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La invitația tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, președintele Republi
cii Socialiste România, și a to
varășului Constantin Dăscălescu,

primul ministru al guvernu
lui român, Datuk Sri dr. Ma
hathir Mohamad, primul mi
nistru al Malayeziei, va efec

tua o vizită oficială de priete
nie în Republica Socialistă Româ
nia, în a doua jumătate a lunii mai 
1983.

/ /

Cu rezultate rodnice, exprimînd hotărirea comună de a acționa pentru dezvoltarea in continuare

a prieteniei, solidarității și conlucrării multilaterale româno-chineze, in interesul celor două țări

și popoare, al cauzei generale a socialismului, independenței și păcii în lume, ieri s-a încheiat

VIZITA OFICIALĂ DE PRIETENIE lN ȚARA NOASTRĂ 
A TOVARĂȘULUI HU YAOBANG

Încheierea convorbirilor oficiale între tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și tovarășul Hu Yaobang

TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU
Șl TOVARĂȘUL HU YAOBANG

înțîmpinați cu calde manifestări de stimă 
si considerație în județul Prahova

Marți. 10 mai. s-au încheiat, la 
Snagov, convorbirile oficiale între 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, secre
tar general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii So
cialiste România, și tovarășul Hu 
Yaobang. secretar general al Comi
tetului Central al Partidului Comu
nist Chinez.

în aceeași atmosferă de caldă 
prietenie. înțelegere și stimă recipro
că. cei doi conducători de partid — 
îmbarcați la bordul unui vaporaș 
special, care arborase, în semn săr
bătoresc, drapelele de stat ale Re
publicii Socialiste România și Repu
blicii Populare Chineze — au făcut 
o trecere în revistă a rezultatelor 
vizitei, a problemelor abordate și a

Plecarea 
din Capitală

Marti. 10 mai. s-a încheiat vizita 
oficială de prietenie pe care a efec
tuat-o în tara noastră, la invitația 
tovarășului Nicolae Ceaușescu. secre
tar general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii So
cialiste România. tovarășul Hu 
Yaobang, secretar general al Comi
tetului Central al Partidului Comu
nist Chiriez.

Ceremonia plecării înaltului oas
pete a avut loc pe aeroportul Oto- 
peni. „ ,

Tovarășul Hu Yaobang a so
rit împreună cu tovarășul Nicolae'

Aeroportul era împodobit cu dra
pelele de stat ale Republicii Socia
liste România și Republicii Populare 
Chineze. Pe frontispiciul salonului 
oficial se aflau portretele tovarășului 
Nicolae Ceaușescu și tovarășului Hu 
Yaobang. încadrate de drapelele de 
stat ale celor două țări. In limbile 

, română și chineză, pe mari pancarte 
erau înscrise urările : „Să se dez
volte continuu relațiile de Prietenie 
și colaborare multilaterală dintre 
Partidul Comunist Român și Partidul 
Comunist Chinez, dintre Republica 
Socialistă România și Republica 
Populară Chineză. în interesul po
poarelor român și chinez, al cauzei 
generale a socialismului. indepen
dentei. Păcii și colaborării interna
ționale". „Trăiască solidaritatea și 
colaborarea intre partidele comunis
te si muncitorești, intre toate țările 
socialiste. Intre toate forțele revolu- 
ționare, progresiste, democratice și 
antiimperialiste".

împărtășite de întregul nostru po
por, aceste urări animă miile de oa
meni ai muncii bucureșteni veniti pe 
aeroport. Ei salută cu puternice ova
ții și urale pe tovarășii Nicolae 
Ceausescu și Hu Yaobang. flutură 
6tegulete ale celor două țări, expri- 
mîndu-și astfel deplina satisfacție 
pentru noua întîlnire dintre condu
cătorii partidelor noastre, pentru re
zultatele rodnice ale dialogului la
(Continuare în pag. a IH-a) 

înțelegerilor stabilite în cadrul con
vorbirilor purtate împreună.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu și 
tovarășul Hu Yaobang au exprimat 
deosebita lor satisfacție pentru re
zultatele foarte bune ale actualului 
dialog româno-chinez, pentru con
cluziile la care s-â ajuns, reafirmând 
hotărirea comună de a face totul 
pentru dezvoltarea și mai puternică 
a colaborării și conlucrării dintre 
Partidul Comunist Român și Partidul 
Comunist Chinez, dintre Republica 
Socialistă România și Republica 
Populară Chineză.

Cei doi conducători de pârtid au 
relevat că schimburile de păreri, 
avute în aceste zile, au evidențiat 
cu putere, prin rezultatele lor. 

rodnicia întilnirilor româno-chineze 
la nivel înalt, carg, de fiecare dată, 
s-au înscris ca momente de cea mai 
mare însemnătate în evoluția bune
lor raporturi de strînsă prietenie, 
■solidaritate și colaborare dintre 
partidele, țările și popoarele noastre.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu și to
varășul Hu Yaobang au subliniat, de 
comun acord, importanta înțelegeri
lor convenite cu privire la extin
derea, în continuare, a conlucrării 
fructuoase dintre Partidul Comunist 
Român și Partidul Comunist Chinez, 
considerind că aceasta are o deose
bită însemnătate pentru dezvoltarea, 
în general, a relațiilor traditionale 
româno-chineze, pentru întărirea pe 
mai departe a prieteniei și colaboră

rii dintre popoarele noastre. A fost 
reafirmată hotărirea ambelor părți fee 
a conferi dimensiuni tot mai largi 
și un conținut tot mai bogat colabo
rării și cooperării multilaterale din
tre Republică Socialistă România și 
Republica Populară Chineză. în do
meniile politic, economic, tehnico- 
științific, cultural și în alte sfere de 
activitate, pe baza principiilor socia
lismului științific, ale deplinei egali
tăți, respectului independentei și su
veranității naționale, neamestecului 
în treburile interne și avantajului 
reciproc, ale întrajutorării tovă
rășești.

în scopul examinării. în continuare.
(Continuare în pag. a HI-a)

Tovarășul Nicolae Ceaușescu. secre
tar general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii So
cialiste România, și tovarășul Hu 
Yaobang, secretar general al Comi
tetului Central al Partidului Comu
nist Chinez, au fost marți dimineața 
oaspeții locuitorilor județului Pra
hova.

La vizită au luat parte tovarășii 
Emil Bobu, Ion Dincă. Miu Dobrescu, 
alte persoane oficiale. Au participat 
personalitățile oficiale chineze care-1 
însoțesc pe tovarășul Hu Yaobang 
în vizita în tara noastră. Au fost 
prezenți ambasadorul României la 
Beijing și ambasadorul Republicii 
Populare Chineze la București.

La plecarea din Sinaia cei doi 
conducători de partid au fost salutați 
de reprezentanți ai organelor locale 
de partid și de stat. Pe străzile ora
șului, ca și prin frumoasele locali
tăți de pe Valea Prahovei, străbătu
te de coloana oficială, un mare 
număr de oameni ai muncii au făcut 
tovarășilor Nicolae Ceaușescu și Hu 
Yaobang o caldă manifestare de 
stimă și prețuire, exprimind senti
mentele de prietenie fată de poporul 
chinez, deplina aprobare fată de" 
noul dialog la nivel înalt româno- 
chinez. menit să ducă la extinderea 
și aprofundarea relațiilor de solida- 

In timpul dejunului oferit de tovarășul Nicolae Ceaușescu șl tovarășa Elena Ceaușescu in onoarea tovarășului 
Hu Yaobang

La întreprinderea „1 Mai" din Ploiești 

ritate și colaborare dintre partidele 
și țările noastre.

Aceeași atmosferă entuziastă 
domnea și pe străzile municipiului 
Ploiești, unde zeci de mii de cetă
țeni au venit să-i salute pe cei doi 
conducători de partid. Cei prezent! 
purtau portrete ale tovarășilor 
Nicolae Ceaușescu și Hu Yaobang, 
inscripții cu urări pentru întărirea 
prieteniei româno-chineze, fluturau 
stegulete românești și chineze, eșarfe 
multicolore. S-a aplaudat îndelung 
și s-a ovaționat cu putere pentru 
dezvoltarea continuă a tradiționale
lor raporturi de prietenie și colabo
rare dintre partidele, țările și po
poarele noastre.

în întimpinarea înalților oaspeți 
au, venit tovarășul Virgil Cazacu, 
membru al Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R., prim-secretar 
al Comitetului județean Prahova al 
P.C.R., și membri ai Biroului Comi
tetului județean de partid, care 
le-au urat, în numele oamenilor 
muncii din Ploiești, al tuturor locui
torilor județului, un călduros bun 
sosit. Celor doi conducători de partid 
le-au fost oferite frumoase buchete 
de flori.

Tovarășii Nicolae Ceaușescu și 
Hu Yaobang au fost invitați să vi

ziteze două din cele mal moderne 
unități comerciale ale orașului — 
magazinele Mercur și Unirea — date 
în folosință în cursul actualului cin
cinal. Noile magazine ilustrează, 
laolaltă cu întreaga rețea comercială 
a orașului, preocuparea pentru apro
vizionarea corespunzătoare a popu
lației cu bunuri de consum, pentru 
organizarea și desfășurarea unui 
comerț la nivelul exigențelor spori
te : ale oamenilor muncii. Impresio
nează de la bun început frumusețea 
și eleganța magazinelor, care ocupă 
primele trei niveluri ale unor blocuri 
moderne situate in centrul orașului. 
Pentru modul inspirat în care au 
fost concepute magazinele, realiza
torii lor au primit Premiul Uniunii 
arhitecților pe anul 1980.

Prezentînd principalele caracteris
tici ale acestor unități, gazdele pre
cizează că ele însumează o suprafață 
comercială de peste 14 000 mp, pe 
care au fost amenajate 40 de raioane 
specializate în desfacerea bunurilor 
de consum industriale și alimentare. 
Magazinele dispun. în același timp, 
de unități de alimentație publică. 
Volumul desfacerilor de produsa 
este in medie de 1 milion lei zilnic.
(Continuare in pag. a III-a)
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Acum, în agricultură, hotărltoare pentru recoltă sînt
IRIGAȚIILE SI ÎNTREȚINEREA CULTURILOR

J>-> 

Prin organizarea muncii 
în schimburi de zi și de 
noapte, sistemele de iri
gații să funcționeze la 
capacitatea maximă.

100-200;

arge? = Munca în acord global sporește 
răspunderea pentru calitatea lucrărilor

Pretutindeni, în 
unitate agricolă, 
de conducere să 
forțele necesare 
supravegherea
mentelor de irigații, astfel 
ca lucrările să se desfă
șoare neîntrerupt.

fiecare 
cadrele 
asigure 
pentru 

echipa-
,:îv

.■sr

Din surse locale de apă, 
cu participarea întregii 
populații a satelor, să fie 
udate suprafețe cît mai 
mari.

::
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Cifrele înscrise pe hartă reprezintă deficitul de apă din sol, pe zone, ia adincimea de 
0-50 cm, calculat in metri cubi la hectar, pentru culturile prășitoare neirigate

Pe ogoarele Argeșului, plantele unde 
prășitoare — sfecla, floarea-soarelui 
și porumbul — au răsărit bine. 
Acum se lucrează cu toate forțele la 
lucrările de întreținere a culturilor, 
care au fost repartizate în acord 
global cooperatorilor și mecanizatori
lor. Potrivit informațiilor primite de 
la ing. Gheorghe Costache, director 
adjunct ’al direcției agricole jude
țene, B-a încheiat prima prașilâ me
canică și manuală la floarea-soare
lui, care ocupă 9 600 hectare. A 
început și prașila a doua la această 
cultură. Se lucrează din plin la prima 
prașilă mecanică și manuală pe cele 
32 133 hectare cultivate cu porumb.

Am mers în mai multe unități 
agricole din județ pentru a con- 
eemna, Ia fața locului, modul in care 
se lucrează la prășit. Titus Ivănescu, 
inginerul-șef al consiliului agroin
dustrial Topoloveni, a ținut să ne 
spună : „întreaga suprafață de po
rumb, sfeclă și cartofi a fost repar
tizată pentru a fi lucrată în acord 
global celor 63 formații mixte, din 
care fac parte 2 309 cooperatori și 94 
mecanizatori. Aceștia răspund direct 
de calitatea lucrărilor, de producția 
ce se va realiza". „Aici, In punctul

La irigat în două schimburi
în aceste jzile, unul din obiectivele 

prioritare ale oamenilor muncii de 
pe ogoarele județului Brăila îl con
stituie desfășurarea in cele mai bune 
condiții a activității de irigații. în 
acest scop, au 'foit luate măsuri teh- 
nico-organizatorice hotărîte pentru 
folosirea Ia întreaga capacitate, ziua 
și noaptea, a tuturor sistemelor de 
irigații, precum și a sistemelor lo
cale. Una din aceste măsuri vizează 
organizarea schimbului doi la irigat, 
prin mărirea numărului de moto- 
pomplști din rlndul mecanizatorilor, 
șoferilor, electricienilor, al tuturor 
celor care pot presta o asemenea 
muncă. Totodată, alți 300 de oameni 
ai muncii din unitățile economice ale 
municipiului Brăila participă la 
această acțiune pină la încheierea 
campaniei de irigat. în toate unită
țile agricole, colective formate din 
cadre de conducere și specialiști 
urmăresc permanent realizarea pro
gramului zilnic de udare a culturilor 
și calitatea acestei lucrări. „Lipsa 
precipitațiilor, cît șl starea generală 
a culturilor ne-au determinat să 
extindem efectuarea simultană a ce-., 

.... Jor. două lupyări prioritare.,. in mo- ., 
i mentul de față — irigațiile și prașila ' 
i — în cele mal multe cazuri execu

tate de aceiași oameni", ne-a spus 
. ing. Ion Susanu, directorul general 
al Direcției agricole Brăila.

Practic, cum ee lucrează în uni
tăți ? La cooperativa agricolă de pro
ducție „Tudor Vladimirescu", spre 
exemplu, încă din zorii zilei, moto- 
pompiștii și udătorii erau la datorie. 
Ora 6,30. Privim întreaga zonă din- 
tr-un punct mai înalt și zărim din 
Ioc în loc grupuri de cita 4—5 oa- 
meni lingă căruțe, într-o mișcare 
continuă, mai mult alergînd.' Ne 
apropiem și constatăm că sosisem 
exact în momentul in care se pregă- 

. tea mutarea aripilor de ploaie. O 
■ formație de cooperatori, compusă din 

Gheorghe Mîndroiu, conducător . de 
atelaj și motopompist, care avea în 

. căruță scule și piese de schimb pen
tru intervenții rapide, Radu Buzea, 
Constantin Ginsac și Șerban Căldă- 
ruș, udători, instalau aripile de 
ploaie pe o solă de grîu de la ferma 
nr. 3. Odată încheiată această lucra
re, cu excepția motopompistului, 
care a rămas să supravegheze func
ționarea agregatelor și a aspersoa- 
relor, ceilalți s-au deplasat pe un 

^teren alăturat, unde au început

prășitul solei. în aceeași unitate, 
pînă la ora 9, aveam să luăm cunoș
tință și de alte aspecte identice. 
Ne-a reținut in mod deosebit aten
ția rapiditatea cu care acționa o 
formație de cinci cooperatori de la 
ferma nr. 2, condusă de Gheorghe 
Bogdan : după montarea in numai 
citeva minute a unei aripi de ploaie 
pe o solă de soia, cei cinci s-au 
urcat in căruță șl au plecat să in
staleze alte conducte pe o parcelă 
de lucernă.

Lucrind In acest ritm, cooperato
rii din această unitate au reușit să 
irige griul, orzul și lucerna de două 
ori și să aplice udări la celelalte 
culturi — cartofi, bob, sfeclă de

BRĂILA

zahăr, fasole, floarea-soarelui, po
rumb și pășuni — între 50 și 80 ia 
sută din suprafețe. Concomitent, au 

. prăși*  întreaga suprafață de floarea- 
' soarelții și sfeclă de zahăr și. 120 de 
hectare de soia din 204. Așa cum a 
ținut să precizeze tovarășul Viorel 
Popescu, inginerul-șef al unității, 
pentru folosirea cu maximum de 
randament a. forței de muncă s-a 
pus un accent deosebit pe corelarea 
irigațiilor cu întreținerea culturilor. 
„Avem un program pe care-1 res
pectăm cu rigurozitate : intre orele 
6,30 și 9 și 17 și 19,30 mutăm aripile 
de ploaie, iar in intervalul dintre 
aceste operații, aceiași oameni pră
șesc culturile. Pentru intensificarea 
udărilor, folosim continuu toate cele 
30 de agregate. în acest scop, celor 
80 de motopompiști și minuitori de 
aripi de. ploaie existenți li s-au mai 
adăugat 16 din rlndul mecanizatori- 

. lor și șoferilor. Pentru mutarea .ope
rativă a conductelor și transportul 
acestora, ca și al carburanților pen
tru motopompe și al cooperatorilor, 
fiecare formație de 4—5 oameni dis
pune de o căruță, în total, avem J>0 
de atelaje care lucrează zilnic".

La ferma nr. 2 a unei alte unități 
de pe raza comunei „Tudor Vladimi- 
rescu" ■—C.A.P. Scorta.ru Vechi—cu 
cele două coloane de conducte se 
irigau două parcele cu porumb și 
lucernă. Alături, pe o solă mai im-

buruienată, prășeau 30 de coopera
tori sub controlul direct al șefului 
de fermă, ing. Ginel Tofan. In ge
neral vorbind, la toate cele trei 
ferme, irigațiile și prașila se desfă
șurau după programul stabilit. Am 
intîlnit însă și o excepție. Pe sola 
nr. 21 de la Movila Scoicului, mu
tarea aripilor de ploaie începuse 
abia după ora zece, cu o oră peste 
limita stabilită în program, pentru 
că, după cum am aflat de la to
varășul Titus Șerban, inginerul-șef 
al unității, „avem un furtun defect 
care nu se găsește în baza de apro
vizionare".. Argumentul nu ne-a 
convins, întrucît, la puțin timp după 
această discuție, aspersoarele au 
început să funcționeze. C.A.P. Mo
vila Miresei are peste 1500 hectare 
cultivate cu păioase și 2 584 hectare 
cu prășitoare, suprafață care impune 
participarea în masă la irigații și 
întreținerea culturilor. Detalii aflăm 
de la tovarășul Ion Anghel, secretar 
al comitetului comunal de partid, 
pe care l-am intîlnit împreună cu 
specialiști ai unității pe cîmp con- 
trolînd cum se desfășoară lucrările : 
„Practic, la irigații' se lucrează 
acum în două schimburi; . Și lă 'efec
tuarea udărilor, ca și la prășit, 
participă atit cooperatorii, cît și sute 
de locuitori din comună, tineri și 
virstnici". Afirmația avea acoperire 
în realitatea de pe cîmp, unde am 
constatat că toate aripile de ploaie 
funcționau Ia întreaga capacitate, 
iar floarea-soarelui și sfecla de zahăr 
fuseseră prășite în totalitate.

în intervalul 30 aprilie — 8 mal, 
în județul Brăila s-au irigat 70 115 
hectare, față de 69 145 hectare, cite 
prevedea programul, simbătă și du
minică fiind zile de vîrf la această 
lucrare. Dintre unitățile care înre
gistrează cele mai bune rezultate la 
irigat se detașează I.A.S. Baldovi- 
nești — 650 hectare, I.A.S. Urleasca
— 210 hectare, C.A.P. Grivița “
— 440 hectare, C.A.P. Movila 
sei — 280 hectare ș.a. Pe 
cuvînt. se poate aprecia că.
dețul Brăila, la activitatea de iriga
ții — hotărltoare pentru recolta 
acestui an — sînt mobilizate acum 
forțe puternice, aceasta desfășurin- 
du-se în ritm intens ziua și noaptea.
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transmise de corespondenții „Scînteii"

PRIMA PRAȘILÂ LA PORUMB - PE 76 LA SUTĂ DIN 
SUPRAFAȚA CULTIVATĂ. In județul Olt, datorită măsurilor 
politice și organizatorice întreprinse de comitetul Județean de partid, 
in aceste zile, ample forțe umane și mecanice sînt concentrate la 
întreținerea culturilor prășitoare. Ca urmare, ritmul la exe
cutarea prașilelor este ridicaț. In prezent este In plină desfășu
rare prașila a ■ • ■ ’ ” /
La porumb, prima prașilă manuală s-a executat pe 76 la sută din 
suprafața cultivată. (lancu Voicu).

MII DE OAMENI PE CÎMP. In unitățile agricole din 
Județul Bacău, mii de oameni lucrează, din zori pînă seara tîrziu, 
la prășitul sfeclei de zahăr, al florii-soarelui, legumelor, rădăcinoa- 
,selor pentru furaje etc. Ca urmare, în unitățile agricole din consi
liile agroindustriale Dealu Morii, Podu Turcului, Helegiu și Răcă- 
ciuni s-a încheiat prima prașilă manuală la sfecla de zahăr și 
floarea-soarelui. Totodată, a început prășitul porumbului în multe 
unități cooperatiste din consiliile . agroindustriale Gheorghe, 
Gheorghi.u-.Dej, Sascut, Podu Turcului și Parincea, {Gh. Baltă).,

PRIORITATE SFECLEI DE ZAHĂR. In unitățile agricole 
din județul Mureș, prima prașilă manuală la sfecla de zahăr a fost 
încheiată pe întreaga suprafață de . 13 500 hectare cultivate. De 
două zile a început în ritm intens și prașila a doua, lucrare 
executată, pînă în seara zilei de 8 mai, pe 1 720 hectare — 12 la 
sută din suprafață. Luni, la prima oră a dimineții, pe terenurile 
C.A.P. Iernut se aflau la prășitul sfeclei de zahăr aproape 200 de 
cooperatori. Drept urmare, pe 45 hectare s-a și executat prașila a 
doua. De luni, în unitățile din consiliile agroindustriale Sărmașu, 
Zau de Cîmpie, Band și Luduș a început prășitul porumbului. (Gh. 
Giurgiu).

CINE RĂSPUNDE ? Stațiile de pompare din sistemul de 
irigații Greaca, județul Giurgiu, destinate să asigure apa necesară 
pentru 2 500 hectare cu culturi la I.A.S. Prundu, nu au putut func
ționa decît una, cel mult două. zile. Motivul ? Defecțiunile de 
fabricație ivite Ia cele"8 motoare electrice produse^de întreprin
derea de profil din Filiași — Dolj. La intervențiile făcute, întreprin
derea producătoare nu a trimis pe ninîeni ca să înlăture defecțiu
nile. fee asemenea, în unele unități se constată calitatea necores
punzătoare a unor echipamente de udare livrate de I.M.A.I.A. Balș, 
județul Olt. La I.A.S. Vedea, 100 de conducte de aluminiu, nou- 
nouțe, la prima probă cu apă șub presiune au plesnit pe linia de 
sudură.*  Chiar dacă echipamentele respectivă £înt folosite la lichide, 
răspunderea pentru calitatea lor trebuie să fie solidă I (Aurel 
Papadiuc).

;lor este ridicaț.
doua manuală la sfecla de zahăr și floarea-soarelui.
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ne aflăm — ®. l adăugat
ing. Doina Iacob, de Ia cooperativa 
agricolă Topoloveni — ne-am pro
pus să obținem producții record. în 
Lunca Argeșului pămintul este mă
nos și, totodată, l-am fertilizat cu 
importante cantități de îngrășăminte 
organice și chimice. Porumbul, cum 
se vede, crește viguros, are densi
tate mare". Pentru a se economisi 
carburanții, prima prașilă pe cele 
20 hectare a fost executată cu șase 
prășitori trase de cai. Pină seara, 
sola respectivă a fost7 curățată de 
buruieni; concomitent a fost distrusă 
crusta printre rlnduri. Tovarășul 
Traian Tăbîncea, președintele consi
liului agroindustrial Topoloveni, ne-a 
spus că la Călinești și Leordeni, in' 
afară de cooperatorii și mecanizatorii 
care au angajat recolta 
global, participă la prășit 
din uzine, care în timpul 
vin să lucreze pe ogoare.

Asociația legumicolă Topoloveni, 
care are o suprafață de 1 400 hectare, 
întîmpina 'greutăți în ce privește 
asigurarea forței de muncă. Pentru 
ca legumele să fie întreținute exem
plar, cu. sprijinul organizațiilor de 
partid din unitățile economice, din 
școlile și instituțiile din zonă, ctilr 
turile au fost' date în acord global 
colectivelor din aceste unități. Aso
ciația s-a obligat să plătească con- 
tractanților valoarea lucrărilor. în 
toate fermele se aflau la lucru nu
meroși oameni, iar ■ culturile devin 
pe zi ce trece tot mai. frumoase. La 
aceasta au contribuit îndeosebi lu-

in acord 
muncitori 
lor liber

crători de. la întreprinderea de in
dustrializare a legumelor și fructe
lor și întreprinderea de supape și 
bolțuri din Topoloveni, care mun
cesc in acord global în fermele legu
micole din preajma lor. Conducerile 
celor două întreprinderi au reparti
zat culturile luate în primire pe 
secții, echipe și component!! acestora. 
La ferma nr. 5, cu căpșunile in 
floare, prășeau de zor vreo 20 de 
muncitori, iar la ferma nr. 6, care 
cultivă rădăcinoase, fasole, mazăre 
și ceapă, era la plivit o echipă de 
băieți condusă de inginerul Constan
tin Stâncii. Asemănător se Întrețin 
culturile de legume de Ia Călinești 
și Leordeni.

în asociație se folosește cu randa
ment sporit și forța mecanică. Din 
inițiativa inginerului Ionel Gher
ghina, directorul asociației, s-au adus 
unele îmbunătățiri simple, dar de 
substanță, cultivatorului de grădină. 
Ca urmare, Ia o singură trecere cul
tivatorul efectuează simultan patru 
lucrări : fertilizat, prășit, rebtlonat 
și erbicidat. Tractoristul care con
duce un astfel de utilaj, Drăgan 
Constantin, a realizat in ziua res
pectivă în ferma nr. 9 astfel de 
lucrări pe 20 din cele 25 hectare cu 
cartofi,

. Iată doar cîteva
definesc o bună experiență acumu
lată de unitățile argeșene la lucră
rile de întreținere a culturilor agri
cole.

elemente care

Gheorghe CÎRSTEA 
corespondentul „Scînteii

vaslui = Cooperatorii se întrec
cu tractoriștii la prășit

în unitățile agricole din județul 
Vaslui se desfășoară din ce in ce mai 
intens lucrările de întreținere a cul
turilor. La indicația comandamentu
lui județean pentru agricultură, toți 
cooperatorii, practic întreaga suflare 
a satelor, au ieșit in cîmp. la prășit. 
Pentru buna organizare și desfășu
rare a lucrărilor, in fiecare unitate 
agricolă se află permanent activiști 
ai comitetului județean de partid, 
specialiști ai organelor agricole jude
țene.
."Netam convins de eficiența, prăc-' 

tică ă măsurilor' întreprinse străbă- 
tind ogoarele mai multor unități 
agricole de stat și cooperatiste din 
consiliul agroindustrial Fălciu. în 
cooperativele agricole Berezeni, Făl
ciu, Vetrișoaia. in fermele întreprin
derilor agricole de stat erau prezențl 
la prășit peste 5 000 de oameni. „în- 
trucît avem cele mai mari suprafețe 
cu prășitoare. munca a fost bine or
ganizată pe ferme și echipe — ne 
spunea Vasile Talmaciu, președintele 
conciliului. Ca atare, simbăta trecută 
am terminat prașila oarbă pe toate 
cele 680 hectare cu sfeclă de zahăr ; 
totodată, la floarea-soarelui au fost 
prășite manual 1 400 hectare, iar me
canic — 1 000 hectare din cele peste 
1 700 hectare cite avem în cultură. 
Dealtfel. în toate cooperativele agri
cole — Vetrișoaia. Fălciu. Berezeni, 
Bozia, Rinceni — la floarea-soarelui 
lucrările de întreținere manuală și 
mecanică s-au încheiat și continuă 
acum la legume. De asemenea, am 
declanșat din plin prășitul porumbu
lui".

Peste tot. în cîmp, se aflau nume
roși cooperatori. Cum se explică

această amplă participare la muncă? 
Ne răspunde Ene Tătăruș, președin
tele C.A.P. Berezeni: „Vedeți, noi, cei 
din conducerea cooperativei. împre
ună cu primarul comunei stăm cit s 
ziulica de mare aici. între oameni. 
Am improvizat și adăposturi pentru 
vreme de ploaie. Practic, peste 1 200 
de cooperatori participă zilnic Ia 
muncă. Nouă chiar ne place să spu
nem că oamenii noștri cu sapele au 
întrecut de data aceasta pe tracto
riștii care lucrează cu mașinile".

Cu mult epor se lucrează și în uni
tățile din consiliile agroindustriale 
Codăești. Huși și Crasna. <’-re au în
cheiat prima prașilâ manuală la 
sfecla de zahăr pe toate suprafețele. 
De asemenea, în unită,..e din consi
liile agroindustriale Bîrlad, Codăești, 
Murgeni, Vaslui. Huși și Banca, floa- 
rea-soarelui se prășește mecanic și 
manual pe ultimele sute de hectare. 
Pe ansamblul județului, sfecla de za
hăr a fost . prășită în numai citeva 
zile pe 86 la sută din cele 4 200 hec
tare, La floarea-soarelui. lucrările de 
întreținere s-au executat manual pe 
65 la sută din cele 14 700 hectare, iar 
mecanic — pe 9 500 hectare. Așadar, 
un ritm de lucru' din ce in ce mai 
bun. Este însă necesară o mai bună 
mobilizare a forțelor umane și me
canice și in unitățile agricole din 
consiliile Zorleni. Dimitrie Cantemir 
și Puiești, unde lucrările de întreți
nere a culturilor trebuie mult inten
sificate.

Petru NECULA
corespondentul „Scînteii*̂
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------------- INVESTIȚIILE - /# FUNCȚIUNE LA TERMENUL PLANIFICAT!

Prioritate montării utilajelor tehnologice
La Aleșd se află in plină con

strucție o nouă și modernă fabrică 
de ciment. Odată cu finalizarea ei. 
Combinatul pentru lianți și azbo
ciment va deveni cel mai mare din 
tară, atingînd o capacitate de peste 
4 milioane tone ciment pe an. Care 
este situația „la zi" a lucrărilor pe 
șantierul noului obiectiv ? Sint, oare, 
eforturile constructorilor și 'montori- 
lor în deplină concordantă cu sarcina 
de mare răspundere de a realiza 
noua investiție la termenul stabilit ? 
Iată întrebările cărora le-am căutat 
răspuns in raidul întreprins zilele 
trecute pe această măre platformă 
industrială.

Să consemnăm un prim fapt îm
bucurător : nu cu mult timp în urmă, 
una-, dintre cele două linii de mare 
capacitate, de cite 3 000 tone clincher 
pe zi. a intrat în probe tehnologice. 
Nu-i mai puțin adevărat insă . că 
termenul de punere in funcțiune a 
liniei a expirat în luna decembrie 
1982 și a fost reprogramat pentru 
iunie acest an. Nu ne propunem să 
recapitulăm cauzele care au deter
minat această decalare.

Important este că. la ora actuală, 
lucrătorii Trustului de construcții 
industriale Oradea. Trustului de in
stalații montaj Brașov și Trustului 
de izolații pentru lucrări industriale 
din București sînt concentrați asu
pra executării ultimelor lucrări (de 
hidroizolații. vopsitorii, refacerea 
tencuielilor. etanșări), asupra re
glării unor utilaje, precum și 
asupra realizării unor Îmbunătă
țiri față de proiect solicitate de 
beneficiar. Ne referim, de pildă, la 
ultimuj inel de la capul cald a) cup
torului. prevăzut initial să fie exe
cutat din beton refractar, dar Înlo
cuit ulterior cu cărămidă refrac
tară. Efectul : se asigură o fiabilitate 

sporită cuptorului. Si pentru că 
vorbim despre beneficiar, să men
ționăm participarea sa activă la ma
terializarea cit mai grabnică a noii 
investiții, preocupările sale privind 
preluarea cu forțe /• proprii a unor 
lucrări de înaltă complexitate. ..Este 
vorba, ne relata inginera Elena 
Hosu, șefa biroului investiții, de 
efectuarea reglajelor la instalațiile 
de acționări directe la un motor 
inelar al morii de ciment nr. 1. 
Eforturile lucrătorilor din atelierul

PE ȘANTIERUL NOII FABRICI DE CIMENT DE LA ALEȘD

electric, coordonate de Inginerul 
Mircea Maier, au diminuat astfel 
cheltuielile de investiții cu aproape 
1 milion lei. Și este doar un fapt 
dintre multe altele ce și-au dovedit 
aici eficiența".

Cum evoluează insă lucrările Ia 
linia a II-a de producție a noii fa
brici ? Să-i dăm cuvintul construc
torului :

— Referindu-se Ia stadiile fizice, 
lucrarea este realizată în proporție 
de 80 la sută, ne spune inginerul 
loan Vlădică, șeful șantierului. Dacă 
țin bine minte, n-am mai trecut ne 
la acest punct de lucru din anul 
trecut.

— Motivul ?
— Centrala cimentului a sistat lu

crările. pe anumite tronsoane. Încă 
din anul 1981, intenționînd să inclu
dă in tehnologia de fabricație o fază 
de precalcinare. procedeu ce urmea
ză să fie experimentat la Medgidia.

Fără Îndoială, promovarea unei 
astfel de tehnologii este dorită și de 
specialiștii combinatului din Aleșd. 

Rațiunea el economică ? Se asigură 
sporirea productivității pe utilaj, 
reducerea consumurilor specifice de 
cărămizi refractare, combustibil și 
metal. Din păcate, se pare că intro
ducerea acestei tehnologii n-a fost 
judicios corelată cu graficul de rea
lizare a investiției, lucru lesne de 
sesizat pe șantier. Pe spurt. construc
torul va trebui să facă o serie de 
modificări de amploare, pe alocuri, 
chiar demolări la turnul cicloanelor, 
pilele cuptorului de clincher, funda

ția răcitorului-grătar și platforma 
de coacere, modificări care vor afec
ta și așezarea utilajelor, parțial mon
tate. Iată că o idee, o soluție bună 
în esență, are darul să provoace 
dificultăți serioase în activitatea des
fășurată pe șantier, numai și numai 
pentru că proiectantii, forurile coor
donatoare n-au avut-o in vedere 
la timp. Cine va suporta aceste 
cheltuieli 7 Și, mai ales, cină va îi 
aprobată noua documentație, cind 
vor fi elaborate detaliile de execu
ție pentru noua soluție constructivă 
a liniei ?

Nu sînt insă singurele probleme 
nesoluționate pe acest șantier. Iată, 
de pildă, stocul utilajelor demontate 
se ridică la 80 milioane lei. „Potri
vit ultimelor programări, ne relata 
ing, Gheorghe Bulinschi, directorul 
combinatului, jumătate din aceste 
echipamente tehnologice trebuie 
montate oină la finele primului se
mestru, Urgentă e desigur montarea 
celor ce pot fi supuse degradării : 
motoare inelare, instalații de actio-. 

nări directe, celule de înaltă tensiu
ne, electrofiltre". Deocamdată, mon- 
torii au front de lucru pentru elec
trofiltre și motoare inelare, unde 
dealtminteri se și lucrează în ritm 
susținut. Acestui efort trebuie să i 
se alinieze și constructorii, asigu- 
rînd fără întîrziere fronturi de lucru 
pentru montarea instalațiilor de ac
ționări directe și celule de înaltă 
tensiune. Legat de această lucrare, 
să mai consemnăm și un alt aspect : 
necesitatea suplimentării fondurilor 
financiare pe 1983, corespunzător 
volumului de lucrări executate de 
constructor. De asigurarea finan
țării depinde. în aceeași măsură, și 
activitatea montorilor. „Front de 
lucru avem și pentru montarea uti
lajelor de la morile de făină, și la 
cele de ciment, și la silozuri, și la 
rampa de expediție, dar beneficiarul 
nu ne poate asigura fondurile finan
ciare necesare executării acestor 
lucrări", ne preciza ing. Brștyak 
Tibor, șeful șantierului de montaj.

Rezolvarea acestor probleme, de
parte de a constitui simple amă
nunte pentru centrală și ceilalți 
factori implicați In realizarea inves
tiției, o considerăm la fel de priori
tară. Să nu omitem nici un moment 
faptul că multe din aceste utilaje 
sînt depozitate pe șantier incă de 
acum 3—4 ani, iâr montarea lor 
neintîrziată ar da cel puțin garanția 
unei conservări corespunzătoare. 
Or. încetineala cu care se acționează 
în acest sens, denotînd lipsa de 
interes a titularului de investiții, 
pune in evidență o mentalitate anti- 
economică. Argumentul că „mai e 
timp" s-a dovedit, in destule situații, 
păgubitor. Concluzie care impune, 
înainte de orice, sporirea la toate 
nivelurile a spiritului de răspundere.

Ioan LAZA 
corespondentul „Scînteii”

Surșe de energie neconvențională 
folosite în construcții

într-un studiu elaborat de specia
liști din Institutul de proiectări 
pentru construcții (I.P.C.) Bucu
rești se estimează că aproximativ 
20 Ia sută din consumurile ener
getice necesaro pentru realizarea 
noilor obiective de investiții, apar
tamente de locuit și celorlalte lu
crări de construcții sînt înregis
trate în activitatea desfășurată 
direct pe șantiere. La scara consu
murilor anuale de energie pe eco
nomia națională, ele reprezintă 
citeva zeci de milioane kWh de 
energie electrică și sute de mii de 
tone de combustibili și carburanți.

Pornind de la necesitatea econo
misirii prin toate mijloacele și in
tr-o măsură cît mai mare a surse- 
lor tradiționale de energie, institu
tul bucureștean a luat nu de mult o
inițiativă notabilă. Pe scurt, este 
vorba de înlocuirea, in activitatea
desfășurată pe șantiere, a unor can
tități însemnate de combustibili 
convenționali cu energia provenită

SUCEAVA : Noi capacități industriale 
în producție

La întreprinderea de fibre artifi
ciale din Suceava a fost conectată la 
fluxul productiv prima capacitate 
de 2 000 tone fire pe an. Tot aici 
a intrat in probe tehnologice o a 
doua capacitate, tot de 2 000 tone. 
La obținerea acestor succese au 
contribuit constructorii de la 
Grupul de șantiere nr. 6 și Grupul 
de șantiere nr. 2 din Suceava, lu
crătorii Șantierului din Suceava a] 

din surse energetice neconvențio
nale.

Prima dintre aceste surse o re
prezintă energia conținută în apele 
de răcire provenite din procesele 
tehnologice care au loc în unitățile 
existente pe diferitele platforme 
industriale. Studii amănunțite au 
dus la concluzia că operațiile și ac
tivitățile in care își pot găsi în
trebuințarea asemenea ape constau 
In încălzirea apei necesare la con
fecționarea betoanelor. prepararea 
apei calde menajere, asigurarea 
apei calde cerute de pornirea auto
vehiculelor pe timp friguros ș.a. 
Cum disponibilitățile de ape tehno
logice sint importante, s-a trecut 
mai întîi la identificarea posibili
tăților de cooperare cu industria, 
adică la stabilirea platformelor in
dustriale situate in apropierea ba
zelor de producție care aparțin 
trusturilor de construcții-montaj.

Nu vom intra în amănunte teh
nice privind alcătuirea și sistemul 
de funcționare a instalației proiec-

Trustului de izolații șl lucrări indus
triale din București, precum și oa
meni ai muncii de la întreprin
derea de fibre artificiale din loca
litate, care au efectuat, montajul fi
nal și probele tehnologice. In con
tinuare, ei execută probele meca
nice, rodajul pentru capacitatea de 
15 000 tone fire din cadrul secției 
de bumbac. (Sava Bejinariu. co
respondentul „Scînteii"). 

tete de specialiștii de la I.P.C. Vom 
arăta că, pentru început, este pre
conizată construcția unor astfel de 
instalații in bazele de producție ale 
trusturilor de construcții indus
triale din Ploiești și Pitești și la 
întreprinderea de reparații Ploiești, 
unde există largi posibilități de re
cuperare a căldurii de la turnurile 
de răcire amplasate in apropiere. O 
precizare ; Ia o singură instalație, 
cu o capacitate de 0,63 Gcai pe oră, 
economia anuală se ridică la 400 
tone de combustibili convenționali.

A doua sursă energetică avută in 
vedere de specialiștii . institutului 
bucureștean este reprezentată de 
potențialul geotermic din partea de 
vest a țării. Forajele efectuate în 
mai multe zone ău pus în evidență 
existența unor ape cu temperaturi 
pină la 110° C și cu debite cuprinse 
între 10 și 30 de litri pe secundă. 
Aceste ape pot fi utilizate in Insta
lațiile de încălzire a clădirilor, la 
tratarea prefabricatelor din beton, 
la încălzirea agregatelor și a apei 
din care sînt confecționate betoa- 
neie și mortarele, la prepararea 
apei calde de consum etc. Cifrele 
vorbesc de la sine despre eficiența 
unei asemenea orientări. Presupu- 
nînd o bază de producție alimen
tată cu ape geoterritale intr-un re
gim de 1,5 Gcal/oră. economia a- 
nuală de combustibili va fi de 1 400 
tone, iar costul energiei recuperate 
se ridică la 350 lei pe tona de com
bustibil convențional.

In momentul de față se află in 
curs de elaborare documentația 
pentru o instalație de care va be
neficia Trustul de construcții in
dustriale Oradea.

C. ANTONESCU

Scorta.ru
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VIZITA OFICIALĂ DE PRIETENIE ÎN JARA NOASTRĂ 
A TOVARĂȘULUI HU YAOBANG

«few?

încheierea convorbirilor oficiale între tovarășul
Nicolae Ceaușescu și tovarășul Hu Yaobang

(Urmare din pag. I)

a aspectelor privind dezvoltarea 
relațiilor româno-chineze, pe plan 
economic și tehnico-științific. ampli
ficarea contactelor și legăturilor in
tre guvernele celor două țări, to
varășul Hu Yaobang a adresat,' în 
numele premierului Consiliului de 
Stat al Republicii Populare Chineze, 
tovarășul Zhao- Ziyang, primului mi
nistru al Guvernului Republicii So
cialiste România, tovarășul Constantin 
Dăscălescu, invitația de a face. o vi
zită de lucru în R.P. Chineză.

în cadrul convorbirilor, tovarășul . 
Nicolae Ceaușescu și tovarășul 
Hu Yaobang au reliefat, în același 
timp, cu satisfacție identitatea sau 
apropierea punctelor de vedere în 
principalele probleme internaționale 
abordate. A fost subliniată — și de 
această dată — voința Partidului Co
munist Român și Partidului Comu
nist Chinez de a conlucra activ pen
tru realizarea unei colaborări noi în 
mișcarea revoluționară, între parti
dele comuniste și muncitorești, pen
tru o nouă unitate, bazată pe deplina 
egalitate, pe independenta fiecărui 
partid, pe respectarea dreptului fie
cărui partid de a-și elabora de sine 
stătător linia politică. în concordan
tă cu condițiile concrete în care își 
desfășoară activitatea. A fost expri
mată hotărîrea celor două țări și 
partide de a, acționa, împreună cu 
toate forțele democratice și progre
siste, pentru oprirea cursului peri
culos al evenimentelor spre confrun
tare și război, stingerea focarelor de 
conflicte și solutionarea prin mijloa
ce pașnice, prin tratative, a diferen
delor dintre state, pentru dezarmare, 
în primul rînd dezarmare nucleară, 
pentru destindere și securitate în 
lume, pentru lichidarea subdezvoltă
rii și instaurarea unei noi ordini eco
nomice mondiale, pentru a asigura 
popoarelor pacea și independența, 
dezvoltarea liberă a fiecărei națiuni 
pe calea progresului economic și so
cial, a bunăstării și civilizației.

Secretarul general al P.C.R. și se
cretarul general al C.C. al P.C. Chi-

nez au apreciat că întărirea în con
tinuare a colaborării dintre partidele 
și țările noastre, a relațiilor româno- 
chineze este in interesul și spre bi
nele ambelor popoare, al desfășurării 
cu succes a construcției socialiste în 
România și China, al ca'uzei 
a socialismului, progresului 
în lume. ,

Tovarășul Hu Yaobang a 
tacă o dată, vii. mulțumiri pentru .in
vitația de a .face această vizită iți. 
România, care i-a oferit plăcutul 
prilej de a se reSntîlni cu tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și de ,a analiza 
împreună căile dezvoltării viitoare a 
relațiilor româno-chineze, precum și 
posibilitatea de a cunoaște nemijlo
cit unele din realizările dobîndite de 
poporul român în dezvoltarea econo- 
mico-socială a patriei, entuziasmul ui 
hotărîrea oamenilor muncii de a în
făptui neabătut politica partidului și 
statului nostru, de a edifica noua 
orînduire in România.

Referindu-se la vizita întreprinsă 
în tara .noastră la întîlnirile avute 
cu oamenii muncii din întreprinde
rile industriale și agricole, la obiec
tivele social-culturale și turistice vi
zitate în Capitala României, precum 
și în județele Galați. Constanța, Bra
șov și Prahova, tovarășul ,Hu Yaobang 
a dat o înaltă apreciere' realizărilor 
poporului român, 
gatiei și spiritului

generale 
și păcii

adresat.

eroismului, abne- 
revolutionar cu

care el acționează, sub conducerea 
Partidului Comunist Român, în frun
te cu secretarul său general, to
varășul Nicolae Ceaușescu. pentru 
edificarea vieții sale noi. pentru 
înaintarea neabătută pe calea socia
lismului.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, apre
ciind în mod deosebit rezultatele 
obținute de oamenii muncii chinezi 
în înfăptuirea in viată a hotărârilor 
Partidului Comunist Chinez, privind 
transformarea Chinei populare în- 
tr-un puternic stat socialist, cu o 
industrie, agricultură și știință mo-, 
derne. cu un nivel de trai si de ci
vilizație tot mai ridicat, a adresat 
Partidului Comunist Chinez și po
porului chinez prieten calde urări de 
noi succese în opera de edificare a 
noii societăți. în lupta pentru pace 
si socialism.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a ru
gat pe tovarășul Hu Yaobang să 
ducă în patrie sentimentele de stimă 
si prețuire, de caldă prietenie și so
lidaritate pe care poporul român le 
nutrește față de poporul chinez și 
a adresat, din partea partidului și 
poporului nostru, a sa personal, un 
salut 
partid 
lor și

Cei
stabilit să continue dialogul româno- 
chinez la nivel înalt, care a avut și

prietenesc conducătorilor de 
și de stat chinezi, comuniști- 
intregului popor chinez.
doi conducători de partid au

are un rol determinant in adîncirea 
continuă a prieteniei și colaborării 
dintre partidele, țările și popoarele 
noastre.

Exprimînd. încă o dată, depliha 
satisfacție pentru rezultatele fruc
tuoase ale vizitei, pentru sentimen
tele de caldă prietenie și ospitalitate 
cu care a fost iirtîmpinat in Româ
nia. tovarășul Hu Yaobang a adresat 
tovarășului Nicolae Ceaușescu invi
tația de a vizita. împreună cu tova
rășa Elena Ceaușescu. Republica 
Populară Chineză. Invitația a fost 
acceptată cu plăcere.

Vizita întreprinsă In România de 
secretarul general al C.C. al P. C. 
Chinez, tovarășul Hu Yaobang. con
vorbirile rodnice purtate cu acest 
prilej cu tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, înțelegerile la 
care s-a ajuns se înscriu ca o nouă 
și valoroasă contribuție la întărirea 
prieteniei și intensificarea conlucră
rii multilaterale dintre Partidul Co
munist Român și Partidul Comunist 
Chinez, dintre Republica Socialistă 
România și Republica Populară Chi
neză. atit pe pl^n bilateral, cit și pe 

spre binele și
neza. atit pe plan bil 
arena internațională, 
interesul celor două popoare, al cau
zei socialismului, al afirmării politi
cii de independentă, colaborare 
pace în lume.

și

Dejun oferit de tovarășul Nicolae

și tovarășa Elena Ceaușescu in

tovarășului Hu Yaobang
Tovarășul Nicolae Ceaușescu. secre

tar general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii So
cialiste România, și tovarășa Elena 
Ceaușescu au oferit marți, la Sna- 
gov. un dejun în cinstea 
Hu7 Yaobang, secretar

tovarășului 
general al

Comitetului Central al Partidului- 
Comunist Chinez.

La dejun au participat tovarășii 
Emil Bobu, Ion Dincă, Miu Dobrescu.

Au luat parte tovarășii Qin Jiwei 
și Qiao Shi.

PLECAREA DIN CAPITALĂ
(Urmare din pag. I)

nivel înalt româno-chinez, care se 
înscriu ca o nouă și strălucită pagi
nă în cronica relațiilor tradiționale 
de caldă prietenie, solidaritate to
vărășească și strinsă colaborare din
tre țările și popoarele noastre, ce vor 
avea o importantă deosebită pentru 
dezvoltarea in continuare a acestor 
relații.

în această atmosferă însuflețită, a 
avut loc ceremonia oficială a plecă
rii distinsului oaspete.

O gardă militară a prezentat ono
rul. S-au intonat imnurile de stat ale 
Republicii Populare Chineze și Re
publicii Socialiste România, in timp 
ce. în semn de salut, au fost trase 
21 salve de artilerie. I

Tovarășii Nicolae Ceaușescu și Hu 
Yaobang au trecut în revistă garda 
de onoare.

Tovarășul Hu Yaobang și-a luat 
apoi un călduros rămas bun de la 
persoanele oficiale române venite 
să-l salute pe aeroport.

Erau prezenți tovarășii Iosif Banc. 
Emil Bobu. Ion Coman. Nicolae 
Constantin. Ion Dincă. Ludovic Fa- 
zekas, Petre Lupu, Manea Mănescu, 
Gheorghe Pană. Ilie Verdet. Miu 
Dobrescu. Petru Enache. Pe aeroport 
se aflau, de asemenea, membri ai 
C.C. al P.C.R.. ai Consiliului de Stat 
și ai guvernului, conducători de in
stituții centrale, organizații de masă 
și obștești, 
oficiale.

Au fost de 
ambasadorul __ __ .....
Li Zewang, ambasadorul R. P. Chi
neze la București, membri ai amba
sadei. <

Tovarășul Nicolae Ceaușescu și-a

luat rămas bun de la tovarășii Qin 
Jiwei. membru supleant al Biroului 
Politic al C.C. al P.C. Chinez. Qiao 
Shi. membru supleant al Secretaria
tului C.C. al P. C. Chinez, șeful 
'Secției relații externe a C.C. al P. C. 
Chinez, Yang Dezhong. membru al 
C.C. al P. C. Chinez, prim-adjunct 
al șefului Cancelariei C.C. al P.C. 
Chinez. Li Shuzhieng. membru su
pleant al C.C. al P. C. Chinez, ad
junct al șefului Secției relații exter
ne a C.C. al P.C. Chinez, Qian Oichen. 
membru supleant al C.C. al P. C. 
Chinez, adjunct al ministrului aface-

rilor externe, de la celelalte persoa
ne oficiale chineze.

Un grup de pionieri a oferit to
varășului Nicolae Ceaușescu și to
varășului Hu Yaobang buchete de 
flori.

La scara avionului, tovarășii 
Nicolae Ceaușescu și Hu' Yaobang 
și-au strins mîinile cu căldură, s-au 
îmbrățișat prietenește.

La ora 14,30, aeronava specială a 
decolat. îndreptîndu-s'e spre Belgrad.

La aeroport a fost prezent, de ase
menea. ambasadorul R.S.F. Iugosla
via în tara noastră. Milos Melovski.

generali, alte persoane

fată Angelo Miculescu, 
României la Beijing, și

Telegramă de la bordul avionului

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România
La încheierea cu succes deplin a vizitei noastre șl la plecarea din fru- 

imoasa dumneavoastră țară, doresc să vă adresez, încă o dată, dumneavoas
tră și celorlalți tovarăși conducători români, precum și poporului frate ro
mân, sincere mulțumiri pentru' amabila ospitalitate ce ni s-a rezervat.

In timpul vizitei am fost puternic impresionați de profundele seniimente 
de prietenie pe care Ie' nutresc Partidul Comunist Român și poporul român 
față de Partidul Comunist Chinez și poporul chinez. Zilele puține, dar foarte 
plăcute ■ petrecute la dumneavoastră vor rămîne vii în 'memoria mea.

Folosesc acest prilej pentru a vă adresa, încă o dată, dumneavoastră, sti
mate tovarășe Nicolae Ceaușescu, cele mai bune urări de sănătate, putere 
de muncă, noi și tot mai mari succese în conducerea fructuoasă a partidului 
și poporului român în slujba grandioasei cauze a edificării patriei lor so« 
cialiste.

Urez ca prietenia dintre partidele, țările și popoarele Chinei și Româ
niei să se dezvolte și să se consolideze continuu !

HU YAOBANG
Secretar general 

al Comitetului Central 
al Partidului Comunist Chinez 

9

Ceaușescu

onoarea

Au participat, de asemenea, am
basadorul României 
Angelo Miculescu, și 
R.P. Chineze la 
Zewang.

Dejunul a decurs într-o atmosferă 
caldă, prietenească.

la Beijing, 
ambasadorul 

București. Li

TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU 
Șl TOVARĂȘUL HU YAOBANG 

întîmpinați cu calde manifestări de stimă
și considerație în județul Prahova

(Urmare din pag. I)

Oaspeții s-au oprit cu interes la 
diferite raioane. Tovarășul Hu 
Yaobang a apreciat calitatea mărfuri- 
lor expuse, bunul gust al creatori
lor de modele,.ațît în domeniul con-, 

" lecțiilor, cit' șl in cel al produselor 
.de folosință îndelungată sau al por
țelanurilor, cristalurilor și sticlăriei, 
înaltul oaspete a adresat felicitări 
colectivelor celor două magazine și 
le-a urat succes în activitatea lor.' 

în continuare, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și tovarășul Hu Yaobang 
au vizitat cunoscuta întreprindere 
„1 Mai“, cea mai mare .producătoare 
de utilaj petrolier din țara noastră.

Pe *traseul  străbătut din centțpl 
orașului pină la marea uzină plo- 
ieșteană, numeroși cetățeni au sa
lutat cu vii și însuflețite 
cu puternice urale trecerea 
oficiale de mașini.

Atmosfera sărbătorească, 
bucurie și satisfacție, 
mina largile bulevarde ale Ploieștiu- 
lui, a fost întregită de grupuri de 
sportivi care au executat inspirate 
exerciții de gimnastică, de formații 
artistice care au prezentat o succe
siune de momente folclorice ilus- 
trind frumusețea și originalitatea 
portului, cîntecului 
popular de pe aceste meleaguri.

La sosirea la întreprinderea .,1 
Mai“, tovarășul Nicolae Ceaușescu 
și tovarășul Hu Yaobang au fost în- 
timpinați de loan Avram, ministrul 
industriei construcțiilor de mașini, 
Gheorghe Dinu, director general al 
Centralei de utilaj petrolier și mi
nier, de reprezentanți ai consiliului 
oamenilor muncii al întreprinderii.

O formațiune, alcătuită din mem
bri ai gărzilor patriotice și ai deta
șamentelor de pregătire a tineretu
lui pentru apărarea patriei, a pre
zentat onorul. I

Tineri și tinere, au oferit buchete 
de flori celor doi conducători da 
partid.

Vizita a început în fața unei mache
te, unde gazdele au prezentat evo
luția întreprinderii în cei 75 de ani

aplauze, 
coloanei
de mare 
ce do

și dansului

de existență, principalele etape ale 
dezvoltării fabricației de utilaj pe
trolier. Este subliniat faptul că, după 
1965, uzina ploieșteană a cunoscut, ca 
urmare a grijii permanente si îndru
mărilor tovarășului. Nicolae ___ _______
C.gaușescu, o puternică dezvoltare.. . rfle-miniere.'în vederetL 
producția «a t'riplîndu-so în ultimii' • •■-■•--x.■ 
15 ani.

Sînt prezentate apoi machetele ce
lor mai noi și modeme instalații pen
tru forajul petrolier și minier reali
zate de colectivul uzinei, care reflec
tă capacitatea creatoare a specialiș
tilor de aici, pusă în slujba diversi
ficării producției, asimilării unor in
stalații complexe, cu performante ri
dicate in exploatare. Rețin atenția 
machetele platformelor de foraj 
marin realizate în România, instala
ția pentru săparea puțurilor- miniere 
cu diametre cuprinse între 3 și 7 me
tri și la adincimi de pină la 1 000 me
tri, instalații de foraj de diferite mă
rimi,_ utilizabile la diverge adîncimi 
de săpare. Se arată ca produsele 
uzinei sînt exportate în peste 30 de 
țări ale lumii, unde și-au demon
strat performantele lor înalte.

Este evocată buna colaborare a în
treprinderii ploieștene cu parteneri 
din Republica Populară Chineză, 
unde au fost exportate, de-a lungul 
anilor, peste 300 instalații de foraj de 
diferite tipuri.

Tovarășul Hu Yaobang se intere
sează de calitățile platformelor de 
foraj marin și ale altor instalații, de 
posibilitățile de _export 
producătoare, 
că întreprinderea „1 Mai“ poate spo
ri livrările către beneficiarii externi 
și că este interesată să extindă coo
perarea cu partenerii din R. P. Chi
neză.

Sînt prezentate, de asemenea, o se
rie de produse intrate de curînd în 
fabricație, la indicația tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. între acestea, re
țin atenția îndeosebi excavatoarele 
cu cupă de 1 800 metri cubi pe oră, 
folosite la exploatările miniere de 
suprafață, mașinile de haldat cărbu
ne și steril în cariere, instalații pen
tru forajul orizontal utilizate în con
strucția hidrocentralelor și in do-

meniul extracției subterane a căr
bunelui.'

Secretarul general al partidului 
nostru a cerut intensificarea ritmului 
de fabricație a instalații . ■ J •
de mari, dimensiuni ipent-.V. ;

ale uzinei
Gazdele menționează

Intr-o modernă unitate comercială din Ploiești

ductiei de cărbune.
Sînt vizitate apoi un 

fabricație, unde se remarca U.V KtlX C<X I 
cu utilaje specializate, de mare ranr j 
dament, procesele tehnologice mdder- ; 
ne. buna organizare a muncii carp | 
asigură executarea unor produse de i 
înalt nivel tehnic, competitive pe 
plan mondial. La secția de mașini- 
unelte sînt reliefate preocupările în 
direcția autoutilării. uzina reușind in 
prezent să-și producă marea majo
ritate a mașinilor și agregatelor ne
cesare sectoarelor de prelucrări me
canice.

Vizitarea secției mecanică I a ilus
trat preocuparea pentru continua di
versificare. modernizare și îmbună
tățire a calității componentelor in
stalațiilor de foraj petrolier și minier, 
rezultatele bune obținute în această 
direcție. A fost înfățișată cu acest 
prilej gama largă de pompe de no
roi. capete hidraulice, angrenaje, 
trolii. macarale-cîriig, la care se a- 
daugă numeroasele adaptări la insta
lațiile standard, in funcție de solici
tările beneficiarilor.

La standul de probe din cadrul sec
ției s-a urmărit modul in care sini 
testate sapele cu rele, operație ce 
furnizează date precise necesare îm
bunătățirii performanțelor lor.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a in
dicat specialiștilor să acționeze pen
tru devansarea producției de sape cu 
role pentru a se putea face fată so
licitărilor interne și cerințelor expor
tului.

Cerința diversificării produselor' și 
ridicării parametrilor lor tehnici și 
funcționali a fost evidențiată și în 
secțiile de fabricare a sapelor de fo1- 
raj și a utilajelor complexe. Dintre 
cele mai noi și semnificative produ
se ce demonstrează gradul de înnoi
re a fabricației se remarcă sapele de 
foraj cu lagăre de alunecare, ale 
căror rezultate sînt superioare celor 
traditionale, sapele mari pentru fo
rat puțuri miniere, precum și diferite 
tipuri de excavatoare și mașini de 
haldat.

Examinind instalațiile' și suban- 
ffamblele prezentate, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a subliniat că se 
impune devansarea programului de 
realizare a pieselor de schimb, pre
cum și accelerarea producției de scu
le și dispozitive necesare procesuldi 
de producție.

în încheierea vizitei, pe o platfor
mă din incinta întreprinderii a fost 
prezentată o expoziție cuprinzînd 
cele mai modeme utilaje complexe, 
pompe, prevenitoare de erupție, sape 
cu role multiple, instalații pentru fo
rajul petrolier șl puțuri de apă. în
treaga gamă de echipamente utilizate 
în procesul de foraj și extracție, 
înalții oaspeți au asistat la o demon
strație de ridicare în poziție de lu
cru a unei instalații de foraj FD-400 
cu un echipament autoridicător. Sînt 
evidențiate caracteristicile agregatu
lui, remarcîndu-se timpul scurt de 
ridicare a masivei instalații.

Tovarășul Hu Yaobang a avut cu
vinte de apreciere la adresa colec
tivului ploieștean și i-a urat noi și 
importante succese în viitor. Secre
tarul general al Comitetului Central 
al P.C. Chinez a semnat în Cartea de 
onoare, unde a notat următoarele : 
„Trăiască eroicul popor român care 
merge neabătut înainte !“.

La încheierea vizitei în municipiul 
lor, oamenii muncii ploieșteni au fă
cut din nou o caldă manifestare de 
stimă și prețuire celor doi conducă
tori de partid, exprimîndu-și satis
facția pentru noul contact la nivel 
înalt româno-chinez, dorința de a 
extinde și dezvolta conlucrarea fră
țească dintre partidele, țările și po
poarele noastre. în aceeași atmosferă 
de puternic entuziasm, tovarășii 
Nicolae Ceaușescu și Hu Yaobang au 
părăsit Ploieștiul, 
spre Snagov.

indreptindu-se
(Agerpres)
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De nota 10
Alături de clădirea Școlii ge

nerale din comuna Pișcolt (Satu 
Mare), s-a amenajat, cu spirit 
gospodăresc, o micro fermă com
plexă, in care elevii învață „pe 
viu" reguli ale agrotehnicii și 
zootehniei. -Microferma dispune 
de crescătorii de iepuri și po
rumbei, de oi, are o plantație ti- 
nără de duzi (pentru 
viermilor de mătase), 
cultivate cu cartofi și 
In imediata vecinătate 
fermei s-a amenajat 
geografic în care sînt

I
I
I

I
I
I

I
I
I
I
I

I
I
I

creșterea 
straturi 
legume, 

a mi-cro- 
un teren 

____ , „încrus
tate" toate formele de relief ale 
patriei.

O inițiativă pentru care me
rită felicitări atît cadrele di
dactice ale școlii, cit și coope
ratorii care-și sprijină și iși în
curajează copiii pentru obține
rea unor producții record. Și 
nu s-ar supăra nici dacă ei, co
piii, i-ar întrece.

Trofeu nesperat
Ziua în amiaza mare, în timp 

ce Francisc Damian se afla cu 
turma cooperativei agricole din 
Bocșa (Caraș-Severin) la păscut, 
a apărut — ca din... pădure — 
un lup, care a înșfăcat un miel 
și a rupt-o la fugă.

— Pe el! Nu-l lăsa! — a strigat 
ciobanul și cîinele său n-a aștep
tat să fie îndemnat de două ori. 
A pornit pe urmele jivinei, a 
ajuns-o din urmă și a început o 
încleștare strașnică. Ajuns la 
fața locului, ciobanul și-a ajutat 
cîinele, care nu s-a dat bătut 
pînă cînd lupul n-a fost răpus.

După cum ne scrie corespon
dentul nostru voluntar Ioan Ro- 
tărescu, cînd ciobanul s-a dus să 
predea blana nepoftitului musa
fir, tehnicianul de vinătoare 
Doru Simianțu l-a felicitat 
călduros. Nu era însă blană^ de 
lup, ci de lupoaică, un adevărat 
trofeu, pentru care ciobanul a 
încasat și un premiu de opt sute 
de lei.
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Printre numeroasele • scrisori 
primite pe adresa rubricii noas
tre, am intîlnit-o pe aceasta, pe 
care o reproducem, trimisă de 
unul din foștii elevi din Sa- 
richioi, județul Tulcea, ai învă
țătorului Anfim Piciriță : „îmi 
amintesc cu drag de cel care 
ne-a învățat nu numai tainele 
cărții, ci și felul in care să mun
cim și să trăim intru cinste și 
omenie. Acum, cînd mi-am făcut 
un rost in viață, ca și colegii de 
odinioară, nu putem să nu adre
săm fostului nostru învățător un 
gind frumos de stimă și mulțu
mire". ,

’ Rînâurl și ghidări .pentru în-
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I

I

Cunoașterea oamenilor
încredințarea unei sarcini concre

te, pe o perioadă bine determinată, . 
fiecărui comunist reprezintă una din
tre atribuțiile majore ale organelor 
de partid. In mecanismul repartiză
rii sarcinilor, aceasta este strîns core
lată de o altă exigență, și anume 
ca fiecărui membru de partid să i se 
repartizeze o asemenea răspundere 

jrăreia să-i facă față cu succes. De 
aici necesitatea ca organele de partid 
să țină seama, în repartizarea sar
cinilor, de nivelul de pregătire po
litică și profesională al comuniștilor, 
de talentul, aptitudinile și înclina
țiile lor, de gradul de receptivitate, 
de temperamentul și experiența de 
viață, de spiritul de organizare etc., 
condiție importantă pentru îndepli
nirea globală, calitativă, în termenii 
fixați, a planurilor de măsuri, a pro
gramelor, a hotărîrilor adoptate. în 
cîteva unități in
dustriale din ora
șul Cîmpina am 
reținut exempli
ficări concrete și 
elocvente a ceea 
ce înseamnă re
partizarea judi
cioasă a sarcinilor_ ,_____

în lumina obiectivelor cuprinse în 
Raportul prezentat de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu la Conferința Na
țională a partidului, comitetul de 
partid de la întreprinderea „Neptun" 
a elaborat un amplu program pri
vind reducerea consumului de me
tal. Un punct important din acest 
program prevede reproiectarea teh
nologiilor și refolosirea materialelor 
recuperabile. Pornind de la - această 
cerință, a fost format un colectiv de 
specialiști și muncitori de înaltă ca
lificare, de care răspund inginerii 
Gheorghe Miloiu și Radu Frățilă, co
muniști cu funcții de răspundere în 
conducerea uzinei. Ce criterii au fost 
avute in vedere în repartizarea aces
tei sarcini? în primul rînd. compe
tența profesională a celor doi mem- , 
bri de partid. în al doilea rînd, tră
săturile afective, temperamentul a- 
cestora. Comunistul Miloiu este o 
fire mai meditativă, cu o imagina
ție tehnică în permanentă căutare, 
specialist recunoscut în probleme de 
debitare. Inginerul Frățilă deține un 
pronunțat spirit de discemămînt cri
tic, este dinamic și un bun orga
nizator. Din îmbinarea calităților 
acestor doi comuniști, din confrun
tările lor de idei, nu numai că au 
rezultat soluții pentru reducerea 
consumului de metal, dar ele au, și 
fost aplicate cu rapiditate în produc
ție, unele cu o remarcabilă eficientă.

Se spune, cu adevărat, că profilul 
moral al unui om se cunoaște cel 
mai bine în procesul de producție. 
Este, dealtfel, și concluzia pe care 
Iulian Tudor, secretarul biroului or
ganizației de bază din secția S.D.V.

cerință esențială
î 5

de la „Neptun" a desprins-o din ex
periența curentă a muncii de partid. 
De aceea, în caietul cu evidența sar
cinilor, el și-a notat scurte caracte
rizări ale membrilor de partid din 
organizație privind pregătirea lor po
litică și profesională, preferințele, 
aptitudinile. La solicitarea noastră,, 
primim exemple concludente : „Pe 
Ștefan Tudose noi îl știm nu numai 
ca un rectificator de clasă, dar și un 
tovarăș foarte scrupulos. De aceea, 
cînd am avut de confecționat, de mare 
urgentă, un produs destinat exportu
lui. i-am încredințat lui această 
sarcină. Pe Constantin Mihălcescu îl 
cunoaștem ca pe un pasionat cititor 
de ziare și reviste. Normal, lui i-am 
încredințat difuzarea presei în sec
tor, îndatorire pe care o îndeplinește 
cu plăcere. Am avut și un eșec. Ast
fel, unui membru de partid i-am

I vățătorul Artfim Piciriță, ' azi- 
pensionar in comuna Jurilovca. 

Chiar degeaba?
Restaurantul „Cornul vlnăto- 

rului" din frumosul parc „Tri- 
vale" din Pitești este un loc 
ideal de popas și recreare. Te 
îmbie să iei loc la masă și mi
rosul de pline caldă, scoasă a- 
tunci din cuptorul din incintă. 
Rugăm pe ospătar să ne aducă 
patru mici.

— S-a făcut — zice el 
prompt. Patru mici cu garnitu
ră. Așa e la noi. Fără 'garnitură 
nu se poate.

Intilnim prin garnitura rece 
și un ou cu miros dubios. între
băm ce e cu oul — deși garnitu
ra, oricum, nu se putea consuma 
cum era — și ne răspunde :

— Asta nu e regula casei, ci 
specialitatea mea.

Ne face nota de plată și con
statăm că suma totală depășeș
te de cîteva ori valoarea mici
lor. Ii notăm și noi ospătaru
lui numărul de marcă: 2 704. Ne 
vede și se amuză:

• — Puteți să reclamați cui 
vreți, puteți să scrieți și la ziar, 
că tot degeaba!

Chiar așa?

Plus... restul
Ieșind din închisoare cu 

de zile înainte de ispășirea 
tregii pedepse, Vaier Istoc
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547 
în- 

__ . din 
Tg. Mureș făgăduise că se face 
băiat de treabă.
, Dar „băiatul" a uitat că, o- 
dată încadrat in muncă, disci
plina e disciplină. Deunăzi, V. I. 
s-a prezentat beat cuc la locul 
său de muncă de la combinatul 
„Azomureș". A ajuns din nou in 
fața instanței de judecată. Pen
tru fapta comisă a fost condam
nat la 6 luni închisoare, la care se 
adaugă și „restul" de 547 de zile.

K
i
i
I
I

I
I
I
!
I
I
i
!
I

I

1
i
1
i

i
I
I
I
I
I
I

Mica publicitate
Prestări servicii. Timplăria 

,;Prestarea" din Șimleu Silva- 
hiei anunță dispariția a două 
scaune cu care s-a servit (ci
tește furat) un oarecare Ed
mund Magyar. - Lucru care nu 
ț-ar fi făcut un om cu... scaun 
la cap.

Pierdut una familie de turtu
rele, care-și făcuse cuibul in
tr-un pom de lingă blocul F 4, 
Aleea Someșul Mic nr. 3, Bucu
rești, din cauza tăierii crengii 
protectoare de către un locatar. 
Deplîngind dispariția incintătoa- 
relor păsărele, asociația de loca
tari îl avertizează pe respecti
vul că a doua oară o 
el in... pom !

Vîndut bomboane de 
kilogramul cu... 50 lei kilogra
mul de către gestionara Maria ■ 
Drăgulescu de la cofetăria din' 
Sinești — Vîlcea. După atita 
suprapreț, nu se putea să nu i 
se „prețuiască" și ei isprava.

Aniversări. Cei care doreau 
s-o felicite la împlinirea a 20 de 
primăveri pe Amelia C. din Plo
iești, zisă „Prințesa", sint ru
gați să mai aștepte pină va 
ieși de acolo de unde a trimi- 
s-o instanța de judecată pentru 
încercarea de furt din buzunare. 
Precizare : i se zicea „prințesa" 
pentru că nu lucra nicăieri.

Rubrică realizată de 
Petre POPA 
cu sprijinul 
corespondenților „Scinteii”

să fie fi
17,60 lei

Lan de orz sau pistă de automobile ?
de partid. repartizat responsabilitatea să se 

ocupe de întărirea disciplinei în rîn- 
dul tinerilor dintr-un loc de muncă, 
între timp insă el a apucat pe unele 
căi greșite și n-a mai avut nici o 
prestanță morală în fața tinerilor, 
așa că a trebuit să-l retragem această 
răspundere".

Am efectuat un mic sondaj în rîn- 
dul membrilor de partid din această 
organizație, pentru a afla și părerea 
lor privind sarcinile care le-au fost 
repartizate : „Am răspuns de pregă
tirea profesională a sudorului Ștefan 
Lamba. în prezent, el se situează pe 
locul doi în rîndul fruntașilor între
prinderii. Am încercat o mare satis
facție" (Gheorghe Chivu, maistru). 
„Am primit sarcina să mă ocup de 
instalarea unui sistem de freze, iar 
unele lucrări urmau să le efectueze 
o întreprindere din Sinaia. Am plecat 
acolo și am convins pe muncitori de 
urgența realizării acestui sistem. 
Bineînțeles, am pus și eu mîna. Nu 
m-am gîndit dacă sarcina a fost sau 
nu potrivită pentru pregătirea mea" 
(Ion Motoriu, sculer).

La întreprinderea de reparații 
utilaj electric. Ion Negrei, secre
tarul biroului organizației de bază 
din secția bobinăj, este de păre
re că graba de a încredința fie
cărui comunist o sarcină concretă, 
fără a discuta în prealabil Cu mem
brii de partid asupra posibilităților 
de îndeplinire, fără a le atrage aten
ția să apeleze la sprijin atunci cînd 
întîmpină greutăți duce uneori la 
situații nedorite. Așa a fost cazul cu 
un comunist, dealtfel un muncitor 
foarte conștiincios, dar cu o fire mai 
puțin comunicativă, lipsit de tact

NOTE DE LECTURĂ

Fenomenul globali- 
riătit' este, evident.' de 
mare actualitate și 
neabordat încă în mă
sura cuvenită în lite
ratura noastră științi
fică. Unui asemenea 
obiectiv răspunde însă 
ultimul volum al prof. 
Valter Roman despre 
revoluții și globalita- 
te. Precizarea noțiunii 
de problemă globală 
în acest volum este 
binevenită întrucît de 
multe ori o problemă 
globală este confunda
tă cu una universală 
și multi autori pierd 
din vedere diferența 
dintre global si uni
versal.

Globalitatea provine 
din caracterul plane
tar. mondial al unor 
procese și fenomene. 
Ea a apărut cu preg
nanță în condițiile creș
terii societății umane, 
alei dezvoltării inter
dependențelor tehno
logice și economice, ale 
implicării întregului 
mediu natural al pla
netei de către socie
tatea contemporană. 
Globalitatea 
un domeniu 
cunoașterii . .
(pag. 85) și ge referă, 
după autor, la trei 
sfere mari ale exis
tentei umane : a) la

devine 
nou al 

științifice

întreprinderea de reparații

pedagoglc, căruia 1 s-a încredințat 
răspunderea pregătirii unui tînăr 
care solicitase intrarea în rindurile 
partidului. El nu a găsit căile și me
todele cele mai adecvate pentru a se 
achita de această sarcină. Din această 
intimplare neplăcută, biroul organi
zației de bază a tras învățămintele 
de rigoare privind modul cum sint 
repartizate sarcinile. Iată de ce co
munistul Ion Iordache, care a avut 
Meea construirii Unui sistem de 
umplere a transformatorilor cu ulei 
a cerut să i se dea chiar lui această 
sarcină pe care a îndeplinit-o, îm
preună cu alții, cu mult entuziasm, 
ceea ce a dus la creșterea producti
vității muncii. Iuliu Peleanu se 
ocupă cu deosebită atenție și cu afec
țiune de pregătirea politică și pro
fesională a doi tineri. Măriei Anghel 
îi revin mai multe sarcini — 

multe chiar, 
socotit noi 
dar pe
ne-a spus că Ie 
consideră cu to
tul potrivite pre
gătirii ei. înda
toririlor ed de 
comunistă.

Deși nu am zăbovit mai puțin la 
întreprinderea de reparații trac
toare și mașini grele, nu vom in
sista prea mult asupra aspectului 
pe care îl implică aici criteriile ds 
repartizare a sarcinilor de partid, de
oarece rezultatele pe care le obține 
de mulți ani acest harnic și de tra
diție colectiv muncitoresc vorbesc de 
la sine de felul în care comuniștii 
înțeleg să-și îndeplinească îndatori
rile lor. Ne-au vorbit despre răspun
derile lor comuniste, despre pasiunea 
și tenacitatea în a fi la înălțimea 
exigențelor actuale membri de partid 
precum Ion MărășoiU, Constantin 
Pîrjol, Nicolae Focșăneanu. Ion 
Jianu, Gheorghe Coancă și mulți 
alții. Principala idee care s-a con
turat în schimbul de păreri efectuat 
cu comuniștii de aici a fost necesi
tatea cunoașterii oamenilor, cu ce 
știu ei să facă și cu ce trebuie să mai 
învețe, cu preocupările în întreprin
dere și în afara ei. premisa impor
tantă de a pune cît mai bine în va
loare posibilitățile tuturor comuniști
lor și prin ei 
Iată de ce, în 
aborda tema 
ca una dintre 
dalități de cunoaștere a membrilor 
de partid, de urmărire a evoluției 
pregătirii lor politice și profesionale, 
a îmbogățirii fondului lor spiritual 
pentru ca sarcina de partid să poarte, 
din start girul unei viitoare maxime 
eficiente.

ale întregului colectiv, 
articolul următor vom 
discuțiilor individuale, 
cele mai eficiente mo-

Constantin VARVARA 
Constantin CAPRARU

Aprovizionarea 
magazinelor sătești 
cu utilaje și unelte 

de uz agricol 
și gospodăresc

Pentru sprijinirea locuitori
lor satelor în aprovizionarea 
gospodăriilor individuale cu 
utilaje, unelte și scule de uz 
agricol și gospodăresc necesare 
lucrărilor agricole, cooperația 
de producție, achiziții și desfa
cere a mărfurilor a luat măsuri 
pentru dezvoltarea rețelei de 
desfacere în toată țara. Astfel,- 
In prezent funcționează 3 000 
raioane specializate în cadrul 
magazinelor universale metalo- 
chimice, 9 000 puncte de desfa
cere în magazinele sătești și 
88 magazine specializate în vtn- 
zarea acestor produse, cum sînt 
cele de la Poiana Mare și Se
garcea (Dolj), Bolintin Vale și 
Otopeni (Sectorul agricol Ilfov), 
Chișineu-Criș (Arad). Rupea 
(Brașov), Lehliu (Călărași), 
Gherla (Cluj). Zagon (Covasna), 
Dobra și Geoagiu-Băi (Hune
doara), Tg. Frumos (Iași), 
Strehaia (Mehedinți) și altele.

în aceste unități cei in
teresați găsesc unelte și uti
laje. mărunte de uz agri
col (sape, lopeți, cazmale, gre
ble,‘săpăligi, furci, pluguri și 
accesorii de plug, grape cu 
tracțiune animală etc.), unelte 
mărunte pentru lucrările din 
viticultură și pomicultură (foar
feci pentru vie' și pomi, bricege 
de altoit, ferăstraie etc.), arti
cole pentru zootehnie. Tot 
aici se vînd semințe de legume 
și flori, răsaduri, pr'ecum și 
îngrășăminte chimice.

în fotografie : Supercoop din 
Adjud, județul Vrancea.

CUVINTUL CITITORILOR-, 
GUVÎNTUL OMZtENILOR MUNCH

, în cartierul Drumul Taberei, din 
Capitală, mai precis pe strada 
Valea Oltului. între sera de flori 
a întreprinderii „1 Mai" și depoul 
de mașini din prelungirea bd. 
Ghencea al I.T.B., există un teren 
de zeci de hectare cu orz și mazăre, 
aparținînd de I.A.S. Bragadiru. Cu 

. tot timpul uscat din acest an. re
colta de orz este destul de fru
moasă. Și totuși, niște cetățeni — 
deși îmi vine greu să-i numesc in 
acest fel — disprețuind munca 

■pentru cultivarea lui și lipsiți de 
răspundere față de avutul obștii, 
calcă orzul cu picioarele sau, pur 
și simplu, se odihnesc în lan. Mai 
pot fi observați seara și unii care, 
nici mai mult nici mai puțin, trec 
nepăsători cu mașinile peste cul
tură. Ba ' unul, probabil turmentat.

a făcut, cu cîtva timp în urmă, și 
cîteva curse pe arătura proaspătă, 
unde abia se semănase mazăre. Nu 
mai vorbesc de niște motocicliști 
care „folosesc" terenul ca poligon 
pentru întreceri sau de cei care 
traversează de la un capăt la altul 
lanul, lăsind un evantai de cărări 
în urma lor. Utmi nd acest trist 
„exemplu" al maturilor, copiii și-au 
făcut și ei tot aici terenuri de 
fotbal.

Cred că trebuie luate măsuri de 
pază și protejare a culturilor amin
tite cît nu este prea tîrziu. Eu am 
mai sesizat aceleași aspecte, au 
fost date secvențe și la televiziune. 
Și toiuși nu s-au luat nici pînă 
acum măsuri.

Aurelian TATOMIR 
corespondent voluntar, București

Cioburile de pe drumul ambalajelor
de sticlă

relațiile dintre socle- 
: țâțe și natură (resur

se. energie. hrană, 
mediu înconjurător) ; 
b) la relațiile interna
ționale (pacea și dez
armarea, creșterea e- 
conomică, dezvoltarea 
socială) ; c) la rela
țiile om-societate (să-

vine clasei muncitoa
re și intelectualității 
progresiste. Rezolva
rea problemelor globa
le implică efortul in
tern al fiecărei țări 
îmbinat cu o colabo-. 
rare ■ internațională ; 
largă și eficientă. Au
torul atrage atenția a- 
supra unor asemenea 
soluții care să nu 
ducă la uniformizarea 
societății, la o singu
ră cultură, ceea ce ar 
reprezenta iarăși o a-

porană. în același 
timp, autorul subli
niază. în mod îndrep
tățit, imperativul de a 
nu se pierde din ve
dere „problemele eti
cii cunoasierii științi-' 
fice, controlul social 
al cercetărilor științi
fice în domenii care 
afectează interesele 
vitale de astăzi și de 
tnîine ale omenirii, 
inclusiv viitorul ei ca 
specie biologică" <(p. 
131).

pe considerentul că ar fi 
sau ciobite" ; „nu avem 
să ni se diminueze retri-

Populația este îndemnată, prin 
» toate mijloacele de informare, să 

contribuie Ia stringerea și predarea 
ambalajelor din sticlă. Și este' 
firesc, dată fiind atenția deosebită 
ce se acordă readucerii in circuitul 
economic și a acestor bunuri. în 
magazinele alimentare, afișele sînt 
clare : „Primim ambalaje de sticlă 
la schimb, contra marfă sau bani". 
Dar existența cotidiană ne arată că 
rareori se întimplă să se respecte 
îndemnurile din anunțuri și recla
me. Continuă aceeași practică — 
gestionarii invocă tot felul de ar
gumente pentru a refuza preluarea 
acestor, ambalaje : ba că „primim 
numai sticle, iar borcane nu" sau 
invers, ba că „n-avem lăzi pentru 
ambalaje" etc. etc.

încercînd să mă lămuresc, am 
primit din partea cîtorva lucrători 
din comerț următoarele răspunsuri. ■ 
unele incredibile : „de fiecare'dată 
cînd se ridică ambalajele de' sticlă, 
gestionarul de la centru ne scade 
din oficiu 10 la sută din cantitatea

predată 
sparte 
chef ca 
buția cu cîteva sute de , lei atunci 
cînd avem de-a face 
borcane" ș.a. Probabil 
este unul din motivele 
gestionarilor le lipsesc 
nea. bunăvoința și rivna în această 
direcție.

Am dorit să sesizez această si
tuație. măsurile cuvenite trebuie 
să le ia forurile de resort. Reali
tatea este că prea de multă / vreme 
persistă în această privință 
nereguli și ciudățenii. Mai 
întrilcît știu că fabricile de 
Sau de geamuri au nevoie 
sticlă spartă, de cioburi, mă

cu sticle și 
că acesta 

pentru care 
solicitudi-

multe
mult,
sticlă 
și de 

____ _____ __ _____ ____ _ întreb 
de ce nu sînt luate în atenție și 
sticlele fără „stas", cele puțin cio
bite sau de diferite tipuri de fa
bricație .?■

Paul DUMITRU 
strada Toamnei nr. 2, 
comuna Sărmașu, județul Mureș

și 'Informatizară (p.
1.77—194), în care,
în afara sublinierii 
potențialului revolu
ționar al microelectro
nicii și informaticii, .se torul,. în 
ridică problemă eva- . ță strînsă,

~ tiea partidului;
. apel la înțelepciunea 

dezarmării. Cum să nu , 
fii preocupat atunci 
de studierea inteligen
tei umane si mai ales 
de modul în care ea 
poate fi dezvoltată î 
Prof. Valter Roman o 
examinează și in ra
port cu fenomenul 
nou al inteligentei ar
tificiale, dovedind, 
încă o dată, ancorarea 
sa în actualitatea 
blematicii științei 
temporane.

Dealtfel, este 
noscută contribuția sa 
la constituirea unei 
școli românești privind 
studierea fenomenelor 
revoluționare din do
meniile științei și teh
nologiei ca și a influ
entei lor asupra socie
tății. prin volume pu
blicate timp de aproa
pe trei decenii. Ele au 
stimulat un adevărat 
curent cultural asupra 
căruia cineva se va 
opri vreodată. Deo
camdată nu putem, de
cît. să apreciem acest 
nou. volum. pentru 
conținutul, ținuta ști
ințifică și stilul viu al 
autorului lui.

ridică problemă
/luării semnificației e- 
conomice. sociale și 
politice a influentei a- 
cestor noi tehnologii 
de virf asupra socie
tății. Analiza științifi
că. bazată pe cunoaș
terea marxistă a so
cietății, îl Îndreaptă

este acordată. în vo
lum. cerințelor păcii, 
rolului oamenilor de 
știință și al științei în, 
raport cu pacea. Au- 

concordan- 
cu poli- 

facc

PE SCURT. DIN SCRISORI

UN DOMENIU NOU, CUPRINZĂTOR 
DE INVESTIGAȚIE ȘTIINȚIFICĂ*)

pro- 
con-

CU-

\
® ÎMPĂDURIRI. în județul ‘Neamț, campania de împăduriri din 

această primăvară s-a desfășurat cu bune rezultate. S-au împădurit 
in acest sezon, cu difeț-ite specii de mare valoare economică, peste 800 
hectare de teren, evidențiindu-se mai ales ocoalele silvice din Vaduri, 
Tirgu Neamț. Văratec. (Gheorghe IRIMIA, bd. Republicii, bloc 56. Roman, 
județul Neamț). • ÎN NOUL CENTRU CIVIC din Hațeg, cooperativa 
meșteșugărească „Retezatul" a deschis cîteva binevenite unități de pres
tări servicii pentru populație. Amplasate la parterul unui bloc nou de 
pe bulevardul Tudor Vladimirescu. acestea sînt : reparații radio-TV. 
optică, reparații ceasuri, încălțăminte de comandă, geamuri și înrămări 
de tablouri, coafură și cosmetică. (Nicu SBUCHEA, bloc P 30, Hațeg, 
județul Hunedoara). • UNDE SÎNT... SUFERTAȘELE? Sintem în toiul 
campaniei de primăvară și toată suflarea satului se află la lucru în cîmp. 
Așa și trebuie. Numai că avem un necaz : ne e greu cu adusul mincării 
la cîmp. Din cauză că nu se mai găsesc de vînzare sufertașe, femeile sînt 
obligate să lege cu sirmă sau sfoară oalele de tablă pentru mincare. Dar 
și aici un ne.ajuns : oalele nu au capace, oale de tablă găsim, și încă de 
mai toate dimensiunile, dar capacele lipsesc. De ce ? Nu credem că pot 
exista justificări cît de cît serioase pentru o asemenea lipsă. (Pompei 
LUDUȘAN, satul Răzbuneni nr. 122, comuna Bobîlna, județul Cluj).
• INIȚIATIVĂ LĂUDABILĂ. Stimulați de rindurile publicate cu un an | 
în urmă tot la această rubrică, pensionarii din circumscripția nr. 68 din ; 
Capitală au adunat și predat centrelor de colectare 50 tone de fier vechi, ■ 
adică o cantitate de 3 ori mai mare față de anul trecut. Semnalăm că 
au fost colectate si numeroase frigidere, mașini de spălat rufe, căzi de 
baie scoase din uz. pe care întreprinderile producătoare le-ar putea pre- . 
lua pentru recondiționare și reintroducere ulterioară în circuitul produc- I 

ytiv. (Constantin DOCHIȚA, corespondent voluntar. București),

în volufri mai s-înt 
abordate o serie de 
teme cunoscute ca 
preocupări statornice 
ale autorului privind 
revoluția științifică și 
tehnică (R.S.T.). revo
luțiile industriale, noua 
revoluție agrară, so
cietatea antientropică. 
logica internă a dez
voltării forțelor de 
producție, funcțiile și 
conținutul muncii în 
condițiile R.S.T. pînă 
la transformarea ra
dicală a muncii în 
condițiile celei de-a 
doua revoluții indus
triale. în toate aces
te cazuri, autorul adu
ce precizări dar și lu
mini noi. în contex
tul temei majore a 
globalității.

în mod deosebit ar 
fi de menționat eseul 
despre industrializare

nătate. educație, cul
tură. populație, pro
gres tehnico-stiințific, 
dezvoltarea omului). 
In cuprinsul volumu
lui sînt examinate a- 
semenea categorii de 
relații, autorul pre- 
zentînd modul lor de 
manifestare ca proble
me globale. .Atrăgînd 
atenția asupra perico
lelor pe care le pre
zintă unele manifes
tări globale, formele 
de criză pe care le 
generează. Valter Ro
man aduce puncte de 
vedere de luat în sea
mă privind căile lor 
de soluționare și fac
torii care trebuie să le 
rezolve.

- factor de 
este omul 
gradul său 
tare.. Rezolvarea pro
blemelor globale re-

pe autor către exami
narea rolului noilor 
tehnologii asupra dez
voltării forțelor de 
producție, inclusiv a- 
eupra muncii omului 
și de aici asupra re
lațiilor sociale. Tema 
o regăsim și în alte 
eseuri. Un asemenea 
punct de vedere, sus
ținut de oamenii de 
știință români, pri
vind rolul microelec
tronicii și informati
cii in lumea con
temporană. studierea 
atentă a acestui rol. 
se dovedește în ul
timii ani și o preo
cupare constantă pe 
plan internațional.

Evident, unele pro
bleme globale au de
venit mai acute decît 
altele, cum este aceea 
a dezamțării și păcii, 

atenție deosebită

menintare pentru e- 
xistența umană (p. 
119). Exemplul de mai 
sus arată poziția ști
ințifică și umanistă a 
autorului in tratarea 
problemelor globale in 
cadrul politicii Parti
dului Comunist Ro
mân privind viața in
ternațională și o nouă, 
ordine economică 
politică 
lucrare 
meroase 
gîndirea 
Nicolae 
problemele

Deosebit de intere
sante sînt considerații
le privind
concept și model al 
dezvoltării (p. 130 
mănătoarele), 
cont de
țării noastre și de e- 
lementele pe care le 
oferă știința contem-

------ ------ și 
mondială. în 
se fac nu- 
referințe la 

tovarășului 
Ceausescu în 

abordate. „Săptămîna caselor de cultură bucureștene”
Sub deviza „Casa de cultură in 

slujba formării omului nou" în or
ganizarea Comitetului de cultură și 
educație socialistă al municipiului 
București se desfășoară in perioa
da 9—15 mai a.c. o serie de mani
festări politico-educative și cultu- 
ral-artistice consacrate 
„Săptămîna caselor 
bucureștene".

Manifestările desfășurate in între
prinderi, case de cultură și cluburi 
se bucură de o largă participare din 
partea unor largi colective de cadre 
universitare, specialiști, scriitori, oa
meni de artă, formații artistice pro
fesioniste sau de amatori. (VirgiJ 
Gheorghită)

un nou
♦) Valter Roman, 

Revoluții și globa- 
litate, București, 
Editura Academiei 
Republicii Socia
liste România, 
1983.

Principalul 
soluționare 
(P. 117) și 
de dezvol-

Și 
ținind 

experiența

Mihai
DRĂGĂNESCU 
membru corespondent 
al Academiei 
Republicii Socialiste 
România acțiunii 

cultură

form contractelor, 1 470 tone spanac, 
dar nu s-au prelucrat pînă Ia în
ceputul acestei liini decît 870 tone. 
De ce ?

— V-au lipsit condițiile necesare 
de producție ? — l-am întrebat ,.pe ' 
Ștefan Opriș. director adjunct al Di
recției tehnice de industrializare a 
produselor horticole din departa
mentul de resort al Ministerului 
Agriculturii și Industriei Alimentare.

rul obiectului pentru care s-a de
plasat „delegatul special" al Direc
ției comerciale 1

De ce stau lucrurile așa cînd pia
ța și cîmpul sînt pline de zarzava
turi proaspete, cînd oamenii sînt dor
nici 
ruri 
ne ?
șefii ........................ _
„explicație" : „Avem încă în maga-

zultatul : un milion de Iei beneficii 
peste plan și o rentabilitate de 9,6 
la sută I Adică o dată și jumătate 
mai mult decît era prevăzut.

Deci se poate.

grame — exprimă adevăratul poten
țial de desfacere ? Sau poate nivelul 
redus al cererii este rezultatul cali
tății necorespunzătoare ?

— Dacă despre calitatea conserve
lor. în general, se mai poate discu
ta, noi, producătorii, fiind primii con- 
știenți de rezervele de îmbunătățire 
existente în acest domeniu. în 
schimb, in privința conservelor de 
spanac părerea unanimă este cît se

— De ce s-a prevăzut cultivarea 
unor noi suprafețe cu spanac pentru 
conservare dacă se cunoșteau stocu
rile rămase de anul trecut ?

— Astă-toamnă, cînd s-au planifi
cat nivelurile de producție pentru 
1983 și s-au plantat suprafețele res
pective. s-a scontat ca stocurile să 
se consume în timpul sezonului rece. 
Ceea ce, din păcate, nu s-a intîmplat.

★

în încheierea anchetei se impun 
cîteva concluzii : 0 este necesar ca 
organele comerciale să impulsioneze 
desfacerea legumelor de sezon în 
stare proaspătă, să mărească capa
citatea de desfacere a piețelor și 
unităților I.L.F., pentru a putea 
bferi populației întregul volum d 
produse existent ; ® lucrătorii di 
unitățile de consum colectiv — cai 
tine și restaurante — au datoria t 
promoveze mai insistent mîncăruril., 
gătite din și cu legume. Experien 
țele pozitive existente în acest sect*  
trebuie generalizate în toată alimen 
tația publică ; ® producătorii de 
conserve. împreună cu organizatorii 
comerțului sînt chemați să promo
veze aprovizionarea eșalonată, in tot 
cursul anului, atît a cumpărătorilor 
din magazine, cit și a consumu
rilor colective cu legume con
servate. asigurîndu-se astfel fabrici
lor producătoare un portofoliu spo
rit de comenzi. Trebuie astfel acțio
nat îneît întreaga recoltă de legume 
a primăverii să fie 
rificată.

Legumele în restaurante.
Un alt important sector în care le- 

Iguniele ar trebui să fie mult solici
tate in această perioadă este alimen
tația publică. Răsfoim registrul de 
intrare a mărfurilor la restaurantul 
„Simplon" (I.A.P.L. Amzei). Căutăm 
capitolul legume timpurii. Dar con
statăm că în această primăvară n-a 
intrat in local nici o frunză de spa
nac ! — iar în ultimele zile nici o 
ridiche, nici o legătură de lobodă ! 

Revenim și la expresul „Someșul" 
(I.A.P.L. Segarcea), unde la prece
denta documentare, din 23 aprilie a.c. 
(„Scînteia" nr. 12 651), constatam că 
legumele de sezon nu se află la vîn
zare — dealtfel, în tot cursul lunii 
aprilie. • pînă la data documentării 
noastre, unitatea nu comandase și 
nici nu primise de la bucătăria res
taurantului „Rucăr" — de unde se 
aprovizionează. — decît o singură 
dată mincare pe bază de spanac. Ce 
s-a întîmplat intre timp ? Aflăm că 
Direcția generală comercială a Capi
talei a trimis la fața locului un re
prezentant să cerceteze faptele și, 
presupunem, să ia măsuri. între timp, 
unitatea a intrat in renovare. Care 
este situația acum, după renovare și’ 
după intervenția forului coordonator? 
In nici una din zilele care au trecut 
de Ia redeschiderea unității (din 
3 mai a.c. și pînă ieri, 10 mai) nu 
s-a oferit aici ia vînzare nici o min
care pe bază de legume de sezon. 
Singurele „trufandale" au fost cî
teva legături de ridichi, salată și 
ceapă, cîteva kilograme de castra
veți, plus 50 ardei iuți — în total, 
produse de 231,50 Iei ! Comentariile 
sînt de prisos — rămîne doar miste-

I
I
I
i
I
I
I
I
I

I

să găsească in localuri mîncă- 
ușoare și bogate în vitami- 
Marin Iordache, unul dintre 
unității „Simplon", găsește o

Și de ce goluri artificiale 
de producție în fabricile de 
Conserve ? Continuăm ancheta în

AUTOAPROVIZIONAREA

de sezon (wGrădinile oferă din belșug legume
CUM SÎNT ELE VALORIFICATE ÎN RESTAURANTE, PRIN FABRICILE DE CONSERVE ?

i

Stoc 
poți
iată

zie conserve de astă-toamnă". 
prea mare... Și. pe urmă, cum 
realiza planul cu ceapă verde ?

Parcă pentru a-î da replica, 
ce ne declara, două ore mai tîrziu.
Stan Gagu. responsabilul cunoscutu
lui restaurant „Bumbești" (I.A.P.L. 
Aluniș) : „Numai cine nu vrea sau 
cui i se pare greu nu prepară min- 
căruri din verdețuri de sezon. Dacă 
te oprești .numai la ouă pe piure 
de spanac, ' n-ai rezolvat mare 
cru. Legumele și zarzavaturile de 
care dispunem acum din belșug 
fi introduse in toate meniurile.
așa facem și vindem zilnic prepara
te din cel puțin 100 kg de legume. 
Unii spun că astfel de legume, fiind 
foarte ieftine, n-ar fi rentabile. Anul 
trecut am folosit în bucătărie apro
ximativ 35 tone de zarzavaturi. Re-

lu-
pot 
Noi

fabricile de conserve, acolo unde ar 
trebui să se. valorifice o bună par
te din legumele acestei primăveri, 
îndeosebi spanacul. Ce constatăm 1 
Fabricile lucrează sub capacitățile lor 
de producție. Astfel, unitatea bucu- 
reșteană ..Flora" si celelalte între
prinderi de profil din Capitală ar fi 
trebuit să prelucreze în această pri
măvară — conform contractelor de 
livrare încheiate cu unitățile comer
ciale — 230 tone spanac, dar n-au 
prelucrat pînă acum decît 144 tone ; 
fabricile din județul Argeș trebuiau 
să prelucreze 195 tone și au prelu
crat doar 41 tone ; fabrica din Turnu 
Măgurele a prelucrat 25 tone în loc 
de 56 tone contractate ; Giurgiu — 
21 tone față de 40 tone.

Pe ansamblu, industria de conser
ve ar fi trebuit să prelucreze, con-

— Nicidecum, am dispus de tot ce 
' trebuia : materii prime, borcane, ca
pacități de producție suficiente. Dacă 
fabricile produceau cît ar fi putut 
prelucra, realizau pînă acum nu 1 4f0 
tone, ci mult mai mult.

— Și atunci de ce, n-au realizat 
cantitățile contractate ?

— Pentru că au stocuri mari de 
conserve de spanac de anul trecut ; 
de peste 2 200 tone. Or. exigențele 

■--noului mecanism economico-finan- 
ciar. cerințele unei activități eficien
te exclud în mod firesc producția de 
dragul producției, pe seama acumu
lării de stocuri.

— Considerați însă că cele 1 470 
tone de conserve de spanac con
tractate de unitățile comerciale 
— care înseamnă un consum anual, 
în medie pe locuitor, de sub 70

poate de clară : calitatea lor cores
punde celor mai exigente cerințe.

— De ce credeți atunci că nu se 
consumă mai mult spanac 
vat 7

— Autocritic 
cît o singură 
producătorii, și 
cern suficientă 
produs. Cît privește unitățile de con
sum colectiv — restaurante și can
tine — acestea folosesc spanacul în 
sezonul rece extrem de rar. Deși 
cereri în acest sens există din par
tea consumatorilor, deși nutriționiș- 
tii recomandă insistent folosirea spa
nacului în alimentație. în ce ne pri
vește, am putea prelucra anual un 
volum mult mai mare de produse, 
dar important este să se asigure des
facerea lor.

conser-

este de
niei noi.

vorbind, nu 
explicație : 
nici comerțul nu fa- 
popularizare acestui

pe deplin valo-

BABOIAN, 
IONESCU,

Maria 
Mihai 
Gh. GRAURE
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Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului. Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România
Doresc să vă adresez sincere mulțumiri pentru felicitările cordiale pe 

care ați binevoit să mi le adresați în numele Comitetului Central ăi Par
tidului Comunist Român, al Guvernului Republicii Socialiste România, al 
poporului român, cit și în numele dumneavoastră personal cu ocazia aniver
sării ttilei mede de naștere.

Exprimîndu-mi convingerea că tradiționalele relații de prietenie și co
laborare existente între partidele, țările și popoarele noastre se vor dezvolta 
și aprofunda în continuare, mă folosesc de acest prilej pentru a adresa 
poporului frate român sincere urări de mari succese în opera de edificare 
a societății socialiste multilateral dezvoltate in România, de realizare cu 
succes a celui de-ai șaptelea plan cincinal.

KIM IR SEN
Secretar general al Comitetului Central 

al Partidului Muncii din Coreea, 
Președintele Republicii Populare Democrate Coreene

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU 
Președintele Republicii Socialiste România

Vă sînt recunoscător pentru amabilele urări adresate de Excelența 
Voastră cu prilejul instalării mele in funcția de președinte al Israelului. 
Privesc cu încredere spre o perioadă de dezvoltare pașnică, precum și spre 
creșterea cooperării și înțelegerii între cele două națiuni ale noastre.

CHAIM HERZOG
. Președintele Israelului

PROGRAMUL X
14,00 Tejesport. Sferturile de finală ale 

Campionatelor europene de box. 
Transmisiune directă de Ia Varna 

46,00 Telex
16,05 Tribuna experienței
16,30 Viața culturală. Literatura in ac

tualitate. Ediție realizată in cola
borare cu Uniunea scriitorilor din 
Republica Socialistă România

IV,00 Universul femeilor
17,50 1001 de seri
20,00 Telejurnal

Bilete prin I.T.H.R. București, pentru odihnă 
și tratament, în această perioadă

întreprinderea de turism, hote
luri și restaurante București 
(I.T.H.R.B.) asigură in această pe
rioadă locuri la odihnă și trata
ment la tarife reduse.

în tot cunsul Junii mai au loc 
plecări zilnice în serii de cite 6 
zile și mai multe, pentru odihnă 
în stațiunile Borsec, Borșa. Brea
za, Bușteni, Cheia, Durău, Lacu 
Roșu, Predeal. Sinaia, Tușnad.

Tot in luna mai se pot obține 
bilete de tratament în serii de 
14—18 zile in stațiunile Amara,

• SPORT • SPORT ® SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT

Goteborg. mai 1983

IMAGINI
Baschetul școlar crește mereu talente, 
dar promovarea lor se face anevoie

Ne numărăm printre aceia care nu 
vor obosi nicicînd pledind pentru tot 
mâi rriultâ grijă Șl preocupare față de 
creșterea și promovarea copiilor |i 
juniorilor — ca singură, și sigură, 
cale de reinvigorare neîntreruptă a' 
sportului nostru, de ridicare a ștache
tei performanțelor in uneîe ramuri ce 
6e zbat de mai multă vreme, ori mai 
de ourind, in albia mediocrității. în 
această idee ne referim azi la o tra
dițională competiție a . sfîrșit.ului de 
aprilie și începutului de mai : fina
lele campionatelor republicane pen
tru juniori și școlari Ia baschet.

La startul turneelor finale pentru 
locurile 1—8 (găzduite de orașul Cluj- 
Napoca) s-au prezentat primele două 
clasate în cele patru 6erii zonale ale 
campionatului de fete și ale celui de 
băieți ; cu două excepții, toate cele
lalte 14 finaliste au reprezentat clu
buri sportive școlare sau licee. N-au 
obținut calificarea la finale cam
pioana băieților de anul trecut (C.S. 
Steaua București) ,și nici o echipă 
masculină ori feminină din Moldova, 
deși Ia Iași, Botoșani, Piatra Neamț, 
Galați, Brăila, Bacău, baschetul are 
'practicanți și simpatizantă. Tot privi
tor la participare mai trebuie men
ționat că, dintre cele opt calificate în 
turneul final masculin, C.S.Ș, Plo
iești n-a fost acceptată- să joace (ne
îndeplinind baremul de înălțime : 3. 
jucători peste 1,95 m), iar Dinamo 
București (locul doi anul trecut) nu 
a reușit calificarea în turneul pentru 
locurile 1—4 (a ocupat locul 5), su- 
portind ca și Steaua consecințele 
schimbării excelentelor, generații de 
juniori de care au beneficiat in tre
cutul apropiat.

La fete, disputa a fost atît de strfn- 
să, și nedecisă pină în ultima secun
dă de joc a ultimului meci, incit pri
mele trei echipe au încheiat la ega
litate de punctaj — medaliile fiind 
atribuite în funcție de coșaveraj : lo
cul întîi și campioană — C.S.Ș. 2 
Politehnica Sportul studențesc Bucu
rești (antrenori Coștel Dinescu și 
Cornelia Mircioiu) ; . locul doi — 
C.S.Ș. Chimistul Rm. Vîlcea (antre
nor Doru Moise) ; locul trei — C.S.Ș. 
Viitorul Universitatea Cluj-Napoca 
(antrenor Horia Pop). La băieții a 
fost cam Ia fel : titlul de campioană 
a fost cucerit fără înfrângere, de 
C.S.Ș. 4 I.C.E.D. București (antrenor 
Liviu Călin), dar locurile doi-patru 
au fost ocupate Ia egalitate de punc
te (departajarea fiind făcută tot prin 
coșaveraj) de C.S.S. Viitorul Univer
sitatea Cluj-Napoca (antrenor Voicu 
Moldovan), C.S.Ș. Liceul „Bolyai“ 
Comerțul Tg. Mureș (antrenor Dan 
Matic) și C.S.Ș. 2 Politehnica Sportul 
studențesc București (antrenori C. 
Dîrjan și Șt. Ionescu).

Unit dintre oblșnuițli acestor tur
nee de juniori și junioare, incîntpți 
de nivelul întrecerilor, au apreciat că 
ele au marcat un evident progres ca

20,13 Actualitatea economică
20,25 Forum politico-ideologio
20,40 Melodii șl interpret
20,50 Stop-cadru pe mapamond. O ima

gine caleidoscoplcă a lumii de as
tăzi, a realităților planetei noastre 

21,05 Film artistic : „Arca lui Noe“. Pre
mieră pe țară. Cu : Cary Grant, 
Tony Curtis, Joan O’Brien, Dian 
Merrill. Regia : Blake Edwards

22,30 Telejurnal
PROGRAMUL >

20,00 Telejurnal
20,15 Actualitatea economică
20,25 Scena și ecranul
31,05 Din țările socialiste
21,35 Mic dicționar de operă și balet 
22,30 Telejurnal

Borsec, Eforie-Nord, Herculane, 
Felix, Lacu Sărat, Neptun, Pu
cioasa. Sovata, Singeorz-Băi, Slănic 
Moldova.

înscrieri și informații Ia agenții
le de turism ale I.T.H.R. București 
din str. Luterană nr. . 4 — tel. 
14 21 77/29 58 ; Bd. Republicii nr. 68
— tel. 14 08 00 ; Calea Moșilor, bloc 
55 bis, tel. 11 08 48 ; Bd, 1848 nr. 4
— tel. 14 98-81 ; Bd. N. Bălcescu nr. 
35 — tel. 15 74 11 ; Str. Mendelepv 
nr. 14 — tel. 59 37 60 ; Calea Grivi- 
ței nr. 139 ; str. N. Tonitza nr. 13.

litativ față de Analele precedente de 
la București ’82, Timișoara ’81 Sau 
Tirgoviște ’80. Chiar dacă. în cunoș
tință de cauză fiind, nu subscriem 
întru totul la asemenea supraapre
cieri (avînd rezerve mai ou seamă in 
privința băieților), nu se poate să 
nu observăm cu satisfacție că vreo 
cîteva meciuri au fost atit de specta
culoase și indîrjite, au avut un tempo 
atît de alert pe toată durata, incit nu 
o dată au depășit nivelul tehnico- 
tacțic al multor confruntări baschet- 
balistice de divizia „A", S-au distins, 
in acest sens, partidele feminine Poli. 
Buc. — Cluj ; Cluj — Vîlcea ; Vîlcea 
— Poli. Buc. ; Poli Buc, — Sf. Gheor
ghe sau cele masculine Tg. Mureș — 
Dinamo ; Poli Buc. — Tg. Mureș ; 
I.C.E.D. — Poli Buc. ; Cluj — Dina
mo ; Poli Buc. — Tirgoviște. în care

OPINII DIN ARENĂ 
Șl DIN JURUL El

victoria a revenit primelor formații. 
Cineva din tribună chiar spunea — 
mai în glumă, mai în serios — că 
poate n-ar fi rău dacă în timpul 
anului competițional ar fi programa
te, în cuplaj, un meci de juniori (ju
nioare) pentru a se arăta că „așa tre
buie să se joace !“, urmat de unul de 
seniori (senioare), pentru a se de
monstra că „nu așa trebuie să se 
joace !“. Dincolo de aspectul glumeț, 
ideea spune mult despre maniera de 
joc lentă, anostă și demodată de 
care nu pot scăpa cele mai multe 
dintre divizionarele „A" de baschet.

Dacă am fi dorit nurpai să infor
măm cititorii despre întrecerile fina
le ale juniorilor baschetbaliști, poate 
ne-am fi oprit aici. Ori am mai fi 
subliniat că — prin aportul compe
tent și permanent al antrenorului fe
deral George Chiraleu — competiția 
a avut și un succes de organizare și 
unul de arbitraj. La acest turneu ti
nerii baschetbaliști au beneficiat de 
arbitrajele bune ale unor reputați 
„cavaleri" ca D. Crăciun (Brașov), 
I. Szabo (Cluj-Napoca). Z. Raduly 
(București) sau ale unor tineri in 
afirmare cum sînt I. Nun (București) 
sau C. Amancei (Timișoara). Dar fi
nalele ’83 impun și ele (la fel ca edi
țiile precedente) observația importan
tă și devenită „laitmotiv" cu privire 
la promovarea tinerelor talente din 
baschet de la nivelul juniorilor 13 ni
velul seniorilor.

Am urmărit, cu plăcere și admira
ție. în cele cinci „gale" baschetbalis- 
tice de la Cluj-Napoca un șir de ta
lente cu reale perspective pentru 
acest sport pe cît de spectaculos, pe 
atît de pretențios : Paula Misăilă și 
Dorina Mătăsaru (Rm. Vîlcea), Ro-

/

Întîlnire Ia CC. 
al P.C.R.

Tovarășul Ion Coman. membru al 
Comitetului Politic Executiv, secre
tar al C.C. al P.C.R.. s-a întîlniț cu 
delegația Partidului Național Social 
Sirian din Liban, condusă de tova
rășul Inaam Raad. președintele parti
dului. care. Ia invitația C.C. al 
P.C.R.. face o vizită în țara noastră.

în cursul întrevederii s-a efectuat 
o informare reciprocă asupra activi
tății și preocupărilor actuale ale 
Partidului Comunist Român și Par
tidului Național Social Sirian din 
Liban ,și s-a procedat la un schimb 
de păreri privind unele probleme 
ale situației internaționale. în mod 
deosebit ale situației din Orientul 
Mijlociu, relevîndu-se necesitatea 
intensificării eforturilor tuturor po
poarelor pentru promovarea păcii, 
destinderii, pentru dezarmare și în
tărirea securității în întreaga lume.

Cronica zilei
Tovarășul Ștefan Andrei, ministrul 

afacerilor externe, s-a întîlnit cu 
Lengema Dulia Yubasa Makanga, 
secretar de stat pentru cooperarea 
internațională la Ministerul Aface
rilor Externe și Cooperării din Zair, 
președintele părții zaireze in Comi
sia mixtă guvernamentală de coope
rare economică și tehnică româno- 
zaireză, care iși desfășoară zilele 
acestea lucrările la București,

In cadrul întrevederii s-au discu
tat modalitățile de impulsionare a 
dezvoltării raporturilor de colabora
re dintre cele două țări, îndeosebi 
în domeniul economic, precum și 
unele aspecte ale vieții internațio
nale actuale.

La întrevedere a participat tova
rășul Marin Capisizu. ministru 
secretar de stat la Ministerul Agri
culturii șl Industriei Alimentare, 
președintele părții române în comi
sia mixtă româno-zaireză.

vremea
Timpul probabil pentru intervalul cu

prins intre 11 mai, ora 21 — 14 mai, ora 
21. In țară : Vremea va fi ușor instabi
lă. la începutul intervalului, apoi va de
veni in general frumoasă. Cerul va fi 
variabil, cu innorâri mai accentuate 
în primele zile, cind vor cădea ploi izo
late, mal ales sub formă de averse, În
soțite de descărcări electrice. Vîntul va 
sufla slab pină la moderat, cu unele 
intensificări de scurtă durată. Temper, 
ratura aerului va crește ușor. Minimele 
vor fi cuprinse intre 6 și 16 grade, iar 
maximele între 18 și 23 de grade.

xana Ștefan, Elena Vasile, Ileana 
Bodnar, Daniela Urdea (Poli Bucu
rești), Melania Marina (Cluj-Napoca), 
Ana Bede, Edith Kovacs. (Sf. Gheor
ghe), Viorel Constantin, Alex'. Panai- 
tescu, Romulus Mărgărit (C.S.Ș. 4 
București), Attila Szabo (Cluj-Napo
ca), Vasile Pascu și. S. Takacs (Tg. 
Mureș), Cezar Popescu și Mihai Băr- 
bulescu (Poli București), Gherasim 
Zachis și Eugen Toader (Dinamo), 
Marius Dolhan (Oradea) și încă rriulți 
alții. Lista speranțelor baschetului 
noștru este la fel de lungă în acest 
an' cum a fost și în anii anteriori. Și, 
.totuși, după expirarea vîrstei de ju
niorat, prea puține dintre tinerele 
talente afirmate sînt preluate, lucrate 
și șlefuite cu încredere de echipele 
din diviziile „A" și „B“. Se face 
anevoie această promovare (altfșl, 
firească și necesară) atît la fete cit, 
mai ales. Ia băieți — unde vîrsta pro
movării este în practică mai ridicată 
cu cițiva ani decit la fete, și unde 
intervin, pe lingă „stopurile" impuse 
de pregătirea concursurilor de ad
mitere la facultăți, și întreruperile 
provocate de efectuarea stagiului mi
litar. Impedimentele obiective nu 
scuză insă totala neîncredere. . sau 
totalul dezinteres, cu care echipe cum 
sînt Rapid București, Tarul Constan
ța. Politehnica Iași sau IMUAS Baia 
Mare (masculin) și Voința București, 
Politehnica Sportul studențesc Bucu
rești șau Universitatea Timișoara 
(feminin) și altele, privesc promova
rea talentelor de perspectivă pe care 
le pune la dispoziție, generație de 'ge
nerație, baschetul școlar. Văzind cum 
persistă an de an, ba chiar prolife
rează, această atitudine deloc favo
rabilă dezvoltării baschetului nostru 
și racordării sale la cerințele moder
ne, ne gindim dacă n-ar fi cazul ca 
distribuirea și folosirea acestui 
„fond" de tinere talente ieșite din 
eșalonul juniorilor să fie dirijate la 
nivel central de către Federația de 
baschet ; atunci n-am mai avea, 
poate, situații ca unii tineri să îmbă
trânească pe banca de rezerve a unor 
echipe. în timp ce alte cluburi din 
diviziile „A" și „B“ nu pot găsi nici 
zece jucători pe care să-i treacă pe 
foaie. Nu știm dacă nu cumva și 
lupta în campionat n-ar fi mai echi
librată (nu ca acum, cind disputa 
pentru titlu, se reduce la două echipe 
masculine șt Ia patru feminine), dar 
în orice caz talentele de Ia juniori nu 
s-ar mai pierde pe drum, cum din 
păcate se intîmplă de mai multe 
generații.

...Propunem spre atenție această 
idee a biroului federal — al cărui 
secretar responsabil este, de cîteva 
zile, confratele ziarist Sorin Satmari, 
care l-a înlocuit pe Gabriel Popescu 
— promovat în conducerea secției de 
performanță a C.N.E.F.S. ! -

Gheorghe MITROI

Tovarășul Constantin Dăscălescu, 
prim-ministru al guvernului român, 
a primit o telegramă din partea pri
mului ministru al Japoniei, Yasuhiro 
Nakasone, prin care îi mulțumește

relatări ale reporterilor și corespondenților „Scînteii“

■ Cu fiecare zi, constructorii și 
montorii de pe Șantierul hidrocen
tralei Porțile de Fier II apropie mo
mentul cînd de aici se vor pulsa In 
sistemul energetic național primii ki
lowați de energie electrică. La toa
te punctele de lucru se înregistrea
ză ritmuri superioare celor prevă
zute in grafice. Harnicii constructori 
sînt la înălțime !

■ Pentru valorificarea superioa
ră a masei lemnoase, in unitățile 
forestiere din județul Suceava se 
aplică tehnologii de mare eficien
ță economică, intre care exploata
rea arborilor cu coroană și utili
zarea in scopuri industriale a lem
nului mărunt Numai pe această 
cale, in perioada care a trecut din 
acest an s-a economisit o canti
tate de masă lemnoasă echivalen
tă cu peste șapte hectare de pă
dure.

I ■ Bilanț bogat al muncii patrio
tice desfășurate in această primă
vară de locuitorii din Bistrița pen
tru înfrumusețarea orașului lor : 
130 000 mp spații verzi, 30 700 mp 
terenuri intravilane redate circuitu
lui agricol, mii de puieți de arbori 
și arbuști, 300 000 mp străzi, alei 
și trotuare curățate și reparate.

■ La întreprinderea de autotu
risme A.R.O. din Cimpulung a fost 
introdus in fabricația de serie mo
torul diesel L-27. Avînd o greuta
te redusă, dar cu performanțe teh- 
nico-funcționale superioare, motorul 
este destinat echipării autoturisme
lor A. R. 0.-24.

II La parterul blocurilor din cen
trul civic ai orașului Rm. Sărat au 
fost date in folosință un magazin 
de artizanat, o farmacie, librăria 
„Alexandru Vlahuță", două unități 
prestatoare de servicii. In curînd, se 
vor deschide un modern magazin 
tip „Romarta" și o mare unitate 
comercială specializată in desface
rea uneltelor de uz agricol și gos- 

i podăresc.

PE
ALBUM

B Colectivul întreprinderii de țe
sături subțiri tip In „Integrata" din 
Botoșani raportează îndeplinirea 
mai devreme a planului la export 
pe primele 5 luni ale anului. Pină 
la sfîrșitul lunii se vor livra su
plimentar partenerilor externi pro
duse în valoare de peste 10 milioane 
lei.

H Cooperativa „întreținerea" din 
Pitești a deschis pe strada Grivi- 
țel o expoziție permanentă, unde 
cei interesați iau cunoștință de mo
dalitățile de aranjare a mobilei și 
a altor decorațiuni interioare. Pen
tru amenajarea apartamentelor, co
operativa oferă sugestii și la do
miciliul amatorilor.

■ Lucrătorii de la I.C.R.A.L. He
răstrău au montat la imobilul din 
strada 13 Decembrie nr. 22 din 
București un cazan pentru centra-

1 la proprie. El a fost confecționat 
prin recuperarea părților componen
te de la alte trei cazane scoase din 
uz, realizîndu-se astfel importante 
economii. Și este numai începutul.

H Facultatea de tehnologia și 
chimia textilelor din cadrul Institu
tului „Gheorghe Asachi" din lași a 
fost dotată cu un nou corp de clă
dire cu 22 laboratoare și o stație- 
pilot, unde studenții și cadrele di
dactice iși desfășoară activitatea de 
cercetare și microproducție.

■ Pe Valea Firizei, nu departe 
de municipiul Baia Mare, a fost 
dată în exploatare o păstrăvărie. 
Tot aici se vor asigura anual 700 000 
puieți de păstrăvi pentru popuiqrea 
apelor de munte.

W In imediata apropiere a mu
nicipiului Ploiești, cu contribuția vo
luntară a cetățenilor, s-au terminat 
parțial lucrările la complexul de o- 
dihnă și agrement „Dacia". Prin re
gularizarea apelor riului Teleajen, 
ploieștenii și-au amenajat un mare 
ștrand, un lac pentru plimbări cu 
barca și altul pentru pescuit. S-au” 
amenajat terenuri de sport și locuri 
de joacă și distracții pentru copii.

mi jlocie), a terminat, de asemenea, 
învingător, calificîndu-se în semifi
nale. Marți seara, Ciubotaru l-a în
trecut la puncte pe danezul J. Sven- 
gaard.

TENIS
în primul tur al turneului interna

țional masculin de tenis de la Flo
rența, Florin Segărceanu l-a elimi
nat. cu 6—0, 6—3 pe Freddie Sauer, 
Ștefah Simonsson a dispus cu 6—3, 
6—4 de Paolo Bertolucci, iar De Pal
mer a obținut victoria în fața lui 
Rinaldi, cu scorul de 4—6, 6—3. 6—4. 
Principalul favorit al concursului este 
americanul Vitas Gerulaitis.

TELEGRAMĂ

C vă JNro«MĂM despre:
Un nou așezămînt

In incinta Spitalului Fundenl din 
Capitală a început construcția nou
lui sediu al Institutului oncologic. 
Mai exact și mai complet spus, a 
noului Spital clinic de oncologie. 
Nu exagerăm afirmînd că acest a- 
șezămint va fi unul din cele mai 
moderne în privința concepției con
structive și funcționalitățiior, a do
tării cu aparatură tehnico-medicală 
și sistemelor de îngrijire a bolnavi
lor.

Spitalul clinic de oncologie va 
fructifica. în toate privințele, prin
cipiul îmbinării cercetării cu învă- 
țămîntul și practica medicală la 
patul bolnavului și va asigura, tot
odată, o corelare organică între 
multiplele sale compartimente. Să 
începem cu partea de spitalizare. 
Clinica propriu-zisă, cu o capacitate 
de 500 paturi, va avea profile de 
chirurgie, chimioterapie, radiote
rapie — cu surse închise (curiete- 
rapie) și deschise (izotopoterapie) • 
— oncopediatrie, precum și secția 
de tratament radiologie, ambulato
riu și spitalizat, din Centrul de ira
diere aferent clinicii. Policlinica, 
pentru 1 200 consultații pe zi, pe 
lingă tipurile de investigare tradi
ționale, va recurge Ia cele mai îna
intate metode de explorare — scin- 
tigrafie, ecografie, radiologie-tomo- 
grafie, termografie-termoviziune. 
Complexul va mai dispune de ser
vicii tehnico-medicale, atît pentru 
uzul clinicii, cît și, în parte, pentru 
cel al policlinicii, compuse din bloc 
operator septic și aseptic, laborator 
de medicină nucleară, un amplu la
borator de anatomie patologică pen
tru stabilirea diagnosticului prin 
prelevări de țesuturi, un serviciu 
centrai de sterilizare, farmacie, 
punct de transfuzii. Sectorul de 
cercetare va asigura fundamentarea 
teoretică experimentală preclinică 
(pe animal) și clinică a oricărei noi 
metodologii de tratament a bolii 
canceroase, inclusiv studiul unor 
noi medicamente și asimilarea con
tinuă de tehnici de laborator din ce 
în ce mai perfecționate necesare 
diagnosticului, profilaxiei și depis
tării precoce a bolii. El va cuprinde 
servicii de specialitate cum sînt : 
biologia și imunologia bolii, carci- 
nogeneza clinică și virală, radiobio- 
logia și radiofizica, farmacologia, 
biochimia, precum și o biobază, ai 
subsector al cercetării, care va asi
gura creșterea și îngrijirea celor 
circa 40 000 de animale mici de li
nii pure destinate experiențelor. 
Sectorul de învătămtnt va cuprinde 
săli de cursuri și de demonstrații 
pentru învătămîntul universitar și 
postuniversitar de profil, o biblio
tecă medicală și o aulă destinată 
unor manifestări didactice și știin
țifice. în fine, vor exista un sector 
de sinteză a medicamentelor și o 
statie-pilot pentru microproductia 
medicamentelor create în cadrul ac
tivității de cercetare. Centrul de 
iradiere va fi dotat ou acceleratoa
re lineare, cobaltroane, instalații 

c.RX-terapie și- instalații de terapie 
endocavitară, unele din aceste uti
laje reprezentînd premiere pe țară, 
precum și cu spațiile și instalațiile 
moderne, computerizate, necesare 
stabilirii planului de tratament ra
diologie. Pentru urmărirea în timp a 
bolnavilor, pe lingă clinică va func
ționa un serviciu de evidență unde 

i se vor clasifica, stoca și inarhiva 

inema
• Escapada : SCALA (11 03 72) — 9,30;
12,30; 13,30; 18; 18; 20, FEROVIAR
(50 51 40) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 
20. MELODIA (12 06 88) — 9; 11.15;
13,30; 15,45; 18a.20,15. IJ
0 Trompetistul : PATRIA (11 88 23) — 
0; 11,15; 13.30; 15,45; 18: 20,15.
• împotriva curentului : CENTRAL 
(14 12 24) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.
• Luptătorii din umbră : TIMPURI
NOI (15 8110) — 9; 11; 13,15: 15,30;
17,45; 20.
• Viraj periculos : CAPITOL (16 29 17)
— 9; 11,15: 13,30; 15,45; 18; 20, EXCEL
SIOR (65 49 43) — 9; 11,15; 18,30; 15,45; 
18; 20,15, GLORIA (47 46 75) — 9;
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15. .
• Cînd dragostea se întoarce : SALA ' 
MARE A PALATULUI — 17,15: 20.
© Văduva lui Montiel : SALA MICA 
A PALATULUI — 17,15: 20,
0 Pruncul, petrolul și ardelenii : 
FESTIVAL (15 63 84) — 9; 11,15; 13,30; 
15,45; 18; 20.15.
• Mult mai de preț e iubirea : VIC-
TORLA (16 28 79) — 9,30: 11,30: 13,30;
15,45; 18; 20, FLOREASCA (33 29 71)
— 9; 11; 13; 15,30; 17,45; 20.
0 Buletin de București i GRIVITA 
(17 08 58) — 9; 11,15; 13,30; 15.45; 18;
20, DACIA (50 35 94) — 9: 11.15; 13,30; 
15,45; 18; 20, FERENTARI (80 49 85) — 
15,30; 17,30; 19,30.
• Pe căi nelegale : STUDIO (59 53 15)
— 10; 12; 14; 16; 18; 20, GRĂDINA' 
FESTIVAL (15 G3 84) — 20,30.
• Raidul vărgat : GIULEȘTI (17 55 48)
— 9; 11,15; 13,30.
• întunericul alb : GIULEȘTI —
15,15; 18; 20, COSMOS — 15,30; 17,30: 
19,30. <
® Primăvară pentru o oră : COSMOS 
(27 54 95) — 9,30; 11,30; 13,30.
• Șatra : LUCEAFĂRUL (15 87 67) — 
9; 11,15; 13,30; 15,45; 18: 20.
© Ulzana, căpetenia apașilor : LIRA 
(34 71 71) — 15,30; 17,30; 19,30. Ia gră
dină — 20,30.
® Prăpastia de aur : COTROCpNI 
(49 48 48) — 15,30; 17,30; 19,S0.
© Casa visurilor : VIITORUL (11 48 OS)
— 15,30; 17,30; 19,30.
• Vraciul ; TOMIS (24 40 46) — 9;
11,45; 14,30; 17,15; 20, CULTURAL
(83 50 13) — 9; 11,30; 14,15; 17: 19,45.
© Drumul spre Rio : BUCUREȘTI 
(15 61 54) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 
20,15, FAVORIT (45 34 70) — 9; 11,15; 
13,30î 15,45; 18; 20,15.

c

pentru felicitările adresate cu ocazia 
Zilei naționale a Japoniei și ii trans
mite cele mai bune urări de sănă
tate, fericire și noi succese în acti
vitate.

medical in Capitală
documentele medicale și se va ur
mări calendarul prezentării perio
dice a pacienților la control post- 
terapeutic cu ajutorul unui calcula
tor pe care se vor înregistra și da
tele necesare pentru „registrul spi
talicesc" de cancer.

în oe privește concepția arhitec
turală, acest ansamblu de funcțiuni 
complexe, extrem de diversificate 
iși află soluționarea în cadrul unei 
scheme logice, simple de distribuție 
în spațiu. O schemă menită să în
lesnească orientarea' atît a păcien- 
ților și vizitatorilor, cît și a perso
nalului medical. O schemă care 
scurtează la maximum legăturile 
între diferitele servicii și sectoare 
de activitate, urmărind în paralel 
separarea corectă din punct de ve
dere igienico-sanitar a diferitelor 
circuite specifice (de' materiale, vi
zitatori. personal de întreținere). Cu 
excepția clădirii sintezei medica
mentelor și a stației de micropro- 
ducție, restul de funcțiuni vor A 
amplasate într-un ansamblu com
pact. cu înălțimi variate, grupate in 
jurul unor curți interioare plantate 
și agrementate. Principalele sectoa
re funcționale se vor afla de-o parte 
și de alta a unei axe centrale ma
jore ce va străbate de la est. la vest 
primele niveluri, asigurînd acce
sul pe o serie de coridoare laterale 
către serviciile de bază; S-a urmă
rit amplasarea saloanelor de spita
lizare în zona superioară a edifi
ciului, mai depărtată de circuitele 
intens solicitate care leagă sectoa
rele ambulator, de învățămînt, cer
cetare și întreținere ale complexu
lui. In aceiași timp, s-a urmă
rit realizarea unor spații flexibile, 
care să permită perfecționări ulte
rioare și redistribuiri de funcțiuni 
in spațiu, conform cu progresele in 
timp ale tehnologiei medicale? Pen
tru a se crea condiții optime de 
funcționare, acest centru oncologic 
va beneficia de instalații complexe: 
de oxigen, aer comprimat, abur, 
ventilație și climatizare a unor spa
tii, instalații TV cu circuit închis, 
instalații de .monitorizare a unor 
bolnavi, interfonie, semnalizări lu
minoase și acustice. Conceptul care 
fundamentează proiectul de exe
cuție a spitalului aparține undr 
competențe medicale de Ia Insti
tutul oncologic, condus de tovară
șul profesor doctor Alexandru 
Trestioreanu, directorul institutu
lui, și a fost transpus pe hîrtia de 
cajc la planșetă in secția de spe
cialitate a Institutului de proiecta
re „Carpați", șef de. proiect fiind 
arhitect Silvia Ursu-Măldărescu. 
Punerea in operă aparține Trustu
lui de construcții „Carpați" șl a 
fost încredințată unui colectiv de 
constructori cu o înaltă pregătire 
profesională, condus de inginerul 
Florin Cirstea.

Noua instituție medicală în curs 
de realizare, integrând toate func
țiunile cu caracter clinic, de învăță- 
mînt și cercetare medicală, de pro-, 
filaxie,- -control- postterapeutic al' 
bolnavilor și de microproducție va 
deveni, prin importanța și com
plexitatea problemelor pe care la 
va aborda, un adevărat forum me
todologic in domeniul oncologiei 
pentru întreaga rețea sanitară din 
tara noastră.

Gabriela BONDOC >

l

• Program de desene animate — 11; 
12,30; 16; Școala curajului ni — 9' 
14; 17,30: 19,30 : DOINA (16 35 38).
• Domnul miliard : BUZEȘTI
(50 43 58) — 9; 11; 13; 15; 17; 19.
O Sub patru steaguri : UNION 
(13 49 04) — 9,30; 11,30; 13,30': 13,45; 18: 
2(1.
• Cariera mea strălucită : DRUMUL 
SĂRII (3'1 23 13) — 15,30; 17,30; 19,30.
• Tcss : PACEA (60 30 85) — 15,30;
18,30.
• Micul lord : VOLGA (79 71 2C) — 9: 
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,16, POPULAR 
(35 15 17)' — 15; 17,15; 19,30.
• Un comando pentru apa grea:
AURORA (3'5 04 66) — 9; 11,45: 14,30;
17; 19,45, FLAMURA (85 77.12) — 9; 
12; 16; 19, MODERN (23 71 04) — 9; 
11,45: 14,30; 17,15; 20.
• Sindromul : MIORIȚĂ (14 27 14) — 
9; 11,30; 14: 16,30; 19.

teatre

• CENTRALĂ ELEC
TRICĂ VULCANICĂ. în 
timpul erupțiilor vulcanice se 
dezlănțuie energii uriașe care, 
din păcate, nu pot fi încă stă- 
pinite de către om. Și, totuși, 
oamenii încep să utilizeze, fie 
și măcar parțial, această sursă 
de energie. în luna februarie 
a.c., in Indonezia a intrat in 
funcțiune prima centrală geo- 
termală care funcționează cu a- 
buri fierbinți produși de un vul
can. Neobișnuita unitate ener
getică se află în localitatea Ka- 
moiang, în lava de Vest, la 200 
km de Jakarta.

• RACHETĂ DE 
TIPUL „PĂMiNT-NOR". 
Arsenalul pașnic menit să ape

re terenurile agricole de grin
dină, existent de multi ani în 
Gruzia. a fost completat recent 
cu complexul de rachete anti- 
grindină de înaltă eficientă 
„Alazani-2M“. Este vorba des
pre o rampă de lansare cu 12 
canale care poate trimite în 
norii amenințători fie o rachetă, 
fie o serie de rachete încărcate 
cu o compoziție pirotehnică 
specială, care împiedică forma
rea grindinei. Dirijarea lansării 
rachetelor de tipul „Pămînt- 
Nor" se face de la distanță.

® PENTRU STABILI
ZAREA TURNULUI DIN 
PISA. Ministrul lucrărilor pu
blice al Italiei, Franco Nico-

lazzl, a semnat, o decizie privind 
alocarea sumei de 10 miliarde 
de lire pentru realizarea proiec
tului de stabilizare și, implicit, 
de salvare a renumitului turn 
din Pisa. A fost instituit un co
mitet special, din care fac par
te reputați oameni de știință și 
cercetători din Pisa, Genova și 
Milano, .care vor stabili măsu
rile concrete de consolidare a 
turnului. După cum se știe, 
turnul din Pisa, cu o înălțime 
de 54 metri, a început să fie 
construit în 1174, lucrarea * 1 * ter- 
minîndu-se abia în 1372. Tot 
atunci a’început insă și devie
rea turnului de la verticală, în 
urma tasării neuniforme a so
lului sub fundație. Numai anul 
trecut, această înclinație a cres
cut cu 1,2 mm.

Ecaterina Szabo — 
dublă campioană 
continentală — a 
stîrnit senzație la 
recentele Europene 
de gimnastică din
Suedia, ziarele pu- 
blicîndu-i o serie de 
fotografii însoțite de 
comentarii elogioa
se. Imaginile de față 
sînt reproduse din 
paginile cotidianu
lui „Goteborg) Pos- 
ten" apărut luni, 9 
mai 1983.

BOX: Campionatele 
europene

La Vama, în sferturile de finală 
ale campionatelor europene de box, 
pugili6tul român Constantin' Tițoiu 
(categoria muscă) a obținut decizia 
în meciul cu Wolfgang Prosch (R.D. 
Germană), care a fost nevoit să a- 

k bandoneze în prima repriză, datorită 
rănirii la. o arcadă. Astfel, campionul 
nostru la categoria muscă s-a cali
ficat în semifinalele competiției.

Al doilea boxer român care a urcat 
marți pe treptele ringului campio
natelor europene de box de la Var
na, Mihai Ciubotaru (categoria semi

• Teatrul Național (14 717L sala 
mică) : Cavoul de familie — 19.30.
• Filarmonica „George Enescu" 
(15 68 75, Ateneul Român) : Recital de 
clavecin : Nicolae Licăret — 19: (la 
Muzeul de artă al Republicii Socialiste 
România) : Recital de violă : Sanda 
Crăciun — 18.
• Opera Română (13 18 57) : Faust —
18.
• Teatrul de operetă (14 80 11) : 
Oklahoma — 19.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra* 
(sala Schitu Măgureanu, 14 75 48) : 
Ferma — 19; (sala Grădina Icoanei, 
12 44 16) : Voluptatea onoarei — 19.
• Teatrul Mic (14 70 81) : Niște. țărani 
— 19,30.
• Teatrul Foarte Mlo (14 00 05) : Ba
ladă cotidiană — 20.
• Teatrul de eomedl® (16 64 M) i 
Există nervi — 19,30.
• Teatrul „Nottara" (sala Magheru, 
59 3103) : Insomnie — 19,30: (sala Stu
dio) : Copiii soarelui — 19.
• Teatrul Giuleștl (14 72 34, sala Ma
jestic) : Așteptarea începe în zori —
19.
• Teatrul satiric-muzlcal „C. Tănase" 
(sala Savoy, 15 56 78) : Doctore, stat a! 
dumneavoastră ! — 19,30.
0 A.R.I.A. (Ia Palatul Sporturilor șl 
Culturii).: Concert extraordinar de 
muzică „Rock" susținut de formația 
„Elefant" (R.D. Germană) — 19.

RETUTINOENI
• GROSIMEA CA

LOTEI GLACIARE. Cel 
gros „pod" de gheată identificat 
in Antarctica este de 4 776 m, 
potrivit măsurătorilor recente 
efectuate de o echipă interna
țională de cercetări, cu 236 m 
mai mult decit recordul înre
gistrat pină acum. Pină în pre
zent s-a măsurat grosimea ghe- 
ții antarctice pe jumătate din 
suprafața continentului, astfel că 
se poate presupune că există’și 
un punct in care calota de 
gheață să aibă o grosime de 
peste cinci kilometri.

• IRADIERE... CU Jl- 
GARA. La consecințele nega
tive binecunoscute ale nicotine! 
asupra sănătății fumătorilor se 
adaugă, conform rezultatelor 
cercetărilor întreprinse de către 
medicii americani R. Ravenholt 
și D. Kohen, și o substanțială 
doză de radiații. Cei doi cerce
tători au descoperit in sîngele 
fumătorilor un element radioac
tiv — poloniu. „Acțiunea polo
niului " asupra organismului 
uman, a declarat medicul Ra
venholt, este similară cu cea a 
unei îndelungate iradieri cu raze 
Roentgen".

• TIMBRU... DE 
LEMN. Departamentul poște
lor din Gabon a făcut o nouă 
surpriză filateliștilor : a emis, 
cu prilejul aniversării cuceririi 
independentei acestui stat afri
can, un timbru imprimat pe... 
lemn. Anterior, Gabonul a emis 
mărci poștale pe suport de aur. 
aluminiu, dederon și alte ma
teriale exotice pentru filatelie. 
Desigur, astfel de timbre nu 
pot fi lipite pe plicuri, dar ele 
pot îmbogăți colecțiile unor 
filateliști și amatori de curio
zități,

© CĂI FERATE PEN
TRU... BICICLIȘTI. Guver“ 
nul englez a luat hotărârea să 
schimbe destinația maj multor

căi ferate din tară, care în pre
zent nu funcționează. Pe ele ur
mează să circule bicicliștii. Pen
tru amenajările necesare a si 
fost alocat un milion de lire 
sterline. într-o primă etapă se 
are în vedere „reamenajarea" 
unei porțiuni de o sută de kilo
metri. în „rezervă" se află însă 
nu mai puțin de 3 100 km de căi 
ferate părăsite.

• MITURI CONFIR
MATE. Vechiul poem epic in
dian „Mahabharata" nu este un 
mit. ci prezentarea unor eveni
mente care s-au petrecut aie
vea. La această concluzie a 
ajuns cunoscutul arheolog in
dian V. Lai, care și-a consacrat

30 de ani de viată studierii aces
tei probleme. „Mahabharata" 
oglindește istoria luptei pentru 
putere a urmașilor regelui Bha- 
rata. Profesorul Lai, care a efec
tuat săpături in locurile mențio
nate în poem, a stabilit că eve
nimentele descrise s-au petre
cut aproximativ in veacurile 
IX—VIII î.e.n. In timpul săpă
turilor făcute la Hastiaipura. ca
pitala unuia din statele rivale. 
Lai a stabilit că marea inunda
ție provocată de revărsarea 
Gangelui, pomenită în poem și 
care a distrus orașul, silindu-i 
pe cîrmuitori să mute capitala 
într-un alt perimetru, a avut 
Ioc. intr-adevăr, urmele ei fiind 
descoperite pe coastele dealu
lui de lingă oraș.



„Vizita inalților oaspeți thinezi, intr-o atmosferă 
entuziastă, expresie a dorinței tomune de a intensifica 

prietenia și colaborarea dintre partidele
și popoarele noastre//

România se pronunță pentru sprijinirea eforturilor țărilor
in curs de dezvoltare în domeniul industrializării
Lucrările Consiliului dezvoltării industriale al O.NAJ.D.I.

BEIJING 10. Trimisul Agerpres, 
Neagu Udroiu, transmite : După ce 
au luat cunoștință mai intîi prin 
intermediul programelor radiofo
nice de actualități despre prezența 
la Brașov a tovarășului Hu 
Yaobang, secretar general al C.C. al 
P.C. Chinez, in cadrul vizitei ofi
ciale de prietenie efectuate in 
România la invitația tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretar general 
al Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socialiste 
România, oamenii muncii din Re
publica Populară Chineză au putut 
urmări, citind ziarele și urmărind 
emisiunile de televiziune, acest 
semnificativ moment al prezenței 
in țara noastră a distinsului 
oaspete.

Ca de obicei, pe prima pagină a 
„ZIARULUI POPORULUI" sint 
redate aspecte privind desfășurarea 
vizitei in România a tovarășului 
Hu Yaobang, subliniindu-se și de 
această dată atmosfera deosebit de 
caldă in care reprezentantul po
porului chinez s-a intilnit cu oa
meni ai muncii din Brașov.

„Tovarășului Hu Yaobang i s-a 
făcut o primire extraordinară la 
Brașov", iși intitulează una din 
corespondențele sale agenția „CHI
NA NOUA", arătind că un mare 
număr de locuitori ai orașului au 
venit să-i intimpine pe tovarășii 
Nicolae Ceaușescu și Hu Yaobang. 
Se subliniază că. cei doi conducători 
de partid au fost aclamați in al 

AGENȚIILE DE PRESA 
® -• pe scurt

au fost distruse in urma explozi

doilea oraș ca mărime al României 
de către oameni de toate virstele, 
fluturind stegulețe românești și 
chineze, flori, aplaudînd, cintînd 
sau dansind. Relatind despre desfă
șurarea festivității de intimpinare, 
agenția subliniază că tovarășii 
Nicolae Ceaușescu și Hu Yaobang 
au fost invitați, după datina româ
nească, să guste piine, sare și vin.

REVISTA PRESEI CHINEZE
Corespondenții de presă infor

mează, de asemenea, despre întâl
nirea tovarășilor Nicolae Ceaușescu 
și Hu Yaobang la Comitetul ju
dețean de partid Brașov, unde a 
fost prezentată tradiția revolu
ționară a clasei muncitoare din 
acest oraș, fiind subliniat rolul to
varășului Nicolae Ceaușescu, care 
a apărat aici, de tinăr, interesele 
fundamentale ale clasei muncitoa
re, ale întregului popor român. In 
legătură cu rolul Brașovului în 
construcția socialistă a României, 
oaspetele chinez a fost informat că 
orașul se situează printre centrele 
industriale moderne ale României. 
Sint redate cuvintele tovarășului 
Hu Yaobang, care a arătat că atit 
el, cit și persoanele chineze care-l 
însoțesc, sint bucuroși să fie oaspe- 

ilor unor bombe, o altă bombă 
fiind dezamorsată de poliție.

O SEARĂ DEDICATĂ ROMÂ
NIEI a fost organizată in orașul 
Radeberg. Cu acest prilej, a fost 
deschisă o expoziție de fotografii 
înfățișind peisajul actual al tării 
noastre. Directorul casei de cultu
ră, Hans Dietrich Kunze, a făcut o 
prezentare gfenerală a României, 
reliefind rezultatele obținute in 
procesul construcției orinduirii so
cialiste. precum și bunele relații 
statornicite intre țara noastră și 
R.D. Germană.

SECETA. Aproape 40 000 de copii 
riscă să moară de foame în provin
cia Veraguas din Panama, ca ur
mare a secetei care afectează a- 
ceastă zonă a țării, relevă un ra
port întocmit de o comisie însărci
nată cu evaluarea urmărilor cala
mității. Documentul menționează 
că pierderile în regiunea amintită, 
provocate șeptelului și culturilor 
agricole, se ridică la peste 15 mi
liarde dolari. Ministerul Dezvoltării 
Agrozootehnice a anunțat trimiterea 
imediată de alimente în zonă.

SATELIT. N.A.S.A. a procedat, 
marți, la executarea cu succes a 
primei manevre . pentru redresarea 
și plasarea pe orbită geostaționară 
prevăzută inițial a satelitului de te
lecomunicații „T.R.D.S.-A", lan
sat la 4 aprilie de la bordul nave
tei spațiale „Challenger". In acest 
scop, 2 din cele 24 de rachete mici 
ale satelitului — cel mai mare și 

ții Brașovului și să cunoască ex
periența celor care-și desfășoară 
activitatea aici. Se arată, de ase- 
menea, că înaltul oaspete chinez 
s-a referit la bunele relații ce se 
dezvoltă între întreprinderile bra
șovene și unitățile similare din 
China, manifestindu-și convingerea 
că, prin eforturi comune, coope
rarea dintre cele două țări va Cu
noaște, pe mai departe, noi di
mensiuni.

Presa chineză a relatat pe larg 
despre vizita tovarășilor Nicolae 
Ceaușescu și Hu Yaobang la În
treprinderea de autocamioane Bra
șov, prezentând detalii asupra dez
voltării întreprinderii, diversifică
rii producției și exportului de auto
vehicule. In acest context este evo- > 
cată buna cooperare tehnică din
tre uzina de autocamioane din 
Brașov cu întreprinderi chineze 
de profil.

Un spațiu larg îl ocupă, totodată, 
în presă relatarea Adunării consa
crate prieteniei româno-chineze, 
care a avut loc in municipiul Bra
șov, locul central în cadrul mate
rialelor transmise de mijloacele de 
comunicare in masă chineze fiind 
rezervat cuvîntărilor rostite la 
adunare de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al 
Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste 
România, și de tovarășul Hu 
Yaobang, secretar general al C.C. 
al P.C. Chinez.

mai costisitor satelit american de 
acest tip — au fost puse in func- I 
țiune timp de o oră și 22 de mi- j 
nute. Pentru corectarea orbitei vor 
fi necesare intre 13 și 39 de astfel . 
de manevre care ar urma să fie 
executate în viitoarele 4—5 săptă- • 
mini.

CATASTROFA. AERIANA — Un | 
avion de luptă de tip „F-16", apar- 
țiriind forțelor aeriene americane <
staționate in R.F. Germania, s-a 
prăbușit, marți, intr-o fermă din I 
localitatea Kirchberg. Pilotul apa
ratului și-a pierdut viața. Avionul | 
transporta o substanță foarte tort- I 
că. Locuitorii caselor din zonă au 
trebuit să fie evacuați. i

PLOILE DILUVIENE, care au ' 
căzut, în ultimele săptămini, în 
mai multe țări din America Că
tină, au provocat moartea a sute | 
de persoane și au distrus mii de 
locuințe. In nord-vestul continen- j 
tului, precipitațiile au afectat re- | 
giunile apusene ale Boliviei, ele 
soldindu-se cu peste 100 de vieți- . 
me și pagube materiale estimate I 
la aproape 60 milțqane de dolari. • 
In nordul Perului, daunele se1 ci
frează la un miliard de dolari, iar ! 
în Ecuador și-au pierdut viața peste | 
300 de persoane. Aceeași situație 
în partea sudică a continentului, ■ 
unde, la Porto Alegre (Brazilia), i 
mai mult de 5 000 de persoane au 1 
rămas fără locuințe,

PLENARA C.C. AL P.C. DIN

I AUSTRIA, care și-a desfășurat lu
crările la Viena, a examinat rezul
tatele alegerilor parlamentare din

124 aprilie și sarcinile comuniștilor 
austrieci in lumina acestor rezul
tate. Raportul la plenară a fost 
prezentat de Franz Muhri. pre- 

I ședințele P.C. din Austria. Plenara
a hotărît ca cel de-al XXV-lea 
Congres al partidului să se desfă- 

| goare în ianuarie 1984.
* CONSULTĂRI POLITICE LA 
I LISABONA. Secretarul general al

Partidului Socialist Portughez, Ma
rio Soares. a avut, marți’ la Lisa
bona. o întîlnire cu Carlos Mota 

I Pinto, lider al Partidului Social-
Democrat. consacrată examinării 
posibilitățilbr fprrhării unei coaliții 

I guvernamentale. Potrivit rezultate
lor definitive ale alegerilor legisla
tive anticipate desfășurate la 25 
aprilie, cele două, partide întrunesc 

Io majoritate de 176 din cele 250 
de locuri în parlament. La sfîrși- 
tul întâlnirii interlocutorii au abre- 

Iciat pozitiv desfășurarea tratative
lor, precizînd că, începînd de 
miercuri, la ele vor participa și 

Iailți reprezentanți ai partidelor so
cialist și social-democrat.

NOI ACTE DE VIOLENȚĂ 
I continuă să se înregistreze în pro

vincia britanică Irlanda de Nord. 
Potrivit agenției Reuter, în cursul 

| nopții de luni spre marți, 4 maga- 
I zine din centrul orașului Belfast

O EXPLOZIE va fi provocată I 
vineri sau simbătă, pentru a detur
na lava emisă din craterele in ac- t 
tivitate ale vulcanului Etna, a 
anunțat Prefectura din Catania 
(Sicilia). In cursul zilei de luni, ar- . 
tificierii au început să facă primele 
foraje in locurile unde vor fi plasa- I 
te birca 800 kilograme de substanță 
explozivă. Intre timp lava continuă 
șă se reverse din craterul situat | 
Ia 2 400 metri altitudine.

VIENA 10 (Agerpres). — Consi
liul dezvoltării industriale al 
O.N.U.D.I. (Organizația Națiunilor 
Unite pentru Dezvoltare Industria
lă) a examinat și adoptat o serie 
de acțiuni prezentate în raportul di
rectorului executiv, referitoare la 
pregătirea celei de-a patra confe
rințe generale a O.N.U.D.I.. care va 
avea loc în 1984, la Nairobi.

Luând cuvântul in cadrul dezbate
rilor asupra acestei teme, reprezen
tantul țării noastre. Nlță Constan
tin, a subliniat că, in concepția 
României, viitoarea conferință ge
nerală va trebui să se înscrie ca un 
moment de referință în procesul de 
accelerare a cooperării internațio
nale. de sprijinire a eforturilor ță
rilor în Cui'S de dezvoltare în do
meniul industrializării. Pregătirea 
conferinței, concluziile și deciziile a- 
cesteia vor trebui să contribuie in
tr-o măsură mai mare la atingerea 
obiectivului fixat de țările în curs 
de dezvoltare, și anume de a asigu
ra o creștere a contribuției lor la 
producția industrială mondială de la 
circa 11 la sută în. 1981 la 25 la 
sută pînă la sfirșitul secolului, așa

Omagiu ostașilor români căzuți pentru eliberarea Ungariei
BUDAPESTA 10 (Agerpres). — La 

9 Mai, cu prilejul Zilei cuceririi in
dependenței de stat a României, Zi
lei victoriei asupra fascismului șl 
Zilei eroilor patriei, ambasadorul 
Republicii Socialiste România la Bu
dapesta, Victor Bolojan, a. depus o 
coroană de flori la Monumentul și

Sesiunea Comisiei mixte româno-egiptene
CAIRO 10 (Agerpres). — Marți au 

început la Cairo lucrările celei de-a 
XlV-a sesiuni , a Comisiei mixte gu
vernamentale româno-egiptene de 
cooperare economică și tehnică.

Delegația țării noastre este condusă 
de Gheorghe Oprea, prim viceprim- 
ministru al guvernului, președintele 
părții române în comisie, iar delega
ția țării gazdă de Wagih Shindy, mi
nistrul investițiilor și cooperării in
ternaționale, președintele părții e- 
giptene.

In spiritul hotărârilor și înțelegeri
lor convenite la întâlnirile dintre to

începerea convorbirilor iugoslavo-chineze
BELGRAD 10 (Agerpres). — Hu 

Yaobang, secretar general al C.C. al 
P. C. Chinez, a sosit marți la Bel
grad într-o vizită oficială de priete
nie. Pe aeroportul capitalei iugoslava 
el a fost întâmpinat de Mitia Ribicici,

. Campania electorală
LONDRA 10 (Agerpres) — La ci

te va ore după anunțarea alegerilor 
generale anticipate de la 9 iunie. 
Marea Britanie a intrat, practic, in 
campania electorală, luni seara avînd 
loc primele dezbateri televizate ale 
conducătorilor principalelor partide 
politice britanice. în centrul atenției, 
după cum relatează agențiile de 
presă, se situează rata extrem da 
înaltă a șomajului, problemele de
zarmării și ale amplasării de noi ra
chete americane pe teritoriul brita
nic, prevăzută să înceapă ;în. decem
brie, și apartenența. Marii Britanii 
la Piața comună.

în primele interviuri televizate, li
derul Partidului Conservator, primul 
ministru. Margaret Thatcher, a ple
dat în fâyoarea deciziei de convoca- 

cum s-a stabilit la reuniunea de la 
Lima, din 1975.

Reprezentantul tării noastre a re
levat că. pomindu-se de la ordinea 
de zi a conferinței, activitatea de 
pregătire va trebui să se concen
treze asupra următoarelor domenii : 
strategii și politici de dezvoltare in
dustrială în țările în curs .de dez
voltare ; tehnici și tehnologii nece
sare industrializării; accelerarea dez
voltării resurselor umane în vederea 
industrializării ; cooperarea indus
trială între țările în curs de dez
voltare ; energia și industrializarea.

Vorbitorul a subliniat că. pornind 
de la experiența multor țări, inclu
siv a României, se impune ca a- 
ceste domenii să fie examinate în- 
tr-un context de interdependență, iar1 
concluziile si propunerile să aibă o 
valoare practică. In activitatea de 
pregătire a conferinței, secretaria
tul O.N.U.D.I. va- trebui să asigu
re o consultare permanentă și de 
substanță a țărilor membre inclu
se în rețeaua O.N.U.D.I.. pentru a 
se răspunde mai bine preocupări
lor si priorităților țărilor în curs de 
dezvoltare în domeniul industriali
zării.

mormintele de la Rakosliget din ca
pitală ale eroilor români căzuți în 
luptele pentru eliberarea Ungariei.

Cu același prilej, consulul general 
al țării noastre la Debrețin, loan 
Bochiș, a depus o coroană de flori 
la Monumentul eroilor români căzuți 
în luptele pentru eliberarea orașului.

varășul Nicolae Ceaușescu, președin
tele- Republicii Socialiste România, și 
Hosni Mubarak, președintele Repu
blicii Arabe Egipt, sint examinate 
.stadiul și modul de îndeplinire a 
obiectivelor stabilite la precedenta 
sesiune a comisiei mixte, precum și 
măsurile ce urmează a fi luate pen
tru dezvoltarea în continuare a coo
perării economice, pentru lărgirea și 
diversificarea schimburilor ’econo
mice și comerciale bilaterale pe baza 
avantajului reciproc.

La lucrări este prezent Ion Iosefi- 
de. ambasadorul României la Cairo.

președintele Prezidiului C.C. al Uniu
nii Comuniștilor din Iugoslavia.

în aceeași zi. relatează agențiile 
Taniug și China Nouă, la Belgrad au 
început convorbirile oficiale dintre 
Mitia Ribicici și Hu Yaobang, la care 
iau parte membri din conducerea ce
lor două partide.

din Marea Britanie
re a alegerilor. anticipate și a politi
cii, promovate de conservatori, în 
timp ce liderul Partidului Laburist de 
opozițte, Michael Foot, a apreciat că 
devansarea scrutinului a fost deter
minată de convingerea că situația e- 
conomiei se va înrăutăți. Deși sonda
jele de opinie indică un avans pen
tru conservatori de 8—13 la sută, li
derul laburist consideră că in ulti
mul timp electoratul a manifestat 
tendința de a evolua spre partidul 
său.

Agenția Associated Press relatează 
că în această campanie electorală — 
a 12-a din perioada postbelică — se 
așteaptă ca partidul conservator să 
cheltuiască 20 milioane de lire ster
line, iar laburiștii — 2,5 milioarie lire 
sterline.

Noi acțiuni și luări de poziție împotriva 
cursei înarmărilor, pentru pace

BERLINUL OCCIDENTAL: 
de arme

BERLINUL OCCIDENTAL 10 
(Agerpres). — Participants la Con
ferința internațională a mișcărilor 
pentru pace care se desfășoară in 
Berlinul occidental au lansat un 
avertisment energic împotriva pe
ricolului unui holocaust nuclear, 
informează agenția D.P.A. Ei s-au

VIENA: „Nu"
VIENA 10 (Agerpres) — Parti

cipanta la o reuniune a Mișcării 
pentru pace din Austria, desfășu
rată la Viena, s-au pronunțat pen
tru înghețarea imediată și pentru 
reducerea tuturor arsenalelor nu
cleare. Intr-un apel dat publicită
ții la încheierea reuniunii opinia 
publică este chemată să spună un

Demonstrații ale militanților pacifiști din Canada
OTTAWA 10 (Agerpres) — La 

Ottawa, Toronto, Montreal și în 
alte mari orașe canadiene s-au 
desfășurat demonstrații ale mili
tanților pentru pace din Canada. 
Demonstranții au cerut guvernului 
să nu admită testarea rachetelor

Consecințele dezastruoase ale unui 
eventual război nuclear |
— subliniate într-un raport al O.M.Ș.

GENEVA 10 (Agerpres). — Un ra
port dat publicității de Organizația 
Mondială a Sănătății estimează că 
aproximativ jumătate din populația 
globului ar fi „vicțime imediate" ale 
unui război nuclear generalizat.

Documențul, întocmit pentru O.M.S. 
de un comitet internațional format 
din zece oameni de știință, apreciază 
posibilele pierderi umane la 1,15 mi
liarde morți și 1,1 miliarde răniți 
în cazul in care s-ar produce cea 
mai amplă din cele trei variante de 
război nuclear imaginate de ra
portori. care insă „nu includ și o- 
piniile extreme". în cazul acestei va
riante se presupune utilizarea în 
întreaga lume de arme nucleare to
talizând 10 000 megatone, dintre care 
90 la sută s-ar abate asupra Europei, 
Asiei și Americii de Nord.

Raportul relevă insă că șl în ca
zul variantei minime — un război 
cu arme nucleare tactice, totalizînd 
20 megatone, și limitat la • Europa 
centrală — s-ar înregistra circa 9 mi
lioane de morți și grav' răniți și un 
număr similar de oameni mai ușor

Finlanda dorește să întrețină relații de prietenie
cu toate

Programul noului
HELSINKI 10 (Agerpres). — Pri

mul ministru al Finlandei, Kalevi 
■ Sorsa. a declarat. în prima sa con
ferință de presă de la formarea 
noului cabinet cvadripartit. că în 
programul guvernamental se preco
nizează continuarea politicii externe 
de pace promovate sub foștii pre
ședinți. Paasikivi și Kekkonen, po
litică ce corespunde intereselor vi
tale ale poporului finlandez. El a 
subliniat că Finlanda dorește să în
trețină relații de prietenie cu toate 
‘statele si să stimuleze cooperarea 
internațională constructivă. Finlanda 
— a subliniat Kalevi Sorsa — va ac
ționa concret în favoarea destinde
rii și dezarmării și va sprijini o

Pentru o Europă lipsită 
atomice
pronunțat, de asemenea, „pentru o 
Europă lipsită de arme atomice", 
cerind să fie exercitate presiuni 
asupra guvernelor, prin acțiuni de 
masă, pentru a se împiedica am
plasarea de noi arme nucleare și 
a se realiza o dezarmare auten
tică.

răspicat staționării noilor rachete
„Nu" răspicat staționării de noi 
rachete americane cu rază medie 
de acțiune in Europa occidentală. 
Totodată, reprezentanții Mișcării 
pentru pace, din care fac parte 
socialiști, comuniști, sindicaliști, 
organizații creștine etc., au cerut 
tuturor puterilor nucleare să re
nunțe la o primă lovitură atomică.

americane de croazieră pe terito
riul canadian.

Un grup de demonstranți a în
cercuit clădirea Parlamentului 
țării, simbolizînd, prin această 
„blocadă", protestul lor împotriva 
escaladării cursei înarmărilor.

răniți.. „Chiar dacă atacul ar fi în
dreptat numai împotriva unor o- 
biective militare, victimele civile ar 
depăși pe cele militare cu 16 la 1", 
adaugă raportul.

Autorii raportului, prezentat Adu
nării Mondiale a Sănătății, în curs 
de desfășurare la Geneva, arată mai 
departe că. după un conflict nuclear 
generalizat economiile țărilor indus
trializate ar fi practic complet de
vastate. întreaga Europă, America de 
Nord și Aria ar fi masiv distruse. 
Perioada care ar urma ar fi marcată 
de moartea prin foamete a milioane 
de oameni în primii cițiva ani, iar 
in primele cîteva săptămini, emisfe
ra nordică ar fi întunecată și s-ar 
răci din cauza stratului de fum și 
praf care ar opri pătrunderea raze
lor solare.

Pe de altă parte, șansele ca rănl- 
ții să primească ajutor medical ar fi 
practic nule și nici chiar un program 
cuprinzător de apărare civilă instituit 
anterior nu ar reduce semnificativ 
numărul victimelor.

statele
guvern finlandez
evoluție în direcția edificării securi
tății și cooperării in Europa pe baza 
prevederilor Actului final de la Hel
sinki. Totodată, după-cum precizea
ză agenția Associated Press, el a evi
dențiat importanța cooperării tradi
ționale cu celelalte țări nordice, care 
va fi dezvoltată pe multiple planuri, 

în ce privește politica internă a 
noului cabinet. Kalevi Sorea a pus 
accentul pe combaterea inflației, care, 
se ridică în prezent la o rată d * 
9 la sută, arătind că programul gu 
vernamental iși propune diminuarea 
acesteia la 6 la sută, ceea ce ar îm
bunătăți competitivitatea produselor 
finlandeze și ar contribui la redu
cerea șomajului în tară.

Realități dramatice prezentate J „TINERII ȘOMERI-GENERAJIA PIERDUTA
de saptdmînalul „Newsweek" A EUROPEI OCCIDENTALE"

în ultimul său număr revista americană „NEWSWEEK" publică un 
-1 amplu reportaj despre amploarea șomajului in rindurile tineretului din 

principalele țări ale Europei occidentale, subliniind cîteva din aspectele 
cele mai dramatice ale acestui flagel. Dramatismul situației tinerilor 
șomeri din Europa occidentală, așa cum reiese din relatările corespon
denților din Paris, Bruxelles, Londra, Roma și Berlinul occidental, ai revistei, 
este pus în evidență de insuși titlul sub care sint publicate aceste rela
tări, „Noua generație pierdută a Europei" (occidentale), relatări prece
date de o introducere în care se spune intre altele :

• „Un puternic explozi
bil social" vezi Pretutinaeni 
în Europa occidentală, așteptând la 
colțurile străzilor, pe sub coloanele 
clădirilor sau in fața oficiilor de pla
sare. Născuți in anii ’60, au ajuns la 
vîrstă începerii activității in anii ’80, 
in plină criză economică, fiind pri
mele victime. Cu un șomaj in rin
durile lor atingînd 26,4 la sută, pe 
ansamblul țărilor Pieței comune, ti
nerii vest-europeni devin tot mai 
convinși că reprezintă o categorie 
marginală".

în reportaj se arată : „Mulți dintre 
cei rămași fără lucru sint ne
calificați. Dar mulți au făcut 
studii universitare, pregătindu-se 
pentru posturi care în prezent nu 
există. -Riscăm să avem o generație 
pierdută» — avertizează purtătorul 
de cuvînt pentru problemele sociale 
al Comunității economice europene. 
-Ei, tinerii, nu vor găsi de lucru și 
ca atare devin tot mai convinși că 
s-au transformat într-o categorie 
marginală a societății. Aceasta re
prezintă un explozibil puternic. S-ar 
putea să nu explodeze, dar el 
există»".

Cifrele prezintă elocvent situația 
acestei generații ‘pierdute. în martie, 
procentul general al șomajului era 
in țările Pieței comune de 10,7 la 
sută. Dar. in ceea ce-i privește pe 
cei sub 25 de ani, procentul general 
era de 26.4 la sută, variind de la 
14,9 la sută, in Germania occidentală, 
pină la peste 35 la sută in Olanda. 
Cel mai grav afectați în Piața comu
nă sint imigranții și femeile. într-un 
fel, programele, economice ale gu
vernelor au căutat să mențină la un 
nivel relativ redus cifra șomajului, 
iar sistemele de asigurări s-au stră

duit să nu-i lase să fie înfometați și 
să le dezamorseze mînia.' Dar tinerii 
sint deziluzionați. Săptămina trecută. 
Parlamentul (vcstjeuropean a ținut

Ciocnire la Paris intre forțele de ordine și tineri demonstranți care, pronun- 
țîndu-se pentru condiții mai bune de invățămint, cer să li se asigure, totodată, 

certitudinea unui plasament la încheierea studiilor

Ia Bruxelles o sesiune specială con
sacrată șomajului, care s-a încheiat 
doar cu simple recomandări. -Am 
înțeles că Parlamentul (vest)euro- 
pean nu poate să facă nimic pentru 
noi» — a declarat un tinăr olandez 
ce a luat parte la o demonstrație 

desfășurată in fata clădirii unde s-a 
ținut sesiunea.

• „Nimic nu poate șter
ge stigmatul de șomer". Prin" 
cipala cauză a lipsei de locuri de 
muncă este recesiunea economică. 
Situația a fost înrăutățită de guver
nele țărilor respective care caută să 
combată inflația. în Marea Britanie, 
de exemplu, șomajul a crescut cu 
peste 1,7 milioane de acum patru ani 
cînd primul ministru, Margaret

Thatcher, a impus o strictă politică 
monetaristă.

Totodată, sistemul educativ este 
vinovat pentru că nu izbutește să 6e 
adapteze situației. Tinăra franțuzoai
că Chantal Nollet, de 22 de ani, care 
și-a făcut studii în domeniul artei. 

declară : -Nu am nici un viitor în 
profesiunea pe care mi-am ales-o. 
Nu am altă șansă decit să fiu pro
fesoară cu normă redusă, iar în res
tul timpului îngrijitoare de copii».

Cit privește ajutorul de șomaj, a- 
cesta este tot mai redus cu cit pe
rioadă de șomaj se prelungește, 
urmînd să expire după un anumit 
număr de luni, durata variind de la 
o tară la alta. O serie de tineri, în 
special acolo unde structura . familiei 
este mai puternică, continuă să fie 
întreținuți de părinți. Dar nici aju
torul guvernamental, nici cel fami
lial nu poate să șteargă stigmatul de 
șomer. -Este un handicap social să 
fii fără lucru — declara Isabella 
Vaxa, o altă tînără franțuzoaică, în 
vînstă de 23 de ani. Oamenii se în
depărtează de tine, crezind că ești 
incapabil».

Existînd perspective atit de întu
necate pentru găsirea unui loc de 
muncă, mulți tineri nici nu se mai 
străduiesc 6ă caute de lucru. -Ceea 
ce este mai nou este sentimentul 
disperării, al lipsei de speranță — 
declară un reprezentant al asigură
rilor sociale din Berlinul occidental. 
Și acest sentiment îi afectează pe ti
neri de la cea mai fragedă vîrstă. 
Chiar la cursurile primare, cînd co
piii văd că cei care au terminat 
școala n-au reușit să facă nimic, 
consideră că școala nu are nici un 
rost».

• Toxicomania și crimi
nalitatea — însoțitoare per
manente ale șomajului. Unil 
tineri se îndreaptă spre droguri, alții 
cad în mocirla criminalității. Chiar 
și cei care încearcă să-și umple 
timpul în mod constructiv ajung în 
conflict cu legea. Recent, un grup 
de tineri șomeri italieni au început, 
la Neapole, să curețe parcurile si 
ihonumentele. Ei au fost arestați sub 
învinuirea că ar distruge monumen
tele orașului folosind metode impro
prii de curățare. Judecătorul, din 
simpatie pentru tineri, i-a eliberat.

Presiunea șomajului este deosebit 
de evidentă in special în rîndul imi
granților de culoare. în cartierul 
Brixton, din sudul Londrei, unde 200

„Muncă, dezarmare, educație" : lozinca pe care o poartă acești tineri 
vest-germani exprimă o întreită cerință împărtășită de cercurile cele mai largi 

ale tinerei generații din Europa occidentală

persoane au fost rănite în cunsul de
monstrațiilor de acum doi ani. șo
majul în rindul tinerilor rezidenti 
continuă să fie înalt, centrul de pla
sare a brațelor de muncă este per
manent supraaglomerat.

• „Principalii vinovați : 
imigranții" "Mulți din tinerii fără 
lucru sînt narcomani» — spune 
Jackie Hutchinson, in vîrstă de 20 
de ani. al cărei părinți sînt originari 
din Indiile occidentale. Ea este fără
lucru de mult timp și nu are locuin
ță. Apoi adaugă : ..Vreau totuși să 
găsesc de lucru, dar sint negresă și 
sînt femeie. De aceea nu am vreo 
speranță". Pentru a înrăutăți lucru
rile. vest-europenii albi îi învinuiesc 
pe negri și pe imigranți că le ocupă 
locurile de muncă. în Olanda, un 
nou partid rasist și fascist, numit 
„Centrum", a obținut 50 000 de vo

«Dacă nu vom face nimic pentru acești tineri - avertizează Ivor 
Richard, comisar al Pieței comune pentru problemele sociale - atunci 
ei vor conchide că nici ei nu trebuie să facă nimic pentru societate. 
Și aceasta, după părerea mea, constituie rețeta pentru anarhie in viitor» - 
conchide „Newsweek" in reportajul său.

turi și un loc iii parlament în recen
tele alegeri pe baza unui program 
îndreptat, în primul rind. Împotriva 
imigranților:

Mulți observatori se tem că mînia 
din rîndul tinerilor șomeri ar putea 
îmbrăca forme violente. Anul trecut, 
tineri cerind locuri de muncă, lo
cuințe mai ieftine și reducerea ta
xelor de invățămint au dus lupte cu 
poliția pe 6trăzile din Amsterdam, 
Copenhaga. Brighton și Berlinul oc
cidental. Anul acesta, pînă acum, 
demonstrațiile au fost pașnice. In 
Olanda, unde tinerii demonstranți 
manifestează zilnic în fața Parla
mentului împotriva propunerilor de 
reducere a fondurilor pentru șomaj 
și alte scopuri sociale, ministrul pen
tru problemele sociale, Jan de Ko- 
ning, a spus recent că după părerea 
sa este un -miracol că. nimeni n-a 
fost ucis pină acum. Dar mă tem că 
situația nu va dura mult».

Dobînzile înalte - un 
obstacol în relansarea 

economiei mondiale
Aprecieri ale directorului 

general al F.M.I.
WASHINGTON 10 (Agerpres). — 

într-un discurs ținut la Boca Raton, 
in Florida, directorul general al Fon
dului Monetar Internațional. Jacques 
de Larosiere. a cerut băncilor co
merciale să-și mențină angajamen
tele față de țările in curs de dezvol
tare. subliniind că pentru soluțio
narea problemelor puse de sporirea 
datoriilor lumii a treia este necesar 
ca băncile să continue să furnizeze 
acestor țări credite, relatează agen
țiile France Presse și Associated 
Press. Pentru a asigura succesul 
politicilor economice ale țărilor în 
curs de dezvoltare — a relevat el — 
este necesară o relansare sănătoasă 
și durabilă a economiei mondiale, la 
care țările occidentale industrializa
te pot să-și aducă cel mai bine con
tribuția prin combaterea inflației, 
reducerea deficitelor bugetare și a 
dobinzilor.

Critici la adresa actualului 
sistem monetar mondial
WASHINGTON 10 (Agerpres). — 

în cadrul unei conferințe de pre
să. fostul președinte al Băncii 
Mondiale. Robert McNamara, a 
apreciat că actualul sistem mone
tar mondial a intrat într-o etapă cri
tică și a recomandat participanților 
la viitoarea reuniune la nivel înalt 
a principalelor șapte state occiden
tale industrializate, de la Williams
burg. să întreprindă o acțiune fer
mă în vederea prevenirii deterioră
rii situației economice. „Sistemele 
financiar și comercial mondial sint 
confruntate cu pericolul grav de a 
se destrăma", a avertizat el. t

Vorbitorul a exprimat critici se
vere la adresa Statelor Unite, re
latează agenția Reuter — pentru ni
velul deosebit de scăzut — per ca
pita — al asistentei acordate țări
lor în curs de dezvoltare. El a ex
primat părerea că acest ajutor, pe 
locuitor, este probabil cel mai mic 
în rindul țărilor membre ale 
O.E.C.D. (Organizația pentru Coope
rare Economică si Dezvoltare).
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