirmarea 
politicii de destindere și securitate 
internațională, de înțelegere și cola
borare, corespunzător intereselor 
vitale ale poporului român, ale tutu
ror popoarelor.

Astfel, VIZITA DE STAT PE 
CARE TOVARĂȘUL NICOLAE 
CEAUȘESCU, ÎMPREUNA CU TO
VARĂȘA ELENA CEAUȘESCU, A 
EFECTUAT-O IN GRECIA, convor
birile avute cu acest prilej cu pre
ședintele Constantin Karamanlis, cu 
primul ministru Andreas Papandreu, 
cu alte personalități politice și cul- 
tural-științifice s-au soldat cu re
zultate fructuoase — documentele 
semnate evidențiind voința comună . 
de a conferi tradiționalelor relații 
prietenești și de colaborare româno- 

. elfene noi dimensiuni, stabilindu-se 
multiple măsuri concrete de coope
rare, deschizătoare de ample per
spective. O deosebită semnificație are 
hotărirea celor două țări de a milita 
pentru soluționarea prin tratative 
a problemelor care mai există in 
această regiune, pentru dezvoltarea 
colaborării și bunei vecinătăți, pen
tru transformarea Balcanilor intr-o 
zonă a conviețuirii pașnice, fără 
arme nucleare, relevindu-se, în acest 
sens, însemnătatea deosebită a pro
punerii tovarășului Nicolae 
Ceaușescu de a se convoca o con
ferință la nivel înalt a țărilor bal
canice.

De asemenea, VIZITA OFICIALĂ 
DE PRIETENIE A TOVARĂȘULUI 
NICOLAE CEAUȘESCU ÎN REPU
BLICA ARABA SIRIANA, convorbi
rile avute cu președintele Hafez 
Al-Assad, dind expresie bunelor re
lații existente între cele două țări, 
a marcat o nouă și importantă con
tribuție la extinderea și aprofunda
rea conlucrării dintre cele două țări 
pe multiple planuri, în folosul celor 
două popoare, al cauzei generale a 
înțelegerii și păcii in lume.

Atit această vizită, cit și întli- 
nirea care a avut loc cu același pri
lej cu Yasser Arafat, președintele 
Comitetului Executiv al Organi
zației pentru Eliberarea Palesti
nei, au reafirmat cu putere po
ziția consecvenți a României in fa
voarea reglementării pe căi politice 
a conflictului din Orientul Mijlociu, 
bazată pe retragerea Israelului din 
teritoriile arabe ocupate în urma 
războiului din 1967, soluționarea pro
blemei poporului palestinian pe baza 
dreptului la autodeterminare și la 
constituirea unui stat propriu inde
pendent, asigurarea independenței și 
integrității tuturor statelor din zonă. 
De o deosebită importantă pen
tru realizarea unei păci globale, 
juste și durabile ar fi, in opinia țării 
noastre, organizarea unei conferințe 
internaționale, sub egida O.N.U., la 
care să ia parte toate țările intere
sate, inclusiv Organizația pentru 
Eliberarea Palestinei, ca reprezen
tantul unic și legitim al poporului 
palestinian.

La rindu! său, dialogul româno- 
canadian, prilejuit de VIZITA OFI
CIALA PE CARE A EFECTUAT-O 
ÎN ȚARA NOASTRĂ, LA INVITA
ȚIA PREȘEDINTELUI NICOLAE 
CEAUȘESCU, GUVERNATORUL 
GENERAL AL CANADEI, EDWARD 
SCHREYER, convorbirile purtate Cir 
acest prilej au pus in evidență ho
tărirea comună de amplificare a 
contactelor politice, de a acționa 
pentru lărgirea și diversificarea 
legăturilor comerciale, adincirea co
operării, un loc însemnat revenind 
colaborării in domeniul folosirii in 
scopuri pașnice a energiei nucleare.

în aceiași spirit, convorbirile pe 
care tovarășul Nicolae Ceaușescu le-a 
avut in cursul lunii trecute cu vice
președintele Consiliului de Miniștri 
al R. D. Germane, dr. Gerhard Weiss, 
și cu ministrul apărării naționale al

aceleiași țări, Hefnz Hoffmann, cu 
tovarășul Wang Chen, membru al 
Biroului Politic al C.C. al P. C. Chi
nez, cu trimisul special al președin
telui Republicii Irak, Ahmad Hus
sain Al-Samarraie, cu delegația Bi
roului de tineret al Partidului Libe
ral Democrat din Japonia, cu alte 
personalități din diferite țări, pre
cum și vizitele întreprinse de mi
nistrul român al afacerilor externe 
în Cehoslovacia și Egipt au dat ex
presie preocupării constante a țării 
noastre de a dezvolta în continuare 
colaborarea reciproc avantajoasă cu 
țările respective, cu toate țările lu
mii, în avantajul reciproc, precum și 
al cauzei păcii și progresului.

în cursul lunii incheiate. CON
FLICTUL DINTRE ARGENTINA ȘI 
MAREA BRITANIE cu privire la Ar
hipelagul Malvine (Falkland) din 
Atlanticul de sud a cunoscut o pu
ternică agravare, transformindu-se 
intr-un adevărat război, cu toate con
secințele deosebit de periculoase ce 
decurg din aceasta pentru pacea și 
securitatea internațională. De ambele 
părți s-au anunțat scufundări de 
nave, doborâri de avioane și lupte 
terestre — toate soldate cu nu
meroase pierderi umane. Eveni
mentele din zonă confirmă, o dată 
mai mult, că recurgerea la calea 
armelor provoacă mari suferințe 
popoarelor implicate in conflict, nu 
rezolvă, ci complică și mai mult 
problemele litigioase, sporește în
cordarea internațională, cu riscuri 
imprevizibile pentru securitatea ge
nerală — tocmai de aceea Româ
nia pronunțindu-se conseCf ’ ț in 
toate împrejurările pentru \)lu- 
ționarea diferendelor pe căi p. atlce. 
Așa cum a subliniat tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, și în problemele 
dintre Argentina și Marea Brltanie
— deși e dreptul Argentinei să-și re
vendice teritoriile ocupate în trecut
— trebuia făcut totul pentru o so
luție prin tratative, în situația crea
tă in prezent, se impun încetarea 
luptelor și intensificarea eforturilor 
in vederea începerii de negocieri 
care să ducă la soluții reciproc ac
ceptabile.

Opinia publică, popoarele devin tot 
mai conștiente de uriașele pericole 
pe care cursa înarmărilor le gene
rează la adresa păcii și civilizației, 
a insăși vieții pe Fămint — așa cum 
o arată ȘIRUL NEÎNTRERUPT AL 
IMPRESIONANTELOR ACȚIUNI — 
mitinguri, marșuri, simpozioane — 
ce s-au intensificat in cursul lunii 
mai, în perspectiva APROPIATEI 
SESIUNI SPECIALE A O.N.U. CON
SACRATE DEZARMĂRII. Potrivit 
propunerilor aprobate de Marea A- 
dunare Națională, România va acțio
na la această sesiune in spiritul hotă
ririlor Congresului al XII-lea al parti
dului, al inițiativei istorice a tova
rășului Nicolae Ceaușescu pentru a se 
adopta măsuri imediate și concrete in 
vederea opririi înarmărilor și a chel
tuielilor militare, a înlăturării pri
mejdiei nucleare care planează dea
supra întregii omeniri.

în contextul acțiunilor care au loc 
in țara noastră in scopul intensifi
cării luptei pentru pace și dezarma
re se inscrie ședința Biroului Exe
cutiv al Comitetului Național Ro
mân „Oamenii de știință și pacea", 
ținută la 29 mai sub președinția to
varășei academician doctor inginer 
Eiena Ceaușescu, care a elaborat un 
amplu program de activitate in ve
derea creșterii rolului și contribuției 
oamenilor de știință din România la 
eforturile ce se întreprind pe plan 
național și mondial pentru a deter
mina oprirea cursei înarmărilor.

In această ordine de idei, popoare
le așteaptă ca negocierile sovieto- 
americane de la Geneva — reluate 
recent — privind eurorachetele șă 
tacă progrese și ca tratativele pri
vind limitarea și reducerea,Orna
mentelor strategice pentru care/ s-au 
pronunțat președinții Leonid Brejnev 
și Ronald Reagan să înceapă cit mai 
curind. ducind la rezultate concrete 
pentru încetarea cursei înarmărilor.

LUCRĂRILE REUNIUNII FON
DULUI MONETAR INTERNAȚIO
NAL ȘI BANCI1I INTERNAȚIO
NALE PENTRU RECONSTRUCȚIE 
ȘI DEZVOLTARE, ținute la Helsin
ki. au relevat Îngrijorarea resimțită 
pretutindeni in legătură cu proble
mele complexe și grave decurgind 
din criza economică mondială. In
flația. recesiunea, șomajul, dobinzi- 
le ridicate. dezechilibrele plăților 
externe, fluctuațiile monetare din 
țările dezvoltate au efecte grave a- 
supra țărilor rămase în urmă, fri- 
nind considerabil eforturile lor spre 
dezvoltare economică și socială, ac- 
centuind decalajele dintre state, cu 
repercusiuni asupra întregii econo
mii mondiale. în aceste împrejurări
— așa cum s-a relevat si cu prile
jul primirii de către tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a directorului 
G.A.T.T. — se impun intensificarea 
eforturilor in vederea așezării rela
țiilor economice și desfășurării 
schimburilor comerciale pe baze noi, 
echitabile, eliminarea barierelor ar
tificiale, stabilirea unor dobînzi ra
tionale. edificarea unei noi ordini 
economice internaționale.

★

Evenimentele lunii incheiate sint 
pentru poporul nostru un puternic 
stimulent pentru ca. strâns unit in 
jurul partidului, al secretarului 
său general, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. să facă totul pentru în
făptuirea politicii interne si externe 
a României socialiste, pentru solu
ționarea tuturor problemelor de care 
depinde înaintarea ei pe calea so
cialismului și comunismului, in
tr-un climat international de pace, 
securitate și colaborare internațio
nală.

Tudor OLARU 
I. FINTINA.RU

t V
PROGRAMUL 1

11,00 Telex
11,05 De Ziua internațională a copilului. 

Partid, părinte drag
11.20 Roman foileton : „Drumuri- — 

episodul 3
12,05 Pentru curtea și grădina dumnea

voastră
12.20 Cadran mondial. Criza moral-po- 

litică a societății capitaliste

12,45 Dulce Țară Românească. Program 
coral Interpretat de formații de 
amatori din județul Bacău

13.00 închiderea programului
16.00 Telex
16.05 Tragerea de amortizare ADAS
16,15 Producția artizanală In școală
16.40 Reportaj pe glob — Panoramic 

italian
17,00 Clubul tineretului
17.40 Album coral
17,50 1001 de seri
18,00 închiderea programului
20,00 Telejurnal
20,30 „Anii noștri de lumină- — emi

siune consacrată Zilei internațio
nale a copilului

21,35 Forum politico-ideologic
22,00 Telejurnal
22.30 închiderea programului

PROGRAMUL 2

20,00 Telejurnal
20.30 Documentar TV
21,00 Mic dicționar de operă șl balet — 

litera „C“
22,00 Telejurnal
22.30 închiderea programului

FINTINA.RU
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Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU 
Președintele Republicii Socialiste România

Vă mulțumesc călduros, tovarășe președinte, pentru felicitările și fru
moasele urări pe care mi le-ați adresat cu prilejul alegerii mele in funcția 
de președinte al Prezidiului R.S.F. Iugoslavia.

Folosesc și acest prilej pentru a exprima satisfacția față de dezvoltarea 
cu succes a relațiilor de bună vecinătate și colaborării româno-iugoslave pe 
multiple planuri, în interesul celor două țări socialiste, al înțelegerii și co
laborării in Balcani și in lume.

PETAR STAMBOLICI
Președintele 

Prezidiului R.S.F. Iugoslavia

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU 
Președintele Republicii Socialiste România

Sint foarte recunoscător pentru mesajul dumneavoastră prietenesc de 
felicitări adresat cu ocazia aniversării independenței Israelului.

Sentimentele pe care dumneavoastră ați avut amabilitatea să mi le adre
sați au fost primite cu recunoștință și îmi face deosebită plăcere ca, la 
rindul meu, să vă adresez aceleași bune urări.

YITZHAK NAVON
Președintele Israelului

Lucrările reuniunii „Grupului celor 77“ 
privind cooperarea între țările în curs de dezvoltare 

în domeniul formării de cadre pentru industrie
La București au început, luni, lu

crările reuniunii „Grupului celor 77“ 
privind cooperarea intre țările in 
curs de dezvoltare in domeniul for
mării de cadre pentru industrie.

Organizată pe baza Programului 
de acțiune pentru dezvoltarea coo
perării economice intre țările în curs 
de dezvoltare, adoptat de Conferința 
ministerială a „Grupului celor 77“ de 
la Caracas, reuniunea de la Bucu
rești prilejuiește examinarea stadiu
lui actual al cooperării intre țările 
in curs de dezvoltare în domeniul 
pregătirii cadrelor pentru industrie 
si. pe această bază, recomandarea 
unor măsuri pentru extinderea și 
diversificare^ acestei conlucrări.

La 1 riîe reuniunii participă 
delegat lin țări membre ale 
„Grupu. celor 77" din Asia. Africa, 
America tină si Europa. Iau parte, 
de asemenea. reprezentanți ai 
O.N.U.D.I., UNESCO. Organizației 
Internaționale a Muncii. P.N.U.D., 
U.N.C.T.A.D.. Comisiei economico- 
sociale O.N.U. pentru Asia si Pa
cific.

La lucrări asistă directorii Centru
lui de informare O.N.U. la Bucu
rești. Centrului demografic O.N.U./ 
România și Centrului european pen
tru invățămîntul superior al UNESCO 
la București.

Delegația română este condusă de 
Ion Teoreanu. ministrul educației și 
învătămintului.

în funcția de președinte al reuniu
nii a fost ales Gheorghe Dolgu. ad
junct al ministrului afacerilor ex
terne.

Șeful delegației române, care a 
deschis dezbaterile, a exprimat satis
facția Guvernului Republicii Socia
liste România pentru desfășurarea 
lucrărilor acestei importante re
uniuni in capitala patriei noastre.

Vorbitorul a prezentat apoi pe 
larg concepția președintelui Nicolae 
Ceaușescu. a României, cu privire la 
însemnătatea dezvoltării conlucrării 
pe multiple planuri între țările în

BUZĂU : Serbarea folclorică „Pe urme 
de baladă"

Deși prognoza meteorologică din 
dimineața zilei de duminică, 30 mai, 
prevedea pentru zona de munte a- 
verse locale de ploaie ți vint puter
nic, peste 12 000 de oameni au fost 
prezenți in amfiteatrul natural de la 
Gura Teghii, județul Buzău, unde 
s-a desfășurat cea de-a 13-a ediție 
a serbării folclorice „Pe urme de ba
ladă", organizată de consiliul jude
țean de educație politică și cultură 
socialistă.

In splendidul cadru natural oferit 
de „Plaiul lui Brinzea" a avut loc o 
izbucnire de vitalitate și bogăție a 
porturilor populare aduse de artiștii 
amatori din Gura Teghii, Chiojdu, 
Calvini, Cătina, Siriu, Berea, Păfir- 
lag< ~ i*irseov, Pănitău, Neholu, 
Pog. ../Buzău, precum și de Pe 
vale fi intcului, care au demon

HUNEDOARA. La ce
tești, in apropierea cetăților dacice, 
aproape 40 000 tineri și virstnici au 
luat parte la tradiționala „Intîlnire 
a tineretului cu istoria". Cei pre- 
zenți au urmărit spectacolul-evo- 
care „Pămint al nostru, viața noas
tră ești", gala laureaților concursu
lui interjudețean al creatorilor da 
poezie revoluționar-patriotică ..Sub 
flamuri de partid biruitoare" și a 
Festivalului-concurs de muzică 
populară „Voci tinere". Manifesta
rea a mai cuprins spectacole folclo
rice, recitaluri de poezie patriotică 
și muzică folk, spectacolul ..Serbări
le -Sein teii tineretului»", excursii 
și drumeții la cetățile dacice de la 
Grădiște. Costesti si Blidaru. între
ceri sportive. (Sabin Cerbu).

HARGHITA. ..Propagandă 
vizuală operativă, concretă șl eft- 
cientă" este titlul unei broșuri edi
tate recent în limbile română și 
maghiară de secția de propagandă 
a Comitetului județean de partid 
Harghita. Ea se constituie intr-un 
îndrumar prețios in activitatea po- 
litico-educativă de formare a omu
lui nou. (I.D. Kiss).

CLUJ munlclPiul 8e 
desfășoară decada activității ideolo
gice și cultural-educative care a de
butat cu simpozionul-dezbatere 
„România socialistă in constelația 
țărilor și popoarelor lumii. Contri
buția inestimabilă a tovarășului 

curs de dezvoltare în scopul edifică
rii unui larg sistem de întrajutorare 
reciproc avantajoasă, bazat pe soli
daritatea in lupta comună pentru 
dezvoltarea economico-socială inde
pendentă a fiecărui popor, pentru 
promovarea unei politici noi în lume, 
de egalitate și respect între națiuni, 
de deplină echitate, pentru abolirea 
vechii politici imperialiste de domi
nație și asuprire.

După ce a evidențiat experiența 
României în formarea cadrelor pen
tru industrie, preocuparea sa con
stantă pentru amplificarea cooperă
rii in acest domeniu cu celelalte sta
te in curs de dezvoltare, vorbitorul 
a subliniat necesitatea acordării u- 
nei atenții sporite de către țările în 
curs de dezvoltare și de organizații
le internaționale creării de centre 
pentru formarea și perfecționa
rea de cadre specializate pe ti
puri de pregătire sau pe sectoare in
dustriale. Asemenea centre ar putea 
fi înființate în țări în curs de dez
voltare cu experiență într-un dome
niu sau altul de activitate, și în acest 
sens România ar putea examina 
problema creării unui asemenea 
centru, beneficiind și de sprijinul 
material al O.N.U.D.I., UNESCO. 
O.I.M. și al altor foruri internaționa
le, intr-un domeniu în care țara 
noastră are experiență.

în încheiere, șeful delegației ro
mâne a exprimat convingerea că 
reuniunea de la București a „Grupu
lui celor 77“ se va încheia cu reco
mandări utile, de natură să îmbogă
țească posibilitățile și mijloacele de 
acțiune la nivel național, regional și 
internațional pentru extinderea coo
perării economice in domeniul pre
gătirii cadrelor pentru industrie din 
țările în curs de dezvoltare.

în dezbaterile generale au mai 
luat .cuvintul reprezentanții unor 
țări membre ale „Grupului celor 77", 
precum și ai unor organizații inter
naționale.

Lucrările reuniunii continuă.

strat încă o dată că știu să păstreze 
tradiția și să o transmită nealterată 
urmașilor. Balada haiducului Gheor- 
ghelaș, așezată inspirat la temelia 
acestei manifestări, care mobilizează 
sute de artiști amatori, evidențiați 
in cadrul Festivalului național „Cin- 
tarea României", a cunoscut și in 
această ediție noi valențe interpre
tative.

Pină tirziu, după asfințitul soare
lui, au evoluat pe scenă numeroase 
formații de dansatori, ansamblul 
folcloric „Prahova" al Palatului cul
turii din Ploiești, ansamblul coral 
feminin „Tinerețea" din Banska — 
Bistrica (R.S. Cehoslovacă), inter- 
preți de muzică populară, ușoară ?i 
folk, printre care s-a numărat și cu
noscuta cintăreați Ștefania Răzeș. 
(Stelian Chiper).

Nicolae Ceaușescu la rezolvarea 
marilor probleme ce confruntă ome
nirea contemporană". Din program 
mai reținem alte simpozioane și 
dezbateri pe probleme ideologice, 
expoziții de carte social-politică. re
citaluri de poezie patriotică, spec
tacole folclorice, o sesiune de co
municări privind educația prin 
muncă și pentru muncă a tinere
tului. (Al. Mureșan).

DÎMBOVIȚA. La Tlrgoviște 
și în comuna Văcărești s-a desfă
șurat Festivalul de literatură ..Moș
tenirea Văcăreștilor". Programul 
manifestărilor a cuprins șezători li
terare. spectacole de muzică și 
poezie, deschiderea unei expoziții 
de carte, un concurs de creație li
terară și vizite la locuri legate de 
memoria unor scriitori tirgovișteni. 
(Gheorghe Manca).

gA(~ĂU Stațiunea Slănic 
Moldova a găzduit Simpozionul na
țional de' anestezie-teraple intensi
vă. organizat de Uniunea Societăți
lor de Științe Medicale din țara 
noastră. Prestigioasa manifestare, 
care a întrunit peste 250 de specia
liști din centrele universitare, me
dici cu o bogată experiență din cli
nici și spitale județene, a abordat 
tema de strictă actualitate pentru

A apărut:

NICOLAE CEAUȘESCU: 
„România pe drumul construirii societății 

socialiste multilateral dezvoltate", 
volumul 22.

Rapoarte, cuvintări, interviuri, articole. Mai-noiembrie 1981
EDITURA POLITICA

Masa rotundă ..Tineretul anilor ’80“
Luni, la Costinești și-a început lu

crările Masa rotundă: Tineretul ani
lor ’80, organizată de UNESCO îm
preună cu Centrul de cercetări 
pentru problemele tineretului din 
țara noastră, amplă acțiune la nivel 
internațional consacrată pregătirilor 
pentru Anul Internațional al Tinere
tului.

La lucrări sint prezenți reprezen
tanți și observatori din partea O.N.U.. 
UNESCO, ai unor organisme gu
vernamentale și neguvernamentale, 
organizații de tineret la nivel na
țional. regional și internațional, cer
cetători și specialiști din circa 40 de 
țări, ce se preocupă de viata și as
pirațiile tinerei generații.

Adresind din partea tineretului 
român un călduros salut și cele mai 
sincere urări de succes participanți- 
lor la lucrările mesei rotunde, tova
rășul Nicu Ceaușescu. secretar al C.C. 
al U.T.C., președintele Comitetului 
consultativ al O.N.U. pentru Anul In
ternațional al Tineretului, a apreciat 
această reuniune ca o contribuție va
loroasă la elaborarea ițnor recoman
dări și sugestii pertinente, menite să 
determine atit impulsionarea și per
fecționarea acțiunilor social politice, 
economice și educaționale ale dife- 
riților factori în favoarea tineretului, 
cit și formarea conștiinței unor mase 
tot mai largi de tineri de pretutin
deni, in legătură cu rolul și răspun
derea ce le revin pe plan național și 
internațional.

în acest context, proclamarea anu
lui 1985 drept An Internațional al Ti
neretului sub deviza Participare. Dez
voltare, Pace reprezintă o încercare 
a comunității internaționale, prin in
termediul Organizației Națiunilor 
Unite, de a crea un cadru favorabil 
pentru înfăptuirea aspirațiilor și pre
ocupărilor tinerei generații, referi
toare la asigurarea condițiilor de 
muncă și viață, la educarea și for
marea sa multilaterală, și. totodată, 
pentru intensificarea eforturilor, la 
nivel național, regional și internațio
nal. de identificare a celor mai a- 
decvate căi și mijloace de sporire a 
aportului tineretului la dezbaterea și 
soluționarea problemelor sale majo
re, care sint de fapt problemele lu
mii în care trăiește.

Vizita delegației Senatului Regatului Hașemit al Iordaniei
La invitația Marii Adunări Națio

nale. luni a sosit în Capitală o de
legație a Senatului Regatului Hașe
mit al Iordaniei, condusă de Bahjat 
Talhouni. președintele Senatului.

Din delegație fac parte Subhi Amin, 
Hasan El Kayed, Foud Kakish, șeicul 
Qassim Al Eitan, senatori.

La aeroportul Ot.openi, oaspeții au 
fost salutați de Nicolae Giosan. pre
ședintele Marii Adunări Naționale, 
Virgil Teodorescu, vicepreședinte al 
M.A.N., loan Sălăjan. președintele 
Comisiei constituționale și juridice, 
Decebal Undea, deputat.

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

★
în după-amiaza aceleiași zile, pre

ședintele Marii Adunări Naționale, 
tovarășul Nicolae Giosan, s-a intilnit 
cu delegația parlamentară iordaniană.

In timpul întrevederii au fost evi
dențiate. de ambele părți, bunele re
lații statornicite intre România și 
Iordania, subliniindu-se importanta 
înțelegerilor convenite la nivel înalt 
în întărirea și aprofundarea raportu
rilor româno-iordaniene de conlu
crare pe plan politic, economic, teh- 
nico-științific și cultural. S-a proce
dat, de asemenea, la un schimb de 
vederi cu privire la organizarea, ac
tivitatea și preocupările celor două 
foruri legislative, relevindu-se con
tribuția lor la extinderea și diversifi

cercetarea științifică aplicativă : 
„Anestezia și terapia intensivă în 
situațiile de comă". Concluziile, stu
diile prezentate au fost înmănun
cheate intr-un volum de speciali
tate. (Gheorghe Baltă).

MURES. Cu PriIe1ul ..Zilelor 
cărții pentru copii". la librăria 
..Casa cărții" din Tg. Mureș a fost 
vernisată o expoziție de carte cu 
teme inspirate din universul vieții 
copiilor. A avut loc. totodată, o în- 
tilnire a tinerilor cititori cu scriito
rii tirgmureșeni Mihai Sin și Szâ- 
preti Lilla, iar elevi ai școlilor ge
nerale nr. 10 și 16 au susținut un 
recital de poezie patriotică. (Gh. 
Giurgiu).

MEHEDINȚI. In sala casel 
municipale de cultură din Drobeta- 
Tr. Severin s-a desfășurat sesiunea 
de comunicări și referate cu tema 
„Contribuția instituțiilor de invăță- 
mînt și a așezămintelor culturale la 
formarea personalității umane ca 
valoare supremă în procesul făuri
rii societății socialiste multilateral 
dezvoltate". (Virgiliu Tătaru).

TIMIȘ. Aniversarea centena
rului nașterii marelui matematician 
român Traian Lalescu. primul rec
tor al școlii politehnice din orașul 
de pe Bega. a fost marcată prin- 
tr-un simpozion omagial, o expozi
ție documentară și o sesiune de co
municări a matematicienilor din 
Timișoara. (Cezar Ioana).

în încheiere, tovarășul Nicu 
Ceaușescu și-a exprimat convinge
rea că participarea la masa rotundă 
va oferi oaspeților străini posibilita
tea să cunoască și unele aspecte ale 
vieții și muncii poporului român, ale 
tineretului nostru, care, beneficiind 
de condiții tot. mal bune de muncă, 
învățătură și viață, participă res
ponsabil la progresul social-economic 
al țării, se manifestă activ în mișca
rea internațională de tineret. în lupta 
pentru pace, dezarmare, securitate și 
cooperare, pentru independentă, pen
tru democrație și progres social, pen
tru edificarea unei lumi mai bune și 
mai drepte.

în cuvîntul său. doamna Leticia 
Shahani, secretar general adjunct 
al O.N.U. pentru problemele sociale 
și umanitare, după ce a exprimat 
aprecierea pentru contribuțiile deo
sebite ale guvernului României in 
domeniul tineretului, subliniind ca
racterul important al rezultatelor 
obținute de Comitetul consultativ 
O.N.U. pentru Anul Internațional al 
Tineretului, a evidențiat aportul 
efectiv al președintelui acestuia, to
varășul Nicu Ceaușescu. la marcarea 
Anului International al Tineretului.

Au fost prezentate aspecte ale ac
tivității O.N.U. prin perspectiva A- 
nului International al Tineretului.

Dl. Nicolas Bodart a transmis salutul 
directorului general al UNESCO, in 
calitate de reprezentant al acestuia, 
și a exprimat mulțumiri pentru spi
ritul de cooperare activă și eficace 
la pregătirea actualei reuniuni. în- 
fătișind apoi o serie de probleme 
în legătură cu condiția tineretului 
în lumea contemporană.

Pierluigi Vagliani. șeful Diviziei 
pentru tineret a UNESCO, a adresat 
calde mulțumiri vorbitorilor pentru 
intervențiile acestora la reușita me
sei rotunde.

S-a trecut apoi la alegerea birou
lui reuniunii. Tovarășul Nicu 
Ceaușescu a fost ales ca președinte 
al mesei rotunde. în calitate de vi
cepreședinți au fost aleși : Pallatao 
Corpus (Filipine) și Antonio Cabrai 
de Andrade (Brazilia). îar ca rapor
tor — Ly Boubacar (Senegal).

Lucrările reuniunii continuă.

carea colaborării bilaterale, cores
punzător aspirațiilor de progres și 
prosperitate ale celor două țări șl 
popoare.

S-a apreciat, totodată, importanța 
creșterii, in condițiile actualei situa
ții internaționale, a contribuției par
lamentelor și parlamentarilor la re
zolvarea problemelor care confruntă 
omenirea și. in primul rînd. la crea
rea unui climat de destindere, cola
borare și pace în lume-.

Au participat Virgil Teodorescu. 
vicepreședinte al M.A.N., Decebal 
Urdea, deputat.

A luat parte Nasir Batayneh, am
basadorul Iordaniei la București.

■fc
în aceeași zi. Biroul Marii Adunări 

Naționale a oferit un dineu în onoa
rea oaspeților iordanieni.

HARGHITA : O frumoasă 
sărbătoare a vieții 
și muncii înfrățite

Pe platoul natural de la Băile Ji* 
godin, în imediata apropiere a mu
nicipiului Miercurea Ciuc, s-a desfă
șurat cea de-a XV-a ediție a tradi
ționalului festival folcloric „Primă
vara harghlteană", manifestare care 
a reunit peste 1000 de artiști ama
tori din cele mai valoroase formații 
și ansambluri folclorice de pe me
leagurile harghitene, laureate la di
ferite faze ale marelui Festival na
țional „Cintarea României".

tn deschidere a avut loc o minu
nată paradă a portului popular. In 
centrul municipiului Miercurea Ciuc 
s-a încins o horă a frăției, simbol 
viu al unității ce caracterizează 
viața și activitatea tuturor locuitori
lor acestor meleaguri, hotăriți să în
făptuiască politica partidului, politi
ca fericirii și bunăstării lor. Pe sce
na în aer liber de pe platoul de la 
Băile Jigodin au evoluat apoi, în
tr-un amplu spectacol de cintece și 
dansuri, peste 50 de formații șt an
sambluri din toate zonele județului, 
între care cele din Toplița, Tulgheș, 
Armășeni, Plăieșii de Jos, Ciumani, 
Odorheiu Secuiesc, Ditrău, Remetea 
ș.a., care au evidențiat frumusețea 
neîntrecută a cîntecului și dansului 
popular. Menționăm contribuția deo
sebită adusă la reușita festivalului a 
artiștilor amatori descoperiți recent 
cu prilejul întîlnirilor muzicale desfă
șurate sub genericul „Izvorul limpe
de". (I.D. Kiss).

vremea
Timpul probabil pentru intervalul 1 

Iunie, ora 21 — 4 iunie, ora 21. tn țară : 
Vreme frumoasă șl in curs de Încăl
zire. Cerul va fi variabil, mal mult se
nin noaptea și dimineața. Vintul va 
sufla In general slab, tn cursul după- 
amiezelor se vor produce Innorărl În
soțite, izolat, de averse de ploaie și 
descărcări electrice. Temperaturile mi
nime vor fi cuprinse intre 7 ș! 17 gra
de, cele maxime intre 2a și 32 de gra
de.

Cronica zilei
Tovarășul Gheorghe Oprea, prim 

viceprim-ministru al guvernului, a 
primit, luni duoă-amlază. o delega
ție de specialiști din R.P. Chineză, 
condusă de Li Peng, prim-adjunct al 
ministrului energiei electrice si gos
podăririi apelor, care se află intr-o 
vizită in tara noastră.

în timpul întrevederii au fost e- 
videntiate cu satisfacție bunele re
lații de prietenie si colaborare eco
nomică statornicite intre țările si 
popoarele noastre, relații ce se dez
voltă pe multiple planuri în spiri
tul hotărîrilor si înțelegerilor conve
nite la cel mai înalt nivel. în acest 
context, au fost abordate probleme 
privind posibilitățile dezvoltării coo
perării industriale si tehnice româno- 
chineze în domeniul energetic.

La întrevedere au participat to
varășii Trandafir Cocârlă. ministrul 
energiei electrice, și Florea Dumi
trescu. ambasadorul țării noastre la 
Beijing.

A fost de față Tian Jinfeng. în
sărcinat cu afaceri ad-interim al R.P. 
Chineze la București.

★
Tovarășul Ștefan Andrei, ministrul 

afacerilor externe, a primit luni, pe 
Neville Hugo Sale Judd, noul amba
sador al Noii Zeelande în Republica 
Socialistă România. în legătură cu 
apropiata prezentare a scrisorilor de 
acreditare.

★
Ambasadorul R.P. Bulgaria la 

București. Todor Stoicev. a organi
zat luni o conferință de presă con
sacrată împlinirii a 100 de ani de la 
nașterea lui Gheorghi Dimitrov.

Cu acest prilej. Malcio Malcev, 
ministru consilier al ambasadei 
Bulgariei in tara noastră, a evo
cat viata si activitatea Iui Gheorghi 
Dimitrov, militant de frunte al miș
cării comuniste si muncitorești in
ternaționale.

în continuare a fost vizionat un 
film documentar dedicat lui Gheorghi 
Dimitrov.

★
Sub auspiciile Academiei de științe 

sociale și politice. Comisiei naționale 
de demografie și revistei „Era socia
listă", luni' a avut loc dezbaterea ști
ințifică interdisciplinară cu tema 
„Funcțiile sociale, educative și res
ponsabilitatea socială a familiei".

Lucrările au evidențiat realizările 
obținute în înfăptuirea obiectivelor 
și sarcinilor stabilite prin programele 
de dezvoltare economico-socială a 
țării, succesele înregistrate în poli
tica de întărire a familiei ca nucleu 
de bază ăl societății, de menținere 
a unei structuri corespunzătoare de 
vîrstă a populației, al asigurării 
vigorii și tinereții poporului nostru, 
îngrijirii și educării copiilor. Conclu
ziile dezbaterii au evidențiat, in lu
mina programului partidului, a con
cepției social-politice și operei tova
rășului Nicolae Ceaușescu. sarcinile 
ce revin cercetării științifice, direc
țiile de acțiune și măsurile pentru 
asigurarea creșterii rolului șl spori
rii contribuției familiei la dezvoltarea 
societății socialiste românești.

e SPORT • SPORT • SPORT e SPORT
FOTBAL:

• La sediul Federației române de 
fotbal a avut loc ieri tragerea la 
sorti a semifinalelor „Cupei Româ
niei", competiție ce se desfășoară sub 
genericul „Daciadei".

Meciurile se vor disputa In ziua 
de 16 iunie, oe terenuri neutre, după 
următorul program : Gloria Bis
trița — Dinamo București ; F.C. Baia 
Mare — F.C. Argeș Pitești.

TIR
• La Suhl s-au încheiat campio

natele internaționale de tir ale R.D. 
Germane. Proba feminină de pistol 
standard a fost cîștigată de sportiva 
româncă Elena Macovel, care a to
talizat 386 puncte. Pe locurile ur
mătoare s-au clasat Setuca (Franța)
— 582 p și Stauch (R.F. Germania)
— 580 p.

CAIAC-CANOE
• în cadrul concursului Interna

tional de caiac-canoe de la Bran
denburg (R.D. Germană), sportivul 
român Ion Bîrlădeanu s-a clasat pe 
locui doi în proba de caiac simplu» 
cu timpul de l’48”6/10. Victoria a 
revenit lui Hempel (R.D. Germană)
— 1’48”.

BASCHET
• Rezultate înregistrate In ultima 

zi a turneului final al campiona
tului european masculin de baschet 
(grupa B), desfășurat la Lisabona :

Cum este sprijinită dezvoltarea juniorilor ?
Avem prea multi juniori talentați, 

incit să ne permitem să nu-i folo
sim pe citiva dintre aceia care s-au 
clasat oe locul al treilea în turneul 
final mondial din Australia, din 
toamna anului trecut ? Iată cîteva 
situații : dacă portarul de rezervă al 
acelei echipe. Girjoabă, joacă, bine, 
în poarta Progresului Vulcan. în 
schimb Lovas. portarul titular, deo
sebit de apreciat la vremea turneu
lui. a dispărut cu desăvîrsire din 
meciurile diviziei A. La U.T.A. era 
„blocat" de Ducadam : la Dinamo, 
unde este acum transferat, are si mai 
puține șanse să treacă de Moraru, 
portarul echipei naționale. La același 
club, fusese legitimat. încă junior 
fiind, constănteanul Dorel Zamfir, 
unul dintre cele mai promițătoare 
virfuri ale generației sale. în Aus
tralia se distinsese din nou. dar. la 
clubul bucurestean. pare un fel de 
rezervă de profesie. Se constată in
direct că nu intră „în vederile" an
trenorilor. odată ce Dinamo i-a adus 
între timp pe Otac. mai recent si 
pe Văetuș. Nu punem în discuție 
părerile si preferințele antrenorilor 
respectivi, insă dacă Zamfir nu co
respunde pentru ce nu este trimis la 
altă echipă ? Se înțelege, in di

SĂRBĂTOAREA NAȚIONALĂ

A REPUBLICII TUNISIENE
Excelenței Sale Domnului HABIB BOURGUIBA

Președintele Republtcii Tunisiene
Aniversarea Zilei Victoriei, sărbătoarea națională a Republicii Tunisiene, 

îmi oferă plăcutul prilej de a vă adresa calde felicitări și cele mai bune urări 
de sănătate și fericire personală, de pace, bunăstare și progres pentru poporul 
tunisian prieten.

Exprim convingerea că raporturile de prietenie și 6trinsă conlucrare 
dintre țările noastre se vor aprofunda tot mai mult, spre binele popoarelor 
român și tunisian, al cauzei păcii și independenței naționale, înțelegerii șl 
colaborării în lume.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

TELEGRAMĂ
Cu prilejul sărbătorii naționale a 

Republicii Tunisiene, tovarășul Con
stantin Dăscălescu, prlm-mtnistru al 
Guvernului Republicii Socialiste 
România, a adresat primului minis
tru al Republicii Tunisiene, Moha
med Mzall, calde felicitări și urări 
de sănătate și fericire personală, de

Poporul tunisian ani
versează astăzi un eve
niment cu profunde 
semnificații din înde
lungata și zbuciumata 
sa istorie. La t iunie 
1956, după secole de 
dominație străină, Tu
nisia și-a proclamat in
dependența de stat, 
inaugurind astfel o 
etapă de adinei prefa
ceri economico-sociale, 
de ample eforturi pen
tru punerea in valoare 
a resurselor sale natu
rale.

Tînărul stat de pe 
coasta de nord a Afri
cii (suprafața — 164 150 
kmp ; populația — 6 
milioane locuitori) dis
pune de apreciabile re
zerve de fosfați, plumb, 
zinc, cupru și petrol, a 
căror exploatare, mult 
intensificată in ultimii 
ani, aduce mari veni
turi bugetului național. 
Dacă in 1981 producția 
de petrol se cifra la 
aproximativ 5 milioane 
tone, anul acesta se aș
teaptă ca ea să se du

bleze. Au intrat, de a- 
semenea, in funcțiune 
numeroase obiective 
industriale (In special 
in sectoarele minier, 
textil și al metalur
giei), s-a amplificat 
preocuparea pentru 
dezvoltarea agricultu
rii, au luat avint asis
tența medicală, învăță
mântul, cultura. In ca
drul actualului plan de 
dezvoltare economică 
1982—1986, procesul de 
industrializare se va 
extinde prin intrarea 
în funcțiune a altor 
obiective și crearea a 
320 000 noi locuri de 
muncă.

In spiritul politicii 
sale consecvente de so
lidaritate cu lupta po
poarelor arabe pentru 
consolidarea indepen
denței naționale și pro
gres social, țara noas
tră urmărește cu viu 
interes succesele obți
nute de poporul tuni
sian pe calea făuririi 
unei vieți noi. Intre 
România și Tunisia

Cu prilejul Zilei naționale a Re
publicii Tunisiene — aniversarea 
Zilei Victoriei — luni după-amiază 
a avut ,loc în Capitală o manifes
tare culturală organizată de Institu
tul român pentru relațiile culturale 
cu străinătatea si Asociația de prie
tenie româno-tunisiană. Cu acest 
prilej, Victor Teodoru. redactor la 
Radioteleviziunea română, a prezen
tat impresii de călătorie din Tuni
sia. în Încheiere a fost oferit un 
film documentar din această tară.

Olanda — Suedia 94—85 (52—50) ; 
Grecia — R.F. Germania 95—87 
(45—54) ; Ungaria — România 92—78 
(44—46) ; Turcia — Finlanda 106—93 
(33—51). .

Clasate -pe .primele patru locuri, 
selecționatele Olandei. Greciei. Sue
diei si R.F. Germania s-au califi
cat in grupa A a competiției. Echi
pa României a ocupat locul 7 ; va 
juca deci în grupa „B“ și în anul 
viitor — drept păstrat datorită re
zultatelor din prima parte a turneu
lui de la Lisabona.

★
• Cu prilejul aniversării a 50 de 

ani de la înființarea Federației in
ternaționale de baschet, la 18 iu
nie. Ia Geneva, se va disputa o în- 
tîlnire între selecționata Europei si 
reprezentativa S.U.A.

TENIS
în sferturile de finală ale probei de 

simplu femei din cadrul campionate
lor internaționale de tenis ale Fran
ței, ce se desfășoară la arena parizia
nă Roland Garros, favorita principa
lă, americanca Chris Evert-Lloyd, a 
întrecut-o cu 6—2, 6—4 pe tinăra ju
cătoare româncă Lucia Romanov, 
după o partidă de excelent nivel teh
nic.’ în semifinale. Evert o va în- 
tilni pe compatrioata sa Andrea 
Jaeger (16 ani), care a eliminat-o cu 
6—1. 6—O pe Virginia Ruzici.

în primul tur al probei de juniori, 
Emil Hnat (România) l-a invins cu 
6—2, 6—2 pe Toshima Kawai (Japo
nia).

vizia A. unde l-ar primi multe for
mații. Nu așa cum a procedat 
Steaua cu Fișic. alt „cangur", cu 
multe aptitudini, fost la S.C. Bacău 
și orovenit de la clubul școlar de 
fotbal, acum trimis in divizia B. la 
Mecanică fină. în sfirșit. mai este 
un caz litigios intre Dinamo si F.C. 
Argeș, care-1 împiedică să joace pe 
alt mijlocaș din echipa juniorilor me
daliat!. Balaure.

Risipitori n-avem dreptul să fim. 
Nici cu talentele fotbalului nostru. 
Dacă Gabor, Rednic, Andone, chiar 
și Balint au ajuns pînă Ia echipa 
națională, celorlalți patru, amintiți 
mai sus. să le asigurăm măcar cite 
un loc sub soarele diviziei A. Fe
derația. care i-a convocat adesea la 
acțiunile lotului de tineret prin an
trenorul C. Drăgusin. grupările de 
care aparțin astăzi cei patru sînt 
datoare să coopereze atent pentru 
rezolvarea clară a fiecărui caz în 
parte. în interesul general al fotba
lului nostru si pentru fructificarea 
„investițiilor", destul de importante, 
făcute in fiecare junior de talent 
de-a lungul anilor.

Valerlu MIRONESCU 

pace, progres și prosperitate poporu
lui tunisian și a exprimat convinge
rea că guvernele român și tunisian 
vor acționa în continuare pentru 
aprofundarea relațiilor de prietenie 
și cooperare rodnică dintre cele două 
țări.

s-au statornicit reia ii 
de prietenie și colabo
rare, care cunosc un 
curs ascendent. O do
vadă elocventă a aces
tei evoluții pozitive, a 
dorinței celor două po
poare de a conlucra tot 
mai strins o constituie 
modernul complex de 
la M’Rata pentru ex
tracția și transportul 
minereurilor de fosfa i. 
înălțat in comun de 
specialiștii români și 
tunisieni.

Momente de cea mai 
mare importan*ă in is
toria relațiilor româno- 
tunisiene le-au consti
tuit întilnirile la nivel 
înalt de la București și 
Tunis dintre președinții 
Nicolae Ceaușescu și 
Habib Bourguiba. A- 
cordurile și înțelegerile 
realizate cu aceste pri
lejuri au dat un pu
ternic impuls conlucră
rii bilateral-'. în avan
tajul celor două țări ș- 
popoare, al cauzei 
păc'-i si înțelegerii in
ternaționale.

Au participat membri ai conduce
rii I.R.R.C.S. si Asociației de prie
tenie româno-tunisiene reprezentanți 
ai Ministerului Afacerilor Externe, 
ai Consiliului Culturii si Educației 
Socialiste, ai Ligii române de prie
tenie cu popoarele din Asia si Afri
ca. oameni de cultură șl artă, un 
numeros public.

Au fost Drezenti membri al Amba
sadei Republicii Tunisiene la Bucu
rești.

(Agerpres)

LISTA OFICIALĂ
a obligațiunilor C.E.C. ieșite ciștigă- 
toare la tragerea la sorti lunară din 

31 mai 1982
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1 28210 93 50 000
1 36974 05 50 000
1 38282 83 40 000
1 80679 74 40 000
1 52337 57 40 000
1 83291 84 30 000
1 08789 106 30 000
1 66401 • 96 30 000
1 27597 45 30 000
1 89983 107 25 000
1 03691 63 25 000
1 90825 21 25 000
1 83834 72 25 0001 95695 145 25 000
1 28583 60 20 000
1 42159 05 20 000
1 51464 131 20 000 „
1 31506 146 20 000
1 75882 12 20 000
1 64tR2 41 20 000
1 24160 28 15 000
1 50483 96 15 000
1 91358 49 15 000
1 98261 131 15 000
1 10256 24 15 000
1 31761 01 15 000
1 29334

Ter
mina
ția se
riei 0- 
bliga- 
tiuni- 

lor

50 15 000

100 261 119 5 000
100 530 10 3 000
100 118 127 3 000

1 000 16 117 1 000
1 000 87 17 800
1 000 57 23 800
1 000 69 136 800
1 000 76 22 800
1 000 59 143 800
1 000 68 28 800
1 000 82 63 800
1 000 01 112 800
i 000 88 14 800
l 000 96 17 800
11 327 T O T A L : 10 790 000

Ciștigurile revin întregi obligațiu
nilor de 200 de lei. In valoarea ciști- 
gurilor este cuprinsă și valoarea no
minală a obligațiunilor ieșite ciștigă- 
toare.

Plata cîștigurilor se efectuează prin 
sucursalele. filialele și agențiile 
C.E.C.

La obligațiunile C.E.C. din seriile 
000001—099999 care au numerele cu
rente cuprinse între 81—150. la con
fruntarea cu lista oficială primul 
zero de la serie nu se ia în consi
derare.

® CUTIA SALVATOA- 
Pg în S.U.A. a fost experi
mentată cu bune rezultate o 
instalație destinată evacuării 
persoanelor în cazuri de ur
gentă — mai ales incendii — de 
la etajele superioare ale unor 
clădiri înalte. Instalația constă 
dintr-o cutie în care se află un 
cablu rezistent, ce poate suporta 
o greutate de aproximativ 430 
de kilograme. în caz de nevoie, 
cablul este prins de structura de 
rezistentă a clădirii cu ajutorul 
unor dispozitive speciale. Asigu
rarea se face cu centură de ny
lon ce poate fi trecută pe sub 
brațele persoanei salvate, iar un 
sistem special de frînare îi per
mite coborîrea. destul de lentă 
spre a evita accidentele, dar șl 

suficient de rapidă în situațiile 
de mare urgentă.

• VALORIFICAREA 
RUMEGUȘULUI. ° firmă 
franceză a realizat un proce
deu prin care rumegușul — de 
multe ori rămas nefolosit — se 
transformă într-un prețios

combustibil. în acest scop, ru
megușul (ca și resturile de paie 
sau alte deșeuri lemnoase) este 
trecut prlntr-un malaxor, aooi 
printr-o sită ; particulele mai 
mari servesc la alimentarea u- 
nui cazan care asigură uscarea 
deșeurilor de dimensiuni mai 
mici. Acestea sint supuse aooi 
unui proces lent de compresiu
ne. după care capătă infăiișarea 
finală a unor granule cilin
drice uniforme, cu diametrul de 
8 milimetri și în lungime de l 
pină la 3 cm (în imagine). 
Instalația, a cărei funcționare 
este asigurată de numai trei 
persoane, poate produce pe zi 
o cantitate de 50 de tone de 
granule.

• BATERIE DIN PLAS
TIC. Cercetătorii de la Uni

versitatea statului Pennsylva
nia, in colaborare cu o firmă 
de specialitate, au pus la punct 
un model de baterie compac
tă pentru motoarele electrice 
pe bază de polimeri organici 
buni conducători de electricitate. 
Bateria a primit numele de 
„baterie din plastic", relevă 
revista „Science Digest", și este 
capabilă să producă de 10 ori 
mal multă energie electrică 
decit acumulatorii voluminoșl.

• RADIO-CEAS. Cea* 
sul electronic din imagine (re
alizat de specialiștii niponi).

-

UTINDEIMI

pe lingă faptul că indică ora 
exactă, este prevăzut cu un mi
croreceptor radio. Deocamdată, 

pentru ascultarea emisiunilor, 
purtătorul acestui ceas trebuie 
să folosească o pereche de căști 
ultraușoare. într-o versiune 
perfecționată, purtătorul cea
sului va putea asculta emi
siunile introducind in canalul 
auditiv o caosulă minusculă. 
Ceasul-radio nu recepționează, 
pentru moment decit emisiunile 
pe unde scurte.

• LONGEVITATE.
cana de virstă a Iugoslaviei, Ml- 
leva Sunievarici. a decedat re
cent. la 117 ani. într-un sat din 
apropierea orașului Nova Varos. 
întreaga ei familie a fost com
pusă din longevivi : unul din 
frați a trăit 120 de ani. altul 90 
de ani, iar două surori — 100
și, respectiv, 80 de ani. Despre 

Mileva se mai știe că era ve- 
getariană. că nu a fost niciodată 
consultată de vreun medie și că 
timp de 67 de ani a trăit vă
duvă.

• VALOAREA PRE
MIILOR NOBEL PENTRU 
ANUL 1982 a fost majorată 
de la un milion coroane la 1.15 
milioane coroane (aproximativ 
200 000 dolari) fiecare, a anun
țat, la Stockholm, fundația care 
poartă numele marelui chimist 
suedez. Această decizie a fost 
adoptată pentru a se compensa 
efectele inflației și ca urmare a 
creșterii veniturilor fundației — 
de la 12.4 milioane coroane. în 
1980, la 17,1 milioane coroane 
anul trecut.

® POPULAȚIA PLA
NETEI. Divlzia ONU- pentru 
problemele populației a anuntat. 
într-un raport preliminar pu
blicat la New York, că la jumă
tatea anului 1981 populația Pă- 
mintului era de 4 508 000 000 de 
oameni, cu 13 milioane mai 
mult decit estimările tăcute în 
urmă cu trei luni. Raportul ara
tă că. pe regiuni geografice, 
populația planetei noastre era 
repartizată la data respectivă 
astfel : Europa — 485 milioane. 
U.R.S.S. — 268 milioane. Ame
rica de Nord — 376 milioane, 
Oceania — 23 milioane. Ameri
ca de Sud — 246 milioane. Afri
ca — 484 milioane. Asia — 
2 625 000 000 oameni.



LA NAȚIUNILE UNITE

Raportul Comisiei pentru dezarmare 
evidențiază primejdia cursei Înarmărilor

NAȚIUNILE UNITE 31 (Ager
pres). — La New York s-au înche
iat lucrările sesiunii de fond din 
acest an a Comisiei O.N.U. pentru 
dezarmare, ultima din seria de reu
niuni internaționale preme-gătoare 
celei de-a doua sesiuni speciale a 
Adunării Generale a O.N.U. consa
crate problemelor dezarmării. caro 
va ncepe. după cum se știe, la 
7 iunie 1982.

Dezbaterile comisiei au pus in evi
dență preocuparea profundă fată 
de pericolul războ ului nuclear, 
prioritatea pe care statele o acordă 
măsurilor de încetare a producției 
dz arme nucleare, trecerea la redu
cerea acestora pină la eliminarea 
lor definitivă in cadrul eforturilor 
de încetare a cursei înarmărilor si 
de dezarmare. Concluzia principală 
desprinsă din dezbateri pune în 
evidență faptul că începerea de ne
gocieri autentice, care să ducă la 
măsuri reale și urgente de oprire 
a cursei înarmărilor și de dezarma
re nucleară, constituie una dintre 
căile de acțiune fundamentale pen- 
tiu însănătoșirea climatului politic 
mondial, pentru asigurarea păcii și 
securității internaționale.

Problema reducerii bugetelor mi
litare, aflată de mai multi ani pe 
agenda comisiei, a făcut din nou 
obiectul unor dezbateri aprofundate.

Sub președinția reprezentantului 
țării noastre, unul dintre cele două 
grupuri de lucru ale sesiunii a pro
cedat la o analiză de fond a propu
nerilor privind principiile care să 
conducă activitatea statelor in do
meniul înghețării și reducerii buge
telor militare. Documentul dezbătut 
are la bază pronunerile României și 
Suediei prezentate comisiei in 1981.

Dezbaterile au evidențiat că redu
cerea bugetelor militare, in special 
de către statele nucleare si de alte 
state importante din punct de ve
dere militar, ar contribui la redu
cerea ritmului cursei înarmărilor și 
ar spori posibilitățile de realocarea 
resurselor folosite în prezent în sco
puri militare pentru dezvoltarea e- 
conomică și socială a tuturor na
țiunilor. in primul rind a țărilor 
in curs de dezvoltare.

Dezbaterile prilejuite de sesiune 
au evidențiat existența unor punc
te de vedere diferite ale statelor, 
precum și obstacolele existente în 
legătură cu modalitățile practice de 
ajungere la încheierea de acorduri 
de reducere a bugetelor militare. A 
fost, astfel, evidențiată importanța 
pe care o are continuarea acțiuni
lor de armonizare a pozițiilor state
lor. de sporire a încrederii necesare 
promovări voinței politice a statelor 
de a trece la negocieri reale de re
ducere a bugetelor militare.

Delegația română a participat 
activ ia lucrările comisiei, prezen- 
tind pe larg și promovind in ca
drul acesteia concepția și acțiunile 
constante ale tării noastre, ale to
varășului Nicolae Ceaușescu privind 
trecerea de urgență la negocierea și 
adoptarea unor măsuri reale de 
dezarmare, in primul rind la redu
cerea și eliminarea armelor nuclea
re, la reducerea armamentelor și 
forțelor armate, la înghețarea și re
ducerea bugetelor militare, creș
terea rolului O.N.U., participarea 
plenară a tuturor statelor lumii la 
negocierile de dezarmare și, in acest 
cadru, creșterea rolului și eficien
ței Comisiei O.N.U. pentru dezarma
re, ca for larg reprezentativ, deschis 
participării tuturor statelor.

Popoarele iși afirmă cu tot mai multă 
vigoare voința de pace

Pentru folosirea 
cuceririlor științei 

numii în scopuri pașnice 
TOKIO 31 (Agerpres). — „Noi, 

oamenii de știință, care avem o 
mare răspundere pentru folosirea 
realizărilor științei și tehnicii in 
scopuri pașnice, condamnăm cu 
fermitate cursa înarmărilor nu
cleare, ce reprezintă o amenința
re la adresa întregii omeniri" — 
se spune in rezoluția specială a- 
doptată de Congresul Consiliului 
Național al Oamenilor de Știință 
din Japonia, desfășurat la Tokio.

Țările africane doresc 
pacea

COTONOU 31 (Agerpres). — Re
ducerea eficientă a stocurilor de 
arme de exterminare in masă și 
instaurarea, unei ordini economice 
internaționale mai drepte sint prin
cipalele sarclnt ale contemporanei
tății, a declarat Mathieu Kerekou, 
președintele Republicii Populare 
Benin, la încheierea lucrărilor Con
ferinței șefilor de stat și de guvern 
din țările membre ale Comunității 
economice a statelor vest-africane 
(ECOWAS). Popoarele Africii nă
zuiesc spre o pace reală și securi
tate internațională. Ne revine res
ponsabilitatea istorică pentru desti

nele omenirii, a arătat șeful statu
lui beninez.

Apel pentru declararea 
Irlandei zonă liberă 
de arme nucleare

DUBLIN 31 (Agerpres). — Orga
nizația Campania pentru dezarma
rea nucleară a chemat guvernul 
Irlandei să declare intreg teritoriul 
tării zonă liberă de arme nucleare. 
Irlanda — se arată într-o declara
ție dată publicității la Dublin — 
trebuie să joace un rol mult mai 
activ pe arena internațională in 
lupta pentru apărarea politicii de 
destindere și de reducere a cursei 
înarmărilor.

Să fie preîntîmpinat 
războiul nuclear I

CIUDAD DE MEXICO. In locali
tatea mexicană Guadalajara, peste 
30 000 de tineri din 40 de țări ale 
înmii au participat Ia „Ziuă păcii, 
dezarmării și solidarității antiimpe- 
rialiste", care s-a încheiat cu nn 
impresionant marș in apărarea pă
cii in lume.

GENEVA 31 (Agerpres). — Locui
torii din zonele de frontieră ale I- 
taliei și Elveției au participat du
minică ia marșuri ale păcii, cele 
două coloane de demonstranți con- 
topindu-se apoi in localitatea CH- 
vio, unde a avut loc un miting.

LA 29 IUNIE

Negocieri sovieto-americane privind limitarea 
și reducerea armamentelor strategice

MOSCOVA 31 (Agerpres). — Agen
țiile T.A.S.S., A.P. și U.P.I. infor
mează că Uniunea Sovietică și Sta- 
te’e Unite ->'t convenit să Înceapă, la 
29 iunie 1982, negocieri oficiale la 
Geneva privind limitarea și reduce

rea armamentelor strategice. Se pre
cizează că părțile acordă o mare im
portanță acestor negocieri. Delegația 
sovietică va fi condusă de ambasado
rul V. P. Karpov, iar cea americană 
de ambasadorul Edward Rowny.

Președintele Tunisiei l-a primit pe 
ministrul român al industriei chimice
TUNIS 31 (Agerpres). — Președin

tele Republicii Tunisiene. Habib 
Bourguiba, l-a primit pe Gheorghe 
Caranfil, ministrul industriei chimi
ce, președintele părții române in Co
misia mixtă româno-tunisiană de 
cooperare economică.

Cu acest prilej au fost transmise 
din partea. tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, președintele Republicii 
Socialiste România, un mesaj de cal
dă prietenie, urări de sănătate și 
viață lungă spre binele și prosperi
tatea poporului tunisian prieten. Tot
odată, au fost transmise calde feli
citări cu ocazia sărbătorii naționale a 
poporului tunisian, ziua de 1 iunie.

Președintele Hablb Bourguiba. ex- 
primind mulțumiri pentru mesajul de 
prietenie primit, a rugat să se trans
mită tovarășului Nicolae Ceaușescu 
cele mai fierbinți urări de sănătate 
și succese in dezvoltarea României 
socialiste.

Șeful statului tunisian a evocat cu 
deosebită plăcere convorbirile avute 
cu șeful statului român, atît la Bucu
rești. cit și la Tunis, si si-a exprimat

admirația pe care o are față de per
sonalitatea proeminentă a conducă
torului statului și poporului român, 
prieten al Tunisiei, și al popoarelor 
arabe, personalitate de frunte a vie
ții politice contemporane. Habib 
Bourguiba și-a exprimat satisfacția 
față de evoluția pozitivă a relațiilor 
româno-tunisiene pe multiple pla
nuri. cit. și a lucrărilor actualei se
siuni a comisiei mixte, care se în
scriu în spiritul înțelegerilor conve
nite între cei doi șefi de stat.★

în perioada 26—28 mai la Tunis 
s-au desfășurat lucrările celei de-a 
IX-a sesiuni a Comisiei mixte româ
no-tunisiene de cooperare economi
că. Protocolul, semnat de Gheorghe 
Caranfil. ministrul industriei chimi
ce, președintele părții române in co
misie, și Abdelaziz Lasram.. ministrul 
economiei naționale al Tunisiei, mar
chează cursul ascendent al relațiilor 
economice, convenindu-se dublarea 
schimburilor comerciale pină la sfîr- 
șitul acestui an față de realizările 
din 1981.

In vederea soluționării 
pașnice a conflictului 

dintre Irak și Iran
RIAD 31 (Agerpres). — La Riad 

s-a încheiat luni reuniunea miniș
trilor de externe ai țărilor membre 
ale Consiliului de Cooperare al Gol
fului (C.C.G.), consacrată examină
rii posibilităților de incetare a con
flictului irakiano-iranian. Un comu
nicat difuzat de agenția saudită de 
presă și reluat de France Presse 
subliniază că țările membre ale 
C.C.G. vor sprijini toate eforturile 
depuse de Organizația Conferinței 
Islamice, de . țările nealiniate și 
O.N.U. în vederea încetării conflic
tului.

\
\

[ tuturor copiilor lumii!
*

Pace și viitor senin

Evoluția conflictului
BUENOS AIRES 31 (Agerpres). — 

Comunicatul Statului Major argenti
nian. citat de agențiile internaționa
le de presă, cu privire Ia acțiunile 
militare din Atlanticul de sud între
prinse in ultimele 24 de ore. infor
mează că. duminică după-amiază, 
avioane de tip „Super Etendard", 
echipate cu rachete „Exocet". au a- 
tacat „centrul" flotei britanice care 
operează în zona Insulelor Malvine 
(Falkland). în cadrul acestei opera
țiuni. calificată ca „fără precedent", 
un portavion britanic a fost scos 
din luptă. Comunicatul adaugă că în 
urma atacului două avioane argenti- 
niene de tip „A-4-C" au fost dobo
rî te.

Pe de altă parte, din zona opera
țiunilor militare terestre se infor
mează că forțele britanice continuă 
acțiunea de consolidare a pozițiilor 
la Port Darwin și Goose Green și au 
bombardat, totodată, localitatea Puer
to Argentino (Port Stanley). Două 
avioane de tip ..Sea Harrier" au fost 
doborite de artileria antiaeriană ar- 
gentiniană.

La rindul său. aviația argentiniană 
a bombardat pozițiile britanice din 
zonele Port Darwin și Goose Green.

anglo-argentinian
LONDRA 31 (Agerpres). — Minis

terul Apărării al Marii Britanii a 
anunțat că aviația argentiniană a 
întreprins, duminică, un atac împo
triva navelor britanice din zona 
Insulelor Malvine (Falkland). Un 
purtător de cuvint al ministerului, 
citat de agenția Reuter, a precizat 
că, potrivit știrilor primite la Lon
dra. nici un vas britanic nu a fost 
lovit.

Totodată, s-a anunțat că avioanele 
britanice de tipul „Harrier" au bom
bardat pista aeroportului de la Port 
Stanley (Puerto Argentino) și insta
lațiile militare aferente, avioanele 
revenind fără avarii din această mi
siune. Potrivit relatărilor corespon
denților britanici de la fața locului, 
reluate de agenția Reuter și de pos
tul de radio B.B.C., unitățile militare 
britanice debarcate in arhipelag se 
aflau luni la 16 kilometri de capi
tala acestuia. Port Stanley (Puerto 
Argentino).

în legătură cu pierderile britanice 
în cursul luptelor pentru preluarea 
așezărilor Port Darwin și Goose 
Green, Ministerul Apărării de la 
Londra a anunțat că acestea se ri
dică la 16 morți și 31 răniți.

într-un interviu acordat ziarului 
saudit „Al Shark Al Awsat", Habib 
Chatti, secretar general al Organi
zației Conferinței Islamice, a decla
rat : „ Iranul și Irakul trebuie să fie 
conștiente de repercusiunile pe care 
Ie are continuarea războiului' asupra 
intereselor lor și ale statelor arabe și 
islamice în general". Chatti a subli
niat totodată, că misiunea islamică 
de bune oficii, însărcinată de Orga
nizația Conferinței Islamice cu găsi
rea unei soluții în vederea încetării 
războiului, se va întruni, sîmbătă, sub 
președinția șefului statului guineez.

lntiia zi a verii, „Ziua internațională a copilului", prilejuiește re
afirmarea unui adevăr veșnic actual: copiii sint speranța de mai bine 

i a umanității, de creșterea și educarea ’or depinde chipul de miine al 
J omenirii.
J, Din nefericire, in lumea de azi gingășia copilăriei este pindită de 

cumplita primejdie a războiului nuclear. Chiar în absența unei con
flagrații, cursa inarmăr.lor, deturnind de la rosturile lor firești imense 
resurse, agravează fenomenele subdezvoltării, cu reflexe din cele mei 
nocive asupra vieții și formării tinerelor vlăstare : pe vaste întinderi 
ale globului, milioane de copii iși pierd copilăria înainte de a apuca 
să se bucure de ea, stingindu-se de subnutriție, boli, exploatarea mun
cii infantile. In același timp, în țările dezvoltate mulți copii iși au 
destinul marcat de tarele societății capitaliste — inechități sociale, 
violență, obscurantism.

Iată de ce astăzi, mai mult ca oricînd, înlăturarea tuturor feno
menelor care umbresc seninătatea copilăriei, asigurarea unor condiții 
de pace și liniște tuturor copiilor lumii se impun ca o cerință 
mordială a dezvoltării umanității.

*

AGENȚIILE DE PRESA |

ÎNTREVEDERE LA MOSCOVA. 
• Luni, la Moscova a avut loc o in- 
Itrevedere între Leonid Brejnev, 

secretar general al C.C. al P.C.U.S., 
președintele Prezidiului Sovietului 
Suprem al U.R.S.S., și Le Duan, 

I secretar general al C.C. al P.C. din
Vietnam, care se află la odihnă th 
U.R.S.S. Au fost' discutate proi 

Ibleme privind relațiile dintre cele 
două partide și țări, precum și 
unele aspecte ale situației interna
ționale actuale.

CONVORBIRI CHINO-EGIPTE- 
I NE. Președintele Egiptului. Hosni 

Mubarak, l-a primit la Cairo pe 
IHe Ylng, reprezentant special al 

guvernului chinez, care i-a inminat 
un mesaj din partea lui Ye Jian- 

Iying, președintele Comitetului Per
manent al Adunării Naționale a 
Reprezentanților Populari a R.P. 
Chineze, tn timpul convorbirii care 

Ia avut loc a fost exprimată satis
facția pentru evoluția relațiilor din
tre Egipt și China.

I ÎN CADRUL FESTIVALULUI 
I ARTELOR organizat de „The Royal 
I Borough of Kensington and Chelsea

Libraries" din Londra, cu prilejul 
centenarului nașterii lui George 
Enescu a fost deschisă o expoziție

documentară. La vernisajul expozi
ției, renumitul violonist 'Yehudi 
Menuhin a împărtășit amintiri din 
perioada cind a studiat și colaborat 
cu Epescu.

ÎNTREVEDERE Primul minis- i 
țru israelian, Menahem Begin, a I 
avut luni o întrevedere cu Leo I 
Tindemans, ministrul belgian al , 
afacerilor externe, președintele în I 
exercițiu al Consiliului ministeri- | 
al al C.E.E. Au fost examinate 
ultimele evoluții ale situației din I 
Orientul Mijlociu, precum și pro- I 
blema palestiniană. Ministrul bel- 1 
gian a avut, de asemenea, întîlniri , 
cu lideri palestinieni din teritoriile I 
arabe ocupate, intre care primarii I 
Bethleemului și Gâzei.

ÎN MAREA BRITANIE s-au I 
desfășurat, timp de o săptămină, • 
lucrările celei de-a „239-a Confe
rințe Wilton Park", consacrată pro- I 
blemelor actuale din regiunea Mă- | 
rii Mediterane. Conferința a reunit 
parlamentari, diplomat!, cercetători, | 
ziariști, istorici din 14 țări europe- j 
ne. Redactorul șef al revistei „Ma- 1 
gazin istoric", dr. Cristian Popiștea- . 
nu, a preientat pe larg pozițiile 
României in problemele asigurării [ 
păcii și securității în Marea Medi- 
terană.

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

in domeniul Industriei 
de petrol și gaze

SOFIA 31 (Agerpres). — La Vama, 
R,P. Bulgaria, a avut loc cea de-a 
56-a ședință a Comisiei permanente 
C.A.E.R. pentru colaborare in dome
niul industriei de petrol și gaze, la 
care au participat delegații din țările 
membre ale C.A.E.R.. precum și o 
delegație din R.S.F. Iugoslavia. Co
misia a examinat unele probleme le
gate de acțiunile din Programul spe
cial de colaborare pe termen lung în 
domeniile combustibililor, energiei și 
materiilor prime, referitoare la co
laborarea tehnico-științifică, la mo
dernizarea și crearea de noi uti
laje pentru extracția țițeiului și ga
zelor. A fost elaborat textul conven
ției de colaborare tehnico-științifică 
în domeniul elaborării tehnologiilor 
și documentației tehnice pentru pro
cesele de prelucrare secundară a pe
trolului. in vederea semnării aceste
ia in perioada imediat următoare de 
către țările interesate membre ale 
C.A.E.R. Comisia a aprobat raportul 
său de activitate pe anul 1981. pre
cum și direcțiile activității pe pe
rioada următoare.

Ședința s-a desfășurat în spiritul 
înțelegerii și colaborării tovărășești.

Centenar 
Nicolae Titulescu
POSTUL NATIONAL DE TELE- 

vrziu'N’E Din depublica zim- 
BABWE a Hifuzat o emisiune spe
cială in care a prezentat pe larg 
activitatea marelui diplomat român 
Nicolae Titulescu, cu ocazia marcă
rii centenarului nașterii sale. Tot
odată, în cadrul emisiunii a fost 
prezentată poziția țării noastre in 
probleme ale vieții internaționale, 
subliniindu-se activitatea neobosită, 
care se bucură de un mare presti
giu pe plan mondial, a președinte
lui Nicolae Ceaușescu pentru de
mocratizarea vieții internaționale, 
pentru dezarmare și pace.

LA UNIVERSITATEA AUTONO
MA A STATULUI MEXIC a avut 
loc o manifestare dedicată vieții și 
activității lui Nicolae Titulescu. tn 
cadrul alocuțiunii rostite, directorul 
presei si relațiilor publice al uni
versității, Carlos Millan Benitez, a 
dat o înaltă apreciere contribuției 
remarcabile a președintelui Nicolae 
Ceaușescu la acțiunile îndreptate 
spre destindere și pace in lume.

ÎN SPANIA Șl PORTUGALIA: Se amplifică 
mișcarea împotriva înarmării nucleare

\
\
\
\

Desen de TUDOR ISPAS

Cursa înarmărilor frustrează viitorul tinerelor

în ansamblul acțiunilor ce se des
fășoară la scara întregului continent 
european împotriva înarmărilor, 
pentru dezarmare și pace, țările Pe
ninsulei Iberice cunosc și ele mișcări 
de o amploare și intensitate fără 
precedent. Fenomenul apare cu atit 
mai semnificativ cu cit. pină nu de
mult. datorită unor particularități 
ale situației interne, ca și orientării 
pe plan extern, aceste țări se aflau 
oarecum la periferia evoluțiilor din 
Europa occidentală. Lucrurile au că
pătat o altă dimensiune șl perspec
tivă ca urmare a planurilor N.A.T.O. 
de amplasare in Europa occidentală 
a rachetelor nucleare cu rază medie 
de acțiune și în genere a proiectelor 
de extindere și modernizare a arse
nalelor atomice.

...Piața Moncloa din Madrid, unde 
se află sediul guvernului spaniol, a 
devenit un veritabil furnicar uman: 
o grandioasă manifestație, cu peste 
jumătate de milion de participanți. 
ocupă caldarîmul pieței și străzile 
dimprejur. Desfășurată sub lozinca 
„Pentru pace, dezarmare și liberta
te", manifestația a fost organizată 
din inițiativa a peste 200 de forma
țiuni politice și obștești, intre care 
Partidul Comunist din Spania și 
Partidul Socialist Muncitoresc Spa
niol. Erau prezenti nu numai locui
tori ai Madridului, ci si cetățeni so
siți din provinciile țării, cu autobu
ze sau cu trenuri speciale. Pe pan
cartele purtate de demonstranți se 
putea citi : „Nu războiului, da locu
rilor de muncă". „Noi. tinerii, dorim 
să trăim in pace". „Afară cu bazele

militare străine", „NU ! blocurilor 
militare, NU ! intrării Spaniei în 
N.A.T.O.". Sint agitate diferite dese
ne alegorice, intre ele reproduceri 
ale celebrului tablou ..Guernica" al 
lui Pablo Picasso, simbol al luptei 
împotriva războiului. Diverși oratori 
iau cuvîntul la o tribună improviza
tă. între ei. cunoscutul poet Rafael 
Alberti, care spune : „Spania trebuie 
să se transforme intr-o punte pentru 
pace și solidaritate intre popoare și 
nu intr-o platformă de găzduire a ar
melor nucleare. Indiferent de convin
gerile noastre, noi toți sintem chemați 
să ne unim forțele și să luptăm pen
tru o lume a păcii, fără arme și fără 
războaie". Manifestații similare au 
avut loc in alte centre urbane ale 
tării. La Valencia, peste 20 000 de 
demonstranți au organizat un marș 
sub lozinca „Pentru pace, dezarma
re și destindere. împotriva intrării 
Spaniei in N.A.T.O.". Sub aceeași 
lozincă s-au desfășurat demonstrații 
la Barcelona și Sevilla.

Asemenea manifestări de masă 
s-au înregistrat mai cu seamă după 
hotărirea guvernului Calvo Sotelo 
de aderare a tării la Pactul nord- 
atlantic. Această opțiune a provocat 
de la bun inceput puternice reacții 
de dezaprobare, in primul rind in 
sinul opoziției de stingă. Partidul 
Comunist și Partidul Socialist Mun
citoresc au dus o susținută campa
nie de împotrivire, pentru ca apoi 
protestele să îmbrace forma unor 
mari manifestații populare in capi
tală și in alte orașe.

Chiar Înainte de a fi devenit 
membră a N.A.T.O., Spania a avut 
și are In continuare, de peste două 
decenii, pe teritoriul său patru baze 
militare americane : trei baze ae

riene, la Torrejdn, Zaragoza și Ar- 
doz, și o bază maritimă in portul 
andaluz Rota. Existența acestor 
baze stirnește îngrijorarea legitimă 
a unor largi cercuri ale opiniei 
publice din Spania. „In cele a- 
proape trei decenii de prezență mi
litară americană, orașele noastre 
n-au cunoscut decît riscuri și peri
cole de pe urma bazelor" — se spu
nea intr-o declarație publică făcută 
mai de mult de primarii orașelor 
Torrejon, Zaragoza și Rota.

îngrijorarea față de existenta ba
zelor amintite și implicit mișcarea 
crescindă de Împotrivire au și o ex
plicație mai specială : după coșma
rul atomic de la Hiroshima și Naga
saki. pămîntul Spaniei a fost cel 
mai pîndit de pericolul unei explozii 
nucleare, fie și accidentale. în me
moria multora stăruie încă acciden
tul de la Palomares, din 1966. pen
tru a aminti doar pe cel mai grav, 
cind. in urma unei ciocniri intre 
două bombardiere strategice ameri
cane, patru bombe cu hidrogen — 
nearmate — au căzut pe teritoriul 
țării. Cu sau fără armament nu
clear. bazele militare străine rămin 
foarte nepopulare in Spania, ca și 
în alte părți ale lumii, lucru ce nu 
putea fi ignorat de autorități. Ca ur
mare a accentuării protestelor popu
lare, oficialități guvernamentale 
au făcut declarații în sensul că nu 
vor fi acceptate arme nucleare pe 
teritoriul Spaniei.

Spre deosebire de Spania. Portu
galia este vechi membru al N.A.T.O. 
Pe teritoriul continental al acestei 
țări nu există forțe străine opera
ționale. ci numai un detașament de 
serviciu al forțelor aeriene ameri
cane și un centru de comandă na

vală pe lîngă N.A.T.O.. ambele în 
zona Lisabonei. Ultimul, denumit 
„Comandament Atlantic Iberic", este 
folosit in comun cu Anglia și for
mează o parte a Comandamentului 
Aliat din Atlantic. Dar. așa cum so
cotesc mulți observatori, un aseme
nea statut, oarecum diferențiat de 
al altor țări occidentale, s-ar putea 
modifica sub presiunea anumitor 
evoluții imprevizibile, in sensul in
stalării unor baze militare străine 
pe teritoriul continental al Portuga
liei. Mai cu seamă că in partea 
insulară a țării există de mult timp 
o bază aeriană americană. Este vor
ba de baza Lajes. de pe insula Ter- 
ceira (arhipelagul Azore). avînd ro
lul de a acorda sprijin logistic și 
alte facilități aviației militare ame
ricane aflate in drum spre Europa 
și zonele adiacente. Ea servește și 
ca punct de escală pentru toate ce
lelalte tipuri de avioane care tran
zitează dinspre și către Spania, flan
cul sudic al N.A.T.O. și zonele centra
le ale Europei. Lajes, aflată la circa 
2 200 de mile de coasta estică a 
S.U.A. și la 850 de mile de Portuga
lia continentală, servește, de aseme
nea. ca bază de sprijin pentru flota 
a Il-a navală americană, pentru ur
mărirea mișcărilor navelor altor țări, 
pentru operații antisubmarine.

Un articol al cotidianului „O 
Diario" din Lisabona atrăgea aten
ția asupra faptului că „planurile de 
înarmare ale N.A.T.O. complică si
tuația Portugaliei atît printr-o mai 
mare angrenare a tării in strategia 
acestui bloc în general, cit și prin 
urmările unei eventuale riposte în
dreptate contra armamentului și in
stalațiilor militare străine din partea 
insulară a țării".

Unul din obiectivele principale ale 
mișcării pacifiste din Portugalia este 
acela de a obține interzicerea tran
zitului de arme nucleare prin teri
toriul național. „Nici amplasare, nici 
tranzit de arme nucleare" — se pu
tea citi pe multe din pancartele ar
borate de particlpanții la marile 
manifestații desfășurate în țară.

Cea mai mare dintre aceste mani
festații a avut loc la Lisabona, din 
inițiativa a circa 300 de organizații 
politice progresiste, sindicale, de fe
mei. de tineret și religioase. De-a 
lungul magistralei „Avenida da Li- 
berdade" și altor bulevarde centra
le ale capitalei lusitane s-a desfă
șurat un impresionant marș al păcii, 
cu peste 200 000 de participanți. ti
neri și virstnici, din toate categoriile 
sociale. Acțiunea a fost apreciată 
drept cea mai mare manifestare 
antirăzboinică din întreaga istorie a 
Portugaliei.

Mișcarea pentru dezarmare include 
în rindurile sale numeroși fruntași ai 
vieții publice portugheze, care aver
tizează asupra enormelor riscuri im
plicate de continuarea cursei înarmă
rilor. Astfel, cunoscutul militant pe 
tărim obștesc Silas Cerqueira declara 
cotidianului „Diario de Noticias" : 
„Niciodată asupra păcii șl destinderii 
în Europa nu a planat un pericol atit 
de mare ca in prezent. El este gene
rat de planurile actuale de înarmare, 
de instalare pe continent a unor noi 
rachete nucleare cu rază medie de 
acțiune, de decizia privind produ
cerea bombei cu neutroni și încercă
rile de diseminare a concepției pri
vind posibilitatea unui război nuclear 
-limitat-". Dar. a adăugat el. „există 
și alt factor care aduce speranță : 
niciodată mișcarea pentru pace nu a 
atins asemenea proporții".

Tocmai conștiința că popoarele, 
acționînd unite, pot să determine 
oprirea cursului periculos spre con
fruntare și distrugere, să impună 
trecerea la măsuri efective de stăvi
lire a cursei înarmărilor, in special 
a celor nucleare, mobilizează cate
gorii sociale tot mai largi si în ță
rile Peninsulei Iberice.

V. OROS
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vlăstare
• Prețul unui nou tip de rachetă intercontinentală echi

valează cu valoarea hranei pentru 50 milioane de copii 
subalimentați.

• Sumele cheltuite în lume pentru înarmări într-o singură 
zi ar ajunge pentru vaccinarea tuturor copiilor planetei contra 
bolilor contagioase.

• Un singur avion F-14 costă cit 9 școli, iar manevrele 
unui detașament modern de blindate — cit construirea a 28 
grădinițe de copii.

• Cu numai 2 la sută din banii cheltuiți anual în scopuri 
militare s-ar putea lichida neștiința de carte, de care suferă 
un sfert, din copiii lumii.

• Fondul Națiunilor Unite pentru copii (UNICEF) dis
pune de un buget de numai 171 milioane de dolari pentru 
perioada 1980-1983, adică de 20 de ori mai puțin decît se 
cheltuie pentru construirea unui submarin cu propulsie 
cleară.

Tributul tragic al subdezvoltării
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• Un raport al Programului O.N.U. pentru mediul ambiant 
estimează la 230 milioane numărul copiilor subalimentați din 
lume.

• Circa 13 milioane de copii mor anual de foame sau de 
boli înainte de a împlini vîrsta de un an ; alte milioane de 
copii rămin handicapați din pricina condițiilor de sărăcie în 
care trăiesc, a hranei insuficiente, a apei infectate.

• In țările sărace se înregistrează, în unele cazuri, 120 
decese la 1 000 de nașteri, în timp'ce in țările industrializate 
media respectivă este de 15.

*
Copii, victime ale exploatării...

După datele furnizate de Organizația Internațională a 
Muncii, la sfîrșitul anului trecut circa 55 milioane de copii sub 
15 ani erau siliți sâ-și ciștige existența prin muncă. „Nefericiți, 
ignoranți, lipsiți de apărare, sînt victime ale cinicei exploatări 
zilnice”, scrie revista belgiană „Pourquoi pas ?”.

• Raportul pe anul trecut al Comisiei Economice și So
ciale a O.N.U. pentru Asia și Pacific arată că mii de copii 
din Asia sînt vînduți in fiecare an pentru a munci.

• Documente ale UNICEF arată că în Coreea de Sud 
fetițe de 12—13 ani lucrează in ateliere textile din încăperi 
slab luminate, în schimbul unui salariu de mizerie.

• In Italia, 8 la sută din copiii intre 10 și 15 ani sînt nevoiți 
să abandoneze școala și să se întrețină prin muncă 
necalificată.

Drama copiilor imigranților
Un raport publicat la Geneva de Organizația Internațională a Muncii 

arată că, in prezent, in țările vest-europene se află aproximativ 4,1 mi
lioane de copii ai muncitorilor imigranți, care sint supuși celor mai flag
rante discriminări in ce privește posibilitățile de școlarizare și educare. 
„O bombă sociologică cu efect întîrziat - situația precară a copiilor mun
citorilor imigranți - este pe cale să explodeze in mai multe țâri din Euro
pa occidentală", scrie revista „FORUM DU DEVELOPPEMENT", editată sub 
auspiciile O.N.U. „Numai un foarte mic număr din copiii imigranților ajung 
să dobindească un minimum de educație și, dintre ei, majoritatea se gă
sesc îndreptați spre aceleași feluri de munci necalificate și fără orizont 
care le exercită părinții lor".

în angrenajul inuman al apartheidului

pe

Ca și părinții lor, copiii africani din R.S.A. sint victime 
ale nemiloaselor legi ale apartheidului.

• Autoritățile de la Pretoria cheltuie pentru școlarizarea 
unui copil negru de 15 ori mai puțin decît pentru un copil alb 
Din trei milioane și jumătate de copii de culoare între 10 și 
15 ani, doar jumătate de milion frecventează școala.

• In vreme ce un medic revine la 400 de copii albi, pentru 
copiii negri raportul este de un medic la 44 000 de copii.

Cel mai frumos dar...
Nu de mult. Ia sediul O.N.U. s-a desfășurat sesiunea anuală a Consi

liului de administrație al Fondului Națiunilor Unite pentru copii (UNICEF), 
la care s-a hotărit lansarea în numele UNICEF a unui Apel adresat 
celei de-a doua sesiuni speciale a Adunării Generale a O.N U. consacrate 
dezarmării. Printre zecile de mii de voci în sprijinul dezarmării care 
vor răsuna in fața sediului O.N.U. din New York in timpul sesiunii se 
vor afla și copii din numeroase țări ale lumii. înfăptuirea marelui 
deziderat al unei lumi fără arme și războaie ar fi cel mai frumos dar 
pe care și-l pot dori de ziua lor toți copiii lumii.
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