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MESAJUL

PREȘEDINTELE! REPUBLIOI SOCIAHSTE ROMÂNIA, 
TOVARÂSLIL NICOLAE CEAUȘESCU,

Domnului DANIEL ARAP MOI
Președintele Republicii Kenya, 

Președintele în exercițiu al Organizației Unității Africane
Aniversarea împlinirii a 20 de ani de la crearea 

Organizației Unității Africane îmi oferă plăcutul 
prilej ca, în numele poporului român și al meu 
personal, să vă adresez dumneavoastră, popoa
relor și șefilor de stat ai țărilor membre ale 
organizației, un cald salut de prietenie și solida
ritate, împreună cu cele mai bune urări de pace 
și progres.

Constituirea Organizației Unității Africane s-a 
’. -înscris ca un moment de seamă în lupta popoa

relor africane pentru 'dezvoltarea lor liberă și 
independentă. In cei 20 de anî de existență. 
O.U.A. a adus o contribuție activă la întărirea 
solidarității și unității tinerelor state africane în 
lupta pentru lichidarea deplină a colonialismului 
pe pămîntul african, pentru apărarea și consoli
darea independenței naționale și depășirea, cu 
forțe unite, a unor probleme complexe rămase 
din perioada oprimării coloniale.

România socialistă, poporul român dau o 
înaltă apreciere aportului Organizației Unității 
Africane la promovarea cauzei libertății, inde
pendenței, egalității și păcii pe continent, rolului 
tot mai important pe care-l joacă astăzi în viața 
internațională. In perioada care a trecut de la 
crearea O.U.A., pe continentul african s-au pe
trecut noi și profunde transformări revoluționare, 
naționale și sociale, a continuat cu vigoare 
procesul de constituire a noi stat.e independente, 
ale căror popoare își afirmă cu tot mai multă 
putere voința și hotărîrea de a se dezvolta libere 
și suverane, deplin stăpîne pe bogățiile națio
nale și pe propriile destine. Țara noastră a 
salutat cu căldură apariția noilor state africane 
independente, le-a recunoscut imediat și a sta
bilit relații prietenești cu ele.

Aniversarea creării Organizației Unității Afri
cane are loc in condiții cînd situația internațio
nală este deosebit de gravă și complexă. Pe 
arena mondială se confruntă cu putere două 
tendințe diametral opuse : pe de o parte, se 
manifestă politica imperialistă de dominație și 
asuprire, de menținere și reîmpărțire a sferelor de 
influență, iar pe de altă parte se afirmă cu tot 
mai multă forță voința popoarelor de a trăi 
libere și independente, de a se dezvolta într-un 
climat de securitate, colaborare și pace. Se men
țin și se amplifică vechile conflicte și apar altele 
noi, se manifestă cu putere criza economică 

j .mondială, se accentuează continuu decalajele 
dințre țările bogate și țările sărace. Amploarea

fără precedent a cursei înarmărilor a făcut ca in 
lume să se acumuleze uriașe cantități de arme, 
îndeosebi atomice, care ar putea distruge de 
citeva ori întreaga viață de pe planeta noastră, 
in fața acestor realități, considerăm că este mai 
necesar ca oricînd ca popoarele lumii, forțele 
înaintate de pretutindeni să-și1 unească eforturile 
și să conlucreze cît mai strîns pentru a pune 
capăt cursului periculos al evenimentelor spre 
confruntare și război, pentru promovarea și afir
marea fermă a politicii de colaborare și respect 
al independenței naționale, de destindere și pace, 
pentru salvgardarea dreptului suprem al oame
nilor, al națiunilor - la viață, la existență liberă 
și demnă.

In acest spirit România, participă activ ia viața 
internațională, la eforturile pentru întărirea în
crederii și colaborării între popoare, pentru des
tindere, securitate și pace. Dezvoltăm continuu 
colaborarea și solidaritatea cu țările socialiste, 
cu țările în curs de dezvoltare, cu țările neali
niate, promovăm relații largi cu toate țările 
lumii, pe baza principiilor deplinei egalități, 
respectului independenței și suveranității națio
nale, neamestecului în treburile interne și avan
tajului reciproc. Milităm hotărit pentru eliminarea 
forței și amenințării cu forța din viața interna
țională, pentru dezarmare și, in primul rînd, pen
tru dezarmare riucleară, pentru soluționarea 
tuturor problemelor dintre state numai și numai 
pe cale pașnică, prin tratative purtate in spiritul 
înțelegerii și respectului reciproc.

In politica generală a României, solidaritatea 
și colaborarea cu statele și popoarele d'n Africa 
ocupă un loc deosebit, aceasta înscriindu-se îri 
lupta sa generală împotriva politicii imoeria- 
liste și colonialiste, pentru afirmarea unor rapor
turi noi în viața internațională, bazate pe 
deplină egalitate și echitate, pe dreptul suveran 
al fiecărei națiuni de a se dezvolta liberă, fără 
nici un amestec din afară. Poporul român — care 
a cunoscut și el timp de secole dominația și 
asuprirea străină și a desfășurat o luptă înde
lungată pentru afirmarea ființei sale naționale, 
pentru independență și libertate - a acordat și 
acordă un ajutor multilateral mișcărilor de eli
berare națională din Africa, sprijină activ efortu
rile tinerelor state africane pentru lichidarea 
urmărilor îndelungatei exploatări coloniale, pen
tru dezvoltarea lor economică și socială. Româ
nia conlucrează strîns cu aceste țări, participă la

realizarea unor obiective economice menite să 
contribuie la punerea in valoare o resurselor 
naționale ale acestora, la formarea de cadre de 
specialiști. Un rol hotărîtor în întărirea conlucrării 
româno-africane l-au avut vizitele pe care per- 

■ sonal le-am făcut ’în mai multe state din Africa, 
precum și vizitele efectuate in România de șefi 
ai unor state și guverne africane, care, prin a.cor-' 
durile și înțelegerile realizate, au pus bazele 
unei rodnice colaborări reciproc avantajoase..

România conlucrează fructuos cu statele afri
cane la O.N.U., în cadrul . „Grupului celor 77" 
și al mișcării țârilor nealiniate, în lupta împo
triva politicii imperialiste și’ colonialiste, de forță 
și dominație, pentru lichidarea subdezvoltării și 
instaurarea noii ordini economice internaționale, 
pentru apărarea independenței, libertății și pă
cii popoarelor. Ne manifestăm solidaritatea ac
tivă cu lupta poporului namibian, sub con
ducerea S.W.A.P.O., pentru dobîndirea indepen
denței depline. Considerăm că este necesar ca 
țările africane, toate popoarele să-și intensifice 
eforturile în vederea trecerii la aplicarea în viață 
a rezoluției O.N.U. cu privire la obținerea inde
pendenței Namibiei. In același timp. România 
militează ferm pentru lichidarea politicii • de 
apartheid și discriminare rasială din Africa de 
Sud, condamnă actele de agresiune ale aces
teia împotriva statelor vecine.

Pornind de la interesele vitale ale popoarelor 
africane, apreciem că se impun întărirea con
tinuă a unității și colaborării lor, creșterea con
tinuă a rolului Organizației Unității Africane în 
promovarea intereselor țărilor africane - de 
dezvoltare liberă și independentă, de pr'ogres, 
securitate și pace. Ne exprimăm încrederea că 
statele africane vor face totul pentru depășirea 
tensiunilor și stărilor de încordare care mai 
există în. unele regiuni ale .continentului, pentru 
evitarea confruntărilor militare și soluționarea 
prin mijloace pașnice a tuturor problemelor 
dintre ele.

Poporul român își reafirmă hotărîrea de a fi 
- ca și pînă acum - alături de țările și po
poarele africane in lupta lor pentru dezvoltare 
liberă și suverană, de a acționa împreună cu 
toate popoarele lumii pentru o politică de pace 
și independență, pentru făurirea unei lumi mai 
bune și mai drepte pe planeta noastră.

Urez Organizației Unității Africane și tuturor 
popoarelor africane mult succes In realizarea 
aspirațiilor lor legitime de viață liberă și demnă, 
de bunăstare, pace și progres.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Să fie extinse culturile de legume 
în toate zonele cu mai multă umiditate I

Legume cit mai multe pe toate 
suprafețele disponibile — iată o 
sarcină actuală care prezintă o im
portanță deosebită pentru buna 
aprovizionare a populației cu aces
te produse nelipsite din meniul zil
nic al fiecărei familii și pentru sa
tisfacerea altor cerințe ale econo
miei naționale. Tocmai pornind de 
la însemnătatea acestei sarcini, 
este necesar ca organele locale de 
partid, consiliile populare și orga
nele agricole de specialitate să ac
ționeze cu răspundere pentru reali
zarea- unei producții cît mai mari 
de legume atît în fermele unităților 
agricole. în gospodăriile-anexă ale 
întreprinderilor și instituțiilor, cît 
si în gospodăriile populației.

Desigur, important înainte de 
ori’ce este ca în fiecare județ să fie 
însămințate și plantate cu legume 
toate suprafețele prevăzute. Din 
datele furnizate de organele cen
trale de specialitate rezultă că. 
pînă la începutul acestei săptămîni, 
în unitățile agricole de stat și coo
peratiste au fost însămințate și 
plantate în cîmp 197 933 hectare cu 
legume, la care se adaugă supra
fețe însemnate cultivate în gospo
dăriile populației. în unele județe

— Brăila. Buzău. Bihor, Călărași, 
Gorj, Harghita. Olt. Sibiu, Vaslui, 
precum și in sectorul agricol 
Ilfov — planul de însămîn- 
tări și plantări la legume a 
fost îndeplinit sau depășit. Este tot
odată necesară aplicarea mai per
severentă a măsurilor tehnice și or
ganizatorice pentru încheierea plan
tării legumelor pe toate suprafețe
le prevăzute, cu deosebire în jude
țele Sălaj. Caraș-Severin, Prahova. 
Covasna și Dolj, unde„ aceste 
lucrări au fost realizate în propor
ție de numai 86—90 la sută față de 
prevederile planului. Tot atît de 
important este să se asigure reali
zarea- planului de însămîrițări și 
plantări pe sortimente. Buna apro
vizionare a populației presupune să 
fie cultivate toate sortimentele de 
legume pe suprafețele stabilite, iar 
prin lucrări de îngrijire executate 
corect, să se obțină producțiile pre
văzute. De asemenea, cu mai 
multă stăruință decît în alți ani 
trebuie să se acționeze pentru buna 
eșalonare a producției de legume, 
îndeosebi la tomate și varză, astfel 
incit piața să fie aprovizionată rit
mic. să se evite orice „goluri" care

• Irigații pe suprafețe 
cît mai mari!

• Furaje mai multe pentru 
dezvoltarea zootehniei!

Relatări din județele Bacău, Buzău, 
Ialomița și Olt — în pagina a ll-a

dereglează aprovizionarea curentă 
cu aceste produse.

' Concomitent cu măsurile ce tre
buie întreprinse în fiecare județ, 
în fiecare unitate cultivatoare, pen
tru îndeplinirea planului de însă- 
mințări și plantări pe sortimente 
și asigurarea bunei eșalonări a re
coltelor este necesar să se acțio
neze pentru realizarea unei pro
ducții suplimentare de legume. 
Lipsa precipitațiilor din această 
primăvară, caire determină deficite 
de apă în sol tocmai în zonele mari 
producătoare de legume, â făcut 
necesară extinderea acestor culturi 
pe suprafețe mai mari decit cele 
prevăzute, cu deosebire in județele 
unde solul are mai multă umidita
te. astfel incît să existe garanția 
realizării producțiilor stabilite pen
tru acest an. La indicația conduce
rii partidului. Ministerul Agricultu
rii și Industriei Alimentare a întoc
mit un program potrivit căruia 
urmează să se cultive suplimentar 
10 000 hectare cu legume, supra
față de pe care urmează să se 
realizeze în plus o producție de 
peste 100 000 tone. Este vorba de 
1 500. hectare cu tomate. 3 000 hec
tare cu rădăcinoase. 1 000 hectare 
cu mazăre pentru păstăi. 2 000 hec
tare cu varză de toamnă. 2 000 hec
tare cu castraveți si 500 hectare cu 
dovlecei.

în unele județe în care există 
condiții favorabile, suprafețele care 
se cultivă suplimentar cu legume 
sînt apreciabile : Arad — 1 600 hec
tare, Bihor și Timiș — cite 1200 
hectare, Satu Mare — 1 100 hec
tare, Mureș — 1 000 hectare, iar in 
județele Alba, Bistrița-Năsăud, 
Brașov, Caraș-Severin, Cluj, Co
vasna, Harghita, ’ Hunedoara, Ma
ramureș, Sălaj, Sibiu și Suceava — 
cite 200—500 hectare. Cultivarea 
suprafețelor suplimentare stabilite 
și executarea la timp și de cea mai 
bună calitate a lucrărilor de între
ținere, astfel încît să se obțină

(Continuare în pag. a II-a)

TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU
a primit pe Franz Josef Strauss

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, secre
tar general, al Partidului Comunist 
Români președintele Republicii So
cialiste România, a' primit, marți, la 
Snagov, pe Franz Josef Strauss, pre
ședintele Partidului Uniunea Creștin- 
Spcială ' ,și ' prim-ministru al landu
lui Bavaria din Republica Federală 
Germania, care a efectuat o vizită 
îri tara noastră.

La întrevedere a participat to
varășul Ștefan ■ Andrei, ministrul 
afacerilor externe..

Primul ministru al landului Bava
ria și-a manifestat satisfacția de a 
se reîntîlni cu șeful statului român 
și de a examina împreună un cerc 
larg de probleme — bilaterale și in
ternaționale — de interes reciproc.

Președintele Nicolae Ceaușescu a 
exprimat, la rîndul său. satisfacția de 
a se întîlni.din nou cu Franz Josef 
Strauss, de a avea un schimb des
chis și. util de opinii cu privire la 
stadiul și perspectivele relațiilor 
româno — vest-germane. precum și 
in legătură cu. ultimele evoluții ale 
vieții politice internaționale.

Procedînd la acest schimb de pă

reri. șeful statului român și primul 
ministru al landului Bavaria au afir
mat dorința comună privind dezvol
tarea mai intensă a relațiilor politice, 
a raporturilor dintre cele două țări 
in toate domeniile. îndeosebi a legă
turilor comerciale și cooperării în 
producție — pe baza avantajului 
reciproc — potrivit înțelegerilor sta
bilite la nivel înalt. S-a apreciat că 
extinderea și dinamizarea continuă a 
conlucrării româno — vest-germane 
sînt in folosul arribelor țări - și po
poare. servesc năzuințelor lor de 
progres, cauzei păcii^colaborârii și 
înțelegerii în Europa și in lume.

Au fost abordate, de asemenea, 
aspecte majore ale actualității poli
tice mondiale, reliefindu-se încor
darea la care s-a ajuns in viața in
ternațională. S-a subliniat necesita
tea de a se acționa pentru oprirea 
cursei înarmărilor, și în primul rind 
a înarmărilor' nucleare, pentru dezar
mare pe continentul european și pe 
plan mondial.

A fost evidențiată. în același timp, 
îngrijorarea față de numeroasele 
probleme litigioase existente in lume,

față de stările de încordare și război 
din diferite regiuni ale globului, care 
pot avea consecințe imprevizibile 
pentru întreaga omenire. S-a arătat 
că se impune să se acționeze cu 
toată energia pentru accelerarea 
eforturilor politico-diplomatice care 
să ducă la o pace globală, dreaptă și 
durabilă în Orientul Mijlociu, și, in 
general, pentru rezolvarea pe cale 
pașnică, prin tratative, a situațiilor 

.de război și conflict existente între 
state în diferite zone ale lumii,

La încheierea- convorbirilor, șeful 
statului român și primul ministru al 
landului Bavaria și-au manifestat 
convingerea că schimbul de păreri 
avut va contribui la dinamizarea și 
amplificarea relațiilor româno—vest- 
germane, la intensificarea colaborării 
prietenești dintre cele două țări.

Președintele Nicolae Ceaușescu a 
reținut, apoi, la dejun pe Franz Josef 
Strauss, președintele Partidului Uniu
nea Creștin-Socială și prim-ministru 
al landului Bavaria din R. F. Ger
mania.

întrevederea și dejunul a.u decurs 
într-o atmosferă cordială.

j Vie satisfacție, deplină aprobare a întregului ' 
j popor față de rezultatele remarcabile j
j ale vizitei întreprinse in Turcia j
j cte tovarășul Nicolae Ceaușescu, j
j împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu j
' Telegrame adresate tovarășului Nicolae Ceaușescu j 
j ' PAGINA A III-A J

Un nou și important moment în întărirea
prieteniei și colaborării româno-turce

Schela de extracție Boldești- 

Prahova : se execută lucrări 
de reactivare a uneia dintre 

sondele din această zonă 
petrolieră

O vizită caldă, ilustrind cu putere, 
strălucit trăinicia- sentimentelor din
tre popoarele român și turc; o vizi
tă desfășurată intr-o ambianță de 
profundă stimă și înțelegere recipro
că și, totodată, de entuziaste mani
festări prietenești, de mare însufle
țire, ale populației; o vizită încunu
nată de rezultate deosebit de fruc
tuoase, care își vor dezvălui tot mai 
mult, cu timpul, rodnicia în multi
ple domenii ale conlucrării dintre 
cele două țări și popoare. Este astfel 
pe deplin îndreptățită aprecierea că 
vizita întreprinsă in Turcia de pre
ședintele Nicolae Ceaușescu. împre
ună cu tovarășa Elena Ceaușescu, la 
invitația președintelui Kenan Evren, 
a deschis într-a- 
devăr. o etapă ---------------------
nouă, superioară, 
în relațiile 
prietenie 
laborare 
turce, 
du-se. ____
prin rezultate, cit 
și prin concluzii
le puse în 
dență in 
dialogului 
vel inalt, 
important 
ment pe 
regiunii 
ce, ca și al vieții 
politice europene ----------------------
și internaționale.

Se impun atenției, îndeosebi, cîte- 
va din particularitățile acestei noi 
acțiuni politice a României socialis
te. Vizita a pus în evidență, în pri
mul rind. caracterul mereu ascen
dent al colaborării fructuoase dintre 
România și Turcia, în domenii va
riate, în care converg interesele ță
rilor noastre. în al doilea rînd, con
vorbirile la nivel înalt de la Ankara 
și Antalya au demonstrat existența 
unor noi și largi posibilități de a ex
tinde și aprofunda conlucrarea re
ciproc avantajoasă, voința de a spori 
eforturile pentru a valorifica mai am
plu, mai eficient, aceste posibilități, 
în folosul accelerării progresului ce
lor două țări în sfîrșit, gama largă 
a înțelegerilor convenite capătă o 
deosebită semnificație în actuala si- 
tuație internațională încordată, de- 
monstrînd că țări cu orînduiri socia
le diferite pot să coopereze construc
tiv atît pe plan bilateral, cît și în 
sfera vieții internaționale, pot să 
exercite o înrîurire pozitivă asupra 
cursului evenimentelor, în direcția 
destinderii și înțelegerii.

Devenite, în ultimele două dece
nii, o practică curentă, întilnirile la 
nivel înalt româno-turce au determi
nat de fiecare dată extinderea și a- 
profundarea colaborării pe multiple 
planuri. Un amplu și fertil cadru 
politico-juridic l-au Creat relațiilor 
dintre țările noastre documentele 
semnate . la întilnirile precedente la

nivel inalt, care au consacrat drept 
temelie trainică a conlucrării princi
piile de valbare universală ale res
pectului independenței și suverani
tății naționale, egalității depline în 
drepturi, neamestecului în treburile 
interne, avantajului reciproc.

Corespunzător înțelegerilor conveni
te, relațiile dintre cele două țări s-au 
amplificat an de an, prin mărirea vo-, 
lumului comerțului, sporirea acțiuni
lor de cooperare economică, inclusiv 
prin construirea în comun a unor im-, 
portante obiective industriale din 

• țara prietenă, ca și pe. alte planuri.
Lărgind și consolidind cadirul exis

tent. siritetizînd experiența acumulată 
în relațiile bilaterale, Declarația

de 
și co- 

româno- 
înscriin- 
totodată,

evi- 
cadrul 
Ia ni- 
ca un 
eveni- 
planul 

balcani-

0 vizită încununată de rezultate

fiind de natură să dea un viguros im
puls conlucrării în cele mai. diferite 
domenii. Ample perspective au .fost 
deschise colaborării economice; ast
fel. prin creșterea lor substanțială, 
schimburile economice urmează să 
ajungă in nerioada viitoare la circa 
700 de milioane de dolari, ceea ce re
prezintă o creștere de trei ori si ju
mătate fată de nivelul realizat la sfîr- 
șitul anului trecut. Totodată. Progra
mul de cooperare economică dintre 
cele două țări, semnat îri timpul vi
zitei, prevede extinderea formelor su
perioare de conlucrare. Rafinăriei 
„Anatolia Centrală". în curs de reali
zare prin eforturi comune, urmează 
să i se adauge participarea tării noas

tre la moderniza
rea Combinatului 
metalurgic de la 
Karabiik ; se au 
în vedere. de 
asemenea, ample 
acțiuni de coope
rare în domeniile 
energiei, resurse
lor naturale. in
dustriei petrolig- : 
re. agriculturii 
ș.a. O deosebită 
însemnătate pre
zintă măsurile 
luate pentru fo
losirea mai in
tensă a Mării Ne
gre pentru extin
derea legăturilor 

țări, deschiderea

deosebite,
deschizătoare de ample perspective pentru 
conlucrarea multilaterală dintre România

și Turcia
comună — document de remarca
bilă însemnătate politică — înche- 

' iată de cei doi șefi de statla Antalya 
reînnoiește voința reciprocă de a in
tensifica, in continuare, colaborarea 
dintre România și Turcia, deopotrivă 
pe plan bilateral și in domeniul 
politicii externe. .

Este, de aceea, pe deplin îndreptăți
tă concluzia formulată de tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU, in ajunul 
plecării din Turcia: „Vizita noastră — 
deși, înlr-adevăr, a fost 
— consider că se încheie 
zultate deosebit 
tru dezvoltarea 
rării economice, 
culturale dintre 
tre, pentru inijrirea conlucrării lor pe 
plan internațional — inclusiv pe plan 
balcanic. — în direcția politicii de des
tindere, de pace și independență na-

. țională". în ‘.aceeași ordine de idei, 
președintele -iENAN EVREN, relevînd 
că vizita actuală se înscrie ca „o nouă 
etapă de întărire a prieteniei tradi
ționale turco-românc si de dezvoltare 
a colaborării fructuoase dintre țările 
noastre", arăta : „Documentele sem
nate privind colaborarea dintre țările 
noastre reprezintă un fapt pozitiv. Ei 
va fi în folosul ambelor țări și cred 
că această colaborare va lua dimen
siuni și mai mari în anii următori".

Tocmai spre acest obiectiv sînt în
dreptate înțelegerile la care au ajuns 
cei doi președinți, măsurile stabilite

scurtă 
cu re

de pozitive pen- 
viitoare a colabo- 

tehnico-științifice, 
popoarele noas-

dintre cele două 
unor linii de transport între porturile 
românești și turcești respective ur- 
mind să ducă la mai buna valorifi
care a apropierii geografice, în folo
sul dezvoltării generale a colaborării.

Un moment semnificativ al vizitei 
l-a .constituit ceremonia decernării 
tovarășei academician doctor inginer 
Elena Ceaușescu a înaltului titlu de 
„Doctor Honoris Causa" al Universi
tății Tehnice pentru Orientul Mij
lociu din Ankara — expresie a bu
nelor relații dintre oamenii de ști
ință și cultură români și turci, a do
rinței de colaborare și a'sentimente
lor prietenești ce și le nutresc po
poarele țărilor noastre. Totodată, 
acordarea acestui titlu onorific con
stituie un cald omagiu adus perso
nalității și activității tovarășei Elena 
Ceaușescu, o . nouă și elocventă 
mărturie a considerației de care se 
bucură opera' sa, pusă în slujba ști
inței, a colaborării și progresului, o 
dovadă a prețuirii științei românești 
în general.

Cu rezultate pozitive se desfășoară 
colaborarea pe tărimul științei și cul
turii. Prin traducerea in viață a pre
vederilor Programului pentru apli
carea Acordului de reglementare a 
schimburilor științifice și artistice, 
semnat, de asemenea, cu prilejul
(Continuare în pag. a Vl-a)
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IRIGAȚII PE SUPRAFEȚE ClT MAI MARI!
IALOMIȚA

Esențial este ta peste tot
să fie respettate graf ițele stabilite

Realizările obținute pînă acum de 
unitățile agricole din județul Ialo
mița la irigarea culturilor dovedesc 
că acolo unde s-a muncit fără pre
get. zi și noapte, folosindu-se toate 
forțele umane și echipamentele de 
udare, suprafețele care au primit 
apă sint mult mai mari decât cele 
planificate. Se irigă prin aspersi- 
une, prin brazde, dar și prin soluții 
provizorii și mijloace tradiționale.

Pină în prezent, din cele 140 000 
hectare ■ existente în sistemele de 
irigații mari și locale, au primit 
apă aproape 120 000 hectare. Cul
tura griului a primit șl a doua 
udare pe 22 000 hectare, orzul și or
zoaica — pe 9 000 hectare, furajele
— pe 16 000 hectare, iar legumele — 
pe 7 600 hectare. Prima udare s-a 
făcut și la culturile prăsitoare : 
sfecla de zahăr — pe 7 000 hectare, 
floarea-soarelui — pe 6 700 hectare, 
porumbul — pe 14 000 hectare, soia
— .pe 4 600 hectare și fasblea — ne 
3 100 hectare.

Cele mai mari suprafețe au fost 
irigate în întreprinderile agricole de 
stat și cooperativele agricole din 
consiliile agroindustriale Movila, 
Fetești, Bordușani, Grivița, Slobo
zia și Gura Ialomiței. unde grafi
cele de udări au fost realizate si 
chiar depășite. în întreprinderile 
agricole de stat Bărăganul, Stelnica 
și Făcăeni, precum și în cooperati
vele agricole Săveni. Smirna, Fe
tești, Luciu și Gura Ialomiței, efor
turile depuse de mecanizatori și 
cooperatori, de toți cei care par
ticipă zi și noapte la irigat își 
găsesc reflectarea în faptul că toate 
culturile se dezvoltă normal.

După cum se știe, în săptămâna 
precedentă, în județul Ialomița 
programul de udări nu a fost rea-? 
lizat cu 3 600 hectare. Situația se 
datorează, in principal, neajunsuri
lor care s-au manifestat la mutarea 
aripilor de ploaie. Nu au îndepli
nit graficele de udări unele unități

agricole din consiliile agroindus
triale Țăndăreâ, Cosîmbești, Andră- 
șești, Balaciu și Horia. Este o si
tuație care contrastează cu efortu
rile care se fac în multe unități 
agricole pentru a se. aplica soluții 
provizorii de udaire : săparea de 
șanțuri pentru irigarea prin inun
dare, folosirea apei din canalele de 
desecări, din lacuri și bălți. Men
ționăm, totodată, că la aducerea 
apei pentru legume sânt folosite 
cisterne, butoaie și sacale, udin- 
du-se cu găleata, stropitoarea și 
cana. în acest sens merită eviden
țiate unitățile agricole din consili
ile agroindustriale Gârbovi, Fier
binți și Sinești.

Ce măsuri s-au întreprins pentru 
ca toate unitățile agricole, să-și 
îndeplinească în 
tămînă programele de udări 7 De 
la direcția agricolă aflăm că, prin 
organizarea mai bună a muncii, 
echipamentele de udare sînt mutate 
mai repede de pe o parcelă pe 
alta, iar defecțiunile apărute sint 
înlăturate operativ. Pentru reduce
rea la minimum a timpului afec
tat mutării aripilor de ploaie, în. 
formațiile de udători au fost incluși 
mecanizatori și 
tru înlăturarea 
nează, în două 
de intervenții 
ateliere mobile și piesele necesa
re. Dealtfel, în aceste zile membrii 
Comandamentului județean pentru 
agricultură s-au mutat în cîmp, 
unde, alături de specialiștii din 
unități, urmăresc folosirea din plin 
a tuturor surselor de apă și buna 
funcționare a echipamentelor de 
udare, mobilizând la irigat, alături 
de cooperatori, și pe ceilalți locui
tori ai satelor.

tru recoltă își spune cuvintul și în 
comuna Glodeanu Siliștea. Locuito
rii comunei, în frunte cu primarul 
Gheorghe Popescu, au adincit cu 
trei metri o groapă de o jumătate 
de hectar, în care se adună apa din 
pinza freatică. De aici 
nic peste 80 hectare.

Și în alte unități 
Amara, Gherăseni, 
Mihăilești, Poșta Cilnău, Scurtești 
— oamenii depun eforturi stă
ruitoare pentru irigarea unor 
suprafețe cit mai mari cu le-

se irigă zil-

agricole — 
Vadu Pașii,

gume, cereale și furaje. Prin mai 
buna funcționare a rețelei de iri
gații a I.E.L.I.F. Buzău și prin fo
losirea tuturor surselor de apă dis
ponibile, pînă ieri seară în județ 
au fost aplicate udări pe 20 000 
hectare. în această săptămînă su
prafața irigată se va extinde cu 
încă 2 000 hectare, prin terminarea 
a noi foraje și ă unor acumulări de 
apă realizate cu forțe proprii.

Stelian CHIPER 
corespondentul „Scînteii"

această săp-

mecanici, iar pen- 
defectiuniilor acțio- 
schimburi, echipe 

care au în dotare

Mihai VIȘOIU
corespondentul „Scinteii8

OLT

Atârn, urgentarea Intrărilor 
la noul sistem de irigații este 

absolut netesară

BUZĂU

Sursele loiale de apă -folosite

Săptămînă trecută, în județul 
Olt au fost irigate peste 42 000 
hectare. Cele mai bune rezultate au 
fost obținute în sistemele Potelu, 
Dăneasa și Piatra. Există condiții 
ca și în această săptămână să fie 
irigate suprafețe mari. Așa cum 
menționa ing. Eugen Popescu, di
rectorul I.E.L.I.F. Caracal, acum se 
acționează pentru ca în sistemul 
Bucșani-Cioroiu să fie puse în 
funcțiune și ploturile nr. 10, 11 și 
12, care, deocamdată, se află în 
probe tehnologice.

Discuția cu directorul a avut loc 
chiar la plotul nr. 10 din acest sis
tem. Ea pornise tocmai de la fap
tul că, în ziua de 23 mai, în consi
liul agroindustrial' Găneasa nu se 
udaseră, față de grafice, 164 hec
tare. „Noi am irigat suprafețe apre
ciabile — ne spunea tovarășul 
Marin Voicu, inginerul-șef al aces
tui consiliu. Aceasta se datorește 
preocupării cooperatorilor de a uti
liza cit mai bine amenajările locale. 
Am avea mult de cîștigat dacă ar 
fi puse repede sub presiune stațiile 
de pompare care vor servi coopera
tivele agricole Dranovățu. și Gă
neasa". Pentru a completa cele 
spuse de inginerul-șef, precizăm că, 
dacă cele trei ploturi ar funcționa 
la capacitatea stabilită, s-ar putea 
iriga încă 4 357 hectare. Iată deci 
suficiente argumente pentru ca atît 
constructorul, 
noului sistem 
teze lucrările, 
zonă să poată 
mai mari.

Ieri, sistemele de irigații Potelu, 
Dăneasa și Corabia au funcționat 
din plin, lucrindu-se îndeosebi ,1a 
udarea .griului și legumelpiz . Spe.- ... 
cialiștii acționează mai cu seamă 
în unitățile agricole din consiliile

agroindustriale Rusăneștl și Vișina, 
unde în perioada anterioară preve
derile graficelor de udare nu au 
fost realizate integral. Ei iau mă
suri pentru mutarea operativă a 
aripilor de ploaie și pentru func
ționarea neîntreruptă a echipamen
telor, astfel încît și in unitățile 
agricole din aceste consilii agroin
dustriale irigațiile să se desfășoare 
din plin, iar programele să fie în- 
deplinilte în întregime.

Iancu VOICU
corespondentul „Scînteii"

Sîmbătă și duminică, in județul 
Buzău a plouat, in medie, 1—2 litri 
pe metrul pătrat. O „stropeală" 
amăgitoare pentru plante, care însă 
i-a îndârjit și mai mult pe lucră
torii ogoarelor buzoiene să continue 
cu toate forțele irigarea culturilor. 
Săptămâna trecută au fost udate 
zilnic culturi agricole pe suprafețe 
cuprinse între 750 și 1 000 hectare, 
față de 580 hectare programate, 
începând de luni, media zilnică 
este de peste 1 300 hectare.

Sistemul de irigații al I.E.L.I.F. 
Buzău și amenajările locale ocupă 
in județ numai 18 000 de hectare. 
De aceea, în multe unități se. caută 
soluții pentru ca apa să ajungă la 
rădăcina plantelor pe suprafețe cit 
mai mari. în albiile riurilor Buzău, 
Călmățui și Rimnicu Sărat, cu 
ajutorul buldozerelor au fost ame
najate mici acumulări pentru pri-

zele de captare a apei. Zilnic, un 
tren cu 13 vagoane cisternă asigură 
apa necesară irigării plantațiilor 
vitipomicole tinere și a celorlalte 
culturi de la Săhăteni, Ulmeni, 
Greceanca și Pietroasele.

Meritoriu este și faptul că 
cooperativa 
Rm. 
trei 
■tare 
tare 
facem tot ce ne stă în putință pen
tru a obține recolte bune — ne 
spune tovarășul Virgil Spînu, pre
ședintele consiliului agroindustrial 
Rm. Sărat. Zilnic participă la udări 
650 de cooperatori și peste 400 de 
elevi. Sursele de apă sint sărace, 
dar le exploatăm la maximum. La 
transportul apei sint folosite toate 
cisternele de la S.M.A. și 30 de 
atelaje echipate cu bene și bu
toaie". Spiritul de răspundere pen.-

la 
agricolă „Progresul" 

Sărat cu apa rezultată din 
foraje au fost irigate 150 hec- 
cu floarea-soarelui și opt hec- 
cu griu. „Sîntem hotăriți să

cit și beneficiarul 
de irigații să urgen- 
astfel ca în această 
fi irigate suprafețe

FURAJE MAI MULTE PENTRU
DEZVOLTAREA ZOOTEHNIEI!

BACĂU
f

Multe unități dau un bun exemplu,
dar mai există și extepții...

în județul Bacău 6e întreprind 
ample acțiuni pentru strângerea fu
rajelor și organizarea rațională a 
pășunatului animalelor. în condi
țiile acestei primăveri, cu foarte 
puține precipitații, comitetul jude
țean de partid, organele de specia
litate au mobilizat importante for
te umane și mecanice pentru a 
aduna de pe cîmp întreaga canti
tate de masă verde disponibilă, tot 
ceea ce poate intra in hrana ani
malelor. Pină la această dată, în 
cooperativele agricole au fost coâite 
9 000 hectare de lucernă și Ierburi 
perene, ceea ce reprezintă peste 95 
la sută din suprafața cultivată. Tot
odată, au fost însilozate 14 000 tone 
de masă verde in amestec cu paie. 
Acum, la ordinea zilei sint recolta
rea, transportul și depozitarea fi
nului.

— în acest an, întreaga cantitate 
de lucernă, trifoi și ierburi perene se 
conservă numai sub formă de fin — 
ne spune tovarășul Mircea Barticel, 
director la direcția agricolă. Am 
calculat balanța furajelor pentru 
întreaga perioadă pășunat

din mai pînă in octombrie, cit
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‘" Irigarea lanurilor de griu la C.A.P. Șendreni, județul Galați
Foto : Eugen Dichiseanu
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Să fie extinse culturile
(Urmare din pag. I)
■recolte mari, constituie o sarcină 
de mare însemnătate economică, de 
îndeplinirea căreia trebuie să se 
ocupe cu cea mai mare răspundere 
organele și organizațiile de partid, 
consiliile populare și organele agri
cole. Pentru succesul acestei acțiuni 
important aste să se treacă imediat 
ia identificarea terenurilor, la pre
gătirea lor exemplară, astfel incit 
însămințările și plantările să fie 
executate in cel mai scurt timp.

Există și alte surse de creștere 
a producției de legume, care tre
buie folosite din plin. între acestea 
se înscrie extinderea culturilor

duble și succesive de legume pe 
terenurile care se eliberează de 
culturi timpurii. în acest scop au 
și fost produse cantități îndestulă
toare de răsaduri, iar altele urmea
ză să fie însămânțate tocmai in 
aceste zile. Este de relevat că multe 
din terenurile care se vor elibera 
prin recoltarea culturilor timpurii 
sint amenajate pentru irigat, astfel 
incit se poate asigura apa necesa
ră. De asemenea, ploile și scăderea 
temperaturilor vor permite o bună 
prindere a răsadurilor și dezvolta
rea normală \ culturilor.

Cultivarea "unor suprafețe supli
mentare cu legume, ca și extinde
rea culturilor duble și succesive

PLANUL LA PRODUCȚIA FIZICA
îndeplinit ritmic, integral, în fiecare unitate!

Cum se acționează în întreprinderi producătoare de rulmenți

&

de legume!
constituia o sarcină care trebuie 
privită cu toată răspunderea de or
ganele județene de partid, consi
liile populare și organele agricole 
de specialitate. Ele au datoria să 
ia, încă din aceste zile, toate mă
surile care se impun pentru culti
varea integrală a suprafețelor pre
văzute in fiecare fermă și unitate 
agricolă. în mod deosebit trebuie 
să se asigure însămînțarea și plan
tarea cit mai devreme a sortimen
telor stabilite și executarea la timp 
și de bună calitate a lucrărilor de 
întreținere, acestea constituind con
diții obligatorii pentru realizarea 
de producții mari de legume la 
hectar.

îndeplinirea ritmică si integrală. în condiții de înaltă calitate și efi
ciență, a planului la producția fizică și la export se înscrie in acest an 
hotăritor al cincinalului ca una din sarcinile primordiale ale tuturor co

lectivelor de oameni ai muncii din industrie. Este o cerință care izvorăște 
din rațiuni economice și sociale, riguros determinate, care țin seama, 
deopotrivă, de baza tehnică modernă de care dispune în prezent econo
mia noastră națională și de exigențele actualei etape de dezvoltare a țării.

în continuarea anchetelor „Scînteii" privind modul cum se acționează 
pentru înfăptuirea sarcinilor de plan din acest an la producția fizică și 
export, azi ne oprim la fabricația de rulmenți — produse Solicitate de 

. aproape toate subramurile industriei noastre constructoare de mașini, 
de numeroși parteneri externi.

Reținem, pentru început, cîteva 
date pe ansamblul Centralei indus
triale de rulmenți și organe de. a- 
6amblare-Brașov. Astfel, notăm că 
în primele patru luni planul la pro- 
ducția-marfă a fost depășit cu 15 
milioane lei. Cu toate acestea. în pe
rioada amintită, pe .ansamblul cen
tralei 6-a acumulat o restanță la 
producția fizică de rulmenți. Care 
sint cauzele acestei rămineri in urmă 
în realizarea producției de rulmenți 7 
Ce măsuri se întreprind în prezent 
pentru recuperarea grabnică a res
tanțelor ? Continuăm investigația 
noastră în unități ale centralei.

pina 
mult

„Rezultatele de 
acum puteau fi 

mai bune“
în primele patru luni ale 

colectivul întreprinderii „Rulmentul" 
din Brașov a depășit prevederile 
plan la producția-marfă cu 2 la 
sută, iar la producția de rulmenți 
0.1 la sută.

— Dacă se iau ca bază de apre
ciere a activității poastre aceste re
zultate — ne spune ing. Constantin 
Dănășel, director tehnic adjunct de 
producție — s-ar putea crede că noi 
am muncit cu rezultate care ne-ar 
da dreptul să fim mulțumiți. în rea
litate. in condițiile unei activități 
normale, aceste rezultate puteau fi 
mult mai fructuoase.

— V-am ruga să fiți mai explicit.
— Pe tot parcursul celor 4 luni, 

noi am intimpinat greutăți din cauza

anului.
de

cu

neasigurării unor cantități de oțeL 
Ca urmare, deși am asigurat din timp 
o organizare ireproșabilă a activității 
productive, totuși soluțiile adoptate 
nu și-au putut dovedi eficacitatea.

— Practic, completează ing. Vasile 
Vasu, director de fabrică, noi am in
trat de fiecare dată în luna de plan 
cu baza materială insuficient asigu
rată, îndeosebi pentru fabricarea de 
bile și role.

Pentru depășirea acestor greutăți 
si impulsionarea ritmului de fabri
cație. aflăm că în întreprindere au 
fost inițiate o serie de măsuri și 
acțiuni menite să asigure soluționa
rea cu forte proprii a unor proble
me majore ale activității productive. 
Bunăoară, datorită faptului că o par
te din laminatele livrate de unită
țile siderurgice. îndeosebi de Com
binatul de oțeluri speciale Tirgo- 
viște, sosește cu defecte de supra
față, care duc la rebutarea unor pie
se pe parcursul prelucrării., specia
liștii întreprinderii s-au zbătut mult 
pină au găsit o soluție care să pre- 
întîmpine lansarea în lucru a unor 
asemenea materiale, introducînd o 
rectificare crudă. Un • alt exemplu. 
Nu cu mult timp în urmă. în în
treprindere a sosit o anumită can
titate de oțel decarburat. care nu 
putea fi utilizat. Pentru a nu-1 re- 
buta și trimite la retopit, mai a- 
les că uzina nu avea alt material 
asemănător, specialiștii de aici l-au 
supus, în condiții create de ei, unui 
tratament de carburare care i-au 
imprimat proprietățile fizice-meca- 
nice și chimice necesare, astfel în
cît a putut fi lansat in fabricație.

„S-au stabilit 
responsabilități 

precise ia fiecare 
loc de muncă“

— Cu toate eforturile depuse 
colectivul nostru, ne spune 
Diomid Năstase, 
prinderii de 
prevederile de plan pe patru luni 
la producția fizică nu au fost în
deplinite integral la rulmenții de di
mensiuni mici.

— Care sînt cauzele acestor res
tanțe 7

— Principala cauză trebuie căutată 
în dereglările din aprovizionarea teh- 
nico-materială. care ne-au pricinuit 
destule greutăți. în prezent, unitățile 
furnizoare au o restanță importantă 
Ia oțel laminat și tras. Cu cele 
mai mari rămineri în urmă se 
înscriu Combinatul de oțeluri specia
le — Tirgoviște și întreprinderea 
INOX — Tirgoviște, în special cu oțel 
calibrat De asemenea, credem că or
ganele centrale de planificare și sin
teză. respectiv Comitetul de Stat al 
Planificării, ar trebui să manifeste 
o mai promptă înțelegere a anumitor 
situații, in sensul adaptării planului 
fizic sortimental la cerințele reale ale 
pieței. De pildă, acum se solicită 
cantități considerabile de rulmenți 
mari, pe care îi putem fabrica, dar in 
plan producția fizică este exprimată 
iiri bucăți. Ca urmare, dacă respectăm 
structura de fabricație rezultată din 
contracte. în cadrul căreia ponderea 
o au rulmenții de dimensiuni mari, 
sintem puși in situația de a nu rea
liza numărul planificat de rulmenți, 
deși, precizez, contractele sînt ono
rate integral, iar planul este depășit 
atit la producția-marfă. cit și la ex
port. Așa stau lucrurile și acum, 
după primele patru luni ale anului.

Firește, pentru creșterea producției 
mai avem și noi destule de făcut în 
ceea ce privește organizarea și întă
rirea disciplinei de producție.

— Ce măsuri ați întreprins pentru

de
... ------- ing.
directorul între- 

rulmenți din Birlad.

sporirea producției de rulmenți și re
cuperarea restanțelor 1

— în acest scop am primit, recent, 
sprijinul Consiliului Central de Con
trol Muncitoresc, al unor specialiști 
din mai multe ministere, care vi
zează, îndeosebi, îmbunătățirea apro
vizionării tehnico-materiale. Pro
gramul de măsuri este în curs de 
aplicare. Pentru recuperarea grab
nică a răminerilor în urmă, noi 
acționăm în mai multe direcții. Mai 
întii, am luat măsuri pentru per
fecționarea organizării procesului de 
producție și a tehnologiilor de fa
bricație. De asemenea, a fost gene
ralizat în toate secțiile lucrul în 
acord global, în cadrul căruia sar
cinile de plan la producția fizică 
sint repartizate pe echipe, ateliere și 
locuri de muncă, fiecare cunoscîn- 
du-și concret obligațiile. Pentru de
pășirea greutăților privind aprovizio
narea cu o serie de materii prime din 
siderurgie, am organizat un atelier 
special pentru cojirea și rectificarea 
materiei prime. Am dezvoltat și ge
neralizat acțiunea de utilizare judi
cioasă a materiei prime și de recupe
rare a acesteia. în cele patru luni, am 
reintrodus în circuitul productiv 
aproape 1 000 tone de metal, iar în 
prezent experimentăm o tehnologie 
de fabricație la forjare, care aproape 
va dubla productivitatea muncii și 
va asigura creșterea indicelui de uti
lizare a metalului.

„Punem accentul 
pe gospodărirea 

severă a materiilor 
prime"

în primele patru luni ale anului, 
întreprinderea de rulmenți din Ale
xandria nu și-a îndeplinit integral 
planul la producția fizică. Cele mai 
mari rămineri în urmă s-au acumu
lat la rulmenții radiali axiali cu role 
conice și la rulmenții radiali cu bile 
din game mici.

Și 
pentru sezonul rece. Pentru a spri
jini unitățile cu resurse insufici
ente de masă verde, specialiștii au 
identificat suprafețele cu iarbă din 
păduri și livezi, ca și din zona 
căilor de comunicații. Din evaluă
rile făcute pînă acum rezultă că se 
pot strânge 5 000 tone de fin din 
poienile pădurilor, din livezi și 
plantații, cantitate care se recol
tează manual. De asemenea, pină 
la sfârșitul lunii iunie se vor aduna 
și depozita pentru iarnă peste 
16 000 tone de frunzare, acțiune care 
a și început. Concomitent cu re
coltarea furajelor s-a organizat 
pășunatul rațional al întregului 
efectiv de bovine și ovine. Nu
meroase bovine și ovine din unită
țile agricole aparținând consiliilor 
agroindustriale Podu 
Dealu Morii, Traian. ...
Izvorul Berheciului sint în curs de 
transferare pentru pășunat în zo
nele cu pajiști montane și submon
tane din cadrul ocoalelor silvice 
Dărmănești, Agăș, Oituz și Comă- 
nești. Alte .cîteva mii de bovine și 
ovine urmează să fie trimise pe 
pășuni din județele Harghita, Mu
reș și Arad. în mod deosebit ne 
preocupă sporirea producției de 
masă verde prin irigarea lucerne! 
și pajiștilor cultivate, folosind mij
loace locale pentru aducerea apei 
la rădăcina plantelor. Pînă acum au 

aproape 
nutreț.

Turcului,
Sascut și

la rădăcina plantelor. Pînă 
fost irigate suplimentar 
3 000 hectare de plante de

în Podișul Moldovei și în zona 
subcarpatică a județului am urmă
rit modul in care se desfășoară ac
țiunile menite să asigure furajele 
necesare animalelor atît pe timpul 
verii, cit și în perioada de iarnă. 
La complexul de îngrășare a tauri
nelor de la Tîrgu Trotuș, 150 de 
cosași și o formație de mecanizatori 
lucrează întreaga zi-lumină la re
coltarea, transportul și depozitarea 
finului de lucernă și ierburi pe
rene. Inginerul Gheorghe Marga- 
șoiu, directorul unității, ne-a pre
cizat că a fost sQinsă recolta de pe 
200 hectare ..și continuă transportul 
finului. Zilnic, cu remorcile și 
autocamioanele sint transportate 
din câmp 60—70 tone de fin. în 
apelași, timp, în incinta complexului, 
au fost aduse sute de tone de 
ciocălăi și nutrețuri grosiere, care 
sint însilozate în amestec cu furaje 
suculente și dejecții de pasăre.

Cu spirit gospodăresc se lucrează 
și la ferma zootehnică a cooperati
vei agricole Letea Veche. Pentru a 
se asigura furaje suficiente tau
rinelor aflate în unitate, președin
tele cooperativei agricole. Cornel 
Bulată, și șeful fermei zootehnice, 
ing. Calistrat Atudorei, au luat mă
suri ca imediat după ce furajele 
sint recoltate și transportate in fi- 
nare, terenul să fie irigat cu mij
loace locale. Se udă atît lucer- 
nierele, cit și culturile de sfeclă 
furajeră și celelalte plante de 
nutreț. O activitate intensă și bine 
organizată se desfășoară și în fer
mele zootehnice ale întreprinderilor 
agricole de stat Bacău, Traian și 
Sascut. La I.A.S. Bacău, unde tre-

buie să se asigure furaje pentru 
un mare număr de taurine și ovine, 
s-au constituit opt formații de me
canizatori care recoltează lucerna . 
și pajiștile cultivate. Munca este 
organizată in flux continuu : după 
recoltarea și transportul finului, 
terenul este fertilizat șl apoi irigat. 
Inginerul Mihai Papuc, directorul 
unității, apreciază că, în prima 
etapă, vor fi depozitate 2 500 tone 
fin și 2 000 tone de nutrețuri însi
lozate. Pentru sporirea producției 
de masă verde, in această unitate, 
au fost irigate 1 200 hectare de cul
turi furajere. Suprafețe suplimen
tare cu plante de nutreț, față de 
cele amenajate in sisteme, sint iri
gate cu mijloace locale la I.A.S. 
Traian. Aici au fost barate pîraiele 
și s-au captat izvoare pentru uda
rea lucemierelor și pajiștilor pe 
150 de hectare.

Am constatat în cursul raidului și 
situații care denotă că nu peste tot 
conducerile unităților agricole ac
ționează cu răspundere pentru a se 
strînge și depozita din timp fura
jele necesare. La cooperativa agri
colă Livezi, bunăoară, din recolta 
acestui an au fost aduse în fânar 
numai 14 tone de fin. Pe cimp lu
crau la cositul trifoiului doar șase 
oameni. Strinsul și transportul fi
nului întârzie pentru că munca nu 
este bine organizată. în ziua cind 
ne-am aflat în această unitate, nu 
s-a transportat de pe cimp nici o 
căruță de fin. Responsabilul cu 
baza furajeră, Alexandru Costea, 
susține că unitatea dispune de 200 
hectare finețe și 80 hectare livezi 
de unde iarba va fi cosită in timpul 
verii. Dar pînă la cositul fînețelor 
și livezilor este necesar să se acorde 
atenție recoltării furajelor din pri
ma etapă și Îndeosebi a trifoiului, 
care asigură fin bogat în proteine.

Chiar și în unitățile fruntașe se 
pot strînge mai multe furaje. Ne 
referim la faptul că o parte a 
efectivelor de taurine furajate la 
iesle ar putea fi scoase la pășunat, 
astfel încît toate mijloacele me
canice și de transport să fie con
centrate la recoltarea furajelor pen
tru iarnă. La cooperativa agricolă 
din Sănduleni, bunăoară, 50 de 
cosași lucrau la strângerea trifolie- 
nelor. Dar o parte din mijloacele 
de transport aduceau zilnic cite 
16 tone de masă verde pentru fu
rajarea vacilor la iesle. La inter
venția unui specialist al direcției 
agricole, conducerea unității a decis 
să scoată lâ pășunat 200 de taurine. 
Dar de ce a fost nevoie ca să 
intervină cineva din afară pentru a 
se organiza pășunatul animalelor și 
a se strânge pentru iarnă mai 
multe furaje ?

în județul Bacău, cîteva zeci de 
mii de animale sînt în curs de a fi 
transferate pe pășuni mai îndepăr
tate din zona montană și submon- 
tană. Este o acțiune de amploare 
care impune să fie grabnic înche
iată amenajarea adăposturilor 
pentru oameni și animale, a adă
pătorilor și celorlalte utilități ne
cesare. Experiența din anii trecuți, 
cind au fost duse la munte efective 
mult mai mici de animale decit în 
acest an, arată că pentru a se ob- 
ține rezujtatele scontate pregătirile 
trebuie terminate înainte de depla
sarea animalelor la munte, pentru 
a se preveni orice pierderi ce pot 
fi cauzate de clima mai aspră, de 
timpul nefavorabil.

C. BORDEIANU 
Gh. BALTĂ

BrașovImagine Foto : E. Dichiseanude la întreprinderea „Rulmentul" din

au dus la 
producției 
Liviu Co

directorul tehnic al intreprin- 
— o constituie nelivrarea la 
și în cantitățile necesare a 
materii prime. Este vorba, in 

“ calibrate, 
de C.O.S. Tirgoviște. Se 
rulmenții au un ciclu de 
de circa 90 de zile, de la 
și forjarea barelor de oțel 

am

— Una din cauzele care 
nerealizarea integrală a 
fizice — ne relatează ing. 
Icșan, 
derii 
timp 
unor 
primul rind, de_oțelurile 
furnizate 
știe că 
fabricație 
debitarea 
pînă Ia montajul final. Or, noi 
început anul 1983 fără a dispune de 
o cantitate importantă de oțel ce 
trebuia livrată de furnizorul amin
tit, fapt . ce a determinat dimi
nuarea stocului de producție ne
terminată interoperații, stoc strict 
necesar unui proces tehnologic de 
serie mare. în plus, în lunile care 
au trecut din acest an s-a încetățe
nit o practică dăunătoare activi
tății noastre : primim cantitatea de 
oțeluri chiar în luna de plan. „Pri
mim". e un fel de a spune. De pildă, 
pentru luna mai, la data de 5 mai 
nu dispuneam decît de 30 la sută 
din materialul necesar pentru fabri
carea rolelor și bilelor. Practic, pe 
4 luni din acest an C.O.S. Tirgoviște 
ne-a livrat cu peste 300 tone mai 
puțin oțel calibrat față de cantita
tea necesară.

Pentru a recupera în perioada 
următoare restanțele, continuăm, fi
rește, demersurile pe lingă furnizorii 
noștri în vederea livrării cantităților 
de metal necesare, în gama de sorto-

tipo-dimensiuni stabilită și la un 
înalt nivel calitativ. In același timp, 
date fiind greutățile pe care ni le 
creează C.O.S. Tirgoviște, am .trecut 
la prelucrarea bilelor și rolelor din 
bare, efectuînd în întreprindere 
două-trei operații tehnologice supli
mentare. în continuare, punem ac
centul pe gospodărirea severă a ma
teriilor prime și materialelor, folo- 

a capacităților de 
asimilarea in producție 
de rulmenți, solicitați 
externi, pe . asigurarea 

necesarului de piese de

sirea intensivă 
producție și 
a noi tipuri

.de parteneri 
în devans a 
schimb și de SDV-uri, care vor per
mite intensificarea ritmului de fa
bricație. Dar problema aprovizionării 
tehnico-materiale rămîne problema 

a

nu 
in-

nr. 1 pentru realizarea integrală 
planului Ia producția de rulmenți.

Un apel adresat 
metalurgiștilor 

într-adevăr, buna aprovizionare 
tehnico-materială constituie proble
ma numărul unu aflată în fața între
prinderilor producătoare de rulmenți. 
In această privință, așa cum ne re
lata directorul' general al Centralei 
industriale de rulmenți și organe de 
asamblare, ing. Gheorghe Badea, 
cele mai mari greutăți le generează 
Combinatul de oțeluri speciale din 
Tirgoviște, dar restanțe importante 
au și „Laminorul“-Brăila și „Oțelul 
roșu".

— Ce întreprinde, in . această si
tuație, conducerea centralei pentru a 
determina pe furnizori să-și ono
reze obligațiile contractuale 7

— Nu de mult a avut loc, la Tîrgo- 
viște. o analiză la care au participat 
cadre de conducere de la nivel cen
tral. Cu regret trebuie să spun că 
programul întocmit cu acest prilej 
nu se respectă și aceasta în pofida 
faptului că specialiștii din conduce
rea centralei se deplasează aproape 
zilnic la Tirgoviște. Implicațiile 
generate de această situație sînt 
multiple : lucrăm neritmic, 
reușim să asigurăm serii
tregi de rulmenți solicitați de bene
ficiari, producînd perturbații în ac
tivitatea unor întreprinderi. Mă re
fer la unitățile care produc tractoa
re, autocamioane, utilaj minier și 
energetic, transmisii hidromecanice 
etc. Pe de altă parte, se irosește o 
mare cantitate de metal din cauza 
folosirii unor materiale supradimen
sionate.

Este o situație pentru a cărei re
zolvare întreprinderile producătoare 
de rulmenți adresează un stăruitor 
apel către unitățile metalurgice să-și 
respecte propriile obligații de a livra 
integral, la termen și de cea mai 
bună calitate metalul necesar fabri
cației de rulmenți.

Grupaj realizat de Nicolae
MOCANU, Petre NECULA, 
Stan ȘTEFAN, Hie ȘTEFAN
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Telegrame adresate tovarășului Nicolae Ceaușescu
Intr-o puternică unitate de gîndire și voință, de pe întreg 

cuprinsul țării sint adresate, în aceste zile, tovarășului 
Nicolae Ceaușescu numeroase mesaje care dau expresie 
satisfacției profunde și unanimei aprecieri față de rezulta
tele deosebit de pozitive ale vizitei întreprinse de președin
tele Republicii, împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu, în 
Turcia, tn toate aceste mesaje își găsește reflectare convin
gerea că noul dialog la nivel înalt româno-turc va conferi 
dimensiuni și mai largi raporturilor de colaborare multilate
rală, prietenească dintre cele două țări și popoare, în inte
resul reciproc, al cauzei păcii, securității și înțelegerii în 
Balcani, Europa și în întreaga lume. în același timp, în me
sajele trimise, oamenii muncii își iau însuflețite angaja
mente de a înfăptui exemplar politica internă și externă a 
partidului și a statului, elaborată și promovată cu atîta 
strălucire de tovarășul Nicolae Ceaușescu, a cărui neobo
sită activitate contribuie la intărirea necontenită a presti
giului patriei pe toate meridianele globului.

Comuniștii, toți oamenii muncii 
din municipul București, însuflețiți 
de gindurile și simțămintele de 
fierbinte dragoste, adine respect și 
nemărginită recunoștință ce, vi le 
poartă dumneavoastră, mult stimate 
tovarășe Nicolae Ceaușescu. cel mai 
iubit fiu al pdporului român, condu
cătorul său încercat și clarvăzător 
pe drumul luminos al socialismului 
și comunismului, personalitate proe
minentă a lumii contemporane, vă 
adresează, din toată inima, cu legi
timă mîndrie patriotică și deplină 
satisfacție, cele mai calde felicitări 
și vii mulțumiri pentru rezultatele 
deosebit de fructuoase ale vizitei de 
stat pe care ati efectuat-o. împreună 
cu tovarășa Elena Ceaușescu. in 
Turcia — nou și remarcabil moment, 
cu ample și profunde semnificații în 
cronica relațiilor de prietenie și 
colaborare multilaterală dintre cele 
două țări, în vederea întăririi și ex
tinderii conlucrării lor pentru asigu
rarea înțelegerii șî bunei vecinătăți 

ș în Balcani și în Europa, pentru 
i triumful cauzei păcii și progresului 
i în întreaga lume — se arată în tele

grama COMITETULUI MUNICIPAL 
BUCUREȘTI AL P.C.R.

Vă asigurăm, mult stimate și 
[ iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu,
; că. însuflețiți de măreția exemplului
I dumneavoastră de slujire devotată a 

intereselor poporului, vom milita cu 
întreaga noastră energie și forță 
creatoare pentru înfăptuirea sarcini
lor ce ne revin in acest an și pe în
tregul cincinal, din hotărîrile isto
rice adoptate de Conferința Naționa
lă a partidului, pentru a spori per
manent contribuția Capitalei la în
florirea continuă a patriei, socialiste.

, Ia ridicarea necontenită a nivelului 
■v. „; țrai al întregului nostru popor.

Comuniștii, toți oamenii muncii de 
pe ciiprinsul județului Alba au ur
mărit cu viu interes și deplină sa
tisfacție, cu sentimente de înaltă pre
țuire și mîndrie patriotică vizita de 
stat pe care dumneavoastră, mult iu
bite și stimate tovarășe secretar ge
neral, ati întreprins-o, împreună cu 
tovarășa Elena Ceaușescu, in Turcia, 
eveniment politic de o deosebită în
semnătate pentru viața internaționa
lă. care înscrie. în același timp, o 
nouă și bogată pagină în cronica 
tradiționalelor relații de înțelegere re
ciprocă și de colaborare statornicite 
între cele două țări și popoare prie
tene — se relevă în telegrama CO
MITETULUI JUDEȚEAN ALBA AL 
P.C.R.

Primirea călduroasă ce v-a fost re
zervată pe tot parcursul vizitei ,dum
neavoastră în Turcia, numeroasele 
manifestări de stimă și prețuire cu 
care ați fost întîmpinat pretutindeni 
— ca cei mai autorizați soli ai po
porului român, s-au constituit într-o 
nouă și elocventă expresie a aprecie
rii deosebite de care se bucură po
litica partidului și statului nostru pe 
plan internațional, contribuția dum
neavoastră hotărîtoare la elaborarea 
și înfăptuirea ei neabătută.

înaltele onoruri, primirea caldă 
cu care ati fost întîmpinat pretutin
deni de poporul turc evidențiază 
grăitor prestigiul de care se bucură 
România in lume; aleasa stimă și 
prețuire fată de dumneavoastră, 
iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
eminent om politic și înțelept condu
cător de stat, angajat pilduitor în 
slujba nobilelor idealuri ale umanis
mului. păcii și progresului. în reali
zarea destinderii și securității în 
Balcani, in Europa și în întreaga 
lume — se menționează în telegra
ma COMITETULUI JUDEȚEAN 
ARAD AL P.C.R. ȘI CONSILIULUI 
POPULAR JUDEȚEAN.

Locuitorii meleagurilor arădene. la 
fel ca toti oamenii muncii din patria 
noastră, nutrim un sentiment de pro
fundă satisfacție față de conferirea 
tovarășei academician doctor inginer 
Elena Ceaușescu a titlului de „Doctor 
Honoris Causa" al Universității 
Tehnice pentru Orientul Mijlociu din 
Ankara. Vedem în conferirea aces
tui titlu științific exprimarea înaltei 
considerații față de tovarășa Elena 
Ceaușescu. eminent savant și om po
litic de renume internațional, fată 
de valoarea operei sale dedicate dez
voltării și înfloririi științei în tara 
noastră, prosperității României, pro
gresului științei universale.

în telegrama COMITETULUI JU
DEȚEAN ARGEȘ AL P.C.R. se sub
liniază, între altele: La reîntoarcerea 
dumneavoastră din vizita de o deo
sebită însemnătate pe care ati efec- 
tuat-o in Turcia. împreună cu to
varășa Elena Ceaușescu. vă rugăm 
să ne permiteți a exprima sentimen
tele de nemărginită dragoste, respect 
și profundă recunoștință pe care oa
menii muncii din Argeș vi le poartă. 
Trăim și de această dată sentimente 
de profundă mîndrie politică, de 
înălțătoare demnitate națională pen
tru rezultatele dialogului la cel mai 
înalt nivel cu conducătorii poporului 
turc prieten, pentru ecoul pe care 

l-au avut ideile și propunerile dum
neavoastră valoroase, constructive, 
privind transformarea Balcanilor in
tr-o zonă a păcii și destinderii, lip
sită de arme nucleare, reglemen
tarea pe cale pașnică a tuturor pro
blemelor litigioase din lume, instau
rarea pe glob a unui climat de secu
ritate și înțelegere.

împreună cu întreaga națiune am 
urmărit toate momentele acestei în
semnate solii de, pace, prietenie și 
colaborare pe pămîntul Turciei, tară 
de care ne leagă bune raporturi de 
colaborare și conlucrare ce au cu
noscut mereu noi dimensiuni dato
rită întilnirilor și convorbirilor la 
cel mai înalt nivel — se spune în te
legrama CONSILIULUI CENTRAL 
AL UNIUNII GENERALE A SIN
DICATELOR. Primirea deosebit de 
caldă, sărbătorească cu care ati fost 
întîmpinat pe tot parcursul vizitei, 
manifestările de prietenie cu care 
ati fost înconjurat au pus în evi
dentă și cu acest prilej stima și pre
țuirea. înaltul prestigiu international 
de care vă bficurati în lumea întrea
gă pentru concepția și acțiunile dum
neavoastră realiste, clarvăzătoare, 
pentru activitatea neobosită pusă'în 
slujba înțelegerii între popoare, a 
bunăstării și progresului, păcii și 
colaborării în lume, operă care dă 
atîta strălucire patriei și națiunii 
noastre socialiste, impunînd Româ
nia în conștiința întregii omeniri. 
Cu deosebită mîndrie am urmărit în 
cursul vizitei momentul conferirii 
tovarășei academician doctor inginer 
Elena Ceaușescu a titlului de „Doctor 
Honoris Causa“ al Universității Teh
nice pentru Orientul Mijlociu din 
Ankara, distincție care s-a consti
tuit intr-un cald omagiu adus perso
nalității și activității tovarășei Elena 
Ceaușescu, o nouă și elocventă ex
presie^ a considerației. de care se 
bucură ca eminent savant și om po
litic. a prestigiului international și 
marii valori a operei sale dedicate 
dezvoltării și înfloririi științei în 
tara noastră, prosperității României, 
progresului științei universale.

Căldura prietenească și afecțiunea 
cordială cu care ati fost înconjurați 
și în această vizită dumneavoastră 
și mult stimata tovarășă Elena 
Ceaușescu au demonstrat încă o 
dată, cu deosebită forță, prestigiul 
imens de care se bucură România pe 
arena mondială, înalta prețuire pe 
care și-a cîștigat-o ca urmare a pro
digioasei dumneavoastră activități in 
interesul păcii și colaborării in 
lume. Convorbirile oficiale, docu
mentele semnate constituie o nouă 
confirmare a justeței politicii parti
dului și statului nostru de dezvoltare 
a relațiilor cu toate statele fără deo
sebire de orinduirea lor economico- 
socială — se subliniază în telegrama 
COMITETULUI JUDEȚEAN BACĂU 
AL P.C.R. Atribuirea înaltului titlu 
de „Doctor Honoris Causa" al Uni
versității Tehnice pentru Orientul 
Mijlociu din Ankara reconfirmă 
profunda prețuire de care se bucură 
în lume eminenta personalitate a 
tovarășei academician doctor inginer 
Elena Ceaușescu, contribuția de ex
cepțională însemnătate pe care o 
aduce nemijlocit ca om de știință 
român și savant de renume mondial 
la prestigiul științei șȚ tehnologiei. 
Exprimindu-ne deplina adeziune față 
de noua dumneavoastră solie și re
zultatele ei, față de întreaga politică 
internă și internațională a partidu
lui și statului nostru, vă încredințăm, 
mult stimate tovarășe secretar gene
ral, că organizația 'noastră județeană 
de partid, toți cei ce trăiesc în acest 
colt de tară vor acționa, ca și pînâ 
acum, cu fermitate și dăruire, pen
tru a da viață sarcinilor ce ne revin 
din documentele Congresului al XII- 
lea și Conferinței Naționale ale 
partidului.

Ca mesager al virtuților celor mai 
alese ale poporului român, dumnea
voastră, mult iubite și stimate tova
rășe Nicolae Ceaușescu, prin fruc
tuoasele roade ale noului dialog la 
nivel înalt, ați asigurat temelii și mai 
trainice multiplelor relații româ
no-turce, ați dimensionat la, cote și 
mai înalte noțiunile bunei înțelegeri, 
colaborării și cooperării în zona Bal
canilor, în Europa și în întreaga 
lume, ați reafirmat dorința arzătoare 
a poporului român ca pe planetă să 
domnească pacea și buna înțelegere 
— se relevă în telegrama COMITE
TULUI JUDEȚEAN BISTRITA- 
NĂSAUD AL P.C.R. ȘI CONSILIU
LUI POPULAR JUDEȚEAN.

Exprimindu-ne încă o dată admira
ția și stima pentru tot ce ați făcut 
și faceți în folosul propășirii Româ
niei socialiste, al creșterii prestigiu
lui său în lume, vă rugăm ca. alături 
de tradiționala urare de bun sosit pe 
scumpul pământ al patriei, să primiți 
asigurarea fermă a atașamentului 
nostru nețărmurit față de politica 
internă și internațională a partidului 
și statului nostru al cărui artizan și 
promotor sînteți, alături de. hotărirea 

noastră fermă de a face totul pen
tru transpunerea în viață, în mod 
exemplar, a istoricelor hotărîri ale 
Congresului al XII-lea și Conferinței 
Naționale ale Partidului Comunist 
Român.

în telegrama COMITETULUI JU
DEȚEAN BOTOȘANI AL P.C.R. ȘI 
CONSILIULUI POPULAR JUDE
ȚEAN se spune : Vă exprimăm, 
mult stimate’ și iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu. în numele co
muniștilor. al tuturor botoșănenilor. 
profunda noastră satisfacție și depli
na adeziune față de rezultatele vizi
tei de stat ce ati efectuat-o în 
Turcia, eveniment de cea mai mare 
însemnătate pentru dezvoltarea con
tinuă a relațiilor • de prietenie și 
colaborare româno-turce. Sentimen
tele spontane, de vie admirație, a- 
leasă stimă și pregnant respect ma
nifestate de poporul țării gazdă, de 
alte oficialități, pe . întreg itinerarul 
vizitei, ne-au umplut inimile de 
bucurie, constituind o nouă și stră
lucită mărturie a înaltului prestigiu 
de care vă bucurați pe toate meri
dianele lumii, a justeței politicii 
partidului și statului nostru, la a că
rei elaborare, fundamentare și apli
care dețineți un rol hotărâtor. Adre
săm. totodată, cele mai sincere feli
citări. omagiul nostru profund tova
rășei academician doctor inginer

• Rodnică și strălucită contribuție la extinderea 
și aprofundarea raporturilor de strinsă conlucrare 
intre cele două țări vecine și prietene, in interesul 
și spre binele reciproc, al înțelegerii și păcii in Balcani, 
in Europa și in lume

• Manifestările de caldă prietenie, de aleasă 
stimă și considerație de pe tot parcursul vizitei 
- expresie elocventă a sentimentelor reciproce 
care animă cele două popoare, a înaltului prestigiu 
de care se bucură președintele României, pentru 
neobosita activitate consacrată idealurilor libertății, 
independenței și progresului tuturor popoarelor

Elena Ceaușescu, prim viceprim- 
ministru al guvernului, pentru con
ferirea în timpul vizitei a titlului 
științific de „Doctor Honoris Causa" 
al Universității Tehnice pentru Orien
tul Mijlociu din Ankara, expresie 
elocventă a considerației ce se acor
dă eminentului savant și om politic, 
valorii deosebite a operei și activită
ții sale științifice, puse in slujba 
progresului și civilizației.

Noua misiune politică pe care ați 
îndeplinit-o marchează un moment 
de însemnătate istorică în evoluția 
continuu ascendentă a relațiilor din
tre România și Turcia animate de 
idealul comun al construirii unei 
lumi mai bune și mai drepte pe pla
neta noastră, o lume a păcii. înțe
legerii și colaborării — se evidențiază 
în telegrama COMITETULUI JUDE
ȚEAN BRĂILA AL P.C.R. Și eu 
acest, prilej am desprins, iubite to
varășe Nicolae Ceaușescu. hotărirea 
dumneavoastră nestrămutată de a 
promova cu consecvență. în relațiile 
dintre state, principiile sacre ale in
dependentei. suveranității, egalității 
în drepturi și avantajului reciproc, 
dorințe de milenii ale poporului ro
mân de a trăi în pace și înțelegere 
cu toate țările și popoarele, indife
rent de sistemul, politic al acestora. 
Acum, la întoarcerea pe pămîntul 
scump al patriei, vă rugăm să pri
miți sentimentele noastre de deplină 
satisfacție ' pentru rezultatele fruc- 
țuoase ale acestui dialog la nivel 
înalt, dialog purtat în numele po
porului român, pentru modul stră
lucit în care-i apărați interesele și-l 
conduceți pe noi culmi de progres 
și civilizație. Toți cei ce trăim și 
muncim pe meleagurile Brăilei ne 
angajăm și cu acest prilej să ne am
plificăm eforturile în vederea înde
plinirii exemplare a obiectivelor 
stabilite de Congresul al XII-lea și 
Conferința Națională ale partidului, 
a sarcinilor și orientărilor date de 
dumneavoastră, mult stimate to
varășe Nicolae Ceaușescu.

în telegrama C.C. AL U.T.C. ȘI A 
CONSILIULUI U.A.S.C.R. se arată : 
Alături de întregul nostru popor, 
tineretul României socialiste, strîns 
unit în jurul partidului, dînd glas 
gândurilor și sentimentelor de înaltă 
prețuire .și profundă admirație, își 
exprimă cu nețărmurită bucurie și 
mîndrie patriotică aprobarea una
nimă și satisfacția deplină față de 
strălucitele rezultate ale vizitei de 
stat întreprinse de dumneavoastră, 
împreună cu tovarășa Elena 
Ceaușescu. în Turcia, moment im
portant în dezvoltarea relațiilor pe 
multiple planuri dintre România și 
Turcia.

Semnarea Declarației comune ro
mâno-turce, important document 
politico-diplomatic ce prevede hotă- 
rîrea celor două țări și. popoare de 
a dezvolta in continuare raporturile 
de prietenie și colaborare în folosul 
și spre binele ambelor popoare, al 
progresului și prosperității României 
și Turciei, celelalte documente în
cheiate, constituie pentru Uniunea 
Tineretului Comunist și Uniunea 
Asociațiilor Studenților Comuniști din 
România, pentru toti tinerii Româ
niei socialiste, încă un prilej de a 
ne exprima atașamentul deplin la 
politica internă și externă a partidu
lui și statului nostru, dragostea și 
recunoștința nemărginită fată de 
dumneavoastră, mult iubite și sti
mate tovarășe secretar general și de 
a vă asigura că, urmîndu-vă lu
minosul exemplu, vom acționa neabă
tut pentru înfăptuirea hotărârilor 
celui de-al XII-lea Congres și ale 
Conferinței Naționale ale Partidului 
Comunist Român, adueîndu-ne astfel 
contribuția la propășirea continuă a 
scumpei noastre patrii.

Prin întreaga sa desfășurare, prin 
rezultatele cu care s-a încheiat, vi
zita dumneavoastră in Turcia se con
stituie. in aceste împrejurări de în
cordare extremă în viața internațio
nală. ca un important act pozitiv in 
viata continentului european — se 

spune în telegrama COMITETULUI 
JUDEȚEAN CĂLĂRAȘI AL P.C.R.

Documentele care au încununat 
această vizită, cu deosebire Declara
ția comună româno-turcă semnată 
de dumneavoastră. împreună cu pre
ședintele Turciei, pun bazele unei 
etape superioare în colaborarea din
tre cele două țări, avînd, totodată, o 
profundă semnificație constructivă 
pentru întreaga viață internațională.

Oamenii muncii din județul Călă
rași, asemenea întregului popor, dau 
o înaltă apreciere întregii activități 
ce o desfășurați, modului strălucit 
în care promovați principiile politicii 
externe ale partidului și statului 
nostru, asigurîndu-vă de deplina lor 
adeziune față de inițiativele dum
neavoastră de pace și prietenie cu 
toate popoarele, pentru instaurarea 
unui climat trainic de încredere și 
colaborare, care să permită tuturor 
popoarelor ca, in condiții de liniște 
și securitate, să-și consacre efortu- 
rile dezvoltării lor economice și so
ciale. ,

Vă sîntem adine recunoscători, iu
bite tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
pentru contribuția adusă în cadrul 
noii solii de pace la dezvoltarea re
lațiilor româno-turce, relații de bună 
vecinătate, respect reciproc și co
laborare multilaterală în interesul 
comun al țărilor noastre și. implicit, 
al asigurării unui climat de înțelege
re în Balcani. în Europa și în întrea
ga lume — se menționează în tele
grama COMITETULUI JUDEȚEAN 
CARAȘ-SEVERIN AL P.C.R.

Conștienta că problema fundamen
tală a epocii contemporane este 
dezarmarea și, în primul rînd. dezar
marea nucleară, că in prezent, mai 
mult ca oricînd, situația internațio
nală a devenit deosebit de complexă 
prin intensificarea fără precedent a 
cursei înarmărilor ce pot duce la un 
război distrugător, susținem din toa
tă inima și aprobăm cu căldură 
punctele de vedere exprimate în dia
logul la cel mai înalt nivel româno- 
turc, văzând în înțelegerile și docu
mentele semnate posibilitatea strân
gerii și mai mult a relațiilor dintre 
statele noastre, care și în acest mod 
oferă un exemplu de colaborare fruc
tuoasă intre state cu orînduiri socia
le diferite. Permiteți-ne să vă asi
gurăm. mult stimate și iubite tova
rășe Nicolae Ceaușescu, de adeziunea 
deplină a comuniștilor, a tuturor oa
menilor muncii din această parte a 
tării Ia întreaga politică internă și 
externă a partidului și statului nos
tru și să dăm expresie angajamentu
lui solemn de a acționa cu toată 
energia pentru transpunerea în fapt 
a sarcinilor ce ne revin, spre gloria 
și măreția patriei dragi — Republica 
Socialistă România.

întregul nostru popor, toți oamenii 
muncii, români, maghiari, germani și 
de alte naționalități, au luat. cunoș
tință ..cu. vie și mare. satisfacție des
pre vizita de stat pe care ați efec
tuat-o împreună cu tovarășa Elena 
Ceaușescu în Republica Turcia, se 
arată în telegrama COMITETULUI 
JUDEȚEAN COVASNA AL P.C.R. 
Prin întrevederile și convorbirile pe 
care le-ați avut la cel mai înalt ni
vel cu oficialitățile Republicii .Turcia, 
ați dovedit lumii întregi, încă o dată, 
că sinteti un mare și neobosit mili
tant pentru apărarea păcii, pentru 
colaborare internațională. pentru 
consolidarea unor relații de bună ve
cinătate și prietenie intre toate na
țiunile, inclusiv între cele care con
viețuiesc in Balcani, pentru trans
formarea acestei zone într-o zonă a 
păcii, denuclearizată. Stima, respec
tul deosebit, atmosfera de caldă 
prietenie cu care dumneavoastră, 
împreună cu tovarășa Elena 
Ceaușescu, ati fost pretutindeni în
tâmpinați simt' dovezi grăitoare ale 
înaltei prețuiri care vi se acordă pe 
plan internațional, ca eminent om 
politic, cu o contribuție dintre cele 
mai remarcabile. în rezolvarea, pe 
calea pașnică, a tratativelor, a mari
lor probleme cu care se confruntă 
omenirea, pentru înfăptuirea idealu
rilor de pace, progres și bunăstare 
ale tuturor. popoarelor.

Nutrind sentimente de satisfacție și 
mîndrie patriotică pentru rezul
tatele remarcabile cu care, s-a în
cheiat noua și strălucita dumnea
voastră solie de pace, colaborare și 
prietenie pe care ați purtat-o, îm
preună cu tovarășa Elena Ceaușescu, 
pe pămîntul Turciei, comuniștii, toți 
cei ce muncesc și trăiesc în județul 
Dîmbovița vă adresează cele mai 
calde sentimente de dragoste și re
cunoștință pentru activitatea prodi
gioasă pe care o desfășurați pe plan 
intern și internațional, pentru con
tribuția inestimabilă pe care o 
aduceți la. dezvoltarea raporturilor 
de colaborare și bună înțelegere 
între statele lumii, la cauza păcii și 
securității mondiale — se spune în 
telegrama COMITETULUI JUDE
ȚEAN DÎMBOVIȚA AL P.C.R. Ex- 
primîndu-și deplina aprobare, ade
ziunea totală față de rezultatele 
acestei vizite deosebit de fructuoase, 
oamenii muncii de pe înfloritoarele 
plaiuri ale Dîmboviței dau glas. încă 
o dată, supremei satisfacții de a fi 
contemporanii acestei epoci fără 
seamăn în istoria poporului român, 
cînd numele patriei noastre, datorită 
activității dumneavoastră de emi
nent om politic ce a cîștigat stima 
și admirația popoarelor, se afirmă 
în chip strălucit ca simbol al coope
rării și păcii.

în telegrama COMITETULUI: JU
DEȚEAN DOLJ AL P.C.R. se arată : 
Comuniștii, toți oamenii muncii dol- 
jeni, înmănunchează in inimi și în 
cugete cele mai înălțătoare ginduri 
'și sentimente de stimă și dragoste, 
de adincă gratitudine și aleasă pre
țuire pentru dumneavoastră, mult 
iubite și stimate tovarășe secretar 
general Nicolae Ceaușescu, patriot 
înflăcărat, eminentă personalitate a 
lumii contemporane, care ati purtat 
cu deosebit succes npua și semnifica
tiva solie de pace și prietenie a na
țiunii noastre in vizita întreprinsă, 
cu mult stimata tovarășă Elena 
Ceaușescu, cu ceilalți tovarăși din 
conducerea superioară de partid și 
de stat. în Republica Turcia. înscri- 
indu-se în spiritul relațiilor priete
nești româno-turce. de bună vecină
tate. respect reciproc și colaborare 
multilaterală. în interesul comun al 
cauzei păcii, destinderii și securității 
în Balcani. în Europa și în lume, 
această vizită reprezintă o nouă do
vadă a consecventei cu care acționați 
pentru aplicarea in practică a prin
cipiilor politicii externe a partidului 
și statului nostru.

Noua dumneavoastră solie de pace 
și colaborare în tara vecină și prie
tenă întrunește adeziunea noastră 
totală, ea corespunzând pe deplin 
intereselor și aspirațiilor poporului 
român, de promovare a relațiilor de 
prietenie și colaborare în Balcani, în 

Europa și în întreaga lume, între 
toate statele lumii indiferent de orân
duirea lor socială — se spune în 
telegrama COMITETULUI JUDE
ȚEAN GIURGIU AL P.C.R.

Ambianța de înaltă stimă, manifes
tările de caldă prietenie cu care ați 
fost întîmpinat în toate localitățile 
vizitate, prețuirea și deosebita con
siderație ce au caracterizat întâlnirile 
pe care le-ați avut cu factorii poli
tici și populația din Republica 
Turcia, reprezintă dovezi grăitoare 
ale imensului prestigiu de care se 
bucură politica externă a României 
socialiste, al cărui prodigios arhitect 
și militant sinteti dumneavoas
tră, mult iubite tovarășe Nicolae 
Ceaușescu. . Ne exprimăm adânca 
convingere că documentele semnate 
și înțelegerile convenite cu acest 
prilej pun bazele unei etape noi, su
perioare, în dezvoltarea colaborării 
și conlucrării pe tărim politic, eco
nomic, tehnico-științific și cultural 
dintre România. și Turcia, contribu
ind, totodată, la întărirea relațiilor 
de bună vecinătate și prietenie in 
Balcani.

Eveniment politic cu adinei semni
ficații în cronica relațiilor multilate
rale dintre România și Turcia, ex
presie elocventă a legăturilor de 
fructuoasă cooperare dintre cele două 
țări situate în aceeași regiune geo
grafică, noua solie de pace și priete
nie ilustrează in mod grăitor perse
verența cu care dumneavoastră, mult 
stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
militați pentru înfăptuirea politicii 
externe a partidului și statului nos
tru de bună vecinătate, de colaborare 
prietenească cu toate statele din Bal
cani, de largă cooperare internațio
nală — se subliniază în telegrama 
MINISTERULUI APĂRĂRII NA
ȚIONALE. Exprimindu-ne aprobarea 
unanimă și deplina satisfacție pentru 
rezultatele fructuoase ale acestei vi
zite, militarii de toate gradele vă asi
gură, mult stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, că vor munci și. în viitor 
cu dăruire pentru înfăptuirea neabă
tută a politicii interne și externe a 
partidului și statului, traducerea în 
viață a istoricelor hotărîri ale Con
gresului al XII-lea și Conferinței Na
ționale ale partidului, a' prețioaselor 
indicații pe care ni le-ați dat la con- 
vocarea-bilant din martie a acestui 
an a activului cadrelor de bază ale 
armatei..

Alături de Întregul popor, am 
urmărit cu mîndrie patriotică, cu 
deosebită admirație întreaga desfă
șurare a vizitei.. cordialitatea întîlni- 
rilor la nivel înalt, ambianța sărbă
torească și manifestările de fierbinte 
ospitalitate din partea populației, 
care se constituie în grăitoare măr
turii ale stimei și prețuirii de care 
vă bucurați pretutindeni în lume — 
se arată în telegrama COMITETU
LUI JUDEȚEAN GOR.T AL P.C.R. 
ȘI CONSILIULUI POPULAR JUDE
ȚEAN. Noi,' cei ce trăim și mun
cim în Gorj, asemenea tuturor 
fiilor patriei, nutrim sentimente de 
înaltă satisfacție și profundă recu
noștință să constatăm că, oriunde 
este prezent. în oricare parte a lu
mii. președintele României socialiste 
exercită o mare influență în soluțio
narea problemelor complexe ale con
temporaneității. în apropierea și în
tărirea colaborării și înțelegerii din
tre state și popoare, pentru instau
rarea unei noi ordini economice și 
politice internaționale, contribuind 
la făurirea renumelui și afirmarea 
prestigiului tării pe toate meridia
nele globului.

Sîntem pe deplin conștienti că 
această nouă vizită se înscrie in cro
nica amplă a ' colaborării dintre 
România și Turcia ca un eveniment 
de mare însemnătate, marchează un 
moment important în consolidarea 
continuă a legăturilor de prietenie 
româno-turcă, de bună vecinătate, 
respect reciproc și colaborare multi
laterală, în interesul comun, al cauzei 
păcii, destinderii și securității în 
Balcani, în Europa și în întreaga 
lume, se spune în telegrama COMI
TETULUI JUDEȚEAN HARGHITA 
AL P.C.R. ȘI CONSILIULUI POPU
LAR JUDEȚEAN. înaltele onoruri 
cu care ați fost înconjurați, spiritul 
de cordialitate și înțelegere ce au ca
racterizat convorbirile, manifestările 
de stimă ale populației se constituie 
în noi mărturii ale înaltei considera
ții acordate pretutindeni în lume 
României socialiste, dumneavoas
tră, mult iubite tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, personalitate marcantă a 
vieții politice internaționale, consi
derat pe drept cuvînt ca unul din 
cei mai înflăcărați apărători ai des
tinderii și păcii între popoare. Ne 
umple inimile de mîndrie patriotică 
faptul că ._ tovarășei academician 
doctor inginer Elena Ceaușescu i s-a 
conferit, în cadrul unei ceremonii, 
titlul de „Doctor Honoris Causa" al 
Universității Tehnice pentru Ori
entul Mijlociu din Ankara, drept 
dovadă a înaltei prețuiri a activității 
depuse de mult stimata tovarășă 
Elena Ceaușescu în slujba înfloririi 
științei românești și a celei mon
diale.

în telegrama COMITETULUI JU
DEȚEAN HUNEDOARA AL P.C.R. 
ȘI CONSILIULUI POPULAR JU
DEȚEAN se arată : Primirea deo
sebit de călduroasă, manifestările de 
respect și stimă fată de dumnea
voastră si tovarășa Elena Ceaușescu, 
prestigioși soli ai poporului nostru, 
convorbirile și înțelegerile convenite 
la cel mai înalt nivel s-au materia
lizat intr-im strălucit bilanț al con
tinuării pe o treaptă superioară a 
colaborării reciproc avantajoase 
între România și Turcia.

îngăduiți-ne să exprimăm marea 
noastră bucurie, deplina admirație 
și aprobare pentru activitatea 
laborioasă, neobosită și fructuoasă 
pe care ati desfășurat-o. împreună 
cu tovarășa Elena Ceaușescu. în tot 
timpul vizitei, și să vă asigurăm de 
cel mai adine devotament față de 
principiile și normele ne care le 

promovați in viața internațională, 
în relațiile dintre partide și națiuni. 
Contactele și convorbirile la cel mai 
înalt nivel, documentele pe care 
le-ați adoptat deschid o nouă per
spectivă raporturilor de colaborare 
și prietenie între România și Turciș; 
Vă sîntem profund recunoscători, 
mult stimate tovarășe secretar gene
ral Nicolae Ceaușescu. pentru mo
dul strălucit în care acționați pen
tru afirmarea idealurilor de. pace, și 
prietenie ale națiunii noastre cu 
toate țările și popoarele lumii.

Vizita de stat efectuată de dum
neavoastră. împreună cu tovarășa 
Elena Ceaușescu, în Turcia repre
zintă o nouă și elocventă expresie 
a eforturilor pe care le întreprindeți 
în mod constant pentru promovarea 
poditicii de pace a României, pen
tru întărirea relațiilor de bună ve
cinătate cu toate-statele din Balcani
— se arată în telegrama COMISIEI 
CENTRALE DE REVIZIE A P.C.R. 
Documentele încheiate cu acest pri
lej pun bazele unei etape noi, su
perioare. în dezvoltarea colaborării 
și conlucrării româno-turce. atât Pe 
pian bilateral, cit și pe arena in
ternațională. Exprimindu-ne întrea
ga . noastră gratitudine, pentru tot 
ceea ce întreprindeți pe multiple 
planuri pentru promovarea idealuri
lor- de pace, prietenie . și cooperare 
internațională, vă încredințăm, mult 
stimate tovarășe secretar general, că 
vom depune si in viitor toate efor
turile pentru transpunerea în via
tă a politicii interne si externe a 
partidului și statului nostru, pentru 
realizarea mărețelor obiective trasa
te de Congresul al XII-lea și Con
ferința Națională ale partidului.

în telegrama COMITETULUI JU
DEȚEAN MEHEDINȚI AL P.C.R. 
ȘI CONSILIULUI POPULAR JUDE
ȚEAN se arată : ■ Cu inimile vibrind 
de puternice sentimente patriotice, 
de dragoste fierbinte fată de partid, 
față de dumneavoastră personal — 
fitil cel mai iubit al acestui popor 
harnic, drept și cutezător, chintesență 
a înțelepciunii sale, personalitate 
proeminentă a lumii contemporane
— comuniștii, toti cei care trăim și 
muncim pe. străvechiul și înfloritorul 
colț de țară al Mehedintiului. vă 
adresăm, mult iubite și stimate to
varășe Nicolae Ceaușescu, cu toată 
căldura inimilor noastre, în glas cu 
întreaga națiuhe, urarea ’ de „Bun 
venit" pe pămîntul patriei din noua 
și strălucita solie de pace, prietenie 
și colaborare pe.cgr.e ati întreprins-o 
în Turcia, împreună cu mult stimata 
tovarășă Elena Ceaușescu.' Expri- 
mîndu-ne deplina satisfacție ' și 
aprobare fată de rezultatele deosebit 
de rodnice ale vizitei, dînd o înaltă 
apreciere întregii activități desfășu
rate de către dumneavoastră, mult 
iubite și stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu. împreună cu tovarășa 
Elena Ceaușescu — personalitate re
marcabilă a științei românești și 
universale — în noua solie pe pă
mîntul Turciei, comuniștii, toti me- 
hedintenii asigură conducerea parti
dului. pe dumneavoastră personal, că 
vor acționa cu întreaga răspundere 
pentru a transpune în viață sarcinile 
ce ne vor reveni din acordurile sta
bilite.’ astfel incit poporul român, 
scumpa noastră patrie —■ Republica 
Socialistă România — să-și aducă, o 
contribuție tot mai valoroasă la afir
marea. in întreaga lume, a idealuri
lor de cooperare între popoare, de 
prietenie și pace.

Asemenea întregului popor, oa
menii muncii din județul Prahova au 
urmărit cu deosebit interes si de
plină satisfacție vizita de stat pe 
care dumneavoastră, mult iubite și 
stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
împreună cu tovarășa Elena 
Ceaușescu. ați întreprins-o în Turcia
— se spune în telegrama COMITE
TULUI JUDEȚEAN PRAHOVA AL 
P.C.R. Activitatea rodnică desfășu
rată de dumneavoastră în cursul 
acestei vizite exprimă pe deplin 
gindurile. sentimentele și voința 
noastră, a întregului popor, de a 
dezvolta relațiile de colaborare și 
prietenie dintre poporul român și 
poporul turc, dintre toate statele, in
diferent de orânduirea lor socială. 
Primirea caldă, manifestările de 
profundă stimă cu care ati fost în
conjurați pe întreaga durată a -vizi
tei, acordurile și înțelegerile înche
iate cu acest prilej constituie pre
mise puternice ale adincirii continue 
a relațiilor multiple pe tărim 
economic, științific și cultural dintre 
România și Turcia, bazate pe prin
cipiile respectării independentei și 
suveranității -naționale, ale colaboră
rii reciproc avantajoase, ale deplinei 
egalități în drepturi și neamestecu
lui in treburile interne.

In telegrama COMITETULUI JU
DEȚEAN SUCEAVA AL P.C.R. se 
arată : Acum, -la întoarcerea pe pă- 
mintul străbun al patriei din rodnica 
vizită pe care ați intreprins-o. îm
preună cu tovarășa Elena Ceaușescu, 
în Turcia, gindurile cele mai alese 
și curate ale sucevenilor, sentimen
tele lor de mare dragoste și nețăr
murită prețuire se îndreaptă cu 
adincă venerație spre dumnea
voastră. mul», stimate și iubite tova
rășe Nicolae Ceaușescu, ilustru con
ducător. militant de excepție, devo
tat trup și suflet poporului român, 
al cărui cel mai credincios și iubit 
fiu sinteti.

Vă asigurăm, mult stimate și iu
bite conducător, că, urmind exemplul 
dumneavoastră de înaltă responsabi
litate comunistă, vom folosi întrea
ga noastră capacitate de muncă pen
tru înfăptuirea exemplară a istori
celor Directive ale Congresului al 
XII-lea și Conferinței Naționale ale 
partidului, pentru asigurarea mersu
lui ferm al patriei pe calea socialis
mului si comunismului.
____________________ y
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Carte rară
Biblioteca centrală universita

ră din Cluj-Napoca, in colabora
re cu bibliotecile filialei clujene 
a Academiei și Institutului de 
medicină și farmacie din loca
litate, a organizat o expoziție 
de carte de botanică, farmacie 
și farmacologie. Printre expo
nate se află rarități bibliofile 
de mare valoare. Piesă cea mai 
importantă a expoziției o con
stituie „Historia naturalis libris 
XXXVII" a lui Plinius Caius 
Secundus, tipărită la Roma in 
anul 1470. Este cea mai veche 
carte păstrată la Cluj-Napoca, o 
bijuterie a artei tipografice.

Idee rentabilă
Gheorglie Condilă. sudor la 

cooperativa agricolă din satul 
Teleormanul, sat situat in jude
țul cu același nume, și-a con
struit singur o instalație eolia
nă. Pe un postament înalt de 
vreo 20 de metri, a instalat o 
elice metalică, în spatele elicei 
se află montată o jantă de mo
toretă. Cu ajutorul acesteia — 
atimei cind elicea se rotește 
datorită vîntului — prlntr-un 
sistem de transmisie este antre
nat un generator electric. La 
rindul lui. generatorul este- în 
legătură cu o baterie de 12 volți, 
care acumulează energia electri
că produsă. Cu ajutorul instala
ției iși asigură energia electrică 
pentru becurile șl televizorul 
din casă.

Firește, fără să-l coste un ban.

I Pornind de la 
o sesizare

O sesizare adresată de cîțiva 
cetățeni organului de miliție din 
orașul Săcele a dus la descope
rirea unor venituri dobîndite Pe 
căi necinstite de către loan 
ban, gestionarul unui atelier, de 
croitorie al cooperativei „Săce- 
leana", împreună cu soția sa 
Elena și cu cel de-al doilea ges
tionar, Aurel Șergaru. Cum 7 
Prin înșelarea clienților și a coo
perativei cu stofe și furnituri tn 
valoare de peste 90 000 lei,

Fapta lor a fost copiată parcă 
la indigo de un alt gestionar, 
Ion Florea, de la aceeași coope
rativă, care a reușit să „agoni
sească", pe aceeași cale, într-un 
timp record, 25 000 lei. Celor pa
tru li se întocmesc acum dosare 
penale pentru a fi trimiși In fața 
instanței de judecată.
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Din prima
încercare

La numai 20 de ani, lacob 
Ureche din Lunca Ilvei (Bistrl- 
ța-Năsăud) avea o meserie fru
moasă, de sticlar, 'și cîștiga bine. 
De la un timp insă a început 
să se scoale cind soarele urca 
de trei sulițe pe cer și, in cele 
din urmă, s-a lăsat ele meserie 
și s-a apucat de hoție. Prima 
încercare a făcut-o cu un tele
vizor pe care l-a luat din casa 
unui gospodar. Prima și ultima. 
A doua ispravă n-a mai avut 
cind s-o încerce, pentru că a fost 
prins și trimis să răspundă pen
tru fapta sa.
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Trei spectacole, trei seri la Sala 
Palatului — protagoniști : studentă 
din 12. centre universitare — inti
tulate „Studenții omagiază folclo
rul romanesc" s-au constituit indis
cutabil intr-o elocventă, într-o fier- 
bihte pledoarie pentru conservarea 
folclorului, pentru valorificarea- lui. 
pentru cultivarea respectului fată 
de valorile tradiționale. pentru 
autenticitatea folclorului. Au fost 
de fapt trei distincte secvențe des
pre datinile și obiceiurile noastre 
dintotdeauna, legate de viratele 
omului, aparținind culturii româ
nești străvechi. 
Sînt manifestări 
de o excepțională 
valoare. exem
plare ca atitudine, 
in fata valorilor 
strămoșești (reali
zatori: U.A.S.C.R. 
in colaborare cu 
Radioteleviziunea 
română), de fapt 
rodul unor. înde
lungi, pasionante 
și eficiente acti
vități. Și este 
vorba, in primul 
rind. de cercetă
rile efectuate de 
către Societatea studențească, de 
etnografie și folclor din România, 
din căidrul U.A.S.C.R., și de cele 
Cinci, filiale ale ei de la București. 
Iași, Cluj-Napoca. Timișoara și Baia 
Mare, societate în care sînt reunite 
peste 200 de. înzestrate condeie 
(studenți; cadre didactice), de faptul 
că în răstimpul a zece ani de la în
ființarea acestei instituții s-a ini
țiat și sprijinit cercetarea a nume
roase zone folclorice, s-au elaborat 
sinteze și comunicări, s-a coordonat 
activitatea cercurilor științifice stu
dențești de folclor din întreaga 
țară ; mai mult, s-a urmărit ca ac
tivitatea ansamblurilor si forma
țiilor folclorice studențești să fie 
dirijată spre adevărul folcloric, 
spre valorificarea datelor autentice. 
Apoi, trebuie să amintim de Festi
valul studențesc de folclor de la 
Tîrgu Mureș (nu demult a avut 
loc a 15-a ediție), o modalitate con
cretă. de verificare, de îndrumare, 
de dirijare a cercetărilor folclorice 
si etnomuzicologice. adică a mate
rialului pe-care ansamblurile stu
dențești îl valorifică in spectacolele 
lor, Cu alțe cuvinte, amplul pano
ramic de la Sala Palatului, alcătuit

din trei convingătoare secvențe, 
este, după cum spuneam, rezulta
tul unei pasionante activități Sti
mulate și1 îndrumate de către 
U.A.S.C.R., respectiv Societatea 
studențească , de etnografie și fol
clor din România, al unei ample 
mișcări artistice, la nivelul întregii 
țări, desfășurate în cadrul Festiva
lului national „Cîntarea României". 
Trei secvențe în fața unor săli ar
hipline (iată încă o dată dovada 
adeziunii tineretului nostru față de 
folclorul autentic !) — în care s-a 
vorbit despre obiceiurile noastre

desfășurat de ansamblul folcloric 
„Floarea Semenicului" al Institu
tului de subingineri din Reșița), 
pînă la acele „de dragoste", des- 
cintece și urări încinse în final de 
tropotite maramureșene (grupul 
folcloric al Institutului de invătă- 
mînt superior din Baia Mare). In 
secvența „Elogiul vredniciei", pe 
scenă, un pitoresc alai (ansamblul 
folcloric „Rusca" al Institutului de 
subingineri din Hunedoara) a dat 
tonul colindelor laice, mai bine zis 
a marcat ceremonialul, sărbătorilor 
de iarnă, așa cum se întîmplă în ți

PROMOVAREA CREAȚIEI POPULARE A l'IIMIII 
ÎN ACTIVITATEA ARTISTICĂ STUDENȚEASCĂ 

0 frumoasă experiență In cercetarea și valorificarea tezaurului nostru folcloric
strămoșești, despre atitudinea ro
bustă, optimistă in fata vieții, des
pre muncă și cinstirea rodului 
muncii, despre istoria vie a modu
lui de a gîndi și a trăi al neamului 
nostru. Trei seri de o inefabilă fru
musețe. de o sensibilă adîncime 
spirituală care au exclus spectacu
losul gratuit, superficialul. în fa
voarea derulării limpezi, așezate. în 
tonul solemn, dar comunicativ al ri
tualurilor. al ceremoniilor noastre 
— a adevărului folcloric. Concret, 
prima seară s-a intitulat ..Bună di
mineața, Omule !“ Am asistat ast
fel . la sugerarea ceremonialului 
nașterii, la ritualul intrării în co
munitate. la sugestia' continuității 
familiei prin urmași, la practici și 
ceremonii .despre copilărie, junie, 
familie. De la cîntecul de leagăn și 
simbolul bradului tînăr (in momen
tul propus de Ansamblul folcloric 
„Datina" al Universității din Timi
șoara). la aprinsa horă moldove
nească (in evoluția ansamblului 
folcloric ..Mugurelul" al Institutu
lui agronomic din Iași), la ritualul 
de înfrățire, de simbolică înrudire 
între tinerii comunității (așa cum 
am văzut in obiceiul bănățean

nutul Pădurenilor. pentru ca ima
ginea să fie completată de obiceiuri 
moldovene (povestite de membrii 
ansamblului folcloric al Institutu
lui politehnic ieșean), de jocul raas- 
caților, cerbilor, de datini legate de 
logodnă (minunatul „Cintec de 
goagă" lansat de studenții clujeni), 
de vestirea primăverii printr-un 
dans de pe lîngă Crișul Repede, 
strunit de ceterași timișoreni, iar 
odată cu acesta. începutul riturilor 
agrare, al muncilor agricole, sărbă
torirea celui mai vrednic dintre 
vrednici (așa cum au arătat stu
denții băimăreni). așa cum se obiș
nuiește pe Iza și pe Mara. Și, in 
final, acea secvență — arc de la 
gongul de început pînă la con
cluzie, arc peste timp, simbol al 
existentei noastre neîntrerupte de 
milenii pe acest pămint : „Bucuria 
rodului". O singură concluzie : 
ideea perenității vieții. S-au înfră
țit pe scenă călușarii din sud cu 
cei din Transilvania — încă o de
monstrație a unității culturii popu
lare. jurind a „juca in dreptate, 
fără supărare și fără murmur" ; s-a 
făcut loc obiceiului din Mohu. țara 
Oltului (redat de studenții sibieni),

de a împleti cununa și a lega o ele
gantă purtată și dansului popular 
german, și ceardașu’lui (momen
tele oferite de grupul folcloric ger
man din Sibiu și. respectiv, an
samblul folcloric maghiar din Tîr
gu Mureș) pentru ca un fluier să 
anunțe nunta — moment com
plex (în desfășurarea ansamblu
lui „Arcanul" din Suceava ; ...un 
arhaic cintec bihorean (studenții 
Facultății de filologie din Timișoa
ra), jocul „Chipărușului", la origine 
din Țara Vrancei, după care cli
pe de o tulburătoare frumusețe 

(propuse de stu
denții ansamblu
lui „Doina Timi
șului" din Timi
șoara și de cei al 
Facultății de me
dicină veterinară 
din Iași) — ce
remonialul bra
dului și jocul de 
priveghi „Nostal
gia vieții", care 
incep de la cintul 
bănățean al celor 
trei fete, se con
tinuă cu motivul 
„celui nelumit" 
și se încheie in 

fantastica polifonie a „Cintecului 
de petrecut". Un ritual în care ul
timul sunet este clar, semnal de 
început : „Rod in griu și rost in 
oameni" ; nimic nu se termină, pă- 
mîntul se insămînțează și va rodi 
peste veacuri, viața nu se stinge 
niciodată.

Pe scena Sălii Palatului, peste o 
mie de studenți din 12 centre uni
versitare, în trei spectacole, ne-au 
prezentat flori alese din tezaurul 
folclorului românesc. Nu se poate 
să nu remarcăm înalta ținută a sce
nariului semnat de lectorul univer
sitar dr. Vasile Crețu. de grija pen
tru acuratețea stilurilor a coregra
fului Teodor Vasilescu, de sugesti
va scenografie a Elisabetei Be- 
nedek, de alerta mișcare și conviri- 
gătoarea viziune scenică a regizo
rului Ion Frunzetti. Spectacolele 
folclorice ale studenților se înscriu 
ca valoroase expresii ale amplei 
acțiuni de valorificare a creației 
populare, a cărei frumusețe și ve
chime, constituie un atestat al dăi
nuirii noastre in spațiul carpato- 
dunărean.

Smaranda OȚEANU

0 pasionată și îndelungată activitate 
pentru progresul energeticii românești

NOTE DE LECTURĂ Invitație la drumeție
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Experf în... 
neadevăr

Rolul expertului pentru justi
ție este limpede : să ajute' 1° 
stabilirea adevărului și numai a 
adevărului.

Din păcate, mai există cite un 
expert care preferă să ascunda 
adevărul. Nu întimplător și nu 
degeaba. Un caz : gestionarul 
cooperativei de producție, achi
ziții și desfacere a mărfurilor din 
Budeasa — Argeș, Gelu Bucuro- 
iu, a fost descoperit cu o lipsă 
de 982155 lei. S-a apelat la ex
pertul Vasile Alecu. Acesta, din- 
tr-o trăsătură de plaivaz, â scă
zut aproape 100 000 de lei, re
prezentând, chipurile, valoarea 
mărfurilor vindute pe ! datorie 
de inculpat. Și dacă tot a por- 
nit-o pe drumul ăsta, expertul 
mai scade încă 625 136 lei, .care 
ar fi fost, cică, valoarea mărfu
rilor intrate in gestiune, dar ne
scăzute ' din lipsa totală de 
aproape un milion de lei.

După atitea „scăderi" nejusti
ficate, nu se putea să nu-l 
„adune" și legea pe expertul 
respectiv, spre a i se stabili ade
văratele intenții și interese.
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Oameni 
în toată ti rea?

Copilul lui P. Ludovic din 
Sărmașu, județul Mureș, trecea 
pe lingă oile lui S. Ferencz, cu 
un cățel după el. Deodată, că
țelul a avut poftă să se joace 
cu mieii. Ferencz aruncă bifa 
și-l lovește la un picior.

înfuriat că i-a lovit cățelul, 
L. P. ii aține calea lui S. F. Și, 
nici una, nici două, se năpus
tește in turma acestuia, cu gin- 
dul să-i ia un midi contra lo
viturii in cățel. Ceartă. încăie
rare. Bătaie in toată regula, in 
urma căreia S. F. este trimis 
direct in spital, pe masa de ope
rație.

Totul s-ar fi putut preveni 
— ne asigură Lazăr Lădariu în 
ziarul județean „Steaua ro
șie" — dacă martorii aflați in 
„zona conflictului" n-ar fi fost 
simpli spectatori. E drept că 
unul ..
teți oameni in virstă și nu 
vă șade bine", dar nici el, nici 
ceilalți n-au sărit să-i despartă. 
Dacă ar fi făcut-o, la spital ar 
fi fost un pacient mal puțin Ș* 
nici L. P. n-ar fi ajuns la

i bunal.

din ei a strigat : ,,Sln-

tri-
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I Rubrica realizată de
Petre POPA 
cu sprijinul 
corespondenților „Scînteii
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Memoria obîrșiei
Cu „Dor de acasă", 

volum apărut la edi
tura „Eminescu", Ale
xandru Brad a ajuns 
la cea de-a patra car
te de versuri. în cei 
patrusprezece ani de 
la debut poetul ne-a 
oferit, așadar, doar 
patru volume. Alexan
dru Brad ignoră rit
mul ca stare poetică 
în așteptarea „mo
mentelor de grație" 
care să-i permită con
sonanta intimă cu 
verbul revelator, cu 
verbul care „exprimă 
adevărul". De aceea, 
sclipirea poetică ex
primă în izbinzile ei o 
ardere lăuntrică, o 
apăsare covirșitoare 
ce se limpezește nu
mai in puține, con
centrate cîntări lirice. 
Abundența ii este 
funciar străină șf sen
sibilitatea adevărată o 
descoperim in poeziile 
de mică întindere, 
făcute parcă a contra
zice rarele încercări 
poematice nu întot
deauna ferite de un 
retorism de circum
stanță.

Poezia din „Dor de 
acasă" transcrie ava
tarurile sentimentale 
ale căutării și desco
peririi obîrșiilor. Ca in 
lirica multor scriitori 
transilvani, de la Goga 
încoace, obirșiile se 
află în universul sa
tului. în „duhul" aces
tuia. cu o vorbă a lui 
Blaga. pentru că va fi 
foarte greu., dacă nu 
imposibil, să se cir
cumscrie geografic o 
asemenea poezie ; a- 
ceașta topește în pasta 
ei 'materială realitatea 
concretă a satului cu 
fantasme, legende și 
eresuri. folclorizează 
fără a fi folclor,. loca
lizează dilatind pînă 
la a crea adevărate 
cosmogonii rurale. Nici 
Alexandru Brad nu se 
sustrage acestei „nă
zuințe formative", pe 
care încearcă s-o ar
gumenteze istoric și 
sentimental, aplecîn-

Alexandru Brad : 
„Dor de acasă", Edi
tura „Eminescu".

du-se asupra „ideii de 
țăran", „părinte bun 
și drept al tuturor", 
din stirpea căruia a 
crescut o țară. Desco- 
perindu-și aici rădăci
nile, poetul iși desco
peră însăși țara, apar
tenența. la o anunțe 
comuniune spirituală!: 
„Cit mai simțim că mai 
avem o țară / Mai ba- 
te-n lume-un vînt 
de primăvară ; t ! Cit 
mai simțim că mai 
avem o țară, / Dau 
lanurile-n pîrg și-i 
cald, și-i vară ; / Cit 
mai simțim că mai 
avem o țară. / E toam
nă nu în suflet, ci-n 
afară ; / Cit mai sim
țim că mai avem o 
țară, / Si bruma de pe 
flori o să ne doară..." 
De la țărani, făuritorii 
de tară, ne vine istoria 
în faptele Si eroii săi 
care cresc „in griul tă
rii, an de an. se suie / 
Lumina lor. aceeași 
rază vie. / Sudoare 
nu-i și nici o taină nu 
e / Să-ntreacă duhul 
lor peste cîmpie... / Cit 
brume, ca de foc. se 
sting in glie / Pămin- 
tul mai miroase-a veș
nicie". Nu lipsesc din 
aceste evocări perso
nalități transilvane, fie 
că este vorba de 
Avram Iancu din ba
lada’ in ritm folcloric 
„Umbra lui Iancu" sau 
de cea a lui Goga din- 
tr-o alexandresciană 
„Reverie la Rășinari".

Fundamental rămîne 
dorul de casă ; „Mi-e 
dor de sat și mîine 
plec acasă", unde ii 
cheamă „Urna tă- 
iâtă-n mine ca o 
rană". Amintirea bu
nicilor și a părinților 
naște viziuni fantasti
ce ca in memorabilul 
poem : „O să vin în
tr-o zi" cu acel obse
siv „O să vin acasă, 
tată. / Cîț de curind o 
să vin", dintr-o scri
soare imaginară cu 
puternice accente ele
giace. Vechi dar nu 
vetust, sentimentul in
tegralității ființei în
florește in acest teri-' 
toriu al întoarcerii la 
obirsie: „Mă mai sirrtt 
al tău cit timp mai

sînt / Frații mei stă- 
pîni peste pămint, / 
Mistuiți de holde 
pină-n brîu. / De lu
mină și de veșnic 
griu. / / Ceasul lor, 
bătind. să nu-l aud 
— / Țipăt de cocori 
urniți spre sud, / Ră
dăcină talpa lor ră- 
mînă. / O adîncă. lim
pede fîntînă. //Să nu 
geamă tîrguri și ce
tăți / De sudoarea lor 
ca-n alte părți, / Aș 
rămine-ntreg. lipsit de 
toate — / Un țăran 
bâtrin. uitat de . moar
te !“.

Dacă aici poetul se 
regăsește deplin, cel 
puțin ca împlinire ar
tistică. teritoriul său 
de exprimare lirică 
este însă mai larg 
prin cuprinderea unor 
zone incitante pentru 
orice poet contempo
ran. cum ,ar fi condi
ția omului in raport 
cu civilizația modernă 
ori cu pericolele ce-1 
amenință prin acumu
larea nesăbuită a u- 
nor arsenale militare 
uriașe. De aceea ne 
apare firesc ca poe
tul să se întrebe 
de ce trebuie să stea 
viața „pe-o țeâvă de 
pușcă" in războaie 
drepte sau nedrepte, 
și să înalte cugetarea 
sa in spiritul unei 
lumi mai bune. Pen
tru că am ajuns la țe
lul ultim al acestei 
poezii : de a face 
omul mai bun și lu
mea mai 'dreaptă. 
Alexandru Brad ne 
apare, in continuarea 
unei frumoase tradi
ții. ca un poet al res
ponsabilităților mora
le și civice pentru 
care versul are durată 
numai în măsura in 
care dă seama pentru 
toate cite sînt ale 
omului. Și dacă une
ori versul devine ex
plicit sentențios e nu
mai pentru că poetul 
se vrea deschis și 
limpede purtătorul 
unui mesaj de iubire 
și dreptate.
Emil VASILESCU

Pe cele mai frumoase trasee tu
ristice ale țării, in apropierea unor 
interesante monumente istorice sau 
de artă, precum și in unele stațiuni 
balneoclimaterice, numeroase ha
nuri, hoteluri, cabane, popasuri 
turistice oferă condiții optime de 
odihnă și recreare ; camere cu con
fort modern, căsuțe de vacanță, 
restaurante, ambianță plăcută, po
sibilități de agrement.

Prin agenția de turism „COOP" 
din București, (str. 13 Decembrie 
nr. 26, în holul casei de bilete nr. 2 
a Sălii Palatului telefon : 14 52 09) 
se pot rezerva locuri din timp pen
tru serii complete sau numai cîteva 
zile, la numeroase unități turistice 
dintre cele mai atrăgătoare. Prin
tre acestea se numără și : Hanul 
Cheia (județul Prahova). Hanul 
Monteoru (Buzău), Hanul Sucevița 
(Suceava), Hanul Conachi (Galați), 
Hanul Horezu (Vilcea), Hanul 
Bucura-Hațeg (Hunedoara). Caba
na Fîntinița Haiducului (Sibiu), 
Hanul Izvoru Mureșului (Harghi

ta). Hanul Oltuz (Covasna). Hanul 
Brincovenesc (Brașov).

Agenția de turism „COOP" din 
București, agențiile similare din 
orașele : Cluj-Napoca. Iași, Timi
șoara Craiova, precum și uniunile 
județene ale cooperativelor de pro
ducție. achiziții și desfacere a măr
furilor din toată țara (prin respon
sabilii de turism din cadrul aces
tora) organizează sejururi de 2—12 
Zile, vacanțe combinate în 2—3 sta
țiuni apropiate cu o perioadă de 
3—4 zile in fiecare stațiune, ex
cursii la sfîrșit de săptămînă. indi
viduale sau pentru grupuri (cu au
tocar, microbuz) etc. Iată și cîteva 
avantaje de care se bucură cei ce 
fac apel la serviciile oferite de 
aceste agenții : cazarea și masa la 
prețuri convenabile (masa nu este 
obligatorie in toate cazurile). Se 
pot face și rețineri anticipate cu 
2—3 Juni înainte.

In fotografie : Hanul „Sucevița". 
județul Suceava.

Dimitrie Leonida a apărut în isto
ria științei și tehnicii românești în 
primul deceniu al acestui secol cind 
energia electrică — domeniul căruia 
marele tehnician român i-a închinat 
întreaga viață — făcea pași timizi 
spre industrie și viața cotidiană. 
Grație dinamismului și convingerilor 
sale ferme, de veritabil vizionar asu
pra rolului energiei electrice in rea
lizarea progresului tehnic, tînărul 
inginer a dat o și mai mare vigoare 
activității de electrificare a țării, de 
sporire a capacității sale energetice.

Născut la 23 mai 1883 la Fălticeni, 
iși face studiile gimnaziale și li
ceale în mai multe orașe din țară — 
Galați, Buzău, Constanța, București 
— urmînd, de fapt, peregrinările 
tatălui său, militar de carieră și 
mutat din garnizoană în garnizoană. 
Elev eminent, cu remarcabile apti
tudini pentru tehnică, este trimis, 
ca bursier al statului, pentru a stu
dia electrotehnica, la Școala tehnică 
superioară din Berlin, aceasta fiind 
una din puținele politehnici din 
Europa unde se' pregăteau specialiști 
în această disciplină,
, Absolvind facultatea cu califica
tive excepționale, 
tinărul făltice- 
nean este solici
tat să rămînă a- 
sistent. Vădind 
un adine patrio
tism. el refuză și 
se întoarce în 
tară cu dorința 
de a-și pune ta
lentul și pricepe
rea în slujba pro
gresului tehnicii românești și. mai 
ales, de a transpune in practică 
proiectul său' de diplomă : con
struirea unei hidrocentrale la Bi- 
caz pe rîul Bistrița. Din nefericire, 
această idee măreață a tînărului in
giner nu stirnește decît un interes 
teoretic. Industriașii români, ca și cei 
străini, neintrezărind posibilitatea 
unor profituri imediate, nu erau dis
puși să finanțeze o asemenea con
strucție. Așa se face că, deși1 studiat 
și amplificat de-a lungul anilor, pro
iectul lui Dimitrie Leonida a rămas 
multă vreme un document de arhivă, 
el fiind realizat, după cum bine știm, 
abia în’ anii construcției socialiste.

începind din anul 1908, cind a 
lucrat ca inginer electrician la pri
măria Capitalei, spiritul novator al 
tînărului D. Leonida se va manifesta 
energic și în mod multilateral în di
ferite domenii ale tehnicii. Este cel 
mai insistent și consecvent adept al 
electrificării Bucureștiului (iluminat 
cu gaz) și al extinderii rețelei de 
tramvaie electrice, obiective pe care 
le realizează în pofida împotrivirii 
înverșunate a unor companii și socie
tăți care iși vedeau periclitate propri
ile interese financiare. Sub directa sa 
îndrumare se desfășoară lucrările de 
modernizare și construcție a rețelei 
de distribuție a energiei electrice din 
București', a stațiilor electrice pentru 
pomparea apei, a electrificării atelie
relor comunale, a fabricii de ghea- 
ță.ș.g. Coordonează, de asemenea, lu
crările; de modernizare a termocen
tralelor da la Grozăvești și Filaret 
și execută proiectul centralei elec
trice destinate orașului Botoșani, 
Dimitrie Leonida fiind astfel printre 
primii proiectșmți români de centrale 
electrice. Tot în această perioadă în
ființează în Capitală un muzeu teh
nic unde, cu pricepere și migală, a 
adunat numeroase piese de însem
nătate istorică.

Conștient că realizarea electrifică
rii țării nu se poate înfăptui fără a 
asigura o bază materială proprie și 
fără cadre tehnice de specialitate, Di
mitrie Leonida pune bazele unei in
dustrii electrotehnice românești, în- 
ființînd soci,etatea „Energia" cu fa
brici de mașini și aparate electrice 
în Timișoara și Cluj. Aceste fabrici 
au ajuns să producă aparataj electric 
de bună calitate, dar pină la urmă, 
nesprijinite de stat, nu au putut să 
reziste concurenței marilor firme 
străine, ajungind să fie închise in 
anul 1930. In același timp, Dimitrie 
Leonida a desfășurat o activitate 
prodigioasă și pe tărimul pregătirii

100 de ani de la nașterea 
profesorului inginer 

Dimitrie Leonida

de cadre tehnice. In anul 1908. fără 
nici un sprijin oficial, a înființat o 
școală de electricieni și mecanici care 
a funcționat timp de 45 de ani, in
terval in care au fost pregătiți mii 
de maiștri și muncitori calificați. 
Totodată, depune o muncă intensă 
și in calitate de profesor la Școa
la politehnică din Timișoara și 
apoi la Politehnica din Bucu
rești. în pregătirea viitorilor in
gineri și a cadrelor medii tehnice el 
se călăuzește după același principiu 
al legăturii teoriei cu practica, care, 
după părerea șa, era „mai pedago
gică decît toate pedagogiile". Dealt
fel, amplul proces de reorganizare a 
invățămîntului profesional și tehnic, 
înfăptuit de partid în anii de după 
eliberare, a găsit în D. Leonida un 
sfătuitor activ și competent.

In perioada dintre cele două răz
boaie mondiale întreaga sa activi
tate a fost, de fapt, o veritabilă cam
panie în favoarea ideilor sale ener
getice expuse cu clarviziune intr-u
nui din numerele revistei „Energia", 
pe care a înființat-o și condus-o 
multă vreme. Iată citeva dintre prin
cipalele sale crezuri pentru care a 

militat toată via
ța : „Cruțarea
combustibilului și 
mai ales a petro
lului printr-o ra
țională și inte
grală folosire; u- 
tilizarea cit mai 
intensă a căderi
lor de apă, prin 
construirea unor 
hidrocentrale de 

mare putere ; electrificarea căilor 
ferate ; introducerea pe scară cit 
mai largă a mecanizării în industrie 
și agricultură ; uniformizarea siste
mului de transmitere și distribuție a 
curentului electric ; stabilirea unei 
legislații în domeniul energiei ele^ 
trice și al apelor.

Toate studiile, planurile și străda
niile de decenii ale prof. ing. Dimi
trie Leonida au prins contur clar, 
au căpătat posibilitatea de a se 
transforma in realități abia in anii 
construcției socialiste, cind sub con
ducerea partidului s-a trecut cu toată 
hotărîrea și pe toate fronturile la 
realizarea unei Românii moderne. 
Leonida, deși avea o virstă cind alții 
trec la odihnă, iși alătură priceperea 
și capacitatea sa de muncă la efor
turile întregului popor de construire 
a României socialiste. A fost unul 
din membrii activi ai colectivului de 
specialiști căruia partidul i-a în
credințat sarcina elaborării progra
mului de electrificare a țării. Ingi
nerul D. Leonida și-a pus în valoare 
cunoștințele și ex'periența sa prin ac
tivitatea desfășurată în calitate de. 
consilier al C.F.R., de colaborator al 
Ministerului Minelor și Energiei 
Electrice, al Institutului de studii și 
proiectări energetice, ca și de mem
bru ’ Comitetului de Stat al Apelor, 
în acest cadru el și-a adus contri
buția și la realizarea celui mai mare 
obiectiv energetic al țării, din acea 
perioadă — hidrocentrala de la 
Bicaz — văzîndu-și •• astfel întrur 
chipat, la dimensiunile specifice 
măreței ere a socialismului, unul 
din visurile sale din tinerețe, 
în semn de prețuire și cinstire a 
unei activități de peste o jumătate 
de secol de activitate inginerească, 
științifică și pedagogică, Dimitrie 
Leonida a fost distins cu înalte or
dine și medalii ale Republicii Socia
liste România, iar in 1954 a devenit 
laureat al Premiului de Stat pentru 
întreaga sa activitate didactică-jC lu- 
țifică și dc pregătire de cadre iu 
meniul energiei.

în istoria științei și tehnicii româ
nești, prof. D. Leonida rămîne un 
strălucit exemplu în primul rind prin 
profundul său patriotism, prin dra
gostea sa fierbinte față de progresii' 
țării, prin hotărîrea cu care a milii.il 
pentru înfăptuirea politicii partidu
lui privind valorificarea, in folosul 
poporului, a resurselor țării, a ca
pacităților creatoare ale specialiștilor 
noștri.

Vlaicu RADU

CUVÎNTUL CITITORILOR^
CUVÎNTUL OAMENILOR MUNCII
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Cum răspunde „Nufărul” 
la exigențele cetățenilor

țile menționate funcționează, de 
asemenea, cantine care oferă min- 
care consistentă, bine preparată, 
diversificată, la prețuri accesibile. 
La asigurarea acestei- meniuri va
riate, ieftine contribuie in mare 
măsură produsele furnizate chiar 
de gospodăria-anexă a intreprinde- 
rii, unde se află peste 500 de porci, 
2 000 de găini ouătoare, 34 vaci 
pentru îngrășat și pentru lapte, 100 
de oi, precum și terenuri pentru

cultivarea legumelor și zarzavatu
rilor.

Oamenii muncii din întreprinde
rea noastră se străduiesc in conti
nuare ca. răspunzind atenției de 
care se bucură, să-și realizeze cu 
succes sarcinile ce le revin in pro
ducție.

Sebastian STANCIU 
merceolog I.P.I.L.F. - Calafat, 
județul Dolj

DE LA
Pentru păstrarea în siguranță a 

economiilor bănești personale și 
pentru sporirea acestora prin do- 
bînzi și ciștiguri, populația are la 
dispoziție variate forme și instru
mente de economisire. Unul din 
cel mal solicitate și utilizate este 
libretul de economii cu dobîndâ.

Libretul de economii cu dobindă 
se emite, după dorința depunăto
rului „la vedere" sau „pe termen". 
Depunerile „la vedere" sint acelea 
pentru care depunătorul nu stabi
lește un termen de păstrare a ba
nilor la C.E.C. și pentru care se 
acordă o dobindă anuală de 4,5 la 
sută. Depunerile „pe termen" se 
fac pentru minimum un an. La 
dorința depunătorului, sumele de
puse „pe termen" se pot restitui și 
înainte de împlinirea unui an. Pen
tru depunerile „pe termen" se 
acordă o dobindă de 6 la sută pe 
an, iar în cazul în care banii se 
retrag înainte de împlinirea terme
nului de un an' dobindă care se 
acordă este de 4 la sută.

Solicitarea largă dc care se bucu
ră acest libret se datorește printre 
altele și faptului că acesta poate 
fi utilizat de către titular pentru 
efectuarea de operații de depuneri

C.E.C.
și restituiri în toate localitățile din 
țară. Emiterea acestor librete pre
cum și operațiile ulterioare de de
puneri și restituiri pot fi solicitate 
la toate unitățile C.E.C., precum și 
la unitățile poștale și cooperativele 
de credit autorizate.

O altă caracteristică a libretului 
de economii cu dobindă constă în 
posibilitatea economisirii treptate 
a unor sume mici. De asemenea 
acest libret este, frecvent folosit 
pentru depunerile periodice pe 
bază de consimțămînt scris prin 
virament.

Titularii libretelor de economii 
cu dobindă beneficiază în același 
timp de toate drepturile și avanta
jele generale acordate prin lege 
depunătorilor la C.E.C. și anume 
garanția statului asupra sumelor 
depuse la C.E.C.. păstrarea secre
tului privind numele depunătoru
lui. ale titularului și operațiile 
efectuate, acordarea de dobînzi 
anuale, dreptul dc a împuternici 
alte persoane să dispună, alături 
de titular, de sumele păstrate la 
C.E.C., imprescriptibilitatea sume
lor depuse la C.E.C., de a introduce 
dispoziție testamentară valabilă 
după decesul titularului și altele.

Ca urmare a cerințelor crescînde. 
serviciile către populație s-au am
plificat și au înregistrat o tot mai 
mare diversificare. Printre unitățile 
de profil cele mai solicitate de 
cetățeni se numără întreprinderea 
„Nufărul" din Capitală. Am obser
vat, mărturisesc, in ultimul timp, 
o sporire a atenției față de obiec
tele predate la curățat, executin- 
du-se„ în general, lucrări de calita
te. Păcat insă că se mai ivesc și 
unele „surprize". S-a intimplat, 
uneori, să primesc înapoi hainele 
fără nasturi, cu căptușeala sau cu 
tivul desfăcute. De aceea aș sugera 
conducerii întreprinderii „Nufărul" 
să se preocupe, eventual, de desem
narea la toate centrele și a cite 
unui lucrător care să efectueze, 
contra cost, retușurile solicitate de 
clienți la obiectele ținte la curățat. 
E un aspect care, cred, ar contribui 
la îmbunătățirea acestor prestații.

Elena DOCIU
Splaiul Unirii nr. 133 București

N. R. —’ Intrucit am primit Și alte 
scrisori descriind situații asemănă
toare sau conținind unele propu
neri, ne-am deplasat la cîteva uni
tăți „Nufărul". De regulă am

constatat o reală solicitudine față 
de cetățeni, comportamente cores
punzătoare. într-un loc, la centrul 
nr, 37 din strada Emil Bodnaruș 
nr. 47, clienții întilniți au avut nu
mai cuvinte de laudă, apreciindu-l 
ca o unitate-etalon. Dealtfel, aici, 
ca și la alte 10 curățătorii-spălăto- 
rii din cele 33 existente, după cum 
ne-a precizat ulterior tovarășa 
Adriana Tașu, •directoarea între
prinderii „Nufărul", se execută, la 
comandă, și o serie de retușuri — 
de la coaserea nasturilor, căptușe
lii, manșetei, la scurtarea sau lun
girea veșmintelor. Am . primit 
asigurări că, venind in intîmpina- 
rea propunerii formulate, se va 
urmări extinderea acestui gen de 
serpicil. De reținut cu la 11 centre 
curățarea se poate efectua pe loc 
sau in trei ore; la majoritatea 
acestora s-a introdus și spălarea pe 
bază de autoservire, cetățenii înșiși 
putlndu-și spăla, usca și călca len
jeria sub îndrumarea unui lucră
tor specializat ; răspunzînd altor 
solicitări, întreprinderea a organi
zat șt 6 centre de reparat, franju- 
rat și festonat covoare, 4 unități de 
tapițerie și decorațiuni interioare, 
un atelier de microproducție etc. 
(Dumitru Manole).

Inițiativă și spirit gospodăresc
în întreprinderea de producție și 

industrializare a legumelor și fruc
telor (I.P.I.L.F.) din Calafat, cum 
dealtfel se procedează in toate uni
tățile socialiste, grija pentru înde
plinirea sarcinilor de producție este 
însoțită constant de grija față de 
oameni, de preocuparea de a li se 
asigura condiții tot mai bune de 
muncă și viață. Pentru a ilustra 
acest aspect, voi relata două eloc
vente exemple.

La punctele de lucru din Moțăței, 
Basarabi, Maglavit, Seaca de Cimp 

. și Poiana Mare, ale întreprinde

rii, au fost construite și amena
jate recent (Investlndu-se peste 2 
milioane de lei) dormitoare și 
grupuri sociale dotate cu tot con
fortul necesar. In campaniile de 
virf, pe Ungă miile de muncitori 
agricoli, aici sînt cazați studenți de 
la Universitatea craioveană și elevi 
de la liceele agroindustriale din 
județ, sosiți să ne dea o mină de 
ajutor.

In afara modernei cantine a în
treprinderii, la care zilnic servesc 
masa peste 500 de persoane, în ca
drul noilor construcții din localită-

Apele Topologului pot deveni o sursă 
de energie electrică

De peste zece ani s-a tot discu
tat și încă se mai afirmă necesi
tatea unor amenajări pe rîul To- 
,polog, care are un debit de apă 
destul de mare și constant. In pri
mul rind ar fi vorba de realizarea 
unor hidrocentrale cu puteri mici, 
dar și a unor mori în așezările 
aflate de-a lungul riului. La Șuiei 
și la Tigveni, două dintre aceste 
așezări, lingă albia riului există 
două mori, dar ele funcționează cu 
motoare diesel, care consumă mo
torină. Nu e, oare, o irosire de 
combustibil prețios —■ cind apa To
pologului se află chiar în preajmă ?

După aprecierea noastră, pentru 
amenajarea Topologului n-ar fi ne
cesare eforturi materiale și finan
ciare deosebite. Condițiile naturale 
sînt destul de prielnice, intrucit re
giunea de deal pe unde curge rîul

I
oferă puncte convenabile pentru 
căderile de apă, realizarea acestora 
putindu-se face fără cheltuieli mari. 
Zăvoaiele bogate în aluni, ce' se gă
sesc pe tot parcursul Topologului, 
constituie o materie primă ieftină, 
ca și bolovanii ce sînt Ia îndemină 
pentru a fi folosiți ca materiale de 
construcție. Locuitorii din comunele 
înșiruite de-a lungul riului — Să- 
lătruc, Șuiei, Cepari, Tigveni, Cio- 
fringeni, Poenari — așteaptă ca 
această „comoară" de energie, To- 
pologul, să fie in sfîrșit valorifica
tă atit în interesul economiei na
ționale, cit și al oamenilor din 
această zonă a țării.

Apostol CRINU
Calea București, blocul 17 Pitești

PE SCURT. DIN SCRISORI
LA COLECTAREA METALULUI. Colectivul Districtului nr. 8 
Chltila, preocupat in acest an și de o mai eficientă activitate de

•
C.F.R.
recuperare a materialelor recuperabile, a reușit să adune din zona teri
torială care ii revine peste 140 de tone metal. (Zaharia A. CIULEI, co
respondent voluntar, comuna Chitila) ® UN „BILANȚ" SUGESTIV. Pes
te 2 500 tope legume diverse, aproape 100 tone cartofi, 500 tone carne 
de bovine, 25 000 de păsări, peste 1 milion de ouă — acesta e bilanțul 
pe 1982 al producătorilor din Hotarele, județul Giurgiu, privind livrările 
către stat necesare aprovizionării și mai bune a piețelor alimentare. Re
zultate ce-i îndeamnă la mai mult în anul acesta I (Ion ARION, profesor, 
comuna Hotarele — Giurgiu) © DOAR PROMISIUNI ? In vecinătatea 
blocurilor PC 56. 58. 60. 62, 64, de pe strada. 16 Februarie, din Oradea, 
se află întreprinderea textilă „Crișana", care are în curte niște motoare 
ce fac un zgomot insuportabil, tulburîndu-ne permanent liniștea. Repre
zentanții direcției sanitare județene, căreia ne-am adresat, au constatat că 
numărul decibelilor depășesc nivelul admis, atenționind despre aceasta 
conducerea întreprinderii. S-au făcut promisiuni, dar atit. Se mai află, 
tot in curte, un rezervor (decantor) pentru uleiurile și vopselele rezul
tate din procesul de producție, care emană un miros neplăcut. în situația 
aceasta, ce-i de făcut 7 (Asociația de locatari nr. 136, Oradea)

milii.il
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Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România
Doresc să exprim Excelenței Voastre cele mai sincere mulțumiri pentru 

amabilul dumneavoastră mesaj de felicitare adresat cu ocazia Zilei naționale 
a Republicii Arabe Siriene.

împărtășind convingerea dumneavoastră că raporturile de prietenie și 
cooperare dintre cele două țări ale noastre vor continua să se amplifice 
și să se intensifice, folosesc această ocazie pentru a vă transmite cele mai 
bune urări de sănătate și fericire personală, de prosperitate poporului român 
prieten. . ,

Cronica zilei k părăsit Capitala Franz Josef Strauss ZIUA NAȚIONALĂ A IORDANIEI

HAFEZ AL-ASSAD

Primire la C. C. a! P. C. R.
Tovarășul Ilie Verdeț, membru al 

Comitetului Politic Executiv, secre
tar al C.C. al P.C.R., a primit, marți, 
delegația de activiști ai Partidului 
Muncii din Coreea, condusă de Kim 
Bong II, secretar al Comitetului pro
vincial Hoanghe de Sud al P.M.C., 
care, la invitația Comitetului Central 
al Partidului Comunist Român, a 
efectuat o vizită pentru schimb de 
experiență în țara noastră, în pe
rioada 16—25 mai a.c.

La convorbirea care a avut loc cu 
acest prilej, desfășurată intr-o at
mosferă caldă, prietenească, a parti
cipat tovarășul Ștefan Croitoru, vice
președinte al Consiliului Central de

Control Muncitoresc al Activității 
Economice și Sociale.

A fost de față Sin In Ha, amba
sadorul R.P.D. Coreene la București.

★
în timpul vizitei, delegația de ac

tiviști ai Partidului Muncii din 
Coreea a avut întîlniri pentru schimb

■ de experiență la Consiliul
Control Muncitoresc al 
Economice și Sociale și 
Industriei Metalurgice, la 
județene Galați și Dîmbovița ale 
P.C.R. Oaspeții coreeni au vizitat în
treprinderi industriale, institute de 
cercetări și de învățămînt. precum 
și obiective social-culturale din Ca
pitală si județe.

Central de 
Activității 
Ministerul 
comitetele

«Vizita delegației parlamentare sovietice
Tovarășul Gheorghe Pană, mem

bru al Comitetului Politic Executiv 
al C.C. al P.C.R.. prim-secretar al 
Comitetului municipal București al 
P.C.R.. primarul general al Capita
lei. a avut, marți dimineața, o între
vedere cu delegația parlamentară so
vietică. condusă de tovarășul I.E. Po
liakov, membru al C.C. al P.C.U.S., 
vicepreședinte al Prezidiului Sovie
tului Suprem ăl U.R.S.S., președin
tele Prezidiului Sovietului Suprem 
al Republicii Sovietice Socialiste 
Bieloruse, care, la invitația Marii 
Adunări Naționale, face o vizită ofi
cială de prietenie în țara noastră,

în timpul întrevederii s-au evi
dențiat cu satisfacție bunele relații 
existente între partidele, țările și 
poporj, 'tronoastre. subliniindu-se în 
acest j mtext rolul determinant al 
întillp.) tor și înțelegerilor convenite 
în caarul dialogului la nivel înalt in 
dezvoltarea și diversificarea raportu
rilor de colaborare și cooperare ro- 
mâno-sovietice pe multiple planuri. 
Oaspeților le-au fost înfățișate o se-

rie de aspecte ale activității și preo
cupărilor municipalității bucureștene 
în domeniile economic, social-cultu
ral și edilitar-gospodăresc.

La întrevedere au participat tova
rășul Ilie Văduva, vicepreședinte al 
Comisiei pentru politică externă și 
cooperare economică internațională 
a M.A.N., și membri ai comitetului 
executiv al consiliului popular mu
nicipal.

A fost prezent E.M. Tiajelnikov, 
ambasadorul Uniunii Sovietice la 
București.

In onoarea delegației parlamen
tare sovietice, primarul general al 
Capitalei a oferit un dejun.

★
In cursul aceleiași zile, membrii 

delegației parlamentare sovietice au 
vizitat întreprinderea de mașini 
grele București, unde au fost însoțiți 
de tovarășul Nicolae Giosan. mem
bru supleant al Comitetului Politic 
Executiv al C.C. al P.C.R., președin
tele Marii Adunări Naționale, pre
cum și metroul bucureștean.

r

COTIDIAN.
relatări ale reporterilor și c6reispon<lenților „Scînteii‘‘

8 Spațiul locativ al orașelor ju
dețului Mureș a sporit în acest an 
cu peste 550 apartamente, din care 
50 apartamente peste sarcina afe
rentă perioadei de la începutul anu
lui și pînă în prezent. înălțate după 
proiecte care pun în valoare tradi
țiile arhitectonice locale, cele mai 
multe blocuri au fost construite cu 
precădere în localitățile Tîrgu Mu
reș, Sighișoara, Reghin, Țîrnăveni, 
Luduș și Sovota.

8 In dotarea regionalei de căi 
ferate Galați au intrat vagoane de 
tip nou destinate transportului ma
teriilor prime pentru combinatul si
derurgic. Cele două navete, formate 
din cite Je vagoane speciale, în
carcă fi& are cite 4 000 tone de ma
terii prinți, față de numai 2 000 tone 
cit transportă’ o navetă obișnuită. 
Vagoanele sint perfect ptanșe, pu
țind fi tractate de o singură locomo
tivă.

a Atelierele specializate și cen
trele de reparații ale S.M.A. din ju
dețul Timiș au recondiționat în pri
mul trimestru ol anului piese și sub- 
ansamble de tractoare, combine și 
alte mașini și utilaje agricole în va
loare de 27,5 milioane lei, cu 5 mi
lioane lei mai mult decît în perioa- 

^da corespunzătoare o anului trecut.

Cele mai bune rezultate au fost în
registrate la S.M.A. Buziaș, Lugoj, 
Timișoara, Variaș și Orțișoara.

8 Unitățile de alimentație publi
că și de consum colectiv din județul 
Cluj dispun de 135 gospodării-anexă 
care cuprind 10 500 porci, 20 vaci 

■ cu lapte, 500 ovine, 30 000 de păsări 
și 2 000 iepuri. In viitor se prevede 
o dezvoltare și mai accentuată a 
acestei activități.

0 In noul cartier de locuințe 
Enăchiță Văcărescu din Ploiești s-au 
dat in folosință noi spații comerciu- 
le, asigurîndu-se astfel o bună des
facere a articolelor de uz casnic și 
alimentar, intre altele, s-a deschis 
un magazin de produse electrotehni
ce și obiecte sanitare, o unitate de 
desfacere a plinii și a produselor de 
panificație, o cofetărie și o patiserie, 
dotate cu laboratoare proprii.

0 In localitățile Mehadica și Pă- 
taș, județul Caraș-Severin, s-au fi
nalizat lucrările de aducțiune a apei 
potabile. La Mehadica aducțiunea 
are o lungime de 6 km și asigură 
aprovizionarea școlii generale și a 
aproape 400 de gospodării, iar la 
Pătaș de 4 km, satisfăcînd cerințele 
integrale ale locuitorilor. Ambele 
lucrări s-au realizat prin contribuția 
în muncă a localnicilor.

teatre
(14 TI 71, sala 

- 19,30.
Enescu“ 
Festival 

Georgeta Stoleriu — soprană,

® Teatrul Național 
mică) : Cavoul de familie 
® Filarmonica ..George 
(Ateneul^ Român, 15 68 75) : 
Each''. „
Matei Corvin — flaut, Florin Chiria- 
cescu — orgă — 19; (la Muzeul de 
artă al Republicii Socialiste Româ
nia) : Recital de pian Miroslava Ghera 
— 18.
0 Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" 
(sala Schitu Măgureanu, 14 75 46) : 
Amintiri — 19; (sala Grădina Icoanei, 
12 44 16) : Voluptatea onoare! — 1.9.0 Teatrul Mic (14 70 81, sala C.C.A.) : 
Un pahar cu sifon — 20.
® Teatrul Foarte Mic (14 09 05) : Nu 
pot să dorm — 20.
© Teatrul de comedie (16 64 60) : 
Turnul de fildeș (amînat din 3 V) — 
19,30. ■
© Teatrul „Nottara" (59 31 03. sala Ma- 
gheru) : Idioata — 19,30; (sala Stu
dio) : Scoica de lemn — 19.
© Teatrul Glulești (sala Majestic, 
14 72 34) : Ordinatorul — 19.
© Teatrul satiric-muzical „C. Tănase" 
(sala Savoy, 15 56 78) : Doctore, sint 
ai dumneavoastră ! — 19,30.0 Ansamblul „Rapsodia română" 
(13 13 00) : La izvor de dor și cîntec 
— 18,30.

© Teatrul „Ion Creangă" (50 26 55) : 
Șl cu Daniela zece — 17.O Teatrul „Țăndărică" (15 23 77) : în
cotro, căluțnle ? — 17.
© Circul București (1101 20) : Incre
dibil, dar... adevărat — 19,30.

c i o a
0 Sfîrșitul nopții : SCALA (11 03 72) 
— 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20, FAVO
RIT (45 31 70) — 9; 11.15; 13,30; 15,45;
18; 20,15, MODERN (23 71 01) — '
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15. ;
0 Program' de desene animate 
11,30; 13; 14,30; 16; 17,30; Țapinarii — 
19,15 : DOINA (16 35 38).
@ Escapada
11.15; 13,30; 
(27 54 95) — 
17.30: 19,30.
® întunericul alb — 19,30; Domnul 
miliard — 15,30; 17,30 : FERENTARI 
(80 49 85).
® Mult mai de preț e iubirea : CO- 
TROCENI (49 48 48) — 15: 17,15; 19,30. 
ARTA (213186) — 15; 17,15: 19.30.
O Drumul spre Rio — FEROVIAR 
(50 51 40) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20, la grădină — 20,45, MIORIȚA 
(14 27 14) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18: 
20.

o;

: GRIVIȚA (17 08 58) — 9; 
15.45; 18; 20, COSMOS 
9,30; 11,30; 13,30; 15,30;

® O NOUĂ... CĂLĂ
TORIE SPRE CENTRUL 
PĂMÎNTULUI. ForăriIe fâ- 
cute de specialiștii sovietici la 
11 000 m adincime în scoarța pă- 
mintului. în Peninsula Kola, au 
corectat supozițiile in legătură 
cu temperatura centrului pămin- 
tului. Pină acum se credea că 
aceasta atinge aproximativ 
100° C, dar măsurătorile exacte 
făcute cu acest prilej au indi
cat 200° C. temperatură care a 
produs avarierea instalațiilor de 
forare. De asemenea, garnitura 
de foraj a întilnit in drumul ei 
la adîncimea de 800 m straturi 
tectonice mai dure decit s-a 
presupus pînă acum, fiind ne
cesară o creștere a numărului 
de turații pe minut. Aceste fo

rări fac parte dintr-un program 
de testare a diferitelor aparate 
și instalații de foraj inițiat de 
specialiștii sovietici.

© METODĂ NOUĂ 
DE ELABORARE A OTE
LULUI. La combinatul me
talurgic din Vitkovice se 
aplică cu succes o eficien
tă metodă cehoslovacă de 
elaborare a oțelului cu aju
torului convertizorului. în con- 
vertizorul care folosește această 
metodă originală topirea oțelu-" 
lui durează mai puțin de 12 mi
nute. precizează' agenția C.T.K., 
adăugind că în acest fel un sin
gur convertizor cu un volum de 
70 de tone permite elaborarea, 
în 24 de ore. a 30 de șarje. 
Pentru obținerea unei asemenea

Prin Decret prezidențial, tovarășul 
Ion Tudor a fost numit în calitatea 
dă ambasador extraordinar si pleni
potențiar al Republicii Socialiste 
România în Argentina. în locul tova
rășului Gheorgbe Apostol, care a fost 
rechemat în. centrala M.A.E.

★
Ministrul apărării naționale al Re

publicii Socialiste România, general
colonel Constantin Olteanu. a primit 
marți după-amiază delegația milita
ră egipteană, condusă de general-lo- 
cotenent Abd Rabb El Na-by Hafez, 
șeful Statului Major general al for
țelor armate ale Republicii Arabe E- 
gipt. care face o vizită în țara noas
tră.

A fost prezent Mohamed Wafik 
Hosny, ambasadorul Republicii Ara
be Egipt la București.
' în aceeași zi, oaspeții egipteni au 
vizitat Academia militară. Muzeul 
militar central și au depus o co
roană de flori la Monumentul eroi
lor patriei.

★
Cu ocazia celei de-a 34-a ani

versări a proclamării Constituției 
Republicii Federale Germania, amba
sadorul acestei 
Michael Jovy, a 
cepție.

Au participat 
președintele Marii Adunări Naționa
le, Aurel Duma, ministru secretar de 
stat Ia Ministerul Afacerilor Externe, 
Nicolae Andrei, adjunct al ministru
lui comerțului exterior și cooperării 
economice internaționale, reprezen
tanți ai unor instituții centrale, oa
meni de știință, artă și cultură, ge
nerali și ofițeri superiori, ziariști.

Au luat parte șefi de misiuni di
plomatice acreditați în țara noastră, 
membri ai corpului diplomatic,

*

Cu prilejul Zilei naționale a Repu
blicii Democratice Sudan, cea de-a 
XlV-a aniversare a Zilei Revoluției, 
marți după-amiază a avut loc în Ca
pitală o manifestare culturală orga
nizată de Institutul român pentru 
relațiile culturale cu străinătatea. în 
cadrul căreia scriitorul loan Grigo- 
rescu a prezentat impresii 
rie din Sudan.

Au participat membri ai 
I.R.R.C.S. și Ligii române 
nie cu popoarele din Asia si Africa, 
reprezentanți ai Ministerului Aface
rilor Externe, oameni de artă si 
tură, un numeros public.

Au fost prezenți Isam El Din 
Sudanului 
ai ambasadei.

țări la București, 
oferit, marți, o re-

Nicolae Giosan,

de călăto-

conducerii 
de priete-

cul-

Ha
lassan, ambasadorul 

București, și membri
★

Comitetul Național
rea Păcii face cunoscut că adunarea 
publică, în cadrul căreia va avea loc 
tragerea la sorți a premiilor oferite 
participanților la concursul pe bază 
de buletine „Fondul Păcii" — 1983,
cu tema „Strălucite inițiative si ac
țiuni ale României socialiste, ale to
varășului Nicolae Ceaușescu. pentru 
dezarmare și pace, pentru asigurarea 
dreptului la viață al omenirii", orga
nizat de Comitetul Național pentru 
Apărarea Păcii, va avea loc duminică.

. 5 iunie, ațe. ..ora, 9 la. Casa, de ...cultură., 
a sectorului 2, str. M. Eminescu nr. 
89, București.

pentru Apăra-

(Agerpres)

vremea
Timpul probabil pentru intervalul 25 

mai, ora 21 — 28 mai, ora 21. în țară: 
Vremea va fi răcoroasă în cea mai mare 
parte a țării. Cerul va fi variabil, mai 
mult noros în Banat, Crișana', Transil-» 
vania și Maramureș, unde va ploua, 
în 
le.
pe 
24 
fi»

unde va
celelalte regiuni, ploile vor fi loca- 
Cantitătile de apă căzute vor depăși 
alocuri 15 litri pe metru pătrat în 
de ore. La munte, precipitațiile vor 
izolat, și sub formă de lapovit#. 

Vîntul va sufla moderat, cu intensifi
cări de scurtă durată. Temperaturile 
minime vor fi cuprinse între 6 și 16 
grade, iar cele maxime între 15 și 25 
de grade, izolat mai ridicate în sud-es- 
tul țării. în București : Vremea va fi 
relativ răcoroasă, cu cerul schimbător. • 
Vor cădea ploi ce vor avea și caracter 
de aversă. Vîntul va sufla moderat, cu 
intensificări de scurtă durată. Tempera
turile minime vor fi cuprinse între 11 
și 14 grade, iar cele maxime între 22 și 
25 de grade. (Corneliu Pop, meteorolog 
de serviciu).

0 Viraj periculos : VOLGA (79 71 26)
— 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15, TO
MIS (21 49 46) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 
18; 20,15, la grădină — 20,45.
0 Un american la Paris : SALA Stare a palatului — 17,13; 20.
0 Ciprian Porumbescu : STUDIO 
(59 53 15) — 10; 13; 16; 19.
O B.D. intră in acțiune : MUNCA 
(21 50 97) — 15; 17,15; 19,30.
0 Buletin de București : PROGRESUL 
(23 94 10) — 16; 13: 20.
O Concertul : CENTRAL (14 12 24) — 
9; 11,15; 13,30;-15,45; 18; 20.
0 Micul lord : VICTORIA (16 28 79) — 
9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15, VIITO
RUL (11 48 03) — 9; 11,15; 13,30; 15,45: 
18; 20,15.
® Jandarmul șl extratereștrii : CAPI
TOL (16 29 17) — 9; 11,15; 13,30; 15,45;
ia grădină — 20,45.
® Văduva Iul
— 18; 20.15.
0 Iubire fără
(15 61 54) — 9;
20.15, EXCELSIOR (65 49 45) — 9
13,30; 15,45; 13; 20,15, MELODIA
(12 06 88) — 9; 11,15; 13.30; 15,45; 13:
20.15.
0 Șatra : LUCEAFĂRUL (15 87 67) — 
9; 11,15; 13,30; 15,45: 18: 20.
0 Agonia : TIMPURI NOI (15 61 10)
— 9; 12; 16; 19.
© Automobilul, vioara și cățelul : 
UNION (13 49 04) — 9; 11,15; 13,30;
15,45; 18.

Montiel : CAPITOL

soare : BUCUREȘTI 
11,15: 13,30; 15,45: 18;

11,15;

9;

cantități de oțel — 2100 tone — 
în cuptoare Martin sînt necesare 
155 ore, iar in cuptoare Tablot 
— 100 ore. în același timp, me
toda cehoslovacă este deosebit 
de eficientă și din punct de ve
dere al utilizării materiilor pri
me — la 1 000 tone de oțel se 
pot economisi 130 tone de com
bustibil convențional. 46 tone 
de materiale refractare și 28 
tone adaosuri nemetalice.

• DRUM... SUBAC
VATIC. Nu departe de portul 
sicilian Marsala se află insulița 
San Pantaleo. La prima impre
sie. ea nu este legată de port 
nici printr-un pod, nici printr-un 
dig și totuși circulația între țărm 
și insuliță este destul de ani
mată : căruțe, călăreți merg... 
direct pe apă I Prima impresie

presedintele Partidului Uniunea
Bavariași prim-ministru al landului

Marți după-amiază a părăsit Ca
pitala Franz Josef Strauss, președin
tele Partidului Uniunea Creștin- 
Socială și prim-ministru al landului 
Bavaria din Republica Federală Ger
mania, care, la invitația tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, președintele Re-

Creștin-Socială 
din R.F. Germania

publicii Socialiste România, a făcut o 
vizită în tara noastră.

Pe aeroportul Otopeni, oaspetele a 
fost salutat de tovarășul Ștefan 
Andrei, ministrul afacerilor externe.

(Agerpres)

muncitorească. 35 de ani de 
ționalizare. Comentariul 
Mândrie

21,10 Teatru TV : „Sfîntul" de

Iă na- 
Eugen

PROGRAMUL 1
Telex
Viața culturală 
Telesport
Tragerea Pronoexpres

16,00
16,05
16,40
17,15
17,25 Popasuri iordanlene — documen

tar
1001 de seri 
închiderea programului 
Telejurnal
Actualitatea economică 
Melodii și interpreți
Forum politico-ideologic. Proprie
tatea socialistă și autoconducerea

17,45 
18,00 
20,00 
20.20 
20,35 
20,50

22,25

Eugen 
Barbu. Premieră TV. Adaptarea și 
regia artistică : Constantin Dicu. 
Ultima parte
Telejurnal
PROGRAMUL 2
Telejurnal
Scena și ecranul
Din țările socialiste' 0 R.P. Bulga
ria — Vechi și 
Un zîmbet de 
— reportaj 

21,35 Mic dicționar 
litera „M“

22,25 Telejurnal

20,00
20,20
21,00

21,10
nou la Stara Zagora 
copil, surîsul lumii

de operă și balet —

® SPORT ® SPORT © SPORT 0 SPORT

Invitație la baschet
Mîine detbiul Steaua — Dinamo

Invitația la Palatul sporturilor și 
culturii pe care o adresăm amatori
lor de baschet are firește în vedere 
mai ales derbiul Dinamo — Steaua, 
partidă ce va desemna pe cîștigă- 
toarea titlului național din acest an.

Momentul ales de F.R.B. pentru a 
readuce jocul de baschet la Palatul 
sporturilor corespunde cu o creștere 
a spectaculozității întrecerii, prin 
apariția în echipele fruntașe a unor 
tineri sportivi cu bună tehnicitate, 
ca și a unor „giganți" care ating pa
noul cu mina, din săritură, la peste 
trei metri și jumătate. în timp ce 
..inelele" rămîn la numai 3.05 m.

Pentru marele public, federația de 
baschet acordă cîteva înlesniri, ast
fel :

— aceleași bilete vor fi valabile 
pentru două reuniuni : de azi, 25 mai 
(Steaua — C.S.U. Sibiu. Dinamo
— I.C.E.D. și Rapid — Farul) și de 
mîine. 26 mai. derbiul Steaua — 
Dinamo, acesta precedat de C.S.U. 
Sibiu — Farul. I.C.E.D. — Rapid și 
de meciul veteranilor steliști și di- . 
namoviști. Programul de azi va 
începe la ora 15,30, iar miine la ora 
14,30, derbiul avînd loc de la ora 18,15.

— un sector întreg a fost reparti
zat gratuit elevilor legitimați ca 
baschetbaliști, inclusiv minibaschet- 
baliștilor.

Amatori de baschet din București, 
cele mai bune echipe și jucători vă 
așteaptă la partidele de la Palatul 
sporturilor.

Gimnaștii români
Ia apropiatele campionate europene

Ieri _ a plecat la Varna formația 
română care va participa la campio
natele europene masculine (27—29 
mai).

Formația noastră cuprinde pe ti
nerii gimnaști. Emilian Nicula, Va
lentin Pîntea și Levente Molnar, re
zervă fiind Dan Odorhean.

Acești sportivi au efectuat la sfir- 
șitul săptămînii o ultimă verificare 
publică la Baia Mare. Cu același pri
lej; iniile de spectatori băimăreni au 
aplaudat cu multă căldură 
monstrațiile Nadiei Comăneci la

FOTBAL: Azi,
Astăzi se va desfășura etapa a 

XXX-a a campionatului diviziei A 
la fotbal. în Capitală sînt programate 
două partide : Dinamo — Chimia 
(stadion Dinamo) și Steaua — F.C.M. 
Brașov (stadion Steaua).

în țară se vor juca, următoarele, 
meciuri'' Poli teKnicâ'TașT — Petrolul';’' 
F.C. Olt — Jiul ; C.S. Tîrgoviște — 
Politehnica Timișoara ; Universita
tea Craiova — F.C. Argeș ; A.S.A. —

aparate, precum și evoluțiile gimnas
telor din lotul reprezentativ studen
țesc ce se pregătește pentru Univer
siada ’83 — Rodica Dunca, 
Eberle, Mihaela Rîciu, Livia Dască- 
lu, Liliana 
La reușita 
verificării 
monstrației 
și exercițiile prezentate de un grup 
numeros de foarte tinere gimnaste 
din puternicul centru de instruire 
C.S.Ș.M. Baia Mare.

Emilia
Bălan și Nicoleta Profir, 
de public a programului 
gimnaștilor și a de- 
gimnastelor au contribuit

în divizia A
F.C. Bihor — S.C.
— Sportul studen-

vor începe la ora

F.C. Constanța ;
Bacău ; Corvinul 
țese.

Toate partidele
18.00.

Așa cum s-a mai anunțat, din 
această etapă se revine la normele - 
F.I.F.A. privind acordarea cartona
șelor (suspendare automată după 
două „galbene" etc.)

Finalele „Daciadei“ la handbal
în penultima zi a finalelor „Dacia- 

dei" la handbal (sport de performan
ță), în sala Rapid din Capitală, în 
cadrul turneului masculin, selecționa
ta județului Bacău a dispus cu 37—34 
(după prelungiri) de echipa județului 
Timiș, formația Sibiului a întrecut cu 
28—27 reprezentativa județului Dolj, 
București pe Brașov, cu 29—28 (după 
prelungiri), iar Maramureș a învins 
echipa județului Bihor cu 27—26. în 
meciurile pentru clasament de astăzi 
se întîlnesc : pentru locurile 7—8 : 
Timiș — Dolj ; pentru locurile 5—6 :

Bacău — Sibiu ; pentru locurile 3—4: 
Brașov — Bihor ; pentru locurile 
1—2 : București — Maramureș.

In competiția similară feminină, la 
Arad, s-au înregistrat următoarele 
rezultate : Iași — Constanța 27—22 ; 
București 
Brașov 
22—16. 
cind se 
bilirea
Constanța — Mureș ; 5—6 : 
București ; 3—4 : Brașov — 
1—2 : Sibiu — Bacău.

Mureș 21—18 ; Sibiu —
21—20 ; Bacău — Timiș 

Iată programul de miercuri, 
dispută meciurile pentru sta- 
clasamentului final : 7—8 :

La Ate
Cea de-a .28-a finală a „Cupei 

campionilor europeni" la .fotbal se 
va disputa astăzi pe noul stadion 
olimpic din Atena (75.000 de locuri) 
intre două dintre cele mai valoroase 
cluburi de ne continent : 
Torino și S.V. Hamburg.

Din formația Juventuș 
parte jucători consacra ți, ... ____
Rossi, Zoff, Gentile, Scirea. Tardelli, 
Cabrini. Bettega, precum, și alte două

La Atena, finala „Cupei campionilor europeni"

Juventus
Torino fac 

ca Paolo

vedete ale campionatului mondial 
din Spania, francezul Michel Platini 
și polonezul Zbigniew Boniek.

Pentru fotbalul vest-german. me
ciul de astă-seară constituie într-un 
fel o revanșă a finalei „Cupei Mon
diale" de anul trecut, cind selecțio
nata Italiei a invins-o cu 3—1 pe cea 
a R.F. Germania. în formația S.V. 
Hamburg vor juca, printre alții, cu- 
noscuții internaționali Hrubesch, 
Kaltz și Magath.

Finala se va desfășura în nocturnă 
și va fi condusă la centru de arbitrul 
român Nicolae Rainea, ajutat la 
tușe de Cristian Teodorescu și loan 
Igna.

o:

© Prăpastia de aur : PACEA (60 30 85)
— 15,30; 17,30; 19,30.0 Trompetistul: FLOREASCA (33 29 71)
— 9; 11; 13; 15,30; 17,45; 20.0 Vraciul : AURORA (35 04 66) — 9 ;
11,30; 14; 16,30; 19.
0 O simplă problemă de timp — 15; 
17,15; împotriva curentului — 19,30 :
POPULAR (35 15 17).
0 Zizania : PATRIA (11 8 6 25) 
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15.
0 Aventură în Arabia : SALA MICA 
A PALATULUI — 17.15; 20, FESTIVAL 
(15 63 84) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 
20, GRADINA MODERN (23 71 01) — 
20,45.
0 Tunurile din Navarone : BUZEȘTI 
(50 43 58) — 9; 12,15; 16; 19.
© Sindromul: DACIA (50 35 94) — 9; 
12; 16; 19.
O Roberto Carlos și diamantul roz : 
LIRA (317171) — 15,30; 18; 20,15, la 
grădină — 20,45, FLACĂRA (20 33 40)
— 15,30; 17,30; 19,30.
0 Ciinele : DRUMUL SĂRII (31 28 13)
— 15.30: 17,30; 19,30.
© Un comando pentru apa grea : 
GIULEȘTI (17 55 46) — 9; 12; 16: 19. 
CULTURAL (83 50 13) — 9; 11,30;
14,15; 17; 19,45.
© Asociatul : GRADINA FESTIVAL 
(15 63 84) — 20,45.
0 Ulzana, căpetenia apașilor : GRĂ
DINA GLORIA (47 46 75) — 20.45.
0 Marele șarpe : GRADINA LUCEA
FĂRUL (15 87 67) — 20,45.

TENIS : „Roland Garros"
© La arena Roland Garros din Pa

ris au continuat marți meciurile pri
mului tur al turneului internațional 
de tenis, in care jucătorul român Ilie 
Năstase l-a eliminat in trei seturi, cu 
6—0, 6—4. 6—2 pe francezul Jacques 
Hervet. într-un alt meci, favoritul 
numărul 4 al competiției masculine, 
argentinianul Guillermo Vilas, l-a 
întrecut cu 6—1. 7—5. 6—1 pe Florin 
Segărceanu (România). Marți s-a în
registrat și prima eliminare a unui 
cap de serie : suedezul Hans Si- 
monsson a dispus cu 6—4, 6—4. 2—6, 
6—1 de americanul Vitas Gerulaitis.

Alte rezultate : masculin : Jose 
Luis Clerc (Argentina) — Libor Pi- 
mek (Cehoslovacia) 3—6, 7—6, 6—3, 
6—1 ; ~ ~ --------
Doyle 
6—2 ; 
Pedro 
6—3.

In primul tur al probei de simplu 
femei, jucătoarea româncă Lucia 
Romanov a învins-o cu 7—5, 6—4 pe 
cunoscuta tenismană americană Betsy 
NageJsen.

Peter Elter (R.F.G.) — Matt 
(S.U.A.) 6—2, 3—6. 7—5. 4—6, 
Ivan Lendl (Cehoslovacia) — 

Rebolledo (Brazilia) 6—4. 6—1,

DBf
L- . ^PRETUTINDENI

este însă înșelătoare. între port 
și insulă există un drum, și încă 
unul de două ori neobișnuit : in 
primul rind. pentru că se află 
sub nivelul apei. în al doilea 
rind, pentru că are o vechime 
respectabilă — a fost construit 
incă de către fenicieni în veacul 
al V-lea i.e.n. Se înțelege, pe vre
mea aceea se afla pe uscat, dar, 
după mai multe veacuri, pămîn- 
tul s-a lăsat in acest loc. trans- 
formînd San Pantaleo în insulă. 
Nu cu mult însă, astfel incit 
apa are doar cîțiva centimetri, 
deasupra drumului, acesta fiind 
in continuare practicabil, deși 
a devenit... subacvatic. Probabil

este singurul drum din lume pe 
care nu se găsește nici un fir 
de praf.

® UTILIZĂRI INEDITE 
ALE COJILOR DE STRU
GURI. Reziduurile rezultate 
în urma stoarcerii strugurilor 
pentru fabricarea vinurilor și a 
sucurilor pot fi folosite la... în
călzit. Deoarece însă cojile, co
ditele și sîmburii nu pot arde ca 
lemnul, cercetătorii austrieci au 
căutat alte posibilități și au 
identificat anumite bacterii care 
ajută la descompunerea rezi

Maiestății Sale HUSSEIN IBN TALAL
Regele Regatului Hașemit al Iordaniei

AMMAN
A 37-a aniversare a proclamării independenței Regatului Hașemit al 

Iordaniei imi oferă deosebita plăcere de a vă adresa calde felicitări, cele mai 
sincere urări de sănătate și fericire personală, de pace și prosperitate po
porului iordanian prieten

îmi exprim convingerea că, în spiritul convorbirilor și înțelegerilor con
venite cu ocazia întîlnirilor noastre de la București și Amman, relațiile de 
prietenie și colaborare dintre țările noastre se vor dezvolta în continuare, în 
interesul celor două popoare, al cauzei păcii, destinderii, independenței 
naționale și înțelegerii în lume.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

Aqaba — oraș situat pe țărmul 
golfului cu același nume — este 
principala poartș maritimă a Iorda
niei și unul dintre cele mai dina
mice centre economice ale acestei 
țări care sărbătorește astăzi 37 de 
ani de la proclamarea independen
ței. Dezvoltarea sa este ilustrată nu 
numai de lucrările de extindere a 
portului, ci și de darea în folo
sință, la începutul anului 1982, a 
unei mari fabrici de îngrășăminte 
chimice. Obiectivul respectiv va 
produce anual 740 000 tone fosfat 
de amoniu, 1 milion tone acid sul
furic și 400 000 tone acid fosforic, 
utilizînd ca materie primă princi
pala bogăție a țării — fosfații. Așa 
cum se știe, rezervele de fosfați 
sînt evaluate la circa 2 miliarde 
tone, iar exploatarea lor furnizează 
30 la sută din încasările valutare, 
situînd Iordania pe locul al treilea 
în rindul exportatorilor mondiali.

într-un cuvînt, construirea fabri
cii de îngrășăminte chimice Aqaba 
reprezintă un important succes al 
poporului iordanian pe calea valo
rificării resurselor naturale și a 
consolidării independenței econo
mice a țării. Ea se adaugă unui șir 
de alte rezultate asemănătoare ob
ținute în diverse domenii de acti
vitate și, în special, în domeniul 
agriculturii. Pentru a îmbunătăți 
situația țărănimii, care reprezintă 
45 la sută din populația activă a 
țării, a fost extinsă continuu re
țeaua de baraje și canale de iriga
ții, cel mai important obiectiv din
tre ele fiind barajul de pe riul Yar- 
mouk, in curs de construcție. Cind 
va fi gata, barajul va permite for
marea unui lac de acumulare cu o 
capacitate de 320 milioane metri 
cubi de apă, iar rețeaua de dre- 
nare adiacentă va asigura fertili-

/

zarea unei suprafețe de 12 400 hec
tare în partea de nord a văii Ior
danului.

Poporul român, care nutrește 
sentimente de prietenie și solidari
tate față de popoarele arabe, urmă
rește cu viu interes realizările 
poporului iordanian pe linia dez
voltării economice și sociale. Ca o 
expresie a- dorinței reciproce a 
României și Iordaniei de a conlucra 
cit mai strîns, relațiile pe multiple 
planuri dintre cele două țări cu
nosc un curs mereu ascendent. O 
contribuție hotăritoare la ridicarea 
pe o treaDtă superioară a colabo
rării româno-iordaniene au adus 
intîlnirile multinle dintre președin
tele Nicolae Ceaușescu și regele 
Hussein Ibn Talal, care s-au în
cheiat de fiecare dată cu rezultate 
rodnice, salutate cu satisfacție de 
ambele popoare. Astfel, înțelegeri
le convenite cu prilejul întîlnirilor 
de la Amman (iunie 1982) și Bucu
rești (februarie 1983) au dat, prin 
acordurile și înțelegerile convenite, 
un puternic impuls conlucrării bi
laterale. pe cele mai diverse pla
nuri.

Contactele Ia nivel înalt au evi
dențiat. de asemenea, însemnătatea 
deosebită pe care o prezintă sta
bilirea unei păci globale, juste si 
trainice în Orientul Mijlociu, de 
natură să permită tuturor popoare
lor din această zonă să-și consacre 
în întregime energiile muncii paș
nice. constructive.

Cunsul ascendent al relațiilor ro
mâno-iordaniene. întemeiate pe 
stimă și respect reciproc, cores
punde pe deplin intereselor ambe
lor țări și popoare, constituind un 
aport valoros la cauza generală a 
păcii și colaborării internaționale.

ZIUA NAȚIONALĂ A ARGENTINEI

Excelenței Sale Domnului general de divizie (r) 
REYNALDO BENITO ANTONIO BIGNONE 

Președintele Națiunii Argentiniene
BUENOS AIRES

Cu ocazia aniversării Zilei naționale a Republicii Argentina, în numele 
poporului român și al meu personal, doresc să vă transmit sincere felicitări, 
iar poporului argentinian prieten, cele mai bune urări de progres și pace.

NICOLAE CEAUȘESCU
■■■ , Președintele

Republicii Socialiste România

Poporul argentinian sărbătorește 
astăzi Ziua națională, evocind eve
nimentul istoric din acea zi de 25 
mai 1810. cind, într-o clădire ce 
mai există și astăzi pe una dintre 
laturile faimoasei Piaza de Mayo, 
s-a format primul guvern provizo
riu al provinciei Rio de La Plata 
— mareînd începutul luptei pentru 
eliberare de sub dominația spanio
lă. Procesul emancipării politice a 
acestei întinse și frumoase țări 
sud-americane s-a încheiat în 1826, 
cind noul stat constituit și-a luat 
numele de Republica Federală 
Argentina.

Posesoare a unui imens poten
țial economic^— statistici ale O.N.U. 
apreciază că pe teritoriul său ar 
putea trăi 125 de milioane de oa
meni — Argentina, deși țară în curs 
de dezvoltare, deține un important 
sector industrial, orientat cu deo
sebire spre valorificarea produse
lor agroalimentare (carne, cereale, 
fructe etc.), domeniu în care se 
află printre primii producători 
mondiali, dar și in alte direcții. 
Astfel, ca urmare a eforturilor de
puse. in deceniile din urmă,, pen
tru schimbarea structurii agrare a 

x tării și crearea unei economii mo
derne și diversificate, au fost dez
voltate ramuri de vîrf, cum sînt 
electronica și electrotehnica, indus
tria aviatică și atomoelectrică, te
lecomunicațiile, mecanica fină. Un 
rol deosebit în viața economi
că a țării, revine sectorului de 
stat, care realizează circa 43 la sută

din totalul producției naționale. 
Ponderea acestui sector este subli
niată și de faptul că, în planul na
țional economic în vigoare, unul 
dintre obiectivele principale priveș
te reglementarea investițiilor de 
stat în economie. Planul prevede, 
de' asemenea, relansarea activității 
într-o serie de sectoare — construc
țiile de mașini, siderurgia, petro
chimia, precum și stimularea ex
porturilor.

Poporul român urmărește cu 
simpatie eforturile poporului ar
gentinian de dezvoltare economică 
și socială rapidă, prin fructificarea 
in interes propriu a tuturor resur
selor naturale ale tării. Tradițio
nalele legături de prietenie și 
colaborare, favorizate de afinitățile 
de limbă și cultură, de preocupă
rile pentru asigurarea dezvoltării 
economice, au cunoscut un curs 
ascendent, o importanță deosebită 
în acest sens avînd vizita pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu in 
Argentina, care a dat un puternic 
impuls relațiilor de colaborare pe 
multiple planuri între cele două 
țâri. Documentele semnate cu pri
lejul vizitei. înțelegerile convenite 
in ultimii ani. întemeiate pe prin
cipiile egalității în drepturi, nea
mestecului in treburile interne, 
stimei și respectului reciproc, sînt 
menite să asigure o dezvoltare con
tinuă raporturilor româno-argenti- 
niene, in folosul ambelor țări și 
popoare, al cauzei generale a păcii 
și colaborării internaționale.

Pe libretul de economii cn cîștiguri
Un tradițional instrument de eco

nomisire pus la dispoziția popu
lației de Casa de Economii și Con- 
semnațiuni este libretul de econo
mii cu cîștiguri.

La depunerile pe acest libret, 
Casa de . Economii și Consemna- 
țiuni acordă o dobîndă de 4,5 la 
sută pe an sub formă de cîștiguri 
în numerar. Cîștigurile au valori 
cuprinse intre 250 la sută și 25 la 
sută din șoldul mediu trimestrial 
ai libretelor ieșite ciștigătoare și se 
atribuie prin trageri. la sorți tri
mestriale.

Trebuie reținut faptul că soldul 
trimestrial maxim care se ia în 
calcul la stabilire? cîștigului este 
de 20 000 de lei căruia îi corespun

de un cîștig de 50 000 de lei, iar 
sc.ldul mediu trimestrial minim luat 
in calcul este de 20 de Iei.

Participă la tragerile la' sorți li
bretele de economii cu solduri me
dii de minimum 20 de lei. care nu 
aU fost lichidate în cursul trimes
trului pentru care se face tragerea 
la sorți.

Libretul de economii cu cîștiguri 
poate fi solicitat la toate unitățile 
proprii C.E.C. și oficiile poștale 
autorizate. Restituiri din acest li
bret se pet efectua la unitățile 
emitente sau la celelalte unități 
C.E.C. din aceeași localitate cu 
unitatea emitentă, precum și la 
sucursala sau filiala C.E.C. care ține 
evidența contabilă a libretului res
pectiv.

duurilor. Resturile strugurilor 
conțin foarte mulți compuși de 
carbon, azot și fosfat, care sti
mulează dezvoltarea microorga
nismelor. Prin metabolismul lor, 
acestea produc căldură, intr-o 
cantitate care poate fi utilizată 
la încălzirea serelor.

© REFACEREA ȚESU
TURILOR CU AJUTORUL 
LASERULUI. Specialiștii din 
R.D. Germană au experimentat 
cu succes un nou domeniu de 
folosire a laserului. S-a dovedit 
că iradiațiile slabe cu fascicole 
laser dau rezultate foarte bune 
în procesul de vindecare a răni
lor. reducind perioada de trata
ment la 2—3 săptămîni. După 
cum demonstrează observațiile 
făcute pînă acum, se pare că

fascicolele laser stimulează sin
teza prostaglandinelor, substan
țe care accelerează refacerea 
țesuturilor.

• UN MILIARD DE 
OPERAȚIUNI PE SE
CUNDĂ. Un calculator ba
zat pe fascicole de raze de lu
mină in loc de curent electric 
ar putea să execute un miliard 
de operațiuni pe secundă. Com
ponenta de bază a acestui calcu
lator. analogul o-ptic al tranzis
torului. a fost deja construit. 
După părerea a trei autori ame
ricani, Eitan Abraham. Colin T. 
Seaton și S. Desmond Smith, 
care publică pe această temă un 
interesant studiu în revista 
„Scientific American", construi
rea noului calculator va repre

zenta o nouă revoluție in pro
cesele actuale de inovație teh
nologică.

• CELE MAI VECHI 
REȚETE CULINARE. ° in
teresantă descoperire arheologi
că a fost făcută de specialiștii 
din Bagdad, care au reușit să 
descifreze niște tăblițe de lut 
in scriere cuneiformă provenind 
din Mesopotamia. Inscripțiile 
s-au dovedit a fi rețete culina
re, cele mai vechi consemnate 
vreodată. S-a dovedit astfel că 
vechii locuitori dintre Tibru și 
Eufrat cunoșteau metodele de 
preparare ale brinzei și iaurtu
lui, precum și peste 300 de re
țete de preparare a pîinii. Tă
blițele fac cunoscut și numele 
primului bucătar din lume. Mul- 
holdom.
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Convorbiri româno-chineze SUDAN „ZIUA REVOLUȚIEI11

EUNĂ CU TOUnRflSB ELENA CEAUSESCU, IN IIIBCIflI

o vizită Dicununată rodnice rezultate
ANKARA 24 (Agerpres) — întreaga presă turcă de luni și marți 

acordă spații largi și publică la loc de frunte relatări, comentarii, infor
mații și fotografii înfățișind momente din ultima parte a vizitei de 
stat efectuate în Republica Turcia de președintele Nicolae Ceaușescu, 
împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu, la invitația președintelui Kenan 
Evren. O importanță aparte este acordată de mijloacele de informare in 
masă din Turcia acordurilor și înțelegerilor semnate intre cele două state, 
Declarației comune.

Relatînd despre vizița președin
telui Nicolae Ceaușescu'și tovarășei 
Elena Ceaușescu la Alanya, ziarele 
turcești, subliniază călduroasa pri
mire făcută înalților oaspeți români 
de către populația locală. „HUR
RIYET", de exemplu, deschide pa
gina â treia cu o fotografie înfă- 
țișînd o tînără oferindu-i flori pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu. Cele
lalte fotografii surprind, de aseme
nea, momente 1 ale caldei prietenii 
manifestate de localnici.

Stăruind asupra acelorași aspec
te, ziarul „TURKISH DAILY 
NEWS" informează că „la un 
moment dat, președintele României 
s-a întreținut cu cetățenii aflați pe 
străzile acestei stațiuni, în timp ce 
doamna Elena Ceaușescu era 
salutată cu dragoste de localnici ; 
această excelentă și cordială pri
mire dovedește prietenia, bunăvoin
ța și respectul existente între cele 
două țări". Dealtfel, ziarul publi
că chiar în prima pagină o rela
tare pe patru coloane însoțită de 
o fotografie cu cei doi șefi de stat, 
intitulată „Turcia și România sint 
hotărîte să dezvolte relațiile lor 
economice". Ziarul citează din de
clarația făcută de președintele 
României în frumoasa stațiune de 
la Marea Mediterană, în care se 
aprecia că primirea foarte cordială 
făcută constituie dovada prieteniei 

^dintre cele două țări.

Spații importante sînt rezervate 
de ziarele „DAILY NEWjS" și 
„HURRIYET" ceremoniei în cadrul 
căreia tovarășei Elena Ceaușescu 
i-a fost acordat titlul de „Doctor

Relatări și comentarii 
ale presei turce

Honoris Causa" al Universității 
Tehnice pentru Orientul Mijlociu 
din Ankara. Sînt inserate fotografii 
și extrase semnificative din cuvîn- 
tările ținute cu această ocazie.

De o atenție specială s-au bucu
rat, în afara momentelor vizitei de 
stat în Turcia a președintelui 
Nicolae Ceaușescu și tovarășei 
Elena Ceaușescu, rezultatele și suc
cesul acestei vizite, precum și do
cumentele cu care

Ziarele de mare 
marți, cum ar fi 
„CUMHURIYET", 
„HURRIYET", „MILLIYET", „GU- 
NEȘ" și altele evidențiază rezulta
tele vizitei de stat a președintelui 
României, așa cum reies ele din 
documentele semnate. Cotidianele 
„Milliyet" și „Terciiman" relevă 
punctele de vedere comune ale 
președinților Nicolae Ceaușescu și

ea s-a încheiat, 
tiraj, apărute 
„TERCUMAN", 
„GUNAYDIN",

Kenan Evren în problemele balca
nice, îndeosebi în privința convo
cării unei conferințe la nivel înalt 
a țărilor din această zonă. „Mil
liyet" subliniază constanța cu care 
țara noastră se pronunță pentru 
crearea de zone denuclearizate în 
Balcani și pentru larga colaborare 
dintre statele din regiune. Sînt pu
blicate informații ample cu privire 
la perspectivele creșterii schimbu
rilor economice și comerciale. Se' 
relevă că eforturile de impulsionare 
a relațiilor dintre România și 
Turcia vor continua, inclusiv prin 
schimbul de vizite care urmează 
să aibă loc între cei doi prim- 
miniștri. Referindu-se la Declarația 
comună, ziarul „TURKISH DAILY 
NEWS" subliniază „hotărîrea părți
lor de a contribui activ, în conti
nuare, la extinderea cooperării bi
laterale și multilaterale în regiune".

Spații importante a acordat, de 
asemenea, vizitei, în emisiunile 
sale, și TELEVIZIUNEA TURCĂ. 
Astfel, au fost prezentate pasaje 
ample din toasturile rostite de cei 
doi șefi de stat la dineul oferit du
minică seara, precum și ceremonia 
plecării de la Antalya a înalților 
oaspeți români.; a fost, de aseme
nea, prezentată pe larg Declarația 
comună.

Pe de altă parte, pe adresa Am
basadei României din Ankara con
tinuă să sosească scrisori și tele
grame de la personalități ale vieții 
economico-sociale, oameni de 
afaceri, firme comerciale și simpli 
cetățeni din Turcia, transmițînd 
urări de sănătate și fericire șefu
lui statului român și exprimînd sa
tisfacția pentru rezultatele vizitei.^

BEIJING 24 (Agerpres). — Wan Li. 
vicepremier al Consiliului de Stat al 
R.P. Chineze, a primit, marți, la 
Palatul Adunării Naționale a Repre
zentanților Populari, pe Gheorghe 
Chivulescu, ministrul justiției al 
României, care conduce o delegație 
de juriști români aflată în vizită in 
China. Au fost evocate relațiile de 
strînsă prietenie și colaborare pe 
multiple planuri dintre cele două țări, 
fiind evidențiată semnificația majo
ră pentru evoluția acestor relații a 
dialogului la cel mai înalt nivel ro-

mâno-chinez, prilejuit de întîlnirile 
și convorbirile ' dintre tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretar general 
al Partidului Comunist Român, și 
tovarășul Hu Yaobang, secretar ge
neral al C.C. al P.C. Chinez. A fost 
exprimată dorința comună de inten
sificare a contactelor’ și schimbului 
de experiență între lucrătorii din do
meniul juridic ai celor două țări.

La întrevedere au participat Liu 
Fuzhi, ministrul justiției al R.P. Chi
neze. și Angelo Miculescu. amba
sadorul României la Beijing.

„ESTE NECESAR SĂ SE IMPRIME 0 NOUĂ ORIENTARE
ECONOMIEI MONDIALE"

Raportul secretarului general al U.N.C.T.A.D. care va fi prezentat 
apropiatei reuniuni de la Belgrad

GENEVA 24 (Agerpres). — Pină 
acum nu s-au conturat simptomele 
unei înviorări durabile a economiei 
mondiale, iar pericolul unei mari de
presiuni n-a fost încă înlăturat — a 
apreciat Gamani Corea, secretarul 
general al Conferinței O.N.U. pentru 
Comerț și Dezvoltare (U.N.C.T.A.D.), 
citat de agenția D.P.A. După cum 
se arată în raportul pe care Ga
mani Corea îl va prezenta, la 6 iu
nie, la Belgrad, la deschiderea 
conferinței U.N.C.T.A.D. — al cărui 
text a fost dat publicității la. Gene
va — reuniunea din capitala Iugo
slaviei ar putea deveni un punct de 
cotitură în relațiile economice inter
naționale, dacă s-ar ajunge la un 
acord asupra imprimării unei orien
tări noi economiei mondiale și pro
cesului dezvoltării. Raportul a- 
preciază că a sosit momentul ca 
țările cu economie de piață să trea
că de la combaterea inflației la de
pășirea recesiunii. Pentru aceasta — 
subliniază documentul — este necesa
ră o reducere a nivelului dobînzilor.

în primul rînd în S.U.A. Totodată, 
se impune, duipă cum adaugă agenția 
France Presse, citind pasaje din ra
port, o începere a dezmembrării sis
temului de restricții comerciale exis
tent.

Relevind că. spre deosebire de cele 
trei decenii care au urmat ultimului 
război mondial, o redresare econo
mică în țările industrializate nu va 
fi suficientă pentru a reactiva dez
voltarea „lumii a treia", Gamani 
Corea a cerut statelor dezvoltate să 
depună eforturi în direcția stabiliză
rii cursului materiilor prime, iar 
F.M.I. să aloce. în următorii doi ani. 
drepturi speciale de tragere (D.S.T) 
în valoare de 30 miliarde de dolari 
țărilor în curs de dezvoltare, pentru 
a le permite să-și plătească datoriile 
și importurile din străinătate.

în finalul raportului este propusă 
,.o intensificare a legăturilor econo
mice între țările în curs de dezvolta
re, precum și între acestea și țările 
socialiste".

PRIORITATEA PRIORITĂȚILOR ;

Un nou și important moment in întărirea
prieteniei și colaborării româno-turce

(Urmare din pag. I)
vizitei, legăturile rodnice in aceste 
domenii vor cunoaște o și mai pu
ternică extindere și diversificare, in 
interesul întăririi prieteniei dintre 
popoarele român și turc.

Așa cum s-a anunțat, președinții 
Nicolae Ceaușescu și Kenan Evren ■ 
au avut, totodată, un cuprinzător 
schimb de păreri cu privire la situa
ția internațională. Constatînd creș
terea încordării în lume, cei doi pre
ședinți au subliniat înalta răspundere 
a tuturor țărilor, indiferent de mă
rime și potențial, de orîhduire So
cială, de a acționa pentru oprirea 
cursultii spre confruntare și război, 
pentru reluarea politicii de destin
dere, înțelegere șl colaborare. în ve
derea atingerii acestui obiectiv, s-a 
subliniat în timpul convorbirilor, este 
necesar, mai mult ca oricînd, să se 
intensifice lupta pentru a se de
termina încetarea cursei înarmărilor 
și a se trece. la dezarmare, în pri
mul rînd la dezarmare nucleară.

O atenție deosebită a fost acordată 
în cadrul convorbirilor situației de 
pe continentul european, unde acu
mularea de armamente și ascuțirea 
contradicțiilor dintre state au creat 
mari primejdii la adresa păcii mon
diale. De aceea, așa cum s-a evi
dențiat de către cei doi șefi de stat, 
în momentul de față sarcina cea mai 
urgentă constă în oprirea amplasării 
de noi rachete pe continent și retra
gerea celor existente, în intensificarea 
acțiunilor pentru făurirea unei Eu
rope a păcii, fără arme nucleare. în 
acest cadru, s-a subliniat cerința 
participării mai active a tuturor sta
telor continentului la eforturile pen-

tru a se asigura încheierea cu rezul
tate pozitive a reuniunii de la Ma
drid, care să ducă la convocarea 
unei conferințe consacrate întăririi 
încrederii și realizări dezarmării, la 
asigurarea continuității procesului de 
edificare a securității și 
în Europa.

în cadrul convorbirilor 
liniat din nou că România 
ca țări balcanice, au însorise printre 
obiectivele majore ale activității lor 
externe dezvoltarea colaborării dintre 
țările din zona noastră geografică. 
Și prezintă o deosebită însemnătate 
hotărîrea ca oele două țări să depună 
eforturi pentru dezvoltarea conlucră
rii multilaterale în Balcani în do
meniile economiei, științei, tehnicii, 
culturii, învătămîntului și pe alte 
planuri de interes comun, să sprijine 
și în viitor organizarea de reuniuni 
interbalcanice în vederea impulsionă
rii conlucrării. Fără îndoială că sta
tornicirea unor relații de bună veci
nătate, solutionarea exclusiv pe cale 
pașnică a tuturor problemelor dintre 
statele acestei regiuni ar corespunde 
în cel mai înalt grad voinței popoare
lor respective ca Balcanii să devină 
o zonă a păcii și colaborării, lipsită 
de arme nucleare. Este relevant în • 
acest sens că cei doi președinți au 
efectuat un schimb de vederi cu pri
vire la oportunitatea organizării unei 
reuniuni la nivel înalt a țărilor din 
regiunea noastră. în concepția Româ
niei. a președintelui ei, o asemenea 
reuniune, menită să examineze căile 
de întărire a încrederii și colaborării 
în Balcani, ar fi, așa cum a subliniat 
din nou tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
deosebit de utilă și s-ar înscrie ca 
un important act pozitiv ir viața în
tregului continent.

cooperării

s-a stib- 
și Turcia,

Eradicarea politicii de forță, solu
tionarea pe cale pașnică, prin trata
tive, a problemelor litigioase dintre 
state și, în acest cadru, necesitatea 
de a se acționa în vederea realiză
rii unei păci trainice și juste în O- 
rientul Mijlociu ; reafirmarea spriji
nului fată de lupta pentru lichidarea 
colonialismului, neocolonialismului și 
discriminării 
relansării 
cerința ca 
U.N.C.T.A.D.
contribuie la impulsionarea eforturi
lor pentru găsirea de soluții practice 
problemelor economice cu care sînt 
confruntate îndeosebi țările în curs, 
de dezvoltare ; imperativul unor ac
țiuni eficiente, care să oprească adîn
cirea decalajelor, să ducă la stator
nicirea unei noi ordini economice 
mondiale — s-au înscris între pro
blemele majore aflate pe -agenda 
convorbirilor și care constituie tot 
atitea domenii ale conlucrării dintre 
România și Turcia.

Opinia publică din țara noastră 
salută cu deosebită satisfacție rezul
tatele rodnice 
de tovarășul 
împreună cu 
Ceaușescu, in 
vingerea că relațiile de prietenie și 
colaborare dintre cele două țări și 
popoare beneficiază acum de noi și 
rodnice perspective de dezvoltare în 
toate domeniile, aceasta înscriin
du-se, în același timp, ca o contribu
ție de seamă la promovarea cauzei 
păcii și conlucrării în Balcani, pe 
continentul european și în întreaga 
lume.

rasiale ; necesitatea 
negocierilor globale, 
apropiata reuniune a 

de la Belgrad să

ale vizitei întreprinse 
Nicolae Ceaușescu, 
tovarășa Elena 

Turcia, nutrind con-

înlăturarea primejdiei nucleare
Noi acțiuni și inițiative ale mișcărilor pentru pace
HELSINKI 24 (Agerpres). — După 

cum s-a anunțat, la Helsinki a avut 
loc o mare demonstrație pentru 
pace sub genericul „Primăvara 
păcii și a speranței". Punctul cen
tral aii manifestațiilor organizate 
l-a constituit formarea unui „lanț" 
viu, cu participarea a 30 000 de per
soane, care a legat simbolic amba
sadele statelor semnatare ale Actu
lui final de la Helsinki și sala de 
conferințe „Finlandia" unde, in 
1975, s-a semnat acest important 
document.

Participantii la aceste manifesta
ții pentru pace au difuzat, totodată, 
textul unui mesaj în care se ex
primă . hotărîrea lor de a acționa 
împotriva pericolului reprezentat 
de acumularea de noi arme atomice 
pe continent.

„Lansăm un apel guvernelor 
popoarelor statelor participante la 
Conferința pentru securitate și 
cooperare în Europa — se spune în 
mesaj — să acționeze în vederea 
opririi amplasării de noi rachete, 
pentru convocarea unei conferințe 
de dezarmare, pentru 
destinderii, pentru viitorul 
nirii".

■ATENA 24 (Agerpres). — La Ate
na a avut loc un forum internațio
nal pentru pace, cu tema „Perspec
tivele și țelurile mișcărilor pentru 
pace în 1983", organizat de „Mișca
rea independentă pentru pace" din 
Grecia.

La acest forum a participat San
da Rangheț. secretar al Comitetu
lui Național pentru Apărarea Păcii 
din România.

24 (Agerpres). — 
și viață, împotriva

61

și

adîncirea
ome-

O de- 
„Mar- 

la care
ROMA 24 (Agerpres). — 

legație a participantilor la 
șui păcii Roma — Geneva", 
iau parte și muncitori italieni a- 
flati în țările vest-europene în 
căutare de lucru, a fost primită de 
primarul orașului Roma, Ugo Ve- 
tero, membru al P.C. Italian. El a 
arătat cu acest prilej că. indiferent 
de concepțiile lor politice sau re
ligioase,voamenii trebuie să depu
nă toat» eforturile pentru a apă
ra pacea in lume și a feri omenirea 
de o nouă conflagrație militară 
mondială.

Solidaritate activă cu lupta popoarelor africane
pentru libertate și progres

• La 25 mai. forțele democratice și 
progresiste de pretutindeni sărbăto
resc. ca in fiecare an. „ZIUA ELI
BERĂRII AFRICII", evocind cu acest 
prilej unul din cele mai importante 
momente ale luptei popoarelor afri
cane pentru înfăptuirea aspirațiilor 
lor de libertate, progres și bunăsta
re. Acum două decenii, în aceeași zi 
de primăvară, reprezentanți ai 30 de 
țări, reuniți la Addis Abeba, puneau 
bazele unei organizații cu caracter 
continental — Organizația Unității 
Africarie, angajîndu-se. totodată, să 
acționeze cu eforturi unite în vederea 
apărării libertății și independentei 
proaspăt cucerite, a lichidării defi
nitive a colonialismului și rasismului 
pe pămintul african.

Sentimentele de caldă prietenie cu 
' care poporul român marchează ani

versarea acestui eveniment, hotărî
rea sa fermă de a sprijini cu toate 
forțele cauza dreaptă a popoarelor 
Africii își găsesc o nouă și strălucită 
expresie în mesajul adresat de pre
ședintele Republicii. tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU, cu prilejul 
celei de-a XX-a aniversări a Orga
nizației Unității Africane : „în poli
tica generală a României — se spu
ne îri mesaj — solidaritatea și cola
borarea cu statele și popoarele din 
Africa ocupă un loc deosebit, aceas
ta înscriindu-se în lupta sa generală 
împotriva politicii imperialiste și co
lonialiste. pentru afirmarea unor ra
porturi noi în viata internațională, 
bazate pe deplină egalitate și echi
tate, pe dreptul suveran al fiecărei 
națiuni de a se dezvolta liberă, fără 
nici un amestec din afară". „Poporul 
român — se arată în continuare în 
mesaj — își reafirmă hotărîrea de 
a fi — ca și pină acum — alături de 
țările și popoarele africane în lupta 
lor pentru dezvoltare liberă și suve
rană. de a acționa împreună cu toa
te popoarele lumii pentru o politică 
de pace și independentă, pentru fău
rirea unei lumi mai bune și mai 
drepte pe planeta noastră".

Crearea O.U.A.. cea mai largă or
ganizație regională interstatală după 
apariția O.N.U., este o consecință fi-

a dezagregării imperiilor co
de pe continent și apariției 
de state independente. Acest 
revoluționar cu ample im- 
asupra hărții politice, a Afri-

rească 
loniale 
a zeci 
proces

' plicații
cii a continuat să se desfășoare cu 
intensitate pe tot parcursul celor 20 
de ani de existentă a organizației, 
ducind la restrîngerea considerabilă 
a sferei de acțiune a colonialismului; 
astăzi, numărul țărilor membre ale 
O.U.A. a ajuns la 50. cea mai tînără 
dintre ele fiind Republica Zimbabwe, 
care și-a obținut independența în a-

prilie 1980. Totodată s-a intensificat 
procesul transformărilor economico- 
sociale. în dorința de a lichida sta
rea de înapoiere moștenită din tre
cut. în numeroase țări au fost puse 
bazele unei industrii proprii, a fost 
creat un sector de stat, s-au luat mă
suri în vederea dezvoltării agricul
turii. învătămîntului, asistentei me
dicale etc.

Așa cum se știe însă, lupta popoa
relor Africii pentru dezvoltare se lo
vește încă de numeroase dificultăți 
generate atît de gravele urmări ale 
anilor de dominație colonială, cît și 
de practicile discriminatorii din co
merțul international, de rata deose
bit de înaltă a dobînzilor etc. Potri
vit statisticilor Băncii Africane pen
tru Dezvoltare (B.A.D.), datoriile ex
terne ale tarilor Africii erau in 1981 
de 84.9 miliarde dolari, fată de 17.1 
miliarde in 1971. Acumularea acestor 
datorii, arată 
torește, între 
de ridicate a 
de circa 20 la ..
unele cazuri și la 40 la sută. Neputîn- 
du-se împăca cu o asemenea situație.

sursa citată, se da- 
altele. ratei deosebit 

dobînzilor, în prezent 
sută, dar ajungînd in

Excelertței Sale
Domnului GAAFAR MOHAMED NIMEIRI

Președintele Republicii Democratice Sudan
KHARTUM

Cu ocazia aniversării Zilei Revoluției, sărbătoarea națională a Republicii 
Democratice Sudan, vă adresez calde felicitări și 
sănătate și fericire personală, de pace, progres 
sudanez prieten.

îmi exprim satisfacția pentru dezvoltarea, în 
înțelegerilor convenite împreună, a raporturilor 
conlucrare dintre Republica Socialistă România ____ _____ _____
Sudan, precum și convingerea că ele se vor amplifica și adinei in continuare, 
spre binele popoarelor român și sudanez, al păcii, independenței naționale, 
înțelegerii și_ colaborării în lume.

cele mai bune urări de 
și prosperitate poporului

i spiritul convorbirilor și 
de strînsă. prietenie și 

și Republica Democratică

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

t

-

Sudanul, cea mai întinsă tară a 
continentului 
astăzi „Ziua 
unul dintre 
momente ale 
porane : . preluarea puterii, la 25 
mai 1968, de către Consiliul Revo
luției, în frunte cu actualul șef al 
statului, președintele Gaafar Mo
hamed Nimeiri.

Deși perioada ce a trecut de la 
acest eveniment este relativ scurtă, 
în viața Sudanului au avut loc 
transformări economice și sociale 
care au contribuit la lichidarea 
multor consecințe ale anilor de do
minație colonială și la accelerarea 
procesului de valorificare a resur
selor naturale. Acest fapt este evi
dent nu numai în capitala sudane- 
ză. unde au fost construite zeci de 
întreprinderi industriale, 
marele combinat textil 
nord, ci și in numeroase 
lităti situate de-a lungul 
lui sau pe țărmul Mării Roșii. O 
atenție deosebită a fost acordată, 
de asemenea, dezvoltării agricultu
rii. sector în care lucrează 80 la 
sută din populația de 18 milioane a 
Sudanului. Alături de renumita 
zonă irigată Gezira, considerabil 
extinsă și modernizată, au apărut 
alte mari exploatări, ca. de exem
plu, cele de la Khasm El Girba sau 
Rahad. care vor contribui la creș
terea producției agricole si la dez
voltarea culturilor tehnice — Su
danul fiind, cum se știe, unul din 
marii producători de bumbac ai 
lumii (circa 30 la sută din produc
ția mondială).

Preocuparea guvernului de la 
Khartum pentru continua dezvolta-

african, marchează 
Revoluției", evocînd 

cele tnai importante 
istoriei sale contem-

cum este 
Khartum 

alte loca- 
văii Nilu-

re a economiei naționale este evi
dentă și în programele pe termen 
lung, care au îtn vedere realizarea, 
în următorii 25 de ani. a peste 100 
de proiecte industriale, construirea 
marelui canal Gongoli. extinderea 
capacității rafinăriei de la Port Su
dan și realizarea unei noi rafinării 
la Costi. construirea unei conducte 
petroliere în lungime de 1 450 km, 
care va lega zăcămîntul descoperit 
în regiunea de sud-vest cu termi
nalul situat la Marea Roșie. Acest 
ultim obiectiv va face ca. incepind 
din 1985. Sudanul să devină o tară 
exportatoare de petrol.

Animat de sentimente de caldă 
prietenie și solidaritate fată de po
poarele Africii, fată' de toate po
poarele care au pășit ne calea dez
voltării, de sine Stătătoare, poporul 
român urmărește cu interes și sim
patie realizările obținute de tînărul 
stat african. între Republica Socia
listă România și Republica Demo
cratică Sudan s-au statornicit re
lații de prietenie și colaborare, care, 
cunosc un curs mereu ascendent. 
Momente de cea mai mare î§{a->m- 
nătate în evoluția pozitivă ăî ah
turilor româno-sudaneze letau re
prezentat întîlnirile dintre re
ședinței Nicolae Ceausescu și Gaa
far Mohamed Nimeiri. de la 
Khartum și București, cea mai re
centă avînd loc în august 1982. cu 
prilejul vizitei în țară noastră a șe
fului statului 
și înțelegerile realizate la cel mai 
înalt nivel au' creat premise dintre 
cele mai favorabile pentru amplifi
carea conlucrării dintre cele două 
țări. în interesul reciproc, al cauzei 
păcii și înțelegerii Internationale.

sudanez. Acordurile

Atacul agresiv al aviației sud-africane împotriva 
Mozambicului aspru condamnat în întreaga lume

MOSCOVA 
„Pentru pace . . .
războiului nuclear !“ — este deviza 
sub care, la Moscova, a avut loc o 
adunare a scriitorilor, oamenilor de 
știință și artă sovietici — relatează 
agenția T.A.S.S. Participantii la 
manifestare s-au pronunțat-cu fer
mitate împotriva escaladării cunsei 
înarmărilor și au exprimat ho-tări- 
rea lor de a face totul pentru a-și 
aduce contribuția la cauza dezar
mării și păcii.

LONDRA 24 (Agerpres). — „Asis
tăm înmărmuriți la declarații po
trivit cărora arme suficient de pu
ternice ca să distrugă omenirea de 
cinci ori nu sînt suficiente și ar mai 
fi nevoie de alte arme, pentru a 
putea distruge Pămintul de zece 
ori. In fața unei asemenea demen
țe, sîntem cuprinși de o mare fri
că, insă nu manifestăm încă întrea
ga minie care ar trebui" — a de
clarat Melina Mercouri, ministrul 
culturii din Grecia, intr-o cuvînta- 
re rostită la Londra, adăugind că 
nu poate fi vorba de nici o demo
crație și cultură fără cea mai hotă- 
rîtă condamnare a „demențialei 
curse a înarmărilor" ce amenință 
toată lumea.

Noul act de agresiune comis de 
forțele militare aeriene ale regimului 
rasist de la Pretoria asupra subur
biei Matola a orașului Maputo — 
capitala Republicii Populare Mozam- 
bic — a generat un val de proteste 
și condamnări în întreaga lume.

La Națiunile Unite, secretarul ge
neral al O.N.U., Javier Perez de 
Cuellar, a avut o întrevedere cu mi
nistrul afacerilor externe al Mozam
bicului. Joaquim Alberto Chissano, 
care l-a informat detaliat despre a- 
tacul agresiv al forțelor aeriene din 
R.S.A. Intr-o declarație dată publi
cității de un purtător de cuvînt al 

, O.N.U.. Perez de Cuellar a arătat 
că evenimentele din sudul Africii re
clamă reglementarea urgentă, pe 
cale pașnică, a problemelor din 
această regiune.

Președintele Kenyei. Daniel Arap 
Moi. președinte în exercițiu al Or
ganizației Unității Africane, a arătat 
că „O.U.A. condamnă cu vehemență 
violările teritoriale, 
agresiunile 
de trupele 
Pretoria împotriva 
linie".

provocările și 
comise in mod repetat 
regimului rasist de la 

statelor din prima

„Atacul aerian întreprins de for
țele militare sud-africane asupra .ca
pitalei Mozambicului este un act da 
agresiune, o intervenție directă îm
potriva unui sfat suveran indepen
dent" — a declarat, la rindul său. 
secretarul generai, al O.U.A.. Edem 
Kodjo. „Săvîrșind un act de forță 
împotriva unui stat suveran african, 
în momentul în care . Consiliul de 
Securitate al O.N.U. s-a întrunit ln- 
tr-o sesiune specială pentru a dez
bate problema Namibiei, regimul 
minoritar din R.S.A. demonstrează 
că ignoră cu insolentă nu numai re
zoluțiile O.N.U. în această problemă, 
ci și condamnările pe plan interna
tional .ale practicilor rasiste" — a 
subliniat Edem Kodjo. (Agerpres).

★
în timpul atacului agr/ ;iv împo

triva suburbiei Matola '"’-capitalei 
mozambicane — Maputo. • aviația 
sud-africa.nă a folosit b țmbe cu 
fragmențatie și a deschis' rocul cu 
mitralierele împotriva trecătorilor 
de pe străzi si a locuințelor — In
formează agenția mozambicană de 
presă, A.I.M.

/

AI. CAMPEANU

CAPRICIILE VREMII
a

24 (Agerpres). —
24 de ore, pe

I
■JNicolae N. LUPU

se manifestă ca o 
arena mondială, mi-

sub dominație colonială 
australă, care luptă pen-

Geneva .
plenară 

și 
limitarea 

in Europa.

care se vor în- 
Panama în pe-

să fie realizat în

COSTUL PROGRAMULUI DE 
RECONSTRUCȚIE A LIBANULUI, 
care urmează 
viitorii nouă ani, se ridică la 62,2

miliarde lire libaneze (circa 14,8 mi
liarde dolari), informează agenția 
France Presse, referindu-se la o 
precizare a Consiliului pentru Re
construcție și Dezvoltare din Liban.

la Phenian, 
externe

pe
__  _ ___  al
Wu Xueqian. în 

cu

țările africane 
forță activă pe 
litînd împotriva politicii imperialis
te de jaf și asuprire, pentru instau
rarea unei noi ordini economice in
ternaționale, menită să ducă la li
chidarea decalajelor dintre state, la 
progresul general al umanității, la 
dezvoltarea liberă și egală în drep
turi a tuturor națiunilor, tn același 
timp, țările africane se preocupă de 
intensificarea colaborării pe plan re
gional, ca și pe planul întregului con
tinent, în vederea depășirii, prin efor-

turl comune, a dificultăților exis
tente. , Astfel. Programul de acțiune 
de la Lagos, adoptat in aprilie 1980, 
reprezintă cheia de boltă a dezvol
tării acestei vaste regiuni a globului 
pină în anul 2000.

Țările africane continuă să acor
de o atenție deosebită lichidării ulti
melor vestigii ale colonialismului și 
rasismului pe continent, sprijinind cu 
fermitate lupta poporului namibian 
pentru afirmarea dreptului la dez
voltare liberă, de sine stătătoare, șl 
acțiunile tot mai hotărîte ale popu
lației majoritare din, R.S.A. împotri
va apartheidului. O dovadă grăitoa
re în acest sens o constituie faptul 
că, la inițiativa grupului african la 
O.N.U. și a țărilor nealiniate. Consi
liul de Securitate a reluat la 23 mai, 
după doi ani. dezbaterile în proble
ma namibiană. dezbateri care pun 
încă o dată în evidentă „ necesitatea 
acordării neîntirziate a Independen
ței Namibiei. Aceste deziderate se 
bucură de sprijinul larg al opiniei 
publice mondiale, up exemplu con- 
stituindu-1 faptul că tot azi începe 
Săptămina de solidaritate cu popoa-

rele aflate 
din Africa 
tru libertate, independentă și egali
tate in drepturi (25 mai—1 iunie).

Poporul român, care în decursul 
zbuciumatei sale istorii a cunoscut 
din plin, asuprirea străină, desfășu- 
rind o luptă necurmată pentru afir- . 
marea ființei sale naționale, pentru 
independență și libertate, și-a ma
nifestat în permanentă simpatia sl 
solidaritatea cu lupta popoarelor 
africane în vederea dezvoltării lor de 
siine stătătoare. Țara noastră a fost 
tot timpul alături de mișcările de 
eliberare națională, acordindu-le un 
ajutor multilateral — politic, diplo
matic. material — a salutat cu bucu
rie apariția noilor state africane 
independente, le-a . necunoscut ime
diat și a stabilit cu ele relații prie
tenești. care s-au consolidat și se 
dezvoltă mereu.

Un rol determinant în ridicarea 
conlucrării româno-africane pe trep
te tot mai înalte l-au avut vizitele 
istorice întreprinse de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu intr-un număr de 
tari ale continentului, ca și convor
birile avute pe pămîntul țării noas
tre cu șefi de stat, cu conducători 
ai unor mișcări de eliberare, care au 
pus. prin acordurile și înțelegerile 
realizate, bazele unei rodnice conlu
crări pe cele mai diverse planuri. în 
acest spirit. România acordă un larg 
sprijin eforturilor depuse de tinerele 
etate ale continentului african în ve
derea dezvoltării lor economice și 
sociale, pairticipînd la înfăptuirea 
unor importante obiective economice.

Aniversarea „Zilei eliberării Afri
cii" constituie încă un prilej pentru 
poporul român de a-și exprima sen
timentele de solidaritate militantă cu 
popoarele africane, de a le ura noi 
succese în lupta pentru consolidarea 
independentei naționale, eradicarea 
definitivă a colonialismului, aparthei
dului și rasismului, pentru triumful 
cauzei libertății și progresului pe 
pămîntul Africii.

MANAGUA 24 (Agerpres). 
Efective ale Armatei Populare San- 
diniste au respins atacurile între
prinse asupra localității Ialapa de 
un grup de contrarevoluționari so- 
moziști numărînd 500 de membri, 
provenind de pe teritoriul Hondura
sului — informează, din Managua, 
agenția Prensa Latina. Un alt atac 
a fost respins în zona localității 
Azucena. departamentul San Juan, 
din apropierea frontierei ce desparte 
Nicaragua de Costa Rica.

în legătură cu aceste' atacuri, co
mandantul Humberto Ortega Saave
dra. ministrul nicaraguan al apără
rii. a relevat că se menține încă pe
ricolul unei agresiuni militare majo
re împotriva Nicaraguei. adăugind 
că pregătirile în vederea unei astfel 
de agresiuni se realizează în Hondu
ras.

SAN JOSE 24 (Agerpres). — Pre
ședintele Republicii Costa Rica. Luis 
Alberto Monge, i-a primit pe cei opt 
membri ai Comisiei de observatori 
ai statelor care au semnat, anul tre
cut. în Panama. „Declarația de pace 
de la Contadora" și care au avut 
misiunea de a supraveghea menține
rea unui climat de liniște și pace' la 
granița nicaraguano-costaricană — 
transmite agenția E.F.E. Ulterior, 
comisia va înainta concluziile mi
siunii sale miniștrilor de externe din 
America Centrală, 
tîlni la Ciudad de 
rioada 28—30 mai.

SAN SALVADOR
După cum informează agențiile in
ternaționale de presă, 
continuă 
Frontului 
Eliberare 
și trupele 
dio „Venceremos" al 
precizează că, in ultimele 48 de ore. 
acțiuni militare s-au desfășurat în 
mai multe puncte din departamente
le Usulutan. San Vicente si La Union. 
Se precizează că detașamentele 
F.M.L.N. au preluat controlul asupra 
localității Santa Clara din departa
mentul Usulutan.

în Salvador 
luptele dintre efectivele 
Farabundo Marti pentru 
Națională din această țară 
salvadoriene. Postul de ra- 

»’ insurgenților

AGENȚIILE DE PRESA i

TRATATIVE
CANE. Agenția 
ză că la 
ședință 
U.R.S.S.
privind 
nucleare

SOVIETO-AMERI-
T.A.S.S. informea- 
a avut loc o nouă 

a delegațiilor 
S.U.A. la tratativele 

armamentelor

PRIMIRE. Agențiile A.C.T.C. și 
China Nouă informează că Kim Ir 
Sen l-a primit, 
ministrul afacerilor 
R. P. Chineze, 
timpul convorbirii desfășurate 
acest prilej, Kim Ir Sen a transmis 
cele mai bune urări conducătorilor 
chinezi Hu Yaobang, Deng Xiao
ping și Zhao Ziyang.

ACȚIUNEA REVENDICATIVA A 
CELOR 8 500 MEDICI ISRAELIENI, 
declanșată, la 22 mai. în majorita
tea unităților sanitare din tară, in 
sprijinul revendicării îmbunătățirii 
iondițiilor lor de viată in funcție de 
nivelul exorbitant al inflației, con
tinuă. îngrijorat, guvernul a dat o 
ordonanță prin care cere revenirea 
neîntîrziată la lucru a greviștilor. 
Postul de radio israelian și-a în
trerupt emisiunea. în noaptea de 
luni spre marți, pentru a da citire 
numelor a 1 300 de medici, cărora 
li se cerea în mod expres să se 
prezinte la spitalele unde lucrează.

Iarna și-a făcut, pe 
neașteptate, reapari
ția in munții din sud- 
estul Elveției. Puter
nicele ninsori care au 
căzut in ultimele 24 de 
ore au determinat în
chiderea mai multor 
trecători alpine. Un 
număr de 25 de alpi- 
niști au rămas izolați 
intr-o cabană, dar, 
după cum au precizat 
surse 
tuația lor 
riculoasă. 
parte, se 
navigația 
Maggiore, 
tiera cu Italia, a fost 
întreruptă din cauza 
creșterii puternice a 
nivelului apelor lacu
lui, după 10 zile de 
ploi torențiale.

Situația creată de 
inundații in sudul Bra
ziliei și al Paraguayu
lui, precum și in nord- 
estul Argentinei conti
nuă să se agraveze. In 
Argentina, din terito-

polițienești, si- 
nu este pe- 
Pe de altă 
anunță că 
pe Lago 

lingă fron-

© Iarna și-a făcut reapariția în munții Elveției © Mari 
inundații în Brazilia, Paraguay

riile a șase provincii 
t— Corrientes, Chaco, 
Formosa, Entre Rios, 
Missiones și Santa Fă 
— peste 200 000 de ki
lometri pătrați se află 
sub apă. Mai greu 
lovită dintre ele este 
provincia Corrientes, 
cu 90 la sută din teri
toriu acoperit de apă. 
In această situație, din 
marile orașe ale re
giunilor, calamitate a 
început evacuarea ma
sivă a populației. In 
numai 
marele fluviu Parana 
nivelul apei a urcat cu 
6 metri in zona Puerto 

. Iguazu.
In Paraguay, depar

tamentele Neembucu 
și Central sint devas
tate de „cele mai gra
ve inundații din acest 
secol", potrivit apre
cierii autorităților lo
cale, iar in ultimele 
zile zeci de localități 
au fost complet eva
cuate. Totodată, si-

și Argentina
tuația devine tot mai 
critică și in zona ca
pitalei Asuncion.

Nu se întrevede 
pentru moment vreo 
îmbunătățire a situa
ției nici in sud-estul 
Braziliei, unde bilan
țul provizoriu al pier
derilor provocate de 
inundații era luni de 
22 morți, 38 dispăruți, 
circa 22 000 sinistrați 
și mii de hectare de 
plantații de bananieri 
sau ■ cultivate cu ce
reale acoperite de 
apăi.

La mii de kilometri 
de aceste zone cala
mitate din Argentina, 
Paraguay și Brazilia, 
pe litoralul vestic al 
America de Sud, E- 
cuadorul a fost și el 
afectat in ultimele zile 
de inundații, inregis- 
trîndu-se și aici victi
me și mari daune ma
teriale pe aproape în
treg teritoriul țării.

(Agerpres)
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