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ACJIUNI Șl INITIATIVE
ale oamenilor muncii de pe ogoare arată:
VITEZA LA SEMĂNA T

poate fi considerabil
A CCELERA TĂ I

PREȘEDINTELE NICOLAE CEAUȘESCU
Șl TOVARAȘA ELENA CEAUȘESCU

IALOMIȚA : Lucrările agricole la zi, în cifre
Sîmbctă, 15 aprilie a.c., în unitățile agricole de stat și 

cooperatiste din județ, situația lucrărilor agricole era urmă
toarea :
• Sfecla de zahăr: au rămas de semănat 200 hectare
• Floarea-soarelui : s-a realizat 91 la sută din plan
• Porumb: din 163 350 ha au fost semănate 22 000 ha 

(10 800 ha în C.A.P. și 11 200 ha în I.A.S.)
• Teren pregătit pentru porumb : 145 500 ha

Vineri se însămînța porumbul în 80 de cooperative 
agricole și în toate cele 20 de întreprinderi agricole de stat.

OASPEȚI Al ORAȘELOR DALLAS Șl HOUSTON
• •

Președintele Nicolae Ceaușescu 
și tovarășa Elena Ceaușescu 
primiți pretutindeni cu manifestări 
de deosebită cordialitate și inaltă 
considerație, grăitoare expresii 
ale prețuirii față de realizările 
României socialiste, ale prestigiului 
de care se bucură pe toate meridia 
nete politica de pace, înțelegere și 
colaborare internațională promovată 

de țara noastră

sărbătorească
la Dallas

Președintele Nicolae Ceaușescu, 
tovarășa Elena Ceaușescu. celelalte 
persoane oficiale române care îl în
soțesc pe șeful statului român in 
vizita pe care o efectuează în S.U.A. 
la invitația președintelui Jimmy 
Carter si a doamnei Rosalynn Carter 
au sosit vineri la Dallas, la bordul 
avionului special pus la dispoziție 
de Casa Albă.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu este 
însoțit de Gheorghe Oprea, prim 
viceprim-ministru al guvernului, Ște
fan Andrei, ministrul afacerilor ex
terne, Vasile Pungan, ministru la 
Președinția Republicii Socialiste 
România, șeful grupului de consilieri 
ai președintelui, Ion Avram, minis
trul industriei construcțiilor de ma
șini, de alte persoane oficiale.

Orașul, important centru industrial, 
comercial și cultural al statului 
Texas, cu un buchet de blocuri 
foarte înalte în centru și o întinsă 
rețea de cartiere alcătuite din case 
de dimensiuni mai mici. înconjurate 
de verdeață, este cea de-a treia lo
calitate importantă din Statele Unite 
vizitată de șeful statului român.

Oficialitățile federale și locale au 
rezervat solilor poporului român o 
primire sărbătorească. Aeroportul 
din Dallas este pavoazat cu dra
pelele de staț_ ale României și Sta
telor Unite, 
sînt aliniate 
fanfară.

La scara , .
Nicolae Ceaușescu, tovarășa Elena 
Ceaușescu sînt întimpinați cu multă 
căldură de primarul orașului Dallas. 
Robert Folsom, cu soția, de președin
tele Camerei de Comerț, Daniel Pettz, 
de alte oficialități.

Tovarășei Elena

Pe platoul de primire 
o gardă militară și o

avionului, președintele

Ceaușescu i

La pregătirea terenului
— zi și noapte — în două 
schimburi! Este ora 6 și ne 
aflăm pe terenurile fermei nr. 5 a 
I.A.S. Ograda. Echipa de mecaniza
tori — Ștefan Ivașcu, Constantin 
Clinei, Valerică Marcu. Silvestru Po
rumb, Dumitru P. Ion și Vasile Rada
— care noaptea a lucrat la pregăti
rea terenului, își încheiase progra
mul. „Am pregătit peste 100 hectare 
de teren și semănatul se poate des
fășura din plin" — ne spunea Ște
fan Ivașcu. Și în cooperativele agri
cole Bordușani, Grădiștea, Miloșești, 
Smirna, Gheorghe Doja a fost or
ganizat schimbul doi la pregătirea 
terenului. De altfel, în stațiunile de 
mecanizare din județ există 614 trac
toare care lucrează noaptea. în felul 
acesta, la pregătirea terenului se 
creează un avans cu 50 la sută mai 
mare față de viteza zilnică de se
mănat, ceea ce permite ca însămîn- 
țârile să se desfășoare fără nici o 
întrerupere.

Utilizarea la capacitatea 
maximă a semănătorilor! 
La cooperativele agricole Săveni,

Aurel PAPADIUC 
Lucian CIUBOTARU

Tovarășul Iosif Boeriu, director 
adjunct al direcției agricole județe
ne, ne spune că au fost luate măsuri 
speciale, tehnice și organizatorice 
pentru realizarea și depășirea vitezei 
de semănat. De altfel, în ultimele 
două zile s-a intrat în ritmul de lu
cru prevăzut, cooperativele agricole 
realizînd și depășind chiar viteza de 
semănat stabilită — 14 500 hectare 
Pe zi. Am urmărit în mai multe u- 
nități agricole, pentru a vedea la 
fata locului cum se acționează pen
tru înfăptuirea măsurilor stabilite.

Toate mijloacele meca
nice în brazdă ! Este prima ce- 
rință pentru obținerea unui ritm înalt 
de lucru. Nu am găsit tractoare la 
sediul nici uneia din secțiile de me
canizare pe unde am trecut. Toate 
se aflau la cimp. De altfel, mobiliza
rea tuturor forțelor mecanice carac
terizează activitatea desfășurată 
acum în majoritatea unităților agri
cole din județ. „Astăzi se află la 
cimp toate cele 41 de tractoare — 
ne spunea Stan Nucă, șeful secției 
de mecanizare „Gheorghe Lazăr". 
Au fost repartizate la pregătit te
renul. erbicidat si semănat sfecla 
de zahăr și floarea-soarelui pe ulti
mele suprafețe. De mîine intrăm la 
porumb. în felul acesta toate lucră
rile se execută concomitent, fără de
calaje". (Continuare în pag. a IV-a)

Cîntec încrezător

lnmînează un frumos buchet de flori.
Sint intonate imnurile de stat ale 

României și Statelor Unite ale Ame
rica.

Primarul orașului prezintă pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu. tovară
șei Elena Ceaușescu. celorlalți mem
bri ai suitei prezidențiale persoanele 
oficiale locale venite în întimpinare.

... Primul obiectiv al vizitei la 
Dallas a înalților oaspeți români îl 
constituie mărea si moderna uzină 
specializată in fabricarea de apara
tură de calcul „Texas Instruments", 
îndreptîndu-se spre această între
prindere. coloana oficială de mașini, 
precedată de motociclisti. străbate 
largile magistrale ale orașului.

La intrarea în întreprindere, oaspe
ții sînt întîmpinați de Fred Bucy, 
președintele companiei, alte cadre de 
conducere ale uzinei. Tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, tovarășei Elena 
Ceaușescu le sînt adresate calde cu
vinte de bun venit, gazdele expri- 
mîndu-și profunda satisfacție în legă
tură cu vizita solilor poporului ro
mân la această întreprindere. Oaspeții 
sînt invitați apoi intr-un audi
torium. unde președintele compa
niei face o prezentare a principalelor 
produse realizate de „Texas Instru
ments", menționînd că unele dintre 
acestea au fost si sînt folosite si în 
România in tehnica petrolului. La 
rîndul său, Mike Rice, vicepreședinte 
al companiei, prezintă un istoric al 
întreprinderii și modul ei de orga
nizare.

Firma'..Texas Instruments" este or
ganizată pe patru departamente, pen
tru producția de componente electro
nice, sisteme digitale, sisteme de con
trol industrial si materiale metalur
gice. Firma vinde în România com

l.a Dallos, in

ponente electronice active, circuite 
integrate, echipamente geofizice si 
seismice.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
mulțumit călduros pentru primirea 
făcută, exprimindu-și încrederea că 
specialiștii români și americani vor 
stringe tot mai mult legăturile de 
colaborare în forme tot mai variate, 
reciproc avantajoase, mergind pînă la 
cooperarea în producție.

Oaspeții români sînt invitați apoi 
în sala de expoziție a celor mai noi 
produse ale firmei, unde conducăto
rii principalelor sectoare de produc

timpul intonării imnurilor da stat ale celor două țări

La cele zece ferme de cimp ale I.A.S. Ograda, județul Ialomița, se însămin- 
țează porumbul cu toate forțele. Viteza planificată la semănat: 500 ha pe zi, 

viteză realizată : 600 hectare

. < ■ ■ ■ ■

Președintele Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena Ceaușescu întreținîndu-se, la Centrul spațial al N.A.S.A., cu cosmonautul John Young

ție ale întreprinderii prezintă mini- 
calculatoare, ceasuri efectronice, a- 
paratura destinată industriei petro
lului etc.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, to
varășa Elena Ceaușescu se intere
sează de principiile de funcționare 
a aparaturii de explorare tridimen
sională a terenurilor petrolifere, de 
modelele, ultraminiaturizate, de cir
cuite integrate care fac ca pe supra
fețe extrem de mici, uneori de nu
mai cîțiva milimetri pătrați, să fie 
plasate calculatoare 
produce anual

întregi. Firtha 
peste 1 miliard de

astfel de componente bazate pe sis
teme de circuite integrate ultrami- 
niaturizate. realizînd în același timp 
și cel mai mare calculator din lume.

Sint vizitate, apoi, secțiile de fa
bricație, in care se realizează proce
se de difuzie, multiprobare electro
nică etc. Oaspeții români apreciază 
tehnica înaltă, buna organizare a 
muncii și a producției, adresînd în 
încheiere urări de noi succese mun
citorilor si tehnicienilor, cadrelor de 
conducere de la „Texas Instru
ments". îndemnul de a extinde co
laborarea cu specialiștii români.

Întîlnirea președintelui 
Nicolae Ceausescu

cu membri
ai Comitetului pentru 
relații internaționale 

al Camerei 
Reprezentanților ,.

Dineu de lucru oferit 
de Camera de Comerț 

din Texas

Recepția de 
orașului

la primăria 
Dallas

Meseria mea de zia
rist din Timișoara imi 
oferă zilnic posibilita
tea de-a întîlni oame
nii cu suflete limpezi 
ai meleagurilor mele, 
orașele și satele Ba
natului in care fieca
re răsărit de soare e 
mai frumos și mai im
punător decit celălalt, 
întotdeauna încerc a- 
tunci un sentiment de 
datorie de a surprinde 
in versurile mele mă
car o fărîmă din a- 
ceastă limpezime șl 
frumusețe inâlțătoare. 
Noi, poeții, sîntem da
tori să mingiiem cu 
miinile noastre și să 
curățăm de orice spini 
lujerii frumosului — 
și nu avem dreptul 
să ne odihnim în aș
ternutul trandafiriu 
pregătit de alte mîihi 
sau chiar de miinile 
noastre. Un confrate a 
asemuit cu multi ani 
în urmă poetul cu un 
tren care trece în goa
nă și care aruncă ade- 
vărați snop; de seîntei. 
Acestei comparații i-aș 
adăuga că trenul tre
buie să aibă cit mai 
multe opriri și să a- 
runce adevărate seîn
tei. care să aprindă 
cit mai multe spirite, 
nu numai pe cele din 
imediata apropiere a 
„terasamentului".

De cînd am început 
să intru in arena lite
raturii am rămas și 
rămîn acela care vrea 
să vorbească numai 
cînd are ceva de spus, 
care vrea să mănînce 
numai cînd îi e foame, 
care vrea să bea nu
mai cînd îi e sete, care 
nu poate să rida sau 
să piingă la coman- 

care vrea să de- 
lucid despre Da 

Nu în viață. Țe- 
nostru, al tutu- 
din marea fami-

Un călduros
la Houston

„Bun venit"

în paginile ll-lll

sau 
Iul 
rora 
lie a scriitorilor Româ
niei socialiste, indife
rent de naționalitate, 
este unul si același: 
cîntarea omului. a 
muncii, a pămîntului 
Pe care săvîrșim mi
nunea cea mai minu
nată din istoria mile
nară a plaiurilor de

is Dunăre la Crișuri, 
de la Mureș la Prut.

Diferența e numai de 
expresie, de limba fo
losită. in cazul meu 
cu predilecție dialec
tul șvăbesc din Banat, 
de altfel înțeles de 
toți vorbitorii ger
mani. Pentru a evita 
orice interpretare fal
să trebuie subliniat că 
acest dialect cald și 
expresiv oferă posibi
lități nebănuite pentru 
o poezie angajată, re
voluționară în cel mai 
bun sens al cuvintului. 
Lirica în dialect șvă
besc coexistă și se 
dezvoltă alături de

Tnsemnări de
Nikolaus 

BERWANGER

poezia, proza șl dra
maturgia în limba 
terară și nu poate 
etichetată drept un 
pendice al creației 
limba literară, 
pg. care am încercat 
să-l demonstrez cu 
volumele de versuri 
„Fața mea in cui nu 
mi-o atîm" în limba 
germană și care a ob
ținut un premiu I la 
prima ediție a Festiva-, 
lului național „Cinta- 
rea României" și cu 
volumul „Singur cu 
mine" în limba româ
nă editat de editura 
„Facla". în sprijinul ar
gumentului meu vin 
producțiile literare de 
o înaltă ținută artisti
că ale altor condeie 
din cetatea florilor de 
pe Bega, cum 
Hans Kehrer și 
wig Schwarz.

Prilejul și 
cel mai propice 
firmare a 
nostru în limba ger
mană ni l-au oferit 
și ni le oferă Festiva
lul național „Cîn- 
tarea României", fes
tivalul creației și hăr
niciei, care a dat 
impulsuri rodnice li
teraturii noastre din 
acest colț de țară, 
care a trecut din sta-

li- 
fi 
a- 
în 

fapt

ar fi 
Lud-

cadrul 
de a- 

scrisului

diul literaturii provin
ciale într-o literatură 
a provinciei. Noi de 
aici, de la poarta de 
vest a țării, am îmbră
cat patria comună în
tr-o haină nouă, am 
ridicat peste tot sche
le și lăsăm priceperea 
Si hărnicia noastră să 
ridice spre cer monu
mentele muncii noas
tre. care poartă parfum 
de mortar și tăria fie
rului și betonului. Și 
in viața noastră plină 
de vise mărețe s-au 
făcut auzite chemările 
sirenelor de departe, 
cintecul lor perfid și 
găunos care vrea să 
strecoare îndoială și 
neîncredere in inimile 
noastre, să curme a- 
vintul participării la 
înălțarea schelelor spre 
cer. să amăgească cu 
povești de basm, care 
de mult și-au arătat 
fața adevărată și hi
doasă.

$i poetul, cîntărețul. 
artistul • acestor me
leaguri. s-a avîntat în 
prima linie cu un cîn
tec nou și încrezător, 
cu un poem al cinsti
rii patriei care-și iu
bește fiii indiferent în 
ce limbă își spun bună 
dimineața. își alintă 
sau își cresc copiii. 
Noi, poeții și concetă
țenii noștri, știm că 
plaiul natal face par- 

■ te din sufletul nostru 
și sufletul nostru nu 
poate fi șters nicioda- 

o
cu 
și 
și 

au

nimeni ca 
> școală 

minciunii 
. Au fost 
acei care

tă și de 
tablă de 
buretele 
amăgirii, 
dintre ; 
coborît din plaiul na
tal ca dintr-un tren și 
scriu acum scrisori 
disperate de undeva 
de Pe Rin sau din Pă
durea Neagră.

Istoria ardentă a po
porului nostru cere 
fapte eroice de muncă 
și de creație. Si rămî- 
ncm eroi fiecare la 
locul de muncă. în 
chemările și realizări
le de fiecare zi. Pe o- 
brazul dezertorului ră- 
mîne veșnic, ca o ci
catrice, trădarea. z

Chiar dacă a fost 
numai de o clipă.
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IWfl PREȘEDINTELUI NICOLAE CERUSESCU IN STATELE UNITE ALE AMBO
Mura președintelui Uae Ceausescu 

cu Miri ai Comitetului pentru relații 
internaționale al Camerei Reprezentațiilor

Dineu de lucru oferit de Camera de Comerț din Texas
Întîlnire cu oameni de afaceri din Dallas

înainte de a părăsi Washingtonul, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, Îm
preună cu tovarășa Elena Ceaușescu, 
s-a întîlnit cu membri ai Comitetului 
pentru relații internaționale al Ca
merei Reprezentanților.

La întîlnire au participat persoa
nele oficiale care îl însoțesc pe pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia în vizita sa în S.U.A.

înalții oaspeți au fost salutați cu 
multă căldură de Clement Zablocki, 
președintele Comitetului pentru re
lații internaționale, de numeroși 
membri ai comitetului.

în sala de ședințe a comite
tului, Clement Zablocki a prezentat 
personalitatea președintelui Nicolae 
Ceaușescu, activitatea și contribuția 
sa la dezvoltarea relațiilor româno- 
americane. El a exprimat satisfacția 
deosebită a membrilor Comitetului 
pentru relații internaționale de a avea 
în mijlocul lor pe președintele 
Nicolae Ceaușescu și pe tovarășa 
Elena Ceaușescu.

„Salutăm in persoana președintelui 
Nicolae Ceaușescu — a spus vorbito
rul — pe exponentul unei politici 
active de colaborare și prietenie cu 
toate națiunile lumii, pe omul politic 
care a reușit, dincolo de diferențele 
de ideologie și de interese specifice, 
să afirme și să promoveze efectiv 
un spirit nou, constructiv, de Înțele
gere și respect reciproc în relațiile 
dintre state".

Mulțumind pentru aprecierile făcu
te la adresa României și a politicii 
sale, tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
prezentat, în cadrul unei scurte alo
cuțiuni, rezultatele vizitei și ale con
vorbirilor avute cu președintele 
S.U.A., Jimmy Carter.

„Doresc — a spus președintele 
Nicolae Ceaușescu — să exprim 
bucuria noastră pentru faptul că, in 
timpul vizitei pe care o facem în 
S.U.A., avem prilejul să ne întîlnim 
și cu membrii Comitetului pentru re
lații internaționale, în cadrul unor 
schimburi de păreri cu privire la dez
voltarea relațiilor dintre țările noas
tre, precum și asupra unor probleme 
internaționale.

Doresc in primul rînd să salut în 
mod cordial pe toți participanții la 
această întîlnire și să menționez cu 
multă satisfacție că rezultatele de 
pînă acum ale vizitei sint deosebit 
de bune. Am avut convorbiri asupra 
unui cerc larg de probleme privind 
atît relațiile bilaterale, cît și viața 
internațională. Astăzi am semnat o 
declarație împreună cu președintele 
Carter, în care sînt, de fapt, sinteti
zate concluziile la care am ajuns în 
comun.

încă o dată, doresc să subliniez că 
sint pe deplin mulțumit de rezulta
tele vizitei, de relațiile pe care le-am 
stabilit cu președintele Carter și 
care, sper, vor exercita o influență 
pozitivă asupra colaborării dintre ță
rile noastre, atît pe plan bilateral, cît 
și internațional".

în continuare a luat cuvîntul con
gresmanul Jim Wright, liderul majo
rității in Camera Reprezentanților. 
El a salutat, in numele conducerii 
Congresului S.U.A., al celor două 
partide care sint reprezentate în ca
meră, vizita in S.U.A. a președintelui 
Republicii Socialiste România, apre
ciată unanim ca un moment însem
nat în evoluția ascendentă a relații
lor româno-americane pe toate pla
nurile. Evocînd în termeni elogioși 

principalele momente ale vieții șl ac
tivității președintelui Republicii So
cialiste România, congresmanul Jim 
Wright a subliniat că, îndeosebi in 
perioada de cind președintele Nicolae 
Ceaușescu se află la cîrma statului, 
România a înregistrat succese deo
sebite în dezvoltarea sa, în afirmarea 
unei personalități distincte prin po
litica sa externă activă și construc
tivă, care i-a adus prețuire și res
pect în întreaga lume.

Au mai luat cuvîntul un mare nu
măr de membri al comitetului, care 
au formulat o serie de aprecieri la 
adresa politicii constructive desfășu
rate de România socialistă pe plan 
internațional, evidențiind, în acest 
context, contribuția deosebit de po
zitivă pe care președintele Nicolae 
Ceaușescu a adus-o și o aduce la 
dezbaterea șl soluționarea intr-un 
spirit nou a problemelor vieții in
ternaționale, la promovarea unei po
litici noi, de egalitate și respect al 
independenței și suveranității între 
toate națiunile lumii, de înțelegere 
și largă conlucrare între popoare, 
pentru cauza păcii, securității și des
tinderii. în acest cadru a fost subli
niată importanța întăririi pe mai de
parte a colaborării șl conlucrării ro
mâno-americane pe plan internațio
nal în vederea sporirii contribuției 
celor două țări la însănătoșirea cli
matului politic mondial, la eforturile 
pentru pace și colaborare între po
poare.

în cuvîntul lor, o serie de congres- 
mani s-au referit, în termeni căl- 
duroși, la vizitele pe care le-au făcut 
în România socialistă, la realizările 
obținute de poporul român, la con
tactele și convorbirile fructuoase avu
te cu parlamentarii români.

Exprimînd sentimentele celor pre
zent!. congresmanul Charles Vanik, 
președintele Subcomitetului pentru 
comerț al Camerei Reprezentanților, 
a relevat rodul contactelor pe linie 
parlamentară, răspunderea ce revine 
forurilor legislative în sprijinirea și 
promovarea cunoașterii și înțelegerii 
reciproce, la apropierea între po
poare.

„în cele cîteva vizite pe care le-am 
făcut în România — a spus el — 
unde am avut onoarea să fiu primit 
de președintele Nicolae Ceaușescu, 
am avut prilejul să constat nemijlo
cit capacitatea sa de a cuprinde in
tr-o viziune imitară și constructivă 
problemele vieții internaționale, de a 
privi atît spre Est. cît și spre Vest, 
spre Nord, ca si spre Sud. oferind un 
strălucit exemplu în rindul liderilor 
de frunte ai politicii mondiale".

Mulțumind pentru toate aceste 
aprecieri, pentru interesul deosebit 
pe care membrii comitetului îl 
manifestă față de politica exter
nă a României, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a răspuns, totodată, unor 
întrebări formulate de participanții 
la întilnire.

La o întrebare privitoare la evolu
ția relațiilor economice româno-ame
ricane, tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
spus :

„Doresc să declar că relațiile eco
nomice cu Statele Unite s-au dezvol
tat puternic în ultimii ani. Am rea
lizat, intr-adevăr, o societate mixtă. 
Avem un plan și am discutat cu mai 
multe corporații și societăți din Sta
tele Unite să realizăm și în alte do
menii unele întreprinderi mixte și 
sperăm că, în perioada următoare, 

vom putea asigura intrarea lor In 
funcțiune".

în legătură cu problemele legate de 
drepturile omului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a subliniat :

„Desigur, problemele drepturilor 
omului sînt foarte multiple. Sperăm 
că guvernele, inclusiv cel al Statelor 
Unite și cel al României, vor pro
mova în mod activ drepturile funda
mentale ale oamenilor, creînd condi
ții ca oamenii să trăiască mai liber, 
mai bine, să poată beneficia din plin 
de cuceririle civilizației. în ce ne pri
vește, puteți fi siguri că vom face in 
continuare totul ca poporul să ducă 
o viață cit mai civilizată, cît mai li
beră, în deplină independență și su
veranitate — și, în acest cadru, și 
anumite probleme de ordin personal 
își vor găsi soluționarea corespunză
toare".

Privitor la calomniile puse în cir
culație de unele cercuri răuvoitoare 
din S.U.A. în. legătură cu situația 
naționalităților conlocuitoare din 
România, tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a spus :

„Nu știu de ce unii dintre ungurii 
din Statele Unite sînt preocupați de 
probleme de care nu sînt preocupați 
cetățenii români de naționalitate 
maghiară, care locuiesc în România, 
în România nu se face nici un fel de 
deosebire de naționalitate sau de altă 
natură. Toți cetățenii au drepturi 
egale, au asigurate condiții de mun
că, de învățătură, de cultură. Ei pot 
să dispună de școli, de presă, de tea
tre și de tot ce este necesar pentru 
activitatea culturală și de învățămînt 
în limba proprie. Așa cum am de
clarat și ieri, la televiziune, am dori 
ca toate naționalitățile din toată lu
mea să dispună cel puțin de aceleași 
drepturi de care dispun cetățenii de 
altă naționalitate în România".

întrebat dacă există vreo posibili
tate de soluționare a problemei uni
ficării pașnice a Coreei, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a subliniat :

„Există această posibilitate și, mai 
devreme sau mai tîrziu, va trebui să 
se ajungă la o reconciliere, la reuni- 
flcarea pașnică a ' Coreei. Aceasta 
presupune însă ca Statele Unite să 
acționeze in spiritul angajamentelor 
luate de președintele Carter cu pri
vire la retragerea trupelor din Coreea 
de Sud și să asigure relațiile cu 
această țară pe o bază nouă, de ega
litate, de colaborare".

în legătură cu situația din Orientul 
Mijlociu, tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a arătat :

„După cum cunoașteți, după vizita 
istorică a președintelui Sadat, s-a 
ajuns la un impas datorită poziției 
rigide a Israelului, iar acțiunile mi
litare ale Israelului îrt sudul Liba
nului au complicat foarte mult situa
ția. De aceea, in momentul de față 
se impun măsuri hotărite pentru re
tragerea Israelului din sudul Libanu
lui, să se creeze condiții pentru con
tinuarea tratativelor dintre Egipt și 
Israel și, totodată, pentru a se ajunge 
la o reuniune internațională, eventual 
la Conferința de la Geneva, care să 
permită participarea la negocieri a 
Siriei, Iordaniei, palestinienilor — 
reprezentați de O.E.P. — și, desigur, 
a celor doi copreședinți >— Statele 
Unite și Uniunea Sovietică".

★
întîlnirea s-a desfășurat într-o at

mosferă cordială, prietenească.

Vineri seara, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, președintele Republicii 
Socialiste România, s-a întîlnit cu 
oameni de afaceri din Dallas, în ca
drul unui dineu de lucru organizat 
de Camera de Comerț din Texas.

La dineu au participat tovarășii 
Gheorghe Oprea, prim viceprim-mi- 
nistru al guvernului, Ștefan Andrei, 
ministrul afacerilor externe, Vasile 
Pungan. ministru la Președinția Re
publicii Socialiste . România, șeful 
grupului de consilieri ai președin
telui, Ion Avram, ministrul indus
triei construcțiilor de mașini. .

Au luat parte oficialități ale sta
tului Texas și ale orașului Dallas, 
precum și un mare număr de con
ducători și reprezentanți ai unor fir
me și unități industriale, comerciale 
și bancare.

în timpul dineului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu s-a întreținut în 
mod cordial cu cei prezenți.

Au rostit scurte alocuțiuni Dan 
Ș. Pețly, președintele Camerei de 
Comerț din Dallas, Grant Dove, vi
cepreședinte al firmei „Texas Instru
ments", si James R. Brown, vice
președinte al firmei „Dresser Indus
tries".

Salutînd cu căldură prezența pre
ședintelui Republicii Socialiste Româ
nia in statul Texas și la Dallas, vor
bitorii au toastat pentru dezvoltarea 
colaborării și cooperării dintre fir
mele și companiile texane și firmele 
românești, pentru amplificarea, în 
general, a relațiilor economice ro
mâno-americane, în interesul ambe
lor popoare, al cauzei înțelegerii și 
păcii între toate națiunile.

în toastul rostit Ia încheie
rea dineului, tovarășul NjcojQg 
Ceaușescu a spus:

Domnule președinte al Camerei de 
Comerț,
Domnilor,
As dori să-mi exprim Încă o dată 

bucuria că ne aflăm in Texas, la 
Dallas, că ne-am intilnit cu reprezen
tanți de seamă ai industriei si comer
țului din acest stat si din Statele Uni
te. De altfel,*  intre unele din compa
niile dumneavoastră si unele între
prinderi românești există, de pe a- 
cum, relații bune de colaborare in 
multe domenii, iar in ultimul timp 
s-au purtat o serie de discuții pentru 
extinderea acestei colaborări.

In convorbirile cu președintele tării 
dumneavoastră am ajuns la o serie 
de concluzii comune pentru a im
pulsiona dezvoltarea relațiilor dintre 
România si Statele Unite, lucru ce se 
găseste înscris, de altfel, si în De
clarația semnată împreună. Dar. este 
necesar să ne gindim Ia forme noi de 
cooperare, pentru că numai schimbu
rile economice, ca atare, nu sint su
ficiente pentru a asigura o lărgire a 
relațiilor în viitor. Am în vedere. în
deosebi. adoptarea unor forme noi ce 
isi fac loc tot mai mult pe plan in
ternational sub forma societăților 
mixte, care s-au materializat deja 
chiar în relațiile noastre cu Statele 
Unite, existînd de acum o întreprin
dere mixtă româno-americană.

înțeleg că întotdeauna formele noi 
se introduc mai greu : oamenii sint 
obișnuit! cu anumite lucruri si. cite- 
odată. le trebuie un anumit timp oină 
să se dezobisnuiască de ele si să 
meargă pe o cale nouă. Dar viata in
ternațională — atit economică cit si 
politică — demonstrează că este ne

voie de mai multă îndrăzneală, mai 
cu seamă pentru oamenii de afaceri. 
Această îndrăzneală este si mai ne
cesară pentru a adopta forme noi care 
să țină seama de schimbările ce au 
loc in lume și să dea sentimentul tu
turor popoarelor că aceste relații se 
bazează pe principii noi. de egalitate, 
de avantaj reciproc.

Noi am dori ca și cu unele din fir
mele dumneavoastră să realizăm ase
menea forme de cooperare, de pildă 
cu „Texas Instruments" sau cu firma 
„Dresser", ai căror reprezentanți au 
vorbit aici — o cooperare care să des
chidă perspective mai largi pentru 
realizarea unei producții de nivel 
tehnic inalt. care să satisfacă nu nu
mai necesitățile României, dar să 
poată fi competitive si in alte țări.

Desigur, unele dintre produsele fir
mei „Texas Instruments" au si carac
ter strategic. Noi nu sintem preocu
pați de a realiza o producție de acest 
gen, pentru că sintem partizanii de
zarmării. ai lichidării armamentului 
atomic si a armamentelor in general. 
Sintem pentru o lume fără armamen
te. o lume a colaborării pașnice. De 
aceea, dorim să realizăm o cooperare 
nu pentru o electronică de interes 
militar, ci pentru una de interes in
dustrial, economic. Noi dorim o coo
perare care să contribuie Ia realiza
rea unei ordini economice noi. care 
să promoveze lichidarea subdezvol
tării și a stării de sărăcie ih care se 
mai află circa două treimi din ome
nire. Aceasta ar deschide posibilități 
foarte mari pentru progresul econo
mic mondial, pentru stabilitatea eco
nomică internațională și ar fi avanta
joasă. fără îndoială, și pentru firmele 
dumneavoastră, ca de altfel pentru 
toată lumea.

Trebuie să vă spun că am impresii 
plăcute despre Dallas. Deși foarte 
scurtă, vizita de la „Texas Instru
ments" și de la primăria orașului 
mi-au produs impresii deosebite. Am 

constatat că oamenii din Dallas sint 
oameni foarte primitori, foarte spon
tani — și am dori ca in cadrul rela
țiilor generale dintre România și Sta
tele Unite să dezvoltăm mai larg re
lațiile cu firme din Texas.

Aș dori să vă mulțumesc pentru 
interesul manifestat față de dezvol
tarea relațiilor cu România. Dar vă 
rog să nu-mi luați in nume de rău 
dacă voi menționa că discuțiile care 
au fost începute intre firmele româ
nești și cele din Texas ar trebui să 
nu dureze prea mult, finind seama 
că viața economică necesită soluții 
mai rapide. Personal, consider că 
atunci cind unele discuții se prelun
gesc prea mult, aceasta înseamnă că 
nu există perspectiva să iasă lucruri 
prea bune. De aceea, aș dori ca dis
cuțiile pe care le-am inițiat cu un 
șir de companii să le finalizăm in
tr-o perioadă cit mai scurtă posibil, 
spre a putea să trecem de la vorbe 
la fapte. Aceasta cred că este și in 
interesul companiilor dumneavoastră 
și in interesul nostru.

Dorim să realizăm asemenea ac
țiuni de cooperare care să fie și efi
ciente, să aducă beneficii atit firme
lor dumneavoastră, cit și nouă, bine
înțeles. Deși noi avem o altă orin- 
duire socială, insă și orinduirea 
noastră cere să se desfășoare o ac
tivitate economică cit mai eficientă, 
pentru că numai așa putem asigura 
dezvoltarea țării, ridicarea bunăstării 
poporului.

Cu speranța că vom realiza o coo
perare cit mai largă cu firmele dum
neavoastră și cu dorința de a vă 
întilni in România — și, desigur, să 
realizăm o serie de cooperări — do
resc să toastez pentru colaborarea 
cit mai bună dintre firmele dumnea
voastră și cele din țara noastră, din
tre Statele Unite și România.

In sănătatea dumneavoastră ! (Vii 
aplauze).
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RAPORT MUNCITORESC
în întrecerea pentru îndeplinirea planului si angajamentelor

Metal și cocs 
peste plan

Colectivul de oameni ai muncii 
din cea mai veche vatră a meta
lurgiei țării, Combinatul siderur
gic Reșița, întîmpină ziua de 1 Mai 
prin amplificarea eforturilor pen
tru a da economiei naționale can
tități de produse fizice eu mult 
superioare prevederilor de plan. 
Bilanțul intocmiț ieri, 15 aprilie, 
atestă că, de la începutul anului, 
colectivul de aici a înscris în cro
nica întrecerii socialiste substan
țiale depășiri : 3 400 tone fontă, 
1 700 tone cocs metalurgic, 5 000 
tone de laminate finite pline, 29 500 
tone de calcar industrial. 12 000 tone 
de oțel aliat și inalt aliat. 3,8 mi
lioane lei piese de schimb. De 
remarcat este faptul că aceste spo
ruri de producție au fost obținute, 
în principal, pe seama creșterii 
productivității muncii și în condi
țiile în care consumul de combus
tibil convențional a fost redus cu 
700 de tone, iar cel de energie e- 
lectrică cu 1 160 000 kilowați ore. 
(Nicolae Cătană). ,

Producție fizică 
suplimentară

în întîmpinarea zilei de I Mai, 
furnaliștii întreprinderii „Victoria" 
din Călan înregistrează succese de 
seamă în îndeplinirea și depășirea 
planului producției fizice și a an
gajamentelor asumate în întrece
rea socialistă. Ei au elaborat, în 
fiecare zi din luna aprilie. în me
die, cite 90 tone fontă peste pre
vederi. ca rezultat al sporirii in
dicilor de utilizare a agregatelor și 
al perfecționării tehnologiilor de 
încărcare, topire și turnare a șar
jelor. De la începutul anului, co
lectivul acestei vechi unități side
rurgice de pe Valea Streiului a 

s produs și livrat suplimentar turnă
toriilor întreprinderilor construc
toare de mașini și utilaje din țară o 
cantitate de fontă echivalentă cu 
metalul necesar pentru fabricarea 
a peste 500 tractoare.

Realizări ale chimiștilor
In primele două săptămîni din 

luna aprilie, chimiștii de la Ișalnița 
au realizat. în plus, mai mult de 
2 000 tone produse chimice, toate 
cele 38 de instalații depășind pre
vederile din grafice. Valoarea pro
ducției obținute, suplimentar, de 
la începutul anului depășește 
5 000 000 lei. De curind, combina
tul de la Ișalnița și-a îmbogățit 
lista produselor exportate cu un 
nou sortiment : îngrășăminte com
plexe pe bază de fosfor.

Succese 
ale constructorilor

Montorii de pe ȘANTIERUL 
TURCENI al Trustului energomon- 
taj București au atins cu 42 de 
zile mai devreme cota finală la 
cazanul de abur nr. 4 al termo
centralei, îndeplinind astfel preve
derea din angajamentul asumat în 
întrecere în cinstea zilei de 1 Mai. 
Rezultate remarcabile s-au înre
gistrat si pe alte șantiere ale ter
mocentralei. La turbogeneratorul 
nr. 1 de 330 MW, de exemplu, 
montorii au încheiat lucrările de 
ansamblare, ceea ce a permis de
mararea programului complex de 
verificări si probe funcționale la 
cazan, sistemele auxiliare, la alte 
obiective ce condiționează conec
tarea la sistemul electroenergetic 
național.

O nouă capacitate 
în funcțiune

La întreprinderea „Steaua elec
trică" din Fieni a început să pro
ducă — cu șase luni mai devreme 
— o nouă capacitate de producție. 
Este vorba de linia de becuri elec
trice pentru autovehicule, tablouri 
de automatizare, scală la recep
toare radio, cu o capacitate anuală 
de 5 milioane. Prin conectarea la 
circuitul economic a noii linii, uni
tatea dîmbovițeană își sporește cu 
aproape 50 la sută producția. în-

lăturindu-se importul acestor pro
duse, Nomenclatorul întreprinderii 
a ajuns in actualul cincinal la peste 
600 produse noi sau modernizate, 
iar mai bine de jumătate din becu
rile fabricate la Fieni sint expor
tate în peste 20 de țări, întrunind 
aprecieri pentrii performanțele lor 
ridicate.

Din creația tehnică 
de masă

In industria județelor Bacău, 
Neamț și Vrancea se înregistrează o 
largă emulație creatoare în sprijinul 
producției. La întreprinderea de ma- 
șini-unelte din Bacău, de pildă, s-a 
introdus pentru prima dată laserul 
la prelucrarea metalului, iar la u- 
zinele metalurgice au fost realizate 
vane si robineti industriali, cu dia- 
metre de 50—1 200 mm. cu o greu
tate mai mică cu 50—200 kg, econo- 
misindu-se anual peste 2 000 tone 
metal. La întreprinderea de dispo
zitive, stante. matrițe si scule aș- 
chietoare din Focșani au fost fabri
cate, după proiecte originale, o serie 
de subansamble, dispozitive si uti
laje de înaltă tehnicitate, care mă
resc gradul de funcționalitate a utila
jelor de prelucrări metalurgice, pre
cizia si fiabilitatea lor. Constructo
rii de masini-unelte din Roman au 
produs un dispozitiv special de fi
letat conic, cu ajutorul căruia gama 
de operațiuni a unui strung carusel 
crește de la 3 la 7. Succese notabile 
în activitatea de cercetare, de utili
zare în scopuri productive a celor 
mai noi cuceriri ale stiintei si teh
nicii. activitate la care sînt antre
nați peste 15 000 de ingineri, econo
miști. tehnologi, analiști, ergonomi, 
muncitori si tehnicieni au fost con
semnate în peste 60 de unități eco
nomice. Un bilanț arată că, în peri
oada parcursă din acest an. au fost 
aplicate în întreprinderile moldove
ne 143 studii tehnico-economice, a 
căror contribuție la creșterea efi
cientei economice se ridică la mai 
bine de 23 milioane lei. (Ager- 
pres).

Multă vreme. Blajul a 
existat pentru noi doar cu 
sunetele clopotelor de ara
mă ale istoriei. Altminteri, 
din punct de vedere eco
nomic, fusese un neînsem
nat tirg agricol.

La rostirea numelui său,' 
astăzi se trezesc si ecourile 
istorice ale luptei românilor 
din Transilvania pentru a- 
firmare națională, dar și 
rezonantele afirmării pre
zente pe plan economic și 
social. Blajul figurează a- 
cum pe harta industriali
zării socialiste drept centru 
a două importante industrii: 
de prelucrare superioară a 
lemnului și de mecanică 
fină (accesorii pentru mași- 
nile-unelte). Există și alte 
cîteva mai mici unităti in
dustriale. Noi și ele. în
tr-o extremitate a orașului
— pămînt-rnuzeu numit 
Cimpia Libertății. Intr-alta
— cimpul devenit platfor
mă industrială. Talere de 
aur într-o balanță a justi
ției istorice.

Am poposit în cea mai 
nouă dintre unitățile indus
triale : întreprinderea de 
accesorii pentru masini- 
unelte. De ce sînt cei de 
aici foarte mîndri de uzina 
lor ? întîi — pentru că 
există, funcționează și își 
pune marca de fabricație 
(cu numele orașului) pe 
produse industriale ce se 
răspîndesc în tară si în 
lume. Al doilea — pentru 
că produsele acestea sînt 
dintre cele care încorporea
ză o inginerie de înaltă cla
să, de mare precizie si fi
nețe. Se numesc ..accesorii" 
dar nu în înțelesul de auxi
liar, de periferic, ci de 
părți care dau, uneori, mai 
mult de jumătate din va
loarea mașinilor-unelte la 
care se atașează și pe care 
le fac funcționale, multi
funcționale (dotate cu un 
set de asemenea accesorii 
complexe, o freză, o ra- 
boteză, un strung pot exe
cuta o foarte largă gamă 
de operații de cea mai 
înaltă precizie, o singură 
mașină îndeplinind rolul 
mai multora și căpătînd 
deci o mai ridicată va
loare productivă). In al 
treilea rind, cei de aici 
se mindresc cu performanța 
de a fi izbutit să pună în 
mișcare mecanismul unei 
producții de o asemenea 

tehnicitate tocmai într-un 
loc în care, pe o rază de 
zeci de kilometri, nu exista 
o cit de firavă tradiție in
dustrială. Prin tradiție, șco
lile Blajului pregăteau ti
neri în domeniile umanis
ticii. Și tot prin tradiție 
împrejurimile Blajului se 
ocupau de agricultură.

De la acest punct abor
dăm o scurtă discuție cu 
directorul întreprinderii, in
ginerul Augustin Abușea- 
nu :

— Pe vremea cînd uzina 
încă nu exista decît în su
lurile de calc ale proiectului 

blaj : Tradiții noi 
în Cîmpia Libertății

și ca șantier cu pămîntul în 
fierbere erați, prin urmare, 
printre cei care aveau mi
siunea să constituie. în toa
te datele ei. o uzină. Ce în
trebări vă puneați atunci 1

— Exista un proiect care 
știam că se va executa, că 
vom primi mașinile nece
sare, energia, materia pri
mă... întrebarea era cu cine 
vom pune în mișcare aces
te mașini, ce oameni se vor 
așeza la comenzile lor și 
vor începe să producă pie
sele de înaltă precizie, mă
surate în tolerante de sub- 
microni. Un sondai în oraș 
ne-a arătat că nu vom găsi 
aici meseriașii gata formați 
de care aveam nevoie. Și că 
nu-i vom găsi nici în loca
litățile din jur...

— Și-atunci ?
— Atunci ne-am spus 

așa : oameni există, și 
dacă nu sînt meseriașii de 
care avem nevoie, o să-i 
învățăm să devină. Am 
pornit prin licee, pe la cla
sele mari. Am organizat un 
turneu de... propagandă 
tehnică, o campanie, ziceti-i 
cum vreți. Erau licee de 
profil umanist si mai toti 
elevii se pregăteau pentru 
profesii din acest domeniu 
Dar noi știam că nu se poa
te să nu se găsească prin

tre ei tineri cu vocație teh
nică. Și n-am greșit. A fost 
de-ajuns să le vorbim des
pre uzina noastră, despre 
produsele ei, despre mese
riile ei, să le arătăm ce 
perspective sociale vor a- 
vea dacă se vor dedica unei 
profesii de la noi și-am gă
sit, printre ei, destui care 
ne-au promis că după ab
solvire vor veni la uzină. 
Au venit și dintre cei care 
nu ne-au promis. Au mai 
venit și dintre cei care n-au 
reușit la examenele de ad
mitere în facultate. Am or
ganizat pentru ei cursuri 

speciale de calificare. I-am 
trimis apoi să se speciali
zeze în uzine cu profil si
milar la Oradea, la Cugir, 
la Brașov, la București. Pe 
alții i-am trimis Ia cursuri 
post-liceale la Arad si Ora
dea. Rezultatul : avem a- 
cum un ..batalion" de foarte 
buni meseriași. In special 
în profesia de rectificator 
avem numai absolvenți de 
liceu. E și o profesie mai 
pretențioasă. Media de vîrs- 
tă a personalului nostru — 
22 de ani.

— Pare că totul a fost 
simplu...

— Timp de un an activi
tatea noastră în producție 
n-a mers strălucit. Din 
punct de vedere al 'cantită
ții. Pentru că întreaga noas
tră atenție s-a concentrat 
asupra calității. Cu răbdare 
și meticulozitate i-am învă
țat pe acești tineri să nu-șl 
permită nici o derogare de 
la exigentele meseriei. Să 
facă totul bine si foarte 
bine, chiar dacă mai încet 
uneori. Să lucrezi prost, 
asta se învață... repede. Nu 
ne puteam permite să-i o- 
bișnuim cu ideea derogări
lor de la calitate. „Zeii" 
noștri sînt precizia, finețea, 
trăinicia. Asta a însemnat 
că tot personalul nostru 

tehnic s-a aflat mereu în 
hală, alături de acești ti
neri. Am fost răsplătiți 
pentru că, după aproxima
tiv un an, aveam un corp 
muncitoresc bine format și 
am început să răspundem 
bine și la cerințele canti
tății.

în hala mare a uzinei am 
cunoscut pe cițiva dintre 
tinerii muncitori :

Aron Petric,' 23 de ani, 
rectificator. A făcut școala 
profesională la Cugir ; în
tors „acasă", a mai avut 
destule de învățat. Pe ma
șina lui e montată, pentru 

prelucrare, una dintre cele 
mai pretențioase piese din 
cîte se fac aici. Tlnărul nu 
se laudă. I se pare firesc 
să lucreze așa...

•—.Cînd am prezentat a- 
ceste piese la București — 
intervine în schimb direc
torul — cineva din minister 
ne-a întrebat : „Unde ați 
rectificat așa piesele astea? 
Aveți o mașină specială din 
străinătate ?“ „Da. am răs
puns, avem mai multe ma
șini. Veniți să le vedeți, sînt 
făcute la Cugir. mașini o- 
bișnuite 1“ Contează si ma
șinile, dar marile „minuni" 
le face mina omului cînd e 
deprinsă cu așa ceva.

— Ți se pare complicat, 
Aron Petric ?

— Cîteodată. da. Dar toc
mai asta îmi place : să știu 
că fac ceva care altora li 
se pare imposibil de făcut. 
Atuncea știu că sînt și eu 
cineva.

Vasile Popa a venit din 
Pănade. comuna Sîncel. Fu
sese cioban.

— Dar — spune el — îmi 
dorisem de mic să fiu mun
citor. Cînd am aflat de uzi
na asta, aveam 24 de ani 
și-am zis că e tocmai mo
mentul să termin cu cio- 
bănia și să vin aici.

— Cum ți s-a părut ?

— Greu, tare greu. Să lu
crez la mașină am învățat 
eu repede. Dar cel mai greu 
mi s-a părut cu disciplina. 
Știți — zîmbește el — e o 
oarecare diferență între 
strungă și... strung. Să lu
crezi fără greșeală, cu pre
cizie... La ore fixe, cu un 
program strict. Nu știu de 
cite ori era să mă întorc 
la... strunga de oi. Dar to
varășii mei de muncă mi-au 
dat mereu curaj. M-au fă
cut să înțeleg rosturile 
disciplinei muncitorești.

Emilia Cipar urmase trei 
ani la un liceu din oraș. A 
venit la noua uzină și s-a 
înscris Ia cursurile de cali
ficare. A avut insă de în
vins Împotrivirea părinților. 
„Ce să caute o fată într-o 
uzină ? Acolo se lucrează 
cu fier, e o treabă pentru 
bărbați". „Am fost și-am 
văzut — le-a răspuns ea. Și 
o fată poate să lucreze a- 
colo foarte bine. Sint ma
șini mici, nu-i greu să lu
crezi la ele. Mie asta-mi 
place". Discuții lungi. Dar 
in scurt timp fata a putut 
să le spună cu mîndrie pă
rinților : „Să veniți să ve
deți ce fac eu acolo 1 Pie
sele mele sînt ca niște o- 
biecte de artă din oțel. Șl 
vouă v-ar plăcea să le ți
neți în casă, ca bibelouri".

Nu exagera. Emilia Cipar 
lucrează acum piese deli
cate de mare finețe, cu su- 
prafețe-oglindă. la toleran
țe de sub-microni. Meseria 
a „prins-o", a pasionat-o. 
Am văzut-o lucrînd. Și zîm- 
bind. Ce poți crede despre 
un om care muncește zim- 
bind ? Ce altceva decît că 
ceea ce face atunci îi pro
duce bucurie. Zîmbetul. a- 
dresat obiectului muncii, 
aducea în micul el spațiu 
tehnic lumina omenească a 
creației. Așa o fi văzut-o 
mereu și cel care lucra la 
o-mașină din preajmă și 
i-a devenit sot. Căruia i-a 
dăruit și un copil.

Uzina Ie-a dăruit un rost 
trainic in viată, bucurii du
rabile. tuturor celor de-aici. 
din marea hală aflată față 
în față cu Cîmpia Libertă
ții. Loc unde, împlinin- 
du-se un înalt ideal istoric, 
libertatea e încununată as
tăzi de mari împliniri so
cialiste.

Mihai CARANFIL
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VIZITA PREȘEDINTELUI NICOLAE CEAUSESCU IN STATELE UNITE ALE AMERICII

Un salut călduros transmis locuitorilor capitalei statului Texas, orașul Dallas

Imagini din timpul vizitei la Houston

„Sîntem deosebit de bucuroși că vă aflați 
in orașul nostru"

Recepție la primăria orașului Dallas
în după-amiaza aceleiași zile, pri

marul orașului Dallas a oferit o re
cepție în onoarea președintelui 
Nicolae Ceaușescu și a tovarășei 
Elena Ceaușescu, la care au partici
pat peste 600 de persoane.

La intrarea noii și modernei clădiri 
a primăriei din Dallas, unde s-a des
fășurat recepția, au venit în întîmpi-

nare primarul Robert Folsom și so
ția acestuia, care i-au condus ‘ pe 
inalții oaspeți români în marea sală 
de onoare a primăriei.

„Vă rog să-mi permiteți să încep 
— a spus primarul orașului, adre- 
sindu-se oaspeților români — cu re
petarea urării de a fi bine veniți în 
Dallas și in Texas, domnule pre

ședinte Nicolae Ceaușescu și doamnă 
Elena Ceaușescu. Sintem deosebit de 
bucuroși că vă aflați in orașul nos
tru, care vă primește cu multă căl
dură și satisfacție". Arătînd că 
președintele Nicolae Ceaușescu este 
primul șef de stat străin care ono
rează cu vizita sa clădirea nouă a 
primăriei din Dallas, Robert Folsom

i-a înmînat tovarășului Nicolae 
Ceaușescu drept amintire un mic 
cadou care simbolizează curajul și 
îndrăzneala, trăsături specifice locui
torilor din acest oraș și, in general, 
din statul Texas.

Primit cu vii aplauze de asistență, 
a luat cuvintul tovarășul Nicolae 
Ceaușescu.

Cuvintul președintelui Nicolae Ceaușescu
Domnule primar.
Doamnă.
Doamnelor si domnilor.
Aș dori să vă mulțumesc, 'domnule 

primar, pentru cuvintele pe care 
le-ati rostit la adresa noastră si. tot
odată. să vă adresez dumneavoastră, 
doamnelor si domnilor prezent! aici, 
precum si locuitorilor orașului Dallas, 
un salut călduros din partea mea si a 
poporului meu (Aplauze puternice).

După cum stitl. vizităm Statele Uni
te Ia invitația președintelui Jimmy 
Carter și a doamnei Carter. Sîntem 
pentru a patra oară in Statele Unite, 
dar pentru prima dată in Texas si in 
Dallas. Despre Dallas avem deja im
presii deosebit de plăcute. Am vizitat 
astăzi o mare întreprindere din statul 
dumneavoastră și, in general, din

★
în timpul recepției, tovarășul 

Nicolae Ceaușescu, tovarășa Elena 
Ceaușescu, celelalte persoane oficiale 
române s-au întreținut cordial cu

Statele Unite. Sper că vizita In orașul 
dumneavoastră va prilejui nu numai 
cunoașterea unui oraș frumos si a u- 
nor oameni deosebit de primitori, dar 
si stabilirea unor relații mai strînse. 
de colaborare, cu oamenii de afaceri 
din Dallas (Aplauze puternice).

Doresc să vă mărturisesc si dum
neavoastră că convorbirile cu pre
ședintele Carter s-au încheiat cu re
zultate bune, ceea ce este, de altfel, 
consemnat în Declarația pe care am 
semnat-o ieri împreună*  — si care 
a pus bazele unei dezvoltări tot mai 
puternice a relațiilor, bune de altfel, 
dintre România si Statele Unite ale 
Americii.

Deși sintem țări cu orlnduiri so
ciale diferite și ca mărime diferite, 
între România si Statele Unite 
s-au statornicit relații de colabo-

rare trainice — atit pe plan bilate
ral, cit și în ce privește conlucrarea 
pe arena internațională — bazate pe 
egalitatea în drepturi, pe respectul 
independenței și suveranității, pe 
neamestec in treburile interne și a- 
vantajul reciproc. (Aplauze puterni
ce).

Aș dori ca dumneavoastră, dom
nule primar, precum și alți concetă
țeni ai dumneavoastră, cetățeni ai 
Texasului și Dallasului. de fapt al 
Statelor Unite, să vizitat! România, 
contribuind in acest fel la o cunoaș
tere mai bună între popoarele noas
tre, la înfăptuirea năzuințelor lor și 
ale întregii lumi de colaborare tot 
mai bună, egală, de promovare a 
unei politici de bunăstare și de fe
ricire pentru toate națiunile lumii. 
(Vii aplauze).

gazdele. cu specialist! sl oameni 
de cultură din Dallas, care au 
ținut să dea expresie sentimente
lor de profundă stimă și înaltă con-

siderație față de șeful statului ro
mân, față de politica pe care pre
ședintele României o promovează 
pentru întărirea prieteniei româno-

Doreso să exprim, încă o dată, 
mulțumirea noastră că ne aflăm îm
preună cu dumneavoastră aici, la 
Dallas. Vă urez multă fericire, mul
tă prosperitate și multă sănătate. 
(Aplauze îndelungate, puternice).

Fiind primul șef de stat care este 
primit in această clădire minunată, 
nouă, doresc să vă declar că mă im
presionează in mod deosebit stilul 
acestei clădiri, care exprimă îndrăz
neala și care arată, totodată, că și 
locuitorii Dallasului — de altfel am 
aflat că arhitectul este de origine 
chineză — sînt plini de îndrăzneală, 
de perspectivă și încredere in viitor. 
Aș dori să vă urez ca aceasta să 
simbolizeze indrăzneala și măreția 
Dallasului. a Texasului, în cadrul 
Statelor Unite. (Aplauze îndelungate, 
puternice).

*
americane, pentru asigurarea păcii, 
pentru colaborarea și progresul tu
turor popoarelor lumii.

La închiderea ediției

Un călduros „Bun venit" la Houston
— Primele relatări despre sosire și vizita la Centrul spațial al

Primele știri, sosite la Închiderea 
ediției, relatează că președintele Re
publicii Socialiste România, Nicolae 
Ceaușescu, și tovarășa Elena 
Ceaușescu au sosit simbătă diminea
ța în orașul Houston, statul Texas.

Avionul special a aterizat pe aero
portul internațional Hobby din apro
pierea orașului Houston.

Pe aeroport era aliniată o gardă 
de onoare formată din pușcași ma
rini în uniformă de gală, iar o grupă 
de stegari purta în bandulieră dra
pelele naționale ale României și Sta
telor Unite.

înalții oaspeți români au fost salu
tați de personalități politice, repre
zentanți ai cercurilor de afaceri, per
soane oficiale civile și militare.

Ceremonia primirii oficiale a avut 
loc într-o atmosferă sărbătorească, 
de înaltă stimă si nretuire fată de 
solii poporului român. Fanfara mi

litară intonează imnurile de stat ale 
României si Statelor Unite ale Ame
ricii. în timp ce stegarii înclină. în 
semn de omagiu, drapelele celor două 
țări.

Gazdele adresează oaspeților ro
mâni un călduros șl prietenesc bun 
venit la Houston.

Președintele Nicolae Ceaușescu sl 
tovarășa Elena Ceaușescu sînt invitați 
apoi să ia loc în limuzine. Coloana 
oficială de mașini, escortată de moto- 
cicliști, se îndreaptă spre centrul spa
țial ..Lyndon B. Johnson" al N.A.S.A. 
(Administrația națională pentru pro
blemele aeronauticii șl cercetarea 
spațiului cosmic).

Situat la 40 km sud-est de Houston, 
acest cartier general al pregătirii, 
controlului și urmăririi zborurilor 
cosmice și interplanetare ale nave
lor spațiale cu oameni la bord ocupă 
o suprafață de 1 620 acri. Inaugura

rea sa a avut loc în septembrie 1963, 
la un an și jumătate după lansarea 
de către președintele John F. Ken
nedy a programului spațial al S.U.A.

După sosire, gazdele au invitat pe 
președintele Nicolae Ceaușescu și pe 
tovarășa Elena Ceaușescu să viziteze 
unele dintre cele mai importante 
complexe computerizate cu diverse 
destinații ale Centrului spațial.

înalților oaspeți le sînt prezentate 
activitatea, realizările și preocupări
le esențiale ale Centrului spațial al 
N.A.S.A. Printre misiunile principale 
ale acestui centru se află proiectarea, 
perfecționarea și testarea vehiculelor 
spațiale și sistemelor adiacente ale 
acestora destinate zborurilor cosmice 
cu oameni la bord, selecționarea și 
pregătirea cosmonautilor. planificarea 
Si efectuarea zborurilor spațiale, par
ticiparea intensă la experimentele 
medicale, tehnologice și științifice

N.A.S.A. -
care ajută omul să înțeleagă mai bine 
și să conserve mediul său inconiură- 
tor.

La acest cartier general al zboruri
lor cosmice americane cu oameni la 
bord lucrează peste 3 600 ingineri, 
tehnicieni, oameni de stiintă. mate
maticieni. instructori de zbor, ziariști, 
muncitori și, bineînțeles, cosmonauti. 
Alți 6 000 de salariati sînt angajați în 
diverse instituții si întreprinderi di
rect legate de testarea sistemelor spa
țiale și elaborarea de programe pen
tru computere.

Centrul spatial dispune de 100 de 
clădiri, de mărimi, forme si între
buințări diferite. Multe dintre aceste 
construcții impresionante, durate din 
otel și beton, fără ferestre, sînt des
tinate testelor. Intr-un laborator e- 
chipat cu cele mai diverse aparate 
sînt simulate condițiile de zbor cos
mic. In două camere cu vid speciale 
sint testate numeroase sisteme de 
bord ale modulelor si rachetelor pur
tătoare.

Nelipsită din nici un itinerar al vi
zitelor șefilor de state si guverne, 
clădirea nr. 30 prezintă un interes a- 
parte. aici functionînd creierul elec
tronic computerizat al intregulul com
plex de' control si dirijare a navelor 
cosmice. Din această clădire au fost 
dirijate zborurile suborbitale. orbitale 
si interplanetare din cadrul progra
melor „Mercury". ..Gemini" și ,.A- 
pollo" și au fost ghidați primii pași 
ai omului pe Lună.

O impresie deosebită produce sala 
vehiculelor spațiale si a costume’or 
de cosmonauti. Aici se află între al
tele copiile fidele ale modulului lu
nar „Rover", care a călătorit zeci de 
mile pe Selena, și a costumului de 
cosmonaut purtat dp Neil Armstrong 
în temerara sa misiune.

Tn încheierea vizitei, gazdele ex
primă profunda gratitudine pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu pentru 
cinstea făcută prin vizita la Centrul 
spațial.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu mul
țumește gazdelor pentru ospitalitate, 
le felicită pentru realizările remarca
bile în domeniul tehnicilor spațiale.

La închiderea ediției 
vizita la Houston con
tinuă. Vom reveni cu 
amănunte în numărul vi
itor al ziarului.

La Centrul spațial N.A.S.A.

Tovarășului Nicolae Ceaușescu i-a fost înmînată diploma de „Cetățean de onoare" al statului Texas
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Pe șantierele de investiții:

CUM SE DESFÂȘOARĂ 
MONTAJUL UTILAJELOR?
Pe majoritatea șantierelor de investiții, montajul ra

pid și în cele mai bune condiții de calitate al utila
jelor tehnologice este o sarcină economică de maximă 
însemnătate. De aceasta depind, în ultimă instanță, fi
nalizarea noilor obiective și capacități productive, în
ceperea rodajului și probelor tehnologice, punerea lor 
in funcțiune la termen și chiar mai devreme. In acest 
scop trebuie luate toate măsurile necesare, între care : 
concentrarea tuturor forțelor constructorilor și monto- 
rilor din cadrul întreprinderilor specializate, întărirea 
formațiilor de montori cu efective noi, inclusiv prin 
detașarea și participarea directă a muncitorilor, tehni
cienilor și inginerilor din unitățile beneficiare la insta
larea unui număr cit mai mare de mașini și utilaje. 
Ziua și noaptea, in schimburi prelungite sau în două 
schimburi — iată cum trebuie să se desfășoare mon
tajul utilajelor tehnologice pe șantierele de investiții,

sub o riguroasă supraveghere, în condițiile unei asis
tențe tehnice competente și permanente. Conducerile 
de șantiere, beneficiarii, organizațiile de partid au da
toria de a face totul pentru intensificarea montajului, 
în strînsa succesiune a operațiilor, pentru a se evita 
orice dereglări, orice neajunsuri de ordin calitativ, 
eventualele întîrzieri In desfășurarea și încheierea lu
crărilor, pentru ca, în întimpinarea zilei de 1 Mai, să 
se obțină rezultate deosebite pe toate șantierele inves
tițiilor productive.

Cum se traduc în viață aceste sarcini esențiale subli
niate de conducerea partidului ? în ce ritm se mun
cește pe șantiere pentru accelerarea montajului utila
jelor tehnologice, pentru crearea tuturor fronturilor de 
lucru de către constructori, fără de care nu se poate 
intensifica instalarea, în spațiile construite, a mașinilor 
și instalațiilor productive?

Pentru realizarea unor ritmuri Înalte de lucru, tractoarele acționează grupat la pregătirea terenului. Aspect de muncă de pe terenurile cooperativei agricole 
din Țăndărei — fotografia din stingă . Permanent lingă mecanizatori, organizînd întreaga activitate — aceasta este datoria de bază a cadrelor de conducere 
din unitățile agricole. In fotografia din dreapta : inginera Chiscan Margareta și Stan Nucă, șeful secției de mecanizare de la C.A.P. „Gheorghe Lazăr", contro

lează calitatea semănatului. Fotografii : A. Papadiuc

în zona de est a municipiului Cra
iova, acolo unde se înalță una din 
cele mai puternice platforme indus
triale ale țării, unde vor lucra, la 
finele cincinalului, cîteva zeci de 

. „Elec-
întreprinderea de trac- 

mașini 
între-
meca-

cincinalului, 
mii de muncitori, alături de 
troputere", 
toare si 
agricole, 
prinderea 
nică de material 
rulant si viitoa
rea întreprindere 
„OLTCIT". se ri
dică ÎNTREPRIN
DEREA DE UTI
LAJ GREU, unita
te economică mo
dernă. concepută 
si realizată la 
indicația tova
rășului Nicolae 
Ceaușescu. Tra- 
ducînd în viată 
sarcinile sublinia
te de secretarul 
general al parti
dului cu prilejul 
vizitelor de lucru 
efectuate ne acest 
șantier. în sep
tembrie 1975 și 
ianuarie 1977, con
structorii si mon
torii și-au mobi
lizat puternic e- 
nergiile în vederea respectării șl 
chiar devansării termenelor de pu
nere în funcțiune a noilor capacități 
ale acestei întreprinderi.

Pentru aceasta, sub îndrumarea 
biroului comitetului județean de 
partid, s-a stabilit un program-ca- 
dru de acțiune, al cărui „centru de 
greutate" îl constituie darea în ex
ploatare, In scurt timp, a primei ca
pacități de fabricare a mașinilor- 
unelte grele. Stadiile fizice ale lu
crărilor de montaj, pregătirea cores
punzătoare a producției ce se va 
realiza aici, experiența dobîndită în 
domeniul conlucrării dintre construc
tori, montori și beneficiari, organi
zarea muncii pe șantier — iată ar
gumente ce dau garanția Înfăptuirii 
acestei sarcini. Planul de investiții 
„la zi" a fost depășit cu 18,5 milioa
ne lei. Hala principală este închisă, 
acoperită și dotată cu toate utilită
țile necesare : apă, canalizare, ener
gie electrică și termică, încălzire, 
macarale, iar o bună parte din uti
lajele tehnologice sînt montate. Prin 
grija beneficiarului s-au organizat 
și se desfășoară unele activități de 
bază, ca prelucrări mecanice mici și 
mijlocii, mecano-sudură, sculărie și 
autoutilări necesare atît „rodării"

Sculptura iugoslava
contemporană

O nouă expoziție de 
artă iugoslavă s-a des
chis în capitală. îmbo
gățind climatul fecund 
al schimburilor cultu
rale dintre două țări 
ce cultivă exemplare 
relații de bună vecină
tate și prietenie : se
lecția de sculptură 
contemporană expusă 
în sala Teatrului Na
țional, patronată de 
Galeriile de artă mu
nicipale și Galeria de 
artă contemporană din 
Zagreb.

Cuprinzind un număr 
important de exempla
re — 82 de lucrări
semnate de 32 de ar
tiști — selecția ne pro
pune o incursiune in 
cîmpul de preocupări 
ale sculptorilor con
temporani, angajați în 
constituirea unei stilis
tici originale, prin 
semnificativa întîlnire 
dintre elementele tra
diției și spiritul nova
tor.

O direcție importan
tă, bine reprezentată 
în expoziție, are ca 
punct de plecare pro
blemele sculpturii fi
gurative, cu accent pe 
inepuizabila capacitate 
de expresie a corpu
lui omenesc. 
umană este 
tă cu o 
consecvență 
tre sculptori ca An- 
geli Radovani („Fe
meie șezînd", „Mirea
să cu pălărioară", „Du- 
nia“), Zvonko Lon- 
cearici („Viktor"), la- 
nez Boljka (seria 
„Portretul imaginar al 
poetului J. C.“), Agim 
Gavdarbasha („Două 
femei", „Naștere", „Pe
reche"), Stojan Batic! 
(„Leda"), Stanko .Jan- 
cicl („în așteptare").

O raportare la uni
versul tradiției vizînd, 
de această dată, nu 
motivele, ci modul de 
construire a volume
lor, articularea în spa
țiu a formelor cizelate 
în materiale direct e- 
vocatoare ale rigorilor 
artizanale aduc lucră
rile în lemn realizate 
de Tone Demșar, Boș- 
co Kuceanski. Branko 

Rujici, Șime Vulas, 
Draghița Ceadaj-La- 
pajne, Venija Vuci- 
nici-Turinski sau a- 
celea împrumutate 
structurilor civilizației 
moderne (sculpturile 
în metal ale lui Pe- 
tar Hadjiboșkov, Oto 
Logo, France Rotar).

Există, în sculptura 
iugoslavă contempora
nă, și o serie dej ten
dințe spre înțelegerea 
obiectului de artă ca 
parte componentă a 
mediului si. în unele 
cazuri, ca premisă in 
procesul de configura
re a mediului. Morfo- 
logiile aduse de noile 
tehnologii. sugestiile 
elementelor dinamice 
rețin atenția unor 
artiști ca Vjences- 
lav Richter. Stevan 
Luketici. Dușan Trșar. 
O astfel de atitu
dine urmărește acre
ditarea realităților im
puse de dezvoltarea ci
vilizației și, în același 
timp, avertizarea con
științei umane asupra 
creșterii ponderii ar-

Ființa 
aborda- 

declarată 
de că-

personalului muncitor, care sporește 
de la o zi la alta, cit și realizării 
unor produse de serie mică, con
strucții metalice și elemente de 
montaj pentru investiția propriu- 
zisă.

Comitetul județean de partid șl

Angajamentul constructorilor și montorilor

de pe șantierul întreprinderii de utilaj greu din Craiova

„Vom devansa cu o lună 
termenul de punere în funcțiune 
a primei capacități de producție"
• O bună parte din instalații — gata montate • Acordul 
global se aplică pe scară largă, înriurind pozitiv organi
zarea muncii • Beneficiarul este pregătit pentru „startul 

producției"

Ministerul Industriei Construcțiilor 
de Mașini acordă întreaga atenție 
bunului mers al lucrărilor, punînd 
accentul pe realizarea stadiilor fizi
ce de montaj, pe rezolvarea opera
tivă a problemelor care depășesc 
posibilitățile constructorilor, monto
rilor și beneficiarului.

— Un asemenea mod de lucru ce 
stimulează activitatea fiecărui lot și 
a fiecărei brigăzi, a tuturor con
structorilor și montorilor — ne spu
nea tovarășul Paul Grigorescu, se
cretarul organizației de bază al șan
tierului numărul 2 — ne-a determi
nat să ne luăm angajamentul ca, in 
întimpinarea zilei de 1 Mai, să de
vansăm cu o lună termenul de pu
nere in funcțiune a primei capacități 
de producție.

— Pe ce s-au 
și montorii cînd 
angajament ? — îl întrebăm pe to
varășul Marin Bițu, inginerul șef al 
șantierului.

— Pe experiența și buna pregătire 
a fiecăruia din cei peste 200 de con
structori, pe faptul că 85 la sută din 
volumul lucrărilor se execută în 
mod mecanizat, pe generalizarea a- 
cordului global, pe asigurarea tur
nării fundațiilor în două schimburi 

bazat constructorii 
și-au asumat acest

Oto Logo: SCOICĂ

tificialului. Din cate
goria obiectelor crea
toare de spațiu, a 
compozițiilor ce ape
lează la energiile lu
minoase și cinetice 
pentru a aduce în 
prim plan dimensiu
nile pregnant actuale 
ale așezărilor urbane, 
fac parte „Formele 
purtătoare de lumină" 
de Vojin Bakici. „Am
bientul vertical" — ca 
si celelalte ansambluri 
ale lui Koloman No
vak — poartă pecețile 
mișcării și luminii.

Aducîndu-ne mesa
jul vocației construc
tive, al necontenitei 
aspirații spre afir
mare umană, expozi
ția sculptorilor iugo
slavi contemporani se 
bucură de un deosebit 
interes din partea pu
blicului nostru, con
stituind unul din re
marcabilele evenimen
te artistice din cronica 
relațiilor culturale din
tre România și Iugo
slavia,
Constantin PRUT

a fost po- 
de la în- 
anului, să 
în plus, 
1 000 mc 

și să de- 
executa-
montajul 

tehno- 
aprecia

și pe fructuoasa colaborare cu mon
torii și beneficiarul.

Montajul în ritm rapid al utila
jelor tehnologice depinde de asigu
rarea fundațiilor, bine executate, so
lide. Pentru aceasta, s-a înlocuit 
metoda de betonare prin pompare, 

cum se prevedea 
în proiect, cu tur
narea betoanelor 
cu bene, manipu
late de podurile 
rulante. Efectul ? 
Sporirea produc
tivității muncii cu 
peste 40 Ia sută. 
„Folosind o ase
menea metodă e- 
ficientă 
sibil ca. 
ceputul 
turnăm 
aproape 
betoane 
vansăm 
rea unor fundații 
pentru 1 
utilajelor 
logice".
tovarășul inginer 
Ilie Drăghici, șe
ful șantierului nr.
2. Acestea sînt a- 
devărate. numai 
că la o analiză 
întreprinsă de

unăzi asupra stadiilor fizice „la zi", 
în special asupra ritmului de exe
cuție a fundațiilor și a montajului, 
s-a criticat faptul că mai există încă 
rezerve insuficient valorificate, le
gate îndeosebi de aportul construc
torilor, cit și al beneficiarului. Prac
tic, nu s-au creat întotdeauna, la 
timp, condiții de montaj, o parte din 
utilaje aflîndu-se în stoc. Așa este 
cazul fundațiilor de la pozițiile 1, 21 
și 23, al căror termen de predare la 
montaj nu a fost respectat. Cauza ? 
Maistrul Nicolae Oprea afirma că 
toți constructorii lucrează în două 
schimburi prelungite, iar utilajele de 
coristrucții sînt bine folosite. Eroa
re ! în timp ce în schimbul I mun
cesc aproape 200 de constructori, in 
cel de al doilea lucrează doar 15. 
Astfel de neajunsuri trebuie să fie 
grabnic înlăturate. în acest sens, 
conducerea șantierului trebuie să in
tervină grabnic și cu hotărîre pen
tru a se respecta angajamentul asu
mat de constructori, în cinstea zilei 
de 1 Mai.

Ținînd seama de faptul că marea 
întreprindere se află în pragul pu
nerii în funcțiune a primei sale ca
pacități, aici s-a format de pe acum 
un nucleu' muncitoresc de bază, a 
început pregătirea fabricației și, tot
odată, s-au încheiat contracte cu u- 
nitățile colaboratoare din țară, iar 
pentru primele mașini-unelte grele 
ce se vor produce în întreprindere 
s-au perfectat comenzi ferme de 
vinzare a lor. Este de așteptat că 
Institutul de proiectări pentru con
strucția de mașini din București și 
organele centrale de resort vor so
luționa cît mai repede problemele 
privind condițiile propice de lucru 
în cadrul capacității de producție ce 
va intra în funcțiune peste puțină 
vreme, în așa fel îneît această să 
fie cît mai de folos economiei na
ționale.

Nicolae BABALAU
corespondentul „Scînteii'

în ultimul deceniu, în județul 
Harghita s-a construit mai mult 
decît în întreaga sa istorie. Și în cel 
de-al treilea an al cincinalului, in 
județ se înaltă noi obiective indus
triale. agricole locuințe, scoli, spi
tale. dispensare, case de cultură, 
cămine culturale. Imaginea vastelor 
șantiere, cu forfota de oameni, uti
laje și mașini predomină și în con
strucția de locuințe — obiectiv im
portant al politicii partidului nostru 
de creștere a nivelului de trai mate
rial și spiritual al oamenilor muncii, 
indiferent de naționalitate. în actua
lul cincinal, beneficiind suplimentar, 
prin grija conducerii de partid și de 
stat, a tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
de investiții sporite, nemaiintilnite în 
alte perioade, județul are de realizat 
peste 15 000 de apartamente. Este o 
cifră revelatoare pentru vertiginoasa 
dezvoltare economică si socială im
primată așezărilor harghitene care, 
asemenea tuturor localităților patriei 
socialiste — cum aprecia secretarul 
general al partidului nostru în cuvîn- 
tarea rostită la Conferința pe tară a 
președinților consiliilor populare — 
devin, cu fiecare an. tot mai frumoa
se. asigurind condiții de muncă, de 
locuit si de viată tot mai bune și tot 
mai demne pentru toți oamenii mun
cii. fără deosebire de naționalitate.

Cum se desfășoară lucrările pe 
șantierele de locuințe?

Din discuția avută cu tovarășul in
giner loan Angheleanu. vicepreședinte 
al Consiliului popular al județului 
Harghita, am reținut că, pentru înde
plinirea în bune condiții a planului 
la construcția de locuințe se mani
festă o nouă orientare în acest do
meniu, a cărei esență constă, in 
principal. în promovarea progresului 
tehnic. în scopul accelerării ritmu
lui lucrărilor, împletită cu respecta
rea stilului specific zonei. Concret, 
este vorba de îmbinarea liniilor con
cepției moderne cu trăsăturile arhi
tectonice caracteristice locuințelor 
din această parte a României socia
liste. iar. în ceea ce privește construc
ția lor. se distinge renunțarea la me
todele bazate pe munca manuală, pu- 
nîndu-se accentul pe deschiderea 
largă spre industrializarea acestor lu
crări. Astfel, se are în vedere înfiin
țarea la Miercurea-Ciuc, Odorheiu 
Secuiesc și Gheorgheni a trei „fa
brici de case" realizate integral din 
panouri mari, a căror capacitate de

VITEZA LA SEMĂN AT
poate fi considerabil ACCELERATA!

(Urmare din pag. I)
Platonești. Movila. Țăndărei. „Gheor- 
ghe Lazăr" și fermele 5 , 11 și 17 ale
I.A.S.  Ograda am consemnat că, zil
nic, viteza la semănat este mai mare 
cu 25—30 Ia sută decît cea calculată. 
Cum ? „Prin organizarea științifică 
a locului de muncă capacitatea de 
lucru a semănătorilor poate crește 
substanțial — ne spune tovarășul 
Melenti Tuduce, directorul I.A.S. O- 
grada. Semănatul propriu-zis se com
pune din mai multe operații, iar noi 
am căutat să eliminăm timpii nepro
ductivi, mărind astfel durata efectivă 
de lucru. în acest scop, tractoarele 
sînt ținute permanent în cîmp, fără să 
mai fie deplasate seara la secții, ali
mentarea cu carburanți și remedie
rea defecțiunilor se face la fața lo
cului, se asigură semințele pentru 
toată ziua, precum și oameni care 
încarcă semănătorile. Mijloacele me
canice lucrează grupat și, în plus, în 
această perioadă, asigurăm ca me
canizatorii să servească masa in 
cîmp. în felul acesta, din cele 15 ore. 
cit este programul la semănat, pot 

folosite efectiv 13—13,5 ore și rea-fi

Pe scurt, despre alte inițiative

creste la peste 
mai mult decît

La semănatul porumbu*  
lui, viteza zilnică va spori 
cu 1 000 hectare. De gimbătă 
s-a intrat cu toate forțele la semăna
tul porumbului, lucrare ce trebuie să 
se încheie pe 20—22 aprilie. In acest 
scop, s-a luat măsura ca cele 528 de 
secții de rezervă existente în stațiu
nile de mecanizare să fie montate 
cite două. în plus, pe fiecare semă
nătoare SPC-6. în felul acesta, viteza 
zilnică la semănat va 
17 000 ha, cu 1 000 ha 
s-a prevăzut initial.

Primarul pe tractor. Pe 
una din parcelele cooperativei agricole 
din comuna Vlădeni am găsit un mare 
număr de tractoare. Cine răspunde 
de acest punct de lucru ? „Primarul 
comunei. îl găsiți la discuit, pe trac
tor". îl oprim pentru o clipă pe to
varășul Gheorghe Pătrascu. primarul 
comunei Vlădeni. „Pentru a grăbi rit
mul semănatului, comandamentul co
munal a luat măsura ca toti cei ce 
știu să conducă tractorul — coopera
tori. economiști, mecanici de ateliere, 
șoferi — să lucreze ziua la pregătirea

Nici un rabat de la
cooperativa agricolă 

unde/Se pregătea te-
• Sîntem la 

Slobozia Nouă, 
renul pentru semănatul porumbului. 
Constatînd condițiile necorespunză
toare în care se făcea lucrarea, direc
torul adjunct al direcției agricole ju
dețene. tovarășul Iosif Boeriu. a ho- 
tărît ca mecanizatorii să se întoarcă 
la secție pentru a fi repartizați în 
altă parte. Motivul ? Terenul era plin 
de resturi vegetale — coceni de po
rumb — din care cauză se făcea o 
lucrare de mîntuială. Se pun două în
trebări : 1) de ce consiliul de condu
cere nu a luat măsuri pentru evacua
rea resturilor vegetale ? ; 2) unde um- 

producție va însuma anual aproape 
5 000 de apartamente.

Pentru executarea în bune condiții a 
celor peste 3 300 de apartamente Pre
văzute în acest an. precum și in 
scopul recuperării unor restante în
registrate în anul trecut, programul 
special de construcții de locuințe, în
tocmit sub îndrumarea Comitetului 
județean Harghita al P.C.R.. mai pre
vede. între altele, acțiuni hotărîte 
pentru întărirea ordinii si discipli
nei pe fiecare șantier. în cadrul fie

HARGHITA în acest an
mii de apartamente noi
• Expresie vie a politicii partidului și statului de ridicare a nivelului de trai al oamenilor muncii 
români și maghiari • Metode moderne de construcție adecvate specificului arhitectonicii locale
• Cum se realizează „fabricile de case" ? • Cetățenii participă din plin la construcția locuințelor

• •

cărei formații de lucru, generalizarea 
muncii în acord global, introducerea 
lucrului în mai multe schimburi si 
folosirea la capacitatea maximă a (tu
turor utilajelor de mare productivi
tate. Un număr de 170 de aparta
mente. planificate a fi construite în 
acest an în mediul rural, sînt atribui
te consiliilor populare locale, urmînd 
ca acestea să fie realizate prin larga 
contribuție a cetățenilor, concomitent 
cu asigurarea materialelor de con
strucții si a asistentei tehnice de 
către întreprinderea de construcții. 
Totodată. 240 de apartamente în plus 
fată de prevederile planului vor fi 
executate în regie proprie de către 
unitățile economice din Miercurea- 
Ciuc. Odorheiu Secuiesc. Gheorgheni 
și Borsec. La realizarea acestora 
vor participa, cu cite 150 de ore e- 
fectuate în timpul liber, toti benefi
ciarii viitoarelor apartamente — a- 
ceasta fiind în interesul lor si al fa
miliilor lor. Membrii birourilor co
mitetului județean, municipal, oră-

calitatea lucrărilor!

mecanizatorii înain- 
doua a tractorului, 
ceea ce determina o 
calitate. Desigur, e-

agricole Șăveni. Plato-

liza chiar peste 20 hectare pe zl pa 
o semănătoare".

De fiecare formațiune 
de lucru răspunde un ca 
dru de specialitate. D 
cooperativele_ _____ ____________
nești, Țăndărei. Movila, la cele 10 
ferme de cîmp ale I.A.S. Ograda si 
alte unităti agricole pe unde am tre
cut. membrii comandamentelor locale 
si cei ai consiliilor de conducere, toti 
specialiștii au fost repartizați pe for
mații de lucru, desfăsurîndu-si acti
vitatea. zi si noapte, alături de meca
nizatori. ..Ajutorul operativ, concret, 
dat la fata locului de specialiști. în 
ce privește organizarea muncii si re
zolvarea unor greutăți ce apar — ne 
spunea tovarășul Viorel Cicu. direc
torul S.M.A. Țăndărei — explică. în 
bună măsură, ritmurile înalte înre
gistrate la executarea tuturor lucră
rilor". Era ora 10 noaptea cînd am 
avut această discuție si directorul 
S.M.A. Țăndărei pleca în control la 
cele patru formații de mecanizatori 
care pregăteau terenul 

terenului". în frunte este primarul., 
exemplu ce se cere urmat.

La erbicidat - product! 
vitate de 5 ori mai mare.A* 
cesta este efectul unei initiative a 
specialiștilor si mecanicilor de la 
I.A.S. Ograda. în trei puncte au fost 
amenajate stații pentru dozarea si 
prepararea centralizată a soluției de 
erbicidat, care este transportată în 
cîmp cu ajutorul cisternelor. Avanta
je : înlătură risipa, calitate superioară 
a soluției si economie cu 7—8 ore la 
prepararea soluției, ceea ce permite 
realizarea unei viteze sporite la erbi- 
cidare.

Fiecare parcela pregăti 
tâ exemplar. Pentru ca semăna 
tul porumbului să se facă în cele mai 
bune condiții de calitate. în numele 
unității agricole au fost mobilizați 
sute de cooperatori la strînsul si eva
cuarea resturilor vegetale. Astfel, la 
cooperativele agricole din Cocora. 
Colilia, Muntenii Buzău si Țăndărei 
am găsit pe cîmp. la executarea aces
tei lucrări, între 150 si 250 de coope
ratori.

blă specialiștii acestei cooperative a- 
gricole în loc să se afle în cîmp să 
vadă in ce condiții se execută pregă
tirea terenului ?

• La cooperativa agricolă „Gheor- 
ghe Lazăr" se semăna floarea-soare- 
lui. Dar cum ? Vrînd să depășească 
ritmul planificat, 
tau cu viteza a 
in loc de a-ntîia. 
lucrare de slabă
xistă dorința justificată, de a semăna 
mai repede. Dar acest lucru nu tre
buie să se realizeze prin mijloace de 
natură să scadă indicii de calitate.

partid, 
ale

șenești comunale
membrii birourilor executive 
consiliilor populare sînt reparti
zați pe șantiere si blocuri de locuin
țe. avînd sarcina să soluționeze, la 
fata locului, cu promptitudine și efi
cientă. problemele ce se ivesc, pen
tru buna desfășurare a activității in 
acest domeniu important 
mului de investiții.

Cuprinzătoarele acțiuni 
numeroase planuri au si 
prindă viață. în prezent 

al progra-
initiate pe 
început să 
sînt asigu-

rate documentațiile tehnologice pen
tru toate apartamentele prevăzute a 
fi construite în acest an. La elabora
rea acestora s-au respectat schitele 
și detaliile de sistematizare, regimu
rile de înălțime, stabilindu-se soluții 
constructive care generează o pro
ductivitate ridicată. Analizînd stadiul 
desfășurării construcțiilor de locuin
țe. biroul comitetului județean de 
partid a stabilit măsuri care duc la în
tărirea efectivelor forței de muncă pe 
șantiere, la îmbunătățirea aprovizio
nării acestora cu materiale, astfel in
cit constructorii să dispună de toate 
condițiile necesare pentru respecta
rea întocmai a graficelor de execuție. 
Există, astfel, posibilitatea ca toate 
blocurile de locuințe, ale căror ter
mene de predare sint prevăzute in 
anul 1978. să fie începute în cursul 
acestei luni, ceea ce atestă seriozita
tea cu care factorii de răspundere din 
județ privesc realizarea planului.

Cîteva secvențe ale activității pre
zente de pe șantiere. Lucrările se 

desfășoară In ritm intens la ansam
blul de locuințe Beclean din munici
piul Odorheiu Secuiesc, precum și la 
ansamblul Tudor Vladimirescu din 
Miercurea-Ciuc. Se lucrează în schim
buri prelungite, iar în unele locuri 
în două schimburi, ’la efectuarea 
structurilor de rezistentă si la fun
dații. în cartierul Spicului din 
Miercurea-Ciuc. de exemplu, se lu
crează pînă la ora 3 noaptea 
fundații, la lumina reflectoarelor.

Spuneam că la Miercurea-Ciuc 
la
se

construiește în ritm susținut o „fabri
că de case" realizate integral din pa
nouri mari. Ea va avea o capacitate 
anuală de producție de 1 800—2 000 de 
apartamente. Constructorii sînt hotă- 
rîți să termine lucrarea intr-un timp 
record, la data de 30 septembrie a.c., 
cu trei luni înainte de termen. Ce se 
întreprinde în acest scop ? In ce sta
diu se află. în momentul de fată, e- 
xecuția lucrărilor pe șantierul fabri
cii ? Din cele văzute la fata locului 
și din discuțiile purtate cu tovarășii 
Nagy Csaba, directorul Grupului de 
șantiere de construcții industriale 
Harghita. Borsodi Zoltăn, șef de lot. 
si maistrul Szabo Ferenc, se contu
rează o situație îmbucurătoare, con
cretizată în rezultate superioare față 
de graficele de execuție.

Rapida avansare a lucrărilor la a- 
cest important obiectiv se datorează, 
in primul rînd, atenției pe care o a- 
cordă comitetul județean de partid, 
consiliul popular județean, organele 
locale de partid el de stat, consiliul 

oamenilor muncii de pe șantier 
valorificării tuturor resurselor lo
cale existente. Mai întîi, s-a ame
najat aici o bază de producție puter
nică. în măsură să asigure aproape 
tot ceea ce este necesar pentru acce
lerarea ritmurilor de construcție. Cu 
forțe proprii se realizează întreaga 
structură de rezistentă, asigurîndu-se 
adaptarea construcției la teren. De 
asemenea, peste 700 de tone utilaje 
de construcții, din cele 1 500 tone ne
cesare. se produc în unitățile din ju
deț. Remarcăm faptul că, deși lucră
rile de construcție propriu-zisă au 
început cu puțin timp în urmă, to
tuși noua „fabrică de case" se înalță 
vertiginos pe verticală.

— Hotărîrea noastră — ne relata 
maistrul Szabo Ferenc — este să pre
dăm beneficiarului. într-un timp re
cord. acest important obiectiv, care 
va avea efecte dintre cele mai favo
rabile asupra realizării integrale a 
planului de construcții de locuințe al 
județului Harghita in acest an. con
comitent cu recuperarea restantelor 
înregistrate în anul trecut. Aceasta 
este contribuția noastră la îmbunătă
țirea condițiilor de locuit ale oame
nilor muncii, români și maghiari, din 
județul Harghita, la dezvoltarea mai 
accelerată a tării, la înfăptuirea pro
gramului suplimentar și programului 
de creștere a nivelului de trai, care 
formează un tot unitar si care au fost 
elaborate din Inițiativa si sub îndru
marea directă a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu și au fost adoptate de 
Conferința Națională a partidului.

Devansarea termenului de punere 
în funcțiune a ..fabricii de case" rea
lizate integral din panouri mari de la 
Miercurea-Ciuc va permite accelera
rea ritmului construcției de locuințe 
din județul Harghita. înfăptuirea celui 
mai bogat program pe care l-a avut 
vreodată acest județ în domeniul lo
cuințelor. Investițiile în locuințe sînt 
investiții de care depinde nemijlocit 
îmbunătățirea condițiilor de viață și 
de civilizație ale oamenilor muncii, 
iar pentru realizarea acestora în mod 
exemplar, cu sprijinul larg si sub în
drumarea permanentă a comitetului 
județean de partid, factorii de răs
pundere din județul Harghita acțio
nează hotărît si cu spirit de răspun
dere.

I. D. KISS
corespondentul „Scînteii’



SClNTEIA - duminica 16 aprilie 1978 PAGINA 5

SĂRBĂTOAREA NAȚIONALĂ A SIRIEI

Excelenței Sale Domnului HAFEZ AL-ASSAD 
Președintele Republicii Arabe Siriene

Cu prilejul celei de-a XXXII-a aniversări a Zilei naționale a Republicii 
Arabe Siriene, doresc să vă adresez, în numele poporului român și al meu 
personal, cele mai calde felicitări și cordiale urări de sănătate și fericire 
personală, de prosperitate și pace poporului sirian prieten.

Poporul român urmărește cu viu interes eforturile și se bucură sincer 
de rezultatele obținute de poporul sirian, sub conducerea Partidului Baas 
Arab Socialist, angajat pe calea dezvoltării economico-sociale libere și in
dependente a patriei sale.

Constatînd cu deosebită satisfacție că raporturile de strinsă și fructuoasă 
conlucrare româno-siriană urmează un curs permanent ascendent pe toate 
planurile, îmi exprim convingerea că relațiile dintre partidele și popoarele 
noastre se vor dezvolta și diversifica și în viitor, în spiritul hotărîrilor și 
înțelegerilor convenite cu ocazia întîlnirilor la nivel înalt de la București 
și Damasc, în interesul și spre binele celor două țări prietene, al cauzei păcii 
și înțelegerii internaționale.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele 

Republicii Socialiste România

Poporul sirian aniversează la 17 
aprilie împlinirea a 32 de ani de la 
memorabilul eveniment al procla
mării independenței naționale (17 a- 
prilie 1946), care a deschis calea u- 
nor adinei prefaceri economico-so
ciale în viața țării. Din 1963, cînd 
puterea a fost preluată de partidul 
Baas. si mai ales după noiembrie 
1970. cînd la conducere a venit ac
tualul președinte Hafez Al-Assad, 
Siria a parcurs o etapă de 
profunde înnoiri. în perioada 
1971—1975. ca rezultat al efortu
rilor desfășurate de poporul si
rian. pe harta tării au apă
rut zeci de mari obiective in
dustriale, au fost puse în valoare 
importante resurse de petrol și fos
fați, s-a intensificat acțiunea de 
electrificare a satelor și de irigare 
a pămînturilor aride. Venitul na- 

ia! a crescut de 2,6 ori. în ciuda 
cheltuielilor militare ce-i sînt im
puse de persistența stării de încor
dare și conflict din Orientul Mijlo
ciu, efortul de dezvoltare continuă 
cu intensitate sporită și în actualul 
cincinal, care a debutat sub sem
nul unor importante realizări. De 
curînd, în nord a fost încheiată 
construcția marelui baraj de pe flu
viul Eufrat, iar în diferite regiuni 
ale țării se desfășoară cu succes 
acțiunea de ridicare a altor obiec
tive de însemnătate deosebită pen
tru economia națională.

între acestea se numără un mare 
combinat siderurgic, fabrici de în
grășăminte chimice si filaturi : de 
asemenea, urmează să fie sporită 
capacitatea porturilor Tartous și 
Latakia și să fie extinsă producția 
uzinei de tractoare din Alep. Ultima 
întreprindere, care joacă un rol im
portant în mecanizarea agriculturii, 
urmează să producă. într-un viitor 
nu prea îndepărtat. 12 000 de trac
toare pe an. De asemenea, o atenție 
deosebită se acordă întreprinderi
lor de prelucrare a fosfatilor si 
petrolului — bogății naturale a că
ror valorificare cunoaște o continuă 
extindere. In zona Hassake si 
Deir-ez-Zoor. unde cu ani în urmă 
au apărut primele puțuri petro
liere. sînt descoperite noi si noi ză
căminte de ..aur negru“. producția 
națională depășind, în prezent, 10 
milioane tone.

Acestor obiective li se adaugă 
numeroase altele, care sînt chema
te să schimbe substanțial infătisarea Nicolae N. LUPU

Imagine din Damasc, capitala Sinlei

tv
Duminică, 16 aprilie

Programul I
8,00 Sportul pentru toți
8.15 Tot înainte ! Festivalul național 

„Cintarea României"
9,05 Șoimii patriei
9.15 Film serial pentru copii : Comoa

ra din insulă. Episodul 8
9,45 Pentru căminul dumneavoastră 

10,00 Viața satului
11.45 Bucuriile muzicii -
12.30 De strajă patriei
13,00 Telex
13,05 Album duminical
15,00 Rugbi : România — Spania în 

Campionatul european (repriza a 
H-a)

15.40 Film serial : „Linia maritimă One- 
dln“. Episodul 34

16.30 Stelele cînteculul și dansului
17.30 Fotbal : C. S. Tîrgovlște — Di

namo București (repriza a Il-a)
18,20 Instantanee...
18.40 Micul ecran pentru cel mici 
19,00 Telejurnal
19.30 Inițiativă șl faptă comuniste
19.50 Antena vă aparține. Spectacol 

prezentat de județul Covasna
90.50 Film artistic : „Richard al III-lea". 

Premieră TV. Producție a studiou
rilor engleze

23,00 Telejurnal
Programul 2

10,00 Concert educativ susținut de Or
chestra simfonică a Filarmonicii 
„George Enescu"

11.45 Teleșcoală

Siriei, să contribuie la consolidarea 
independentei economice a acestei 
țări aflate in plină dezvoltare. 
Potrivit prevederilor actualului plan 
de dezvoltare, pînă la sfîrși- 
tul anului 1980 zestrea indus
trială a Siriei se va Îmbogăți 
cu alte 126 obiective, suprafețele 
irigate vor spori cu 240 000 ha. iar 
producția de electricitate va crește 
de la 1,5 miliarde kWh, cît este 
în prezent, la 7 miliarde kWh.

Ilustrare a talentului poporului 
sirian, a hotăririi sale de a-și făuri 
o viață mai bună, aceste realizări 
sînt urmărite cu interes și simpatie 
de poporul român, care a nutrit în
totdeauna sentimente de profundă 
prietenie și solidaritate cu lupta și 
aspirațiile de progres și pace ale 
tuturor popoarelor arabe.

între Republica Socialistă Româ
nia și Republica Arabă Siriană e- 
xistă relații tradiționale de priete
nie, ce înregistrează un curs mereu 
ascendent. O dovadă elocventă o 
constituie în acest sens faptul că o- 
biective de prim rang ale economiei 
siriene, cum ar fi marea rafinărie 
de la Banias (cu o capacitate anu
ală de 6 milioane tone), Uzina de 
triplusuperfosfați de la Homs și al
tele se realizează ’ în cooperare cu 
țara noastră.

După cum este cunoscut, un rol 
determinant în dezvoltarea conlu
crării româno-siriene au avut 
întilnirile de la Damasc și 
București dintre președinții Nicolae 
Ceaușescu și Hafez Al-Assad, 
desfășurate întotdeauna în spi
ritul prieteniei, stimei și respec
tului reciproc, al înțelegerii și do
rinței de adîncire continuă a coope
rării. în spiritul hotărîrilor adoptate 
la cel mai înalt nivel, recenta vizită 
în Siria a primului ministru al gu
vernului român, ca și sesiunea Co
misiei mixte guvernamentale ro
mâno-siriene s-au încheiat cu noi 
înțelegeri cu privire la accelerarea 
realizării proiectelor in curs, iniție
rea de noi acțiuni de cooperare, 
dezvoltarea schimburilor comerciale, 
culturale, din domeniul învățămin- 
tului. Beneficiind de acest cadru 
optim, colaborarea româno-siriană 
are largi perspective de dezvoltare, 
în interesul ambelor popoare, al. 
păcii și înțelegerii internaționale.

Colocviu teatral 78
Ieri, sîmbătă, 15 aprilie, in orașul 

Sfintu Gheorghe s-a deschis „Coloc
viul teatral * *78 “. Participanții vor 
avea un' schimb de vederi privind 
modul în care teatrul reflectă acti
vitatea creatoare a tuturor oa
menilor muncii din patria noastră, 
fără deosebire de naționalitate, pen
tru edificarea societății socialiste 
multilateral dezvoltate.

• Concediul care nu a avut loc : 
VICTORIA — 10; 12; 14; 16; 18; 20.
• Puntea : CAPITOL — 9,15; 11,30; 
13,45; 16; 18,15; 20,30.

La colocviu participă teatrele si 
secțiile de limbă maghiară din Clui- 
Napoca. Tg. Mureș. Oradea. Satu 
Mare, Timișoara. Sfintu Gheorghe. 
secția germană a teatrului din Sibiu. 
Teatrul german de stat din Timișoara. 
Teatrul evreiesc de stat din București. 
Teatrul de stat din Arad. Teatrul 
popular din Odorheiu Secuiesc. 
Institutul de artă teatrală „Szent- 
gyorgyi Istvân“ din Tg. Mureș. Pe 
parcursul a 9 zile, vor fi prezentate 
19 spectacole. Sîmbătă 15 aprilie, ora 
20. în sala Teatrului maghiar de stat 
din Sfintu Gheorghe a fost prezen
tată în premieră absolută piesa lui 
Veress Dâniel „In vîrtej". Vor mai 
fi prezentate piese de Huszăr Sân- 
dor. Mehes Gyorgy, Alexandru Sa- 
hia, Tomori Peter, Paul Everac, 
Eugen Barbu, Kos Kâroly, SUto An- 
drăs, Szabd Lajos, Hans Kehler.

TOMORI G€za
corespondentul „Scînteii"

Delegația guvernamentală a R.P. Chineze 
a vizitat obiective economice din Craiova

Sîmbătă. delegația guvernamentală 
a R. P. Chineze, condusă de tovarășa 
Cen Mu-hua. membru supleant al 
Biroului Politic al C.C. al P. C. 
Chinez, vicepremier al Consiliului de 
Stat, ministrul relațiilor economice 
cu străinătatea, a făcut o vizită la 
Craiova. Delegația a fost însoțită de 
Nicolae Ștefan, prim-adjunct al mi
nistrului comerțului exterior și coo
perării economice internaționale.

în cursul acestei zile, membrii 
delegației au fost oaspeții unor im
portante unități economice: „Electro- 
putere". întreprinderea de tractoare 
și mașini agricole și Combinatul 
chimic din Craiova. întreprinderea 
de sere Ișalnița. Membri al con
siliilor oamenilor muncii au împăr

Vizita delegației Asociației de prietenie a poporului chinez
cu străinătatea și a Asociației de prietenie China-Romănia

Delegația Asociației de prietenie 
a poporului chinez cu străinătatea 
și a Asociației de prietenie China- 
România, condusă de tovarășul 
Wang Pin-nan, membru al Comite
tului Permanent al Consiliului Na
țional al Conferinței Politice Consul
tative a Poporului Chinez, președin
tele Asociației de prietenie a po- 

« _______________

Vizita delegației parlamentare norvegiene
Delegația parlamentară norvegia

nă, condusă de Guttorm Hansen, 
președintele Stortingului, a fost sîm
bătă oaspete al municipiului Brașov.

Membrii delegației s-au întîlnit cu 
primarul municipiului, loan Dră- 
ghici, care le-a prezentat date sem
nificative privind dezvoltarea econo- 
mico-socială, actuală și în perspecti
vă, a orașului Brașov.

Au fost apoi vizitate noi cartie
re de locuințe și mai multe obiecti
ve social-culturale din Brașov.

• SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT

AZI, PE STADIONUL GIULEȘTI

Cuplaj international de rugbi
• ECHIPA ROMÂNIEI ÎNTÎLNEȘTE ECHIPA SPANIEI
Rugbiștii noștri fruntași se află 

din nou în fata unor examene in
ternaționale. Prima reprezentativă a 
țării întilnește, de la ora 12,10, pe 
stadionul Giulești, selecționata simi
lară a Spaniei. Partida se dispută în 
cadrul campionatului european, 
păstrînd deci amprenta disputelor 
oficiale. Echipa noastră se anunță 
mare favorită, avînd de partea ei 
deopotrivă experiența jucătorilor si 
forma bună dovedită cu numai o 
săptămînă in urmă. în fata reprezen
tativei Cehoslovaciei, pe același sta
dion și în cadrul aceleiași competi
ții. „Cincisprezecele" titularizat de 
antrenorii Irimescu si Palosanu este 
următorul : Tudose — Marin. Varga. 
Vasile. Motrescu — Alexandru. Pa- 
raschiv — Stoica. Dumitru (căpita
nul echipei), Murariu — M. Ionescu. 
Dărăban — C. Dinu. Ortelecan. Scar- 
lat. Echipa Spaniei — așa cum a 
anunțat-o antrenorul său, francezul

ÎN
• Ieri la Tg. Jiu, în penultima zi 

a turneului de calificare pentru 
campionatul european de baschet 
(juniori) : România — Elveția 84—58 
(41—29), Grecia — Austria 75—40 
(41—21). Astăzi au loc partidele Is
rael — Austria și România — Gre
cia.

• Sîmbătă a început la Brașov 
competiția internațională de sabie 
pentru „Trofeul Carpați", la care 
participă sportivi din Bulgaria, 
U.R.S.S., Ungaria, Cuba, Polonia, 
R. D. Germană și România. Pentru 
turneul final al probei individuale 
s-au calificat : Ion Pop și C. Marin 
(România), S. Gusman (Cuba), M. 
Gellert, I. Varga și M. Nagy (Ungaria).

teatre
• Teatrul Național București 
(sala mare) : Coana Chirita — 10, 
Peripețiile bravului soldat Svejk
— 15,30; 19,30, (sala mică); Zoo — 
10, Comedie de modă veche —
19.30, (sala Atelier) : . Fata din 
Andros — 16, Elegie — 20.
• Opera Română : Dreptul la 
dragoste — 11, Romeo și Julieta
— 19.
• Teatrul de operetă : Oklahoma
— 10,30, Lăsațl-mă să cînt — 19,30.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bu-
landra" (sala Schitu Măgureanu): 
Răceala — 10,30, La lilieci — 20,
(sala Grădina Icoanei) : Interviu
— 10, Elisabeta I — 19,30.
• Teatrul Mic : Cititorul de con
tor — 10,30, Mania posturilor —
15.30, Omul — continuați să pu
neți Întrebări — 19,30.
• .Teatrul de comedie : Musafirul
care n-a sunat la ușă — 10. Jocul 
dragostei și al întîmplării — 15,
Cercul de cretă caucazian — 19.
• Teatrul „Nottara" (sala Maghe- 
ru) : Adio Charlie — 10, Micul in
fern — 15, Timon din Atena —
19.30, (sala Studio) ; Jucătorii — 
Ursul — 10,30, Gaițele — 15,30, Jo
cul — 19.
• Teatrul Giulești : Serenadă tlr- 

tășit oaspeților din activitatea și 
preocupările colectivelor respective 
pentru realizarea prevederilor actua
lului plan cincinal, creșterea nivelu
lui tehnic si calitativ al producției, 
pentru înfăptuirea exemplară a o- 
biectivelor stabilite de cel de-al 
XI-lea Congres și Conferința Na
țională ale partidului.

Seara, Petre Preoteasa, prim-secre- 
tar al Comitetului județean Dolj al 
P.C.R.. președintele consiliului popu
lar județean, a oferit în onoarea 
membrilor delegației o masă tovă
rășească.

A participat Li Tin-ciuan. amba
sadorul R. P. Chineze la Bucu
rești.

(Agerpres)

porului chinez cu străinătatea, a vi
zitat, în cursul zilei de sîmbătă, Mu
zeul de istorie al Republicii Socia
liste România.

De asemenea, în ultimele zile, 
membrii delegației au avut întreve
deri la Uniunea scriitorilor și la 
Consiliul Național al Femeilor.

(Agerpres)

După un scurt popas făcut după 
aceea în stațiunea turistică Poiana 
Brașov, membrii delegației au parti
cipat la un dejun oferit în onoarea 
lor de primarul municipiului.

în vizita făcută la Brașov, oaspeții 
au fost însoțiți de Ilie Șalapa, pre
ședintele Comisiei permanente a 
M.A.N. pentru industrie și activitatea 
economico-financiară, precum și de 
Per Borgen, ministru, însărcinat cu 
afaceri ad-interim al Norvegiei la 
București.

Gărard Murillo — va fi formată din : 
Plazas — Gonzales. Cristin. Torres. 
Canosa — Moriche (căpitanul echi
pei). Noriega — Zapain. Soler. Bueno 
— Garcia. Cienfuegos — Romero. 
Usabiaga. Pardo. Meciul va fi con
dus de Anatoli Lapciuk (Franța).

în deschidere, de la ora 8.45. un 
meci amical între reprezentativele 
secunde ale României și Poloniei.

★
Sîmbătă. pe o vreme excelentă, a 

avut loc. pe stadionul Dinamo. întîl- 
nirea internațională de rugbi dintre 
echipa Dinamo și o selecționată de
partamentală franceză. Oaspeții au 
terminat învingători cu scorul de 
24—6 (7—6). Dinamoviștii n-au aliniat 
formația completă, avînd mai mulți 
jucători selecționați pentru meciul de 
astăzi: România — Spania, progra
mat pe stadionul Giulești. în cadrul 
campionatului european.

CÎTEVA RÎNDURI
• La bazinul „23 August" din Ca

pitală au început campionatele in
ternaționale de sărituri ale tării noas
tre la care participă sportivi și spor
tive din 7 țări. Proba de trambulină 
(băieți) a fost cîștigată de polonezul 
Roman Godsinski, cu 509,49 puncte. 
La platformă (femei), pe primul loc 
s-a clasat \Martina Proeber (R. D. 
Germană) -> 367,65 puncte. întrecerile 
continuă astăzi, de la ora 11.
• Tinerii pugiliști români parti

cipă cu succes la campionatele bal
canice pentru juniori ce se desfă
șoară în aceste zile în localitatea iu
goslavă Slavonski Brod. în cea de-a 
doua gală a semifinalelor la cate

zle — 19, Omul care a văzut moar
tea — 19,30, (la Sala Palatului) : 
Comedie fără titlu — 16; 19,30.
• Teatrul evreiesc de stat : Co
moara — 11, Cu femeile nu-1 de 
glumit — 19,30.
• Teatrul satiric-muzlcal „C. Tă- 
nase" (sala Savoy) : Revista cu 
paiațe — 19,30, (sala Victoria) : 
Lasă supărarea-n hol — 19,30.
• Ansamblul artistic „Rapsodia 
română" : Mugurel de cintec ro
mânesc (ediția XXIII) — 16; 19,30.
• Teatrul „Ion Vasilescu" : Buni
ca se mărită — 19,30.
• Teatrul „Ion Creangă" : Păpu
șa cu piciorul rupt ; Pufușor șl 
Mustăcioară — 10, Alice In țara 
minunilor — 17.
• Teatrul „Țăndărică" : Punguța 
cu doi bani — 10; 12.
• Circul București : Circul lilipu
tanilor de la Circul Mare din 
Moscova — 10; 16; 19,30.
• Studioul de teatru I.A.T.C. : 
Kean — 19.

cinema

Cronica zilei
Sîmbătă, 15 aprilie, a părăsit Capi

tala Sayed Sharief, ambasadorul ex
traordinar și plenipotențiar al Repu
blicii Democratice Sudan, care și-a 
Încheiat misiunea în Republica So
cialistă România.

★
La București au fost semnate an

gajamentul privind stabilirea co
laborării tehnico-știintifice în dome
niul standardizării intre Institutul 
român de standardizare și Instituția 
turcă de standardizare, precum și 
programul de colaborare între cele 
două organe naționale de standardi
zare pe anii 1978—1979.

(Agerpres)

Premieră 
industrială la lași
La Combinatul de utilaj greu din 

Iași a început să producă, cu un a- 
vans de două luni si jumătate fată de 
termenul planificat, prima capacitate 
de 8 mii de tone piese turnate din 
fontă pentru mașini-unelte, din ca
drul turnătoriei de fontă, care va a- 
vea în final o producție de 40 mii 
tone piese turnate pe an.

Procesul de producție în cadrul noii 
capacități are la bază tehnologii mo
deme, cum sînt topirea si supraîn
călzirea fontei în cuptoare cu induc
ție, ceea ce îi conferă un grad înalt 
de productivitate și eficiență econo
mică.

Prin această premieră industrială 
s-a început turnarea pieselor pentru 
autodotarea combinatului, urmînd a 
se realiza in continuare piese grele 
pentru masini-unelte. pînă la 80 tone 
fiecare, necesare economiei naționale.

Cu acest prilej, colectivul combi
natului a adresat C.C. șl P.C.R., 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, o te
legramă prin care se angajează să-și 
intensifice eforturile pentru devan
sarea celorlalte capacități de pro
ducție din cadrul combinatului, ceea 
ce va constitui o contribuție substan
țială la îndeplinirea angajamentului 
județului Iași de a realiza suplimen
tar 6,7 miliarde lei producție peste 
prevederile inițiale ale cincinalului.

(Agerpres)

Actualitatea 
la fotbal

• ÎN CAPITALĂ, PE STADIO
NUL REPUBLICII, SPORTUL 

STUDENȚESC—U.T.A.
Campionatul diviziei A la fotbal 

continuă astăzi cu meciurile etapei a 
XXV-a. In Capitală se va disputa 
un singur joc. cel dintre echipele 
Sportul studențesc si U.T.A.. progra
mat de la ora 11.00 pe stadionul Re
publicii.

în tară se vor desfășura urmă
toarele partide : F.C.M. Reșița — S.C. 
Bacău ; Universitatea Craiova — F.C. 
Bihor ; F.C. Corvinul — F.C. Con
stanta : A.S.A. — Politehnica Iași ; 
Jiul — F.C. Petrolul ; F.C. Olimpia — 
Steaua : F.C. Argeș — Politehnica 
Timișoara : C.S. Tirgoviste — Di
namo. Toate jocurile vor începe la 
ora 16,30.

Posturile noastre de radio vor 
transmite, alternativ, aspecte de la 
meciurile ce se vor disputa după- 
amiază. Trasmisia se va efectua pe 
programul I. în cadrul emisiunii 
„Sport si muzică", cu începere de la 
ora 16,15.

goria mijlocie, Mihai Pascal l-a în. 
vins prin K.O. tehnic pe iugoslavul 
Radonici. Pentru finale s-au mai 
calificat Șchiopu, Burlacu, Vîlcu, 
Negoiță și Joi ța.
• în sferturile de finală ale pro

bei de dublu bărbați din cadrul tur
neului de tenis de la Monte Caflo, 
cuplul Năstase, Fillol a Învins cu 
3—6, 7—6, 6—3 perechea Barazzutti, 
Zugarelli, iar Pecci și Higueras au 
eliminat cu 4—6, 6—3, 6—4 perechea 
Vilas, Tiriac.
• La Sofia au continuat întrecerile 

turneului de polo pe apă pentru 
echipe de juniori, echipa României 
făcînd joc egal 6—6 cu Polonia, și 
pierzînd cu 4—8 la Cehoslovacia.

• Program de desene animate —
9,30, Harababura — 13,30; 15,30;
17,45; 20 : DOINA.
• Septembrie î SCALA — 8,45;
11; 13,30; 16; 18,30; 20,45, MODERN
— 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30, 
TOMIS — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20,15.
• Alt bărbat, altă femele : PA
TRIA — 9; 11,45; 14,30; 17,15; 20.
• E atît de aproape fericirea : 
CENTRAL — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 
18; 20,15, FEROVIAR — 9; 11,15; 
13,30; 16; 18,15; 20,15.
• Polițistul pilot de curse : SALA 
PALATULUI — 10, LUCEAFĂRUL
— 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30,
BUCUREȘTI — 8.30; 10,45; 13;
15,30; 18; 20,30, FAVORIT — 11,15; 
13,30; 15,45; 18; 20,15.
• Sărbătoarea cartofilor copți :
CINEMA STUDIO — 10; 12; 14;
16; 18; 20.
• S im burii de vișină : TIMPURI 
NOI — 9; 11; 13; 15; 17; 19.
• Guerrilla : FESTIVAL — 9; 11; 
13; 15; 17; 19; 21, GRIVIȚA — 9; 
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15.
• Mînia : BUZEȘTI — 9; 12; 16;
19, MIORIȚA — 9; 12; 16; 19.
• Urmărire periculoasă : EXCEL
SIOR — 9; 12; 16; 19, GLORIA — 
9; 12; 16; 19,15, FLAMURA — 12? 
16; 19.
• Eu, tu și Ovidiu : DACIA — 9; 
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15, FLA- 
CARA — 9,30; 11,30; 13,30; 16; 18;
20.

SĂRBĂTOAREA NAȚIONALĂ A DANEMARCEI

Maiestății Sale
Regina MARGARETA A II-A a Danemarcei

Aniversarea zilei de naștere a Maiestății Voastre — Ziua națională a 
Danemarcei — îmi oferă plăcutul prilej de a vă adresa sincere felicitări, 
urări de sănătate și fericire personală, de progres și prosperitate pentru 
poporul danez.

îmi exprim convingerea că relațiile dintre țările noastre se vor dez
volta tot mai mult, spre binele ambelor popoare, al păcii și cooperării în 
Europa și în lume.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

Excelenței Sale Domnului ANKER JOERGENSEN
Primul ministru al Danemarcei

Cu ocazia Zilei naționale a Danemarcei, vă adresez cele mai calde fe
licitări, urări de sănătate și fericire personală, de pace și prosperitate pen
tru poporul danez.

MANEA MÂNESCU
Prim-ministru al Guvernului 
Republicii Socialiste România

„Veneția nordului" — cum este 
adeseori numită Copenhaga, dato
rită așezării sale geografice — ofe
ră vizitatorului imaginea capitalei 
unei țări cu un înalt grad de dez
voltare economică, rod al eforturi
lor unui popor harnic și talentat. 
Urmași ai temerarilor vikingi, da
nezii au izbutit, în ciuda vicisitu
dinilor istoriei, să apere suverani
tatea și independența patriei lor, 
să-i asigure mersul înainte pe ca
lea progresului. Din vechime, ei 
s-au ocupat cu pescuitul, agricul
tura si navigația : în epoca noastră 
aceste îndeletniciri au fost practi
cate cu sporită eficientă. în mod 
intensiv.

Preocupările noi. impulsionate de 
avansul industriei, de revoluția teh- 
nico-stiințificâ, au făcut ca Dane
marca să realizeze progrese mar
cante în domenii ca metalurgia, si
derurgia, construcția de mașini și 
de nave, electronica și electroteh
nica, industria chimică etc. Astăzi, 
industria reprezintă unul din sec
toarele de bază ale economiei da
neze, asigurînd țării un rol activ în

BULETIN RUTIER
Iniormatii de la Inspectoratul General al Miliției 

Direcția circulație

Atenție, pietoni!
în marea lor majoritate, pietonii 

înțeleg să circule regulamentar, con- 
știenți că in împrejurările traficului 
rutier tot mai intens orice moment 
de neatenție poate avea urmări din
tre cele mai grave. Din păcate, unii 
pietoni, în special copii și bătrini, nu 
acordă toată atenția modului în care 
se deplasează pe drumurile publice, 
în fiecare zi au loc 4—5 accidente 
grave de circulație, de pe urma că
rora își pierd viața ori rămîn cu in
firmități tot atîția pietoni.

Cea mai frecventă cauză genera
toare de accidente din vina pietoni
lor o constituie traversarea străzii de 
către aceștia fără să se asigure, 
apărînd brusc In fața autovehiculelor, 
iar șoferii nu mal pot evita lovirea 
lor. Pentru oprirea Unui autovehicul 
trebuie un anumit timp și spațiu, 
care sînt cu atît mai mari, cu cît vi
teza autovehiculului este mai ri
dicată.

Statisticile arată că pericolul acci
dentului sporește simțitor în cazul 
cind pietonul se angajează in traver
sarea străzii venind din spatele sau 
din fața unui autovehicul oprit, 
ori care circulă din sens opus 
acestuia.

Pietonilor care circulă pe drumu
rile din afara localităților sau pe 
cele care trec prin comune si sate li 
se recomandă să se deplaseze numai 
în afara drumului — dacă lipsesc 
trotuarele — si numai pe partea 
stingă a sensului de mers. în inte
resul siguranței lor de deplasare, 
este util să urmărească nu numai 
circulația autovehiculelor care se 
apropie din fată, ci și a celor care 
vin din urmă, pentru a se îndepărta 
cît mai mult de drum cînd acestea 
se angajează in depășiri.

Neatenția la volan
Omul de la volan trebuie să-și 

concentreze permanent atentia asu
pra conducerii autovehiculului, pen

> Sandokan — tigrul Malayeziei: 
BUCEGI — 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20,15, COTROCENI — 8,45; 11,30;
14,15; 17; 19,45.
• Profetul, aurul șl ardelenii : 
FLOREASCA — 15,30; 18; 20.
• Jucăria : EFORIE — 9; 13,30;
16; 18,15; 20,15.
• O bucată de cer t LIRA — 
15,30; 18; 20,15.
• Urgia î DRUMUL SĂRII — 18; 
18; 20.
• Corsarul î MELODIA — •; 11,15; 
13,30; 16; 18,15; 20,30, MUNCA — 
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15.
• Rîul care urcă muntele : FE
RENTARI — 15,30; 17,30; 19,30.
• Mr. Majestyk : AURORA — I; 
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15.
• Ediție specială : GIULEȘTI — 
11; 13,15; 15,30; 17,45; 20.
• Zmeul de hirtie : VOLGA — 9; 
12; 16; 19, COSMOS — 13; 16; 19, 
ARTA — 9; 12,30; 15,45; 19.
• Ura : PACEA — 16; 18; 20.
• Evadați din viitor t VIITORUL 
15,30; 17,45; 20.
• Cheamă-mă tn depărtarea lu*  
minoasă : POPULAR — 16; 18.
• Milițiencele din insulă : PRO
GRESUL — 16; 18; 20.
• Program de vacanță ; DOINA
— 11,30, FAVORIT — 9, FLAMURA
— 9, BUCEGI — 9,30, GIULEȘTI
— 9, EFORIE — 11,15, MUNCA — 9. 

circuitul schimburilor internațio
nale.

Relațiile tradiționale de prietenie 
dintre România Si Danemarca, 
bazate pe principiile egalității 
in drepturi, respectului independen
ței și suveranității naționale, nea
mestecului în treburile interne și 
avantajului reciproc, au înregistrat 
în ultimii ani un curs ascendent.'" 
S-au extins schimburile economice, 
tehnico-științifice și culturale, s-a 
intensificat conlucrarea pe plan in
ternațional. Contactele și schimbu
rile de vizite, convorbirile purtate 
între delegații ale celor două țări, 
înțelegerile convenite privind coope
rarea în domeniile economic, indus
trial și tehnico-științific, progra
mul de schimburi culturale și știin
țifice deschid perspective tot 
mai rodnice pentru adîncirea și 
diversificarea colaborării dintre 
România și Danemarca, in folosul 
reciproc al celor două popoare, al 
cauzei destinderii, securității și în
crederii în Europa si în lume.

N. PLOPEANU

tru a fi oricind în stare să acțio
neze eficient și oportun în vederea 
deplasării în siguranță și pentru 
prevenirea oricărui accident. Atentia 
în conducerea autovehiculului în
seamnă menținerea privirii înainte, 
„măturind" din ochi șoseaua pentru 
a vedea și ce se întîmplă în părțile 
laterale, folosirea brațelor si pi
cioarelor numai pentru executarea 
comenzilor reclamate de pilotarea 
mașinii. Se impune evitarea oricăror 
preocupări de natură să sustragă 
atenția și activitatea consacrate con
ducerii autovehiculului. A te lăsa 
furat de un peisaj, a întoarce capul 
către interlocutorul cu care discuți, 
a minui aparatul de radio, a aprin
de țigara sau a mînca la volan con
stituie tot atîtea acte generatoare de 
accidente. în medie, unul din cind 
accidente grave de circulație produse 
din vina șoferilor are la origine 
neatenția în timpul conducerii auto
vehiculului. Circuited neatent pe un 
drum din județul Argeș. Ion Ținea, 
(autoturism 3-B-141) a părăsit Ia 
un moment dat partea carosabilă, a 
trecut peste șanț si s-a Izbit de un 
copac, soția sa pierzîndu-si viata. 
Șoferul Traian Zilescu. condudnd 
neatent autocamionul 21-PH-4504 pe 
șoseaua Focșani—Rm. Sărat, a acci
dentat mortal un pieton care circula 
regulamentar pe partea stingă a dru
mului. Tot din cauza neatenției în 
timpul conducerii. Mizes Berde. cu 
autoturismul l-CV-1652, a părăsit 
partea carosabilă, intrînd în sânt. 
unde s-a răsturnat, accidentind grav 
pe copilul său.

Concentrarea atenției te cursul pi
lotării mașinii asigură șoferului si 
posibilitatea de a anticipa si de a 
acționa preventiv în cazul situațiilor 
periculoase, de natură să faciliteze 
producerea accidentelor. Pentru 
menținerea trează a atenției, se re
comandă oprirea autovehiculului 
pentru o scurtă relaxare, deîndată ce 
se simte apariția oboselii sau chiar 
și numai pentru combaterea efecte
lor monotoniei drumului.

...$i sesizări ale cititorilor
• în ultimul timp, te București. Ia 

intersecția Calea Dorobanților — stra
da M. Eminescu — Bulevardul Dacia, 
datorită interdicției de circulație pe 
acest bulevard, se creează zilnic, mai 
ales te orele de vîrf, „dopuri" in
descriptibile. Este un punct unde se 
și înregistrează numeroase accidente. 
Poate că s-ar putea realiza o fluidi- 
ficare a circulației printr-o alternan
ță a semafoarelor, care să permită 
accesul, rînd pe rind. din fiecare 
cele trei artere.

• Un timp, strada Roma a fost 
Închisă circulației. închizindu-se. fi
resc, și accesul din străzile aferente. 
Apoi interdicțiile s-au ridicat... ră- 
minînd însă uitată interdicția de 
acces pe strada Berna. Deși la 
capătul opus al străzii „închise" s-a 
pus un ' indicator de „cedare a tre
cerii"...
• Există in Capitală un șir de 

puncte unde credem că ar fi mai 
potrivită înlocuirea indicatorului de 
„oprire interzisă" prin „staționare 
interzisă" (care permite oprirea timp 
de cîteva minute). De pildă, la Gara 
de Nord, unde teoretic n-ar fi voie 
de oprit, la scările de acces, nici 
măcar o clipă, pentru descărcarea 
geamantanelor. Sînt multe „opriri 
interzise" si in fata farmaciilor, unde, 
desigur, cetățenii nu vin de plăcere, 
ci pentru necesități adesea urgente.

Luni, 17 aprilie
Programul 1

15.30 Matineu de vacanță
15 55 Telex
16.00 Emisiune în limba maghiară
19,00 Cintarea României
19.20 1001 de seri
19.30 Telejurnal
20,00 Panoramic. Documentele Plenarei 

C.C. al P.C.R. — program al 
Înnoirilor calitative ale economiei 
românești

20.30 Roman-foileton : „Familia Pal-
User". Episodul, 9

21.20 Mai aveți o întrebare 7 
22,00 Cadran mondial
22.20 Telejurnal

Programul 2
16.30 Cenacluri ale tineretului
17.00 Intîlnlre cu satira și umorul
17.35 Bucureștiul necunoscut
18.00 Drumuri europene
18.30 In alb și negru : „Un parc" : Pri

ma dragoste
19.20 1001 de seri ,
19.30 Telejurnal
20,00 Film serial pentru copii : Cuore
20,25 Seară de operă
21.30 Telex
21.35 Incursiune în cotidian
21,55 Muzică populară

• POVESTEA CELOR 
TREI BILETE DE LOTE
RIE. Primarul din Neunkir
chen, orașul cu cel mai ridicat 
număr de șomeri din R.F.G. 
(10 la sută din populația activă), 
a primit, de curînd, prin poștă, 
trei bilete de loterie. Scrisoarea 
care le însoțea lămurea că ele 
au fost cumpărate, din banii lor 
de buzunar, de trei copii între 
10 și 12 ani, în speranța ca 
eventualul cîștig să permită pri
marului să vină în ajutorul 
numeroșilor șomeri din oraș. 
„Saarbrucker Zeitung", ziarul 
care relatează întîmplarea, face 
urarea ca toate biletele să iasă 
cîștigătoare.

• BIJUTERIILE MAR
CHIZEI DE VILLAVERDE. 
Vameșii de la aeroportul din 
Madrid au surprins-o in aceste 
zile pe Carmen Franco, mar
chiză de Viilaverde, unica fiică 
a decedatului dictator Franco, 
încercînd să scoată din țară 
bijuterii în valoare de cîteva 
milioane de pesetas. Presa spa
niolă, care s-a abținut o vreme 
să facă referiri critice la adre
sa membrilor familiei lui Fran
co, publică pe primele pagini 
relatările despre acest incident. 
Ziarele cer, totodată, să se facă 
o anchetă severă te legătură cu 
împrejurările recentului incen
diu produs la fosta reședință 
de vară din Galicia a dictatoru
lui, cu care prilej au dispărut, 

după cum se afirmă, importan
te documente compromițătoare.

• NU ORICE FEL DE 
JUCĂRII. După toate proba
bilitățile, Suedia va fi prima 
țară care va interzice comer
cializarea de j.ucării „război
nice" : un număr mare de de- 
putați din partidele de guver- 
nămînt și de opoziție se pro
nunță pentru adoptarea unei 
astfel de decizii. în zilele ur
mătoare, parlamentul urmează 
să hotărască interzicerea abso
lută a vînzării unor asemenea 
jucării. Ceea ee a accelerat a- 
ceastă măsură a fost cifra de 
afaceri deosebit de ridicată 
realizată în cursul ultimelor 
sărbători de iarnă de magazi-

DE PRETUTINDENI
nele care desfac astfel de ju
cării. Printre „articolele" ofe
rite micilor cumpărători figu
rau, pe lingă tunuri și vase de 
război miniaturale — reprodu- 
cînd pînă în cele mai mici a- 
mănunte pe cele originale — și 
soldați cu răni sîngerînde, orașe 
bombardate și lagăre de con
centrare — „format mic" — cu 
sîrmă ghimpată și pază S.S. 
înarmată. Opinia publică a fost 
scandalizată, presiunile ei de- 
terminînd repunerea pe tapet a 
unei interdicții cerute încă mai 
demult de partidul social-de
mocrat (actualmente în opoziție).

• ENCICLOPEDIE E- 
COLOGICĂ. Ecologia, știin
ța apărării și respectării naturii, 
își are, de acum înainte, pro
pria sa enciclopedie, o lucrare 
impunătoare, de mai multe sute 
de pagini, apărută in cunoscuta 
editură „Larousse". Redactată, 
într-un stil larg accesibil, de 
specialiști din numeroase țări 
ale lumii, enciclopedia prezintă 
datele esențiale despre primej
diile care amenință echilibrul 
natural, despre modalitățile de 
a restabili acest echilibru, des
pre mijloacele de a apăra cali
tatea vieții. Un capitol special 
este consacrat „mareelor ne
gre", problemă care capătă o 
actualitate deosebită în urma 
eșuării petrolierului „Amoco 
Cadiz" și a consecințelor ca

tastrofale produse de cele peste 
200 000 tone de țiței revărsate 
în largul coastelor provinciei 
franceze Bretagne.
• „RAPSODIA VER

DE". Pentru cei convinși că 
plantele ar fi... mari amatoare 
de muzică, o casă de discuri 
pariziană a avut ideea de a 
edita un album de discuri cu 
„muzică pentru plante și sfaturi 
pentru posesorii lor". Autorii 
atrag atenția că proasta dispo
ziție a omului „rănește" „sufle
tul vegetativ" al unei flori. 
Dincolo de aspectele controver
sate, dacă muzica poate sau nu 
influența cu adevărat creșterea 
plantelor, intențiile casei de 
discuri de a-și mări cifra de 
afaceri sînt mai mult decit 
străvezii.

• COMBATEREA IN
SUFICIENȚEI RENALE 
LA COPII. Complicațiile re
nale — ereditare sau datorate 
unor medicamente — care se 
manifestă prin -frinarea crește
rii la copii pot fi combătute 
prin administrarea regulată a 
unor doze de... praf de copt o- 
bișnuit. Experiențele efectuate 
de un pediatru din San Fran
cisco pe o perioadă de 13 ani 
au demonstrat eficienta acestui 
tratament împotriva insuficien
ței renale. La mai mulți copii 
care au fost tratați din timp 
nici nu s-a înregistrat măcar o 
stagnare a creșterii. Singura ac
țiune secundară a acestui tra
tament : o oarecare dilatare a 
stomacului.
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LA DAR ES SALAAM ORIENTUL MIJLOCIU

Convorbiri consacrate modalităților 
de soluționare a problemei rhodesiene

DAR ES SALAAM 15 (Agerpres). 
— La Dar Es Salaam au fost relua
te sîmbătă convorbirile dintre secre
tarul de stat american, Cyrus Vance, 
și ministrul britanic al afacerilor 
externe, David Owen, pe de o parte, 
și Joshua Nkomo și Robert Mugabe, 
copreședinți al Frontului Patriotic 
Zimbabwe, pe de altă parte. La a- 
ceste convorbiri, consacrate posibili
tăților de soluționare a problemei 
rhodesiene, au participat, de aseme
nea, miniștrii de externe ai țărilor 
africane din „prima linie" — Ango
la, Botswana, Mozambic, Tanzania 
și Zambia — precum și ministrul 
afacerilor externe al Nigeriei, în ca
litate de observator.

După cum au anunțat purtătorii de 
cuvînt britanic și american, liderii 
Frontului Patriotic Zimbabwe au 
acceptat să participe la o viitoare 
conferință în problema rhodesiană la 
care să fie prezente toate părțile 
rhodesiene implicate, precum și 
participant!! la actuala reuniune de 
la Dar Es Salaam.

Agenția France Presse informea
ză că Robert Mugabe a precizat că 
această conferință nu trebuie să aibă 
ca obiect o raliere a Frontului Pa
triotic Zimbabwe la pretinsa „re
glementare internă" a regimului lui 
Ian Smith.

MAREA BRITANIE

Dezbateri în legătură cu aprobarea bugetului 
prezentat parlamentului

LONDRA 15 (Agerpres). — Gu
vernul laburist britanic este gata să 
dizolve parlamentul și să organizeze 
alegeri generale anticipate. în cazul 
în care deputății Partidului Liberal 
din Camera Comunelor refuză să ac
cepte bugetul țării în forma pre
zentată săptămîna trecută — a aver
tizat, într-un interviu radiodifuzat, 
ministrul de finanțe al Marii Brita
nii. Denis Healey. Subliniind că po
ziția cabinetului este clară în această 
problemă, el a spus că guvernul nu 
va accepta ca liberalii — care reven
dică modificări importante în do
meniul fiscal potrivit opțiunilor lor 
în materie economică — să se alieze 
cu conservatorii pentru a modifica

prevederile bugetare în cursul dezba
terii lor în parlament. „Am specificat 
partenerilor noștri liberali că, in 
cazul în care vor încerca să pertur- 
beze strategia economică de ansamblu 
a guvernului, vor fi necesare alegeri 
generale" — a spus Denis Healey.

Pe de altă parte, la Londra s-a 
anunțat că balanța de plăti a Marii 
Britanii a înregistrat luna trecută un 
deficit de 164 milioane de lire sterli
ne. Experții apreciază că este vorba 
despre un start nesatisfăcător în ca
drul eforturilor guvernului de a rea
liza un excedent anual de circa 750 
milioane de lire, în atingerea căruia 
se scontează în mare măsură pe pro
ducția de petrol din Marea Nordului.

• La Beirut, activitățile econom 
® „Căștile albastre" preiau

BEIRUT 15 (Agerpres). — La două 
zile după încetarea focului, activită
țile economice și comerciale din ca
pitala libaneză și-au reluat ritmul 
normal, informează agenția M.E.N. 
Legăturile rutiere între Beirut și 
suburbiile sale au fost, restabilite.

Agenția France Presse informează, 
de asemenea, că Mohamed Kho'i, 
emisar al președintelui Siriei, Hafez 
Al-Assad, a sosit sîmbătă la Beirut. 
El a fost primit, în aceeași zi, de 
șeful statului libanez, Elias Sarkis, 
și a conferit, apoi, cu Camille Cha- 
moun, președintele Partidului Națio
nal Liberal, și cu Pierre Gemayel, 
liderul Falangelor libaneze.

Vizita în S.U.A. 
oameni de cultură

"WASHINGTON 15 (Agerpres). — 
O delegație de scriitori, profesori 
universitari și oameni de artă din 
țara noastră a efectuat, timp de două 
săptămini. o vizită în Statele Unite 
ale Americii.

Din delegație au făcut parte : Du
mitru Radu Popescu, vicepreședinte 
al Uniunii scriitorilor, Domokos Geza, 
director al editurii „Kriterion", Fran- 
cisc Păcurariu, scriitor, Maria Bisz- 
trai, directoare a Teatrului maghiar 
de stat din Cluj-Napoca, prof. Attila 
Palfalvi, rectorul Institutului politeh
nic din Cluj-Napoca, prof. Iosif Co- 
vacz, prorector al Universității 
„Babes-Bolyai" din Cluj-Napoca, 
Cristian Popișteanu, redactor-sef al 
revistei „Magazin istoric", dr. Paul 
Cernovodeanu si dr. Florin Constan- 
tiniu, cercetători la Institutul de isto
rie „Nicolae Iorga", David Albert,

ice și comerciale revin la normal 
noi poziții în sudul Libanului

BEIRUT. — Referindu-se la cea 
de-a doua fază a „retragerii inițiale" 
a Israelului din sudul Libanului, 
efectuată vineri, un purtător de cu
vînt al O.N.U.. citat de agenția 
France Presse. a relevat că militarii 
nepalezi din cadrul Forței interimare 
a O.N.U. in Liban (UNIFIL) au 
luat poziție în satu! Taibeh si în alte 
batru posturi de observare ocupate 
anterior de forțele israeliene.

In legătură cu aceasta, postul de 
radio oficial libanez a precizat că 
forțele israeliene nu au. evacuat toate 
zonele conform planului prezentat 
Libanului prin intermediul O.N.U. 
Guvernatorul sudului Libanului. Ha
lim Fayyad. a apreciat că retragerea 
continuă să rămînă nesemnificativă.

a unei delegații de 
și artă din România

directorul Liceului din Odorheiul Se
cuiesc.

In timpul șederii în S.U.A.. mem
brii delegației au avut intîlniri cu 
senatori și membri ai Congresului a- 
merican, au organizat conferințe si 
întilniri cu profesori si studenți de 
la diferite centre universitare din 
S.U.A.

Cu același prilej, la Biblioteca ro
mână din New York a avut loc un 
simpozion cu tema „Viata literară și 
artistică în România — înflorirea spi
rituală a naționalităților conlocuitoa
re". Au fost prezentate aspecte con
crete privind rezolvarea problemei 
naționale in România, asigurarea 
egalității in drepturi a tuturor cetă
țenilor tării, indiferent de naționali
tate, întărirea continuă a unității si 
frăției dintre poporul român si na
ționalitățile conlocuitoare.

SĂRBĂTOAREA NAȚIONALĂ 
A KAMPUCHIEI DEMOCRATE

Tovarășului POL POT
Secretarul Comitetului Central al Partidului Comunist din Kampuchia, 

Prim-ministru al Guvernului Kampuchiei Democrate

Tovarășului KHIEU SAMPHAN
Președintele Prezidiului de Stat al Kampuchiei Democrate

Cu prilejul celei de-a treia aniversări a Zilei naționale 
a Kampuchiei Democrate, în numele Comitetului Central 
al Partidului Comunist Român, al Consiliului de Stat și 
Guvernului Republicii Socialiste România, al întregului 
popor român și al nostru personal, vă adresăm dumnea
voastră, Comitetului Central al Partidului Comunist din 
Kampuchia, Prezidiului de Stat, Guvernului Kampuchiei 
Democrate și poporului kampuchian prieten un cald sa
lut de prietenie și cele mai cordiale felicitări.

Poporul român, care s-a aflat alături de poporul kam
puchian în lupta sa eroică pentru libertate și indepen
dență națională, se bucură din toată inima de rezultatele

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România

obținute de poporul kampuchian, sub conducerea Parti
dului Comunist din Kampuchia, în dezvoltarea țării pe 
calea progresului economic și social, a bunăstării și 
prosperității.

Ne exprimăm convingerea că, în noile condiții, rela
țiile de prietenie, solidaritate și colaborare dintre Parti
dul Comunist Român și Partidul Comunist din Kampu
chia, dintre Republica Socialistă România și Kampuchia 
Democrată, conlucrarea dintre ele în sfera relațiilor in
ternaționale vor continua să se dezvolte și mai puternic, 
spre binele ambelor noastre popoare, in interesul tuturor 
forțelor antiimperialiste, al cauzei socialismului și păcii 
in lume.

MANEA MÂNESCU
Primul-ministru

al Guvernului Republicii Socialiste România

■ ■■IES

agențiile de presă transmit
Ambasadorul României 

la Madrid Alexandru Petrescu, 
a înmînat în cadrul unei ceremonii 
lui Damaso Alonso, președintele A- 
cademiei regale a Spaniei, placheta 
jubiliară „Centenarul independenței 
de stat a României".

0 delegațiecondusă de crigo- 
raș Justin, președintele Tribunalului 
Suprem al României, a efectuat o 
vizită în Ungaria, la invitația omo
logului său. Odon Szakacs. în ca
drul convorbirilor avute la Tribuna
lul Suprem al Ungariei și cu prile
jul primirii delegației de Rezsd 
Trautmann, vicepreședinte al Consi
liului Prezidențial, Mihaly Korom, 
ministrul justiției, și Szijjarto Ka- 
roly, procuror general, s-au discutat 
probleme de interes comun. A parti
cipat Victor Bolojan, ambasadorul 
României la Budapesta.

Ședința Comitetului 
C.A.E.R. pentru colaborare 
tehnico-științiiică. Intre 11 ?i 
13 aprilie 1978 a avut loc la Moscova 
ședința a 19-a a Comitetului C.A.E.R. 
pentru colaborare tehflico-știlnțifică. 
Comitetul a examinat unele pro
bleme legate de elaborarea proiecte
lor programelor speciale de colabo
rare pe termen lung, precum și 
mersul desfășurării cplaborării în 
anul 1977 privind probleme și teme 
cuprinse în planul de colaborare teh- 
nico-științifică pe perioada 1976—1980. 
Totodată, s-a examinat stadiul co
laborării în domeniul creării de in
strumente biomedicale și aparatură 
pentru cercetări chimice și medicină 
clinică, precum 
alte probleme de 
științifică.

La Moscova au . . .
47-a a Consiliului Băncii Internațio
nale de Colaborare Economică 
(B.I.C.E.) și ședința a 21-a a Con
siliului Băncii Internaționale de In-

și în legătură, cu 
colaborare tehnico-

avut loc ședința a

vestiții (B.I.I.), la care au participat 
delegațiile țărilor membre. Consiliile 
celor două bănci au examinat și a- 
probat dările de seamă pe anul 
1977 și au adoptat hotărîri privind 
repartizarea beneficiilor realizate anul 
trecut. Au fost adoptate, de aseme
nea, hotărîri în alte probleme ale 
activității lor. Ședințele s-au des
fășurat într-o atmosferă de prie
tenie și înțelegere reciprocă.

Prima sesiune a Comite
tului Permanent81 celul de-81 
cincilea Comitet National al Consi
liului Consultativ Politic Popular 
al R. P. Chineze, prezidată de 
Ulanfu, vicepreședinte al Comitetului 
Național al C.C.P.P.C.. a avut loc la 
Pekin, între 14 șl 15 aprilie. Parti- 
cipantii la sesiune au audiat un ra
port cu privire la probleme interna
ționale. prezentat de Ha Yin. adjunct 
al ministrului de externe.

Președintele R.D.P. Laos, 
Sufanuvong, a primit, vineri, dele
gația guvernamentală chineză, con
dusă de Pan Ci, adjunct al ministru
lui comunicațiilor, aflată în vizită la 
Vientiane. A avut loc o convorbire 
în care ambele părți și-au exprimat 
dorința de a strînge și dezvolta prie
tenia și unitatea militantă dintre 
China și Laos.

Lu Pekin au avut i°c> sîmbătă, 
convorbiri între Li Sien-nien. vice- 
premier al Consiliului de Stat al 
R. P. Chineze, si Mohamed Siad 
Barre, președintele Republicii Demo
cratice Somalia, secretar general al 
Partidului Socialist Revoluționar So
malez. aflat în vizită oficială in R. P. 
Chineză, la invitația Guvernului R.P. 
Chineze.

Convorbiri ungaro-gha- 
n@Z6. La Budapesta s-au încheiat 
convorbirile între ministrul de exter
ne al Ungariei, Frigyes Puja. și co-

misarul pentru afacerile externe al 
Ghanei, R. J. A. Felii. Șeful diplo
mației ghaneze a fost primit, de 
asemenea, de Gyorgy Lazar, pre
ședintele Consiliului de Miniștri al 
R. P. Ungare. In centrul convorbiri
lor au stat probleme ale extinderii 
relațiilor bilaterale, ale situației d» 
pe continentul african si ale secu
rității europene — informează agen
ția M.T.I.

Conferința „Pe calea dez
voltării și cooperării inter
naționale", organizată de Consi
liul Mondial al Păcii în colaborare 
cu Mișcarea Libiană pentru Pace si 
Secretariatul General al Congresului 
Popular General al Jamahiriei Arabe 
Libiene Populare Socialiste, și-a în
cheiat lucrările la Tripoli. Comitetul 
Național pentru Apărarea Păcii din 
România a fost reprezentat de prof, 
univ. dr. docent Nicolae N. Constan- 
tinescu, membru corespondent al A- 
cademiei Republicii Socialiste Româ
nia. și prof. Vasile Buga.

20 de partide creștin-de- 
mocrate și conservatoare 
din 16 țări vest-europene voi- forma 
o organizație intitulată „Uniunea de
mocratică europeană" (E.U.D.), în 
cadrul unei reuniuni ce șe va des
fășura la Salzburg. între 23 și 24 a- 
prilie, a anunțat președintele Parti
dului Populist (de opoziție) din Aus
tria, Josef Taus. Conducătorii Parti
dului Democrat Creștin din Italia au 
făcut cunoscut că nu intenționează 
să adere la noua organizație.

Un grav accident de cale 
ferată 8-8 Produs Sîmbătă în Ita
lia, pe linia dublă dintre Bologna șl 
Florența, unde o porțiune a terasa- 
mentului a fost deteriorată de ploile 
puternice din ultimele zile. Locomo
tiva unui tren ce circula spre Bo
logna a deraiat, fiind lovită de 
locomotiva altui tren care venea în 
plină viteză din sens opus pe linia 
paralelă. Opt vagoane ale acestei 
garnituri au deraiat. Potrivit unui 
bilanț provizoriu, menționat de agen
ția France Presse, catastrofa fero
viară s-a soldat cu moartea a circa 
50 de persoane și rănirea altor o 
sută.

Ziua de 17 aprilie este aniversată 
în Kampuchia Democrată ca zi na
țională. Este expresia înaltei cin
stiri a istoricei victorii de la 17 
aprilie 1975 — eliberarea capitalei 
țării, Pnom Penh, eveniment care 
a încununat lupta eroică a poporu
lui kampuchian pentru cucerirea 
libertății și independenței,. pentru 
apărarea ființei sale naționale.

Bătălia pentru Pnom Penh. pen
tru eliberarea întregului teritoriu 
kampuchian de sub robia regimului 
trădător lon-nolist. pus în slujba 
intereselor străine, a cerut grele 
jertfe din partea patriotilor. a în
tregului popor. întreaga desfășurare 
a luptei de eliberare a demonstrat 
însă, o dată mai mult, ca o incon
testabilă lecție a istoriei, că nu e- 
xistă forță în stare să îngenuncheze 
un popor hotărît să-și apere cu pre
țul oricăror sacrificii independența 
națională, dreptul de a fi stăpîn pe 
propriile destine.

După victoria revoluției popu
lare naționale democratice. Kam
puchia. care, potrivit noii Constitu
ții. este „un stat independent, uni
ficat, pașnic, neutru, nealiniat, su
veran' și democratic", a trecut la o

vastă activitate de reconstrucție. 
Redevenind stăpîn în propria lui 
tară, poporul kampuchian își mo
bilizează forțele pentru activitatea 
de refacere, pentru dezvoltarea a- 
griculturii, prin restabilirea și ex- - 
tinderea sistemelor de irigații, pen
tru construcția unor noi întreprin
deri industriale. în Kampuchia De
mocrată se înfăptuiesc astăzi, sub 
îndrumarea Partidului Comunist, 
forța politică conducătoare a țării, 
adinei prefaceri sociale în vederea 
edificării unei noi orîndulri, socia
liste.

Poporul român urmărește cu 
sentimente de caldă simpatie si so
lidaritate activitatea de reconstruc
ție ce se desfășoară în Kampuchia 
Democrată, eforturile poporului a- 
cestei țări socialiste prietene pe ca
lea dezvoltării de sine stătătoare, 
își găsește în aceasta o expresie 
elocventă aceeași consecventă soli
daritate pe care România a mani
festat-o întotdeauna fată de po
porul kampuchian prieten. Așa cum 
se știe. în anii grei ai războiului, 
poporul român s-a situat ferm, de 
la început, alături de cauza dreap

tă a poporului kampuchian. acor- 
dindu-i întregul său sprijin — mo
ral. politic si material — în lupta 
împotriva reacțiunii interne și a in
tervenției străine. Totodată. Româ
nia a fost una din primele țări care 
au stabilit relații cu reprezentanții 
legitimi ai poporului kampuchian.

Aceste legături trainice, la a că
ror adîncire o contribuție de seamă 
au adus contactele politice ale • 
varășului Nicolae Ceausescu 
conducători ai Kampuchiei Demo
crate. beneficiază astăzi de condiții 
pentru- o și mai puternică dezvol
tare. Sentimentele de prietenie si 
solidaritate care unesc cele două 
popoare, preocupările lor pentru ac
celerarea dezvoltării econom ico- 
sociale, pentru edificarea unei 
noi ordini politice și econo
mice mondiale oferă deplin te
mei convingerii că relațiile de prie
tenie si conlucrare dintre popoa
rele român si kampuchian. dintre 
partidele si țările noastre vor cu
noaște o continuă întărire. In inte
resul reciproc, al cauzei generale a 
socialismului, progresului si păcii în 
întreaga lume.

România la Tirgul internațional de la Milano
ROMA (Coresponden

ță de la Radu Bogdan): 
La Milano a fost 
inaugurată cea de a 
56-a ediție a Tirgului 
internațional — ma
nifestare la care sint 
prezente peste 9 000 de 
firme, ce își expun pro
dusele pe o suprafață 
de peste 2,3 milioane de 
metri patrați. Este sem
nificativă creșterea par
ticipării țărilor în curs 
de dezvoltare, numărul 
acestora ridicindu-se in 
acest an la peste 60.

Tara noastră este re
prezentată și in acest

an la Tirgul internațio
nal de la Milano, unde, 
un număr de 12 între
prinderi românești de 
comerț exterior — între 
care „Mașinexport", 
„Mecanoexport", „In
dustrialexport", „Elec- 
tronum", „ICECOOP" și 
„Prodexport" — ex
pun o largă gamă de 
produse. Pentru prima 
oară sint prezentate la 
Tirgul de la Milano ca
mioane, motostivuitoare, 
compresoare și armături 
industriale. Alături de 
acestea se află expuse 
și alte produse, cunos-

cute si apreciate pe pia
ța italiană, intre care 
mașini-unelte pentru in
dustria lemnului, anve
lope, fibre sintetice, me
dicamente, produse agro- 
alimentare. Anul aces
ta, Ministerul Turismu
lui este prezent, de ase
menea, cu un stand pro
priu in cadrul pavilio
nului românesc.

Chiar din prima
standurile României 

,s-au bucurat de o bună 
primire din partea pu
blicului și a specialiști
lor italieni.

zi.

Străbatem orașul toropit 
de caniculă. Pe una din 
străzi, cîteva femei îmbră
cate în negru. Apoi altele, 
în aceeași vestimentație. 
Am aflat, mai tîrziu. că 
acesta este portul obișnuit 
al țărănoilor și al femeilor 
simple de la oraș, rochiile 
de in fiind înnegrite in
fer-un suc de plante. Mași
nile lunecă încet. însoțito
rii surîd cu prietenie. 
Unul dintre ei. pe nume 
Bien. cu care m-am îm
prietenit repede, mi-a spus 
că a fost întrebat de cole
gii de la minister :

— Cum e românul ?
— Vesel si prietenos, ca 

șl noi — le-a răspuns el.
...Orașul Pnom-Penh a 

rămas intact. Nici o rană 
de război, nicăieri. Luati 
prin surprindere acum trei 
ani. lon-noliștii nici nu 
s-au putut evacua cu toții; 
La 17 aprilie 1975, ora 
9,30. armato de eliberare a 
ocupat marele stat major 
al forțelor marionetă.

Am plecat să vizităm 
unul din punctele de in
trare în capitală, pe podul 
de pe rîul Bassa. Kamuu- 
chienii revoluționari au dat 
jos sîrmele ghimpate de pe 
ziduri, au înlăturat toate 
urmele de război din oraș, 
redîndu-i aspectul normal, 
civilizat. Fete tinere tund 
arbuștii din zonele verzi, 
mătură continuu florile că
zute pe trotuare. Dintr-un 
camion, un grup de tineri 
cu eșarfa revoluționară 
binecunoscută ne salută.

Ceea ce ne uimește este 
deosebirea uriașă între lo
cuințele protipendadei de 
odinioară si cele ale oame
nilor simpli din Pnom
penh. Nicăieri nu mi s-a 
părut această prăpastie în
tre nivelul de trai al cla
selor sociale opuse mai 
adîncă decît aici.

Trecem prin fata unei 
uzine textile, unde munci-

șeni. Practic, toată suflarea 
țării.

Foarte puține case arată 
să fie vechi, cele mai mul
te sint nou-nouțe, construite 
de cooperatori. Femeile au 
prestanță in mersul lor 
drept si în ținuta lor sta
tuară. Căldura le tace să 
poarte părul scurt, ceea ce 
le conferă un neașteptat 
aer modern.

Patosul 
reconstrucției 
--------- NOTE DE DRUM —-----

toarele tocmai coboară din 
autobuz la intrarea în 
schimb. Alături de uzinele 
alimentare, de cele produ
cătoare de unelte agricole 
și de pompe hidraulice, 
întreprinderile textile au 
fost printre primele unităti 
industriale repuse pe rol.

Ieșim din oraș. în fata 
ochilor noștri, pe cîmpiile 
cooperativizate. se întind 
lanurile nesfîrsite de orez. 
Din goana mașinii zărim 
șantierele de irigație si 
lacuri de acumulare, unde 
mii. uneori zeci de mii de 
oameni, lucrează în ritmul 
cintecelor revoluționare, 
care se revarsă din difu
zoare. Sînt oameni de tot 
felul : activiști, foști ostași, 
țărani, elevi de scoală, oră-

Au fost pe aici si case 
cu ziduri de cărămidă si 
piatră, dar bombardamen
tele le-au spulberat. Din 
templele distruse au ră
mas numai stîlpii de pia
tră sau scheletul vetrelor. 
amintind, izbitor, de cele 
de pe la noi. într-adevăr. 
distrugerile provocate de 
lon-nolisti au fost uriașe. 

'•Statisticile arată că 90 la 
sută din uzine si plantații 
și 80 Ia sută din orezării au 
fost distruse ; o mare parte 
din sate au fost rase de pe 
fata pămîntului : între 50 
și 60 la sută din șeptel a 
pierit. Numeroase specii de 
pește au fost nimicite pen
tru totdeauna, podurile si 
căile de comunicație au 
fost aruncate în aer în pro
porții de 70 și, 80 la sută.

în perioada februarie—au
gust 1973 au fost aruncate 
zilnic de la 4 000 la 5 000 
tone de bombe asupra re
giunilor eliberate. Iată un 
bilanț cutremurător. în ciu
da imensei desfășurări de 
forte a inamicului, organi
zația revoluționară a po
porului kampuchian a iz
butit să conducă operațiile 
militare cu fermitate si in
teligență, distrugînd în 
întregime mașina de război 
a clicii lui Lon Noi si eli- 
berînd întreg teritoriul 
tării.

Trecem prin satele 
cooperativizate unde țăra
nii iau masa la cantine 
sub acoperișuri de seîn- 
duri. Bucătăriile nu sint 
mari, ci restrînse si împăr
țite pe grupe, pentru o re
partiție mai rațională a 
alimentelor si pentru igie
na publică.

Prietenii Bien și Chea 
ne dau toate explicațiile, cu 
o scrupulozitate de eco
nomiști. Hrană se găsește 
din belșug : orez, peste, 
carne de orătănii si de 
porc. Țăranii pot cultiva, 
in jurul casei, legume și 
fructe, creste păsări. Pre
tutindeni dăm peste ace
leași urme dramatice ale 
războiului. Și pretutindeni 
întîlnim același patos al 
reconstrucției, aceeași pre
ocupare pentru făurirea 
unei vieți demne, țel căruia 
acest popor harnic si ta
lentat isi dedică toate 
forțele.

Alexandru 
ANDRIȚO1U

DIN ACTUALITATEA POLITICĂ NORVEGIA

ENERGETICA - amplu domeniu de cooperare 
pentru progresul popoarelor

In capitala Japoniei s-a desfășurat, 
la mijlocul acestei săptămîni. reu
niunea comitetului director al Agen
ției internaționale de energie (A.I.E.), 
care include 19 state membre — ță
rile Pieței comune (cu excepția Fran
ței). precum si S.U.A.. Canada. Ja
ponia. Austria. Elveția. Grecia. Nor
vegia, Spania. Suedia. Turcia si Noua 
Zeelandă. Creată in 1974. organizația 
a constituit o replică la problemele 
generate de criza energetică. După 
primele momente, în care apă
ruseră tendințe de înfruntare cu 
statele producătoare de petrol gru
pate în O.P.E.C., în cadrul A.I.E. 
au devenit precumpănitoare orien
tările caracterizate de aprecierea 
realistă a situației în domeniul 
energetic, de căutarea în comun 
a unor metode de economisire 
a combustibililor clasici, descoperirea 
unor surse noi. promovarea coope
rării pentru solutionarea problemelor 
extrem de complexe apărute in acest 
sector esențial pentru dezvoltarea so
cietății.

In afara trecerii în revistă a poli
ticii energetice promovate de fiecare 
din cele 19 state membre, partici- 
pantii la întîlnirea de la Tokio s-au 
ocupat din nou de problema impor
turilor de petrol, cu mari implicații 
sub aspect economic si financiar 
pentru ansamblul țărilor occidentale.

Studiile efectuate asupra măsurilor 
adoptate după criza petrolului în di
ferite țări 
Cooperare 
(O.E.C.D.) 
modificări 
diferitelor 
trolul continuă să 
rea principală, 
la sută, în balanța energetică mon
dială. Importurile de petrol au cu
noscut chiar o ușoară creștere. Nu
mai trei tărl au reușit să-și reducă

achizițiile de petrol: Anglia, datorită 
exploatărilor proprii din Marea 
Nordului; Franța. prin limitarea 
severă a consumurilor, și R.F.G.

Dacă totuși se poate aprecia că pe 
plan general s-a înregistrat o oare
care diminuare a „facturilor petro
liere". această situație se datorează, 
într-un anumit grad, slăbirii activi
tății economice ca urmare a mani-, 
festărilor de criză, pe de-o parte, 
iar pe de alta, unei eficiente întru- 
citva mai sporite, unui coeficient

cel mai bun. și la 1.8 milioane tone, 
intr-o situație nefavorabilă.

Din investigațiile întreprinse de 
„Workshop for Alternative Energy 
Supplies" (Organizația pentru stu
dierea alternativelor de energie) din 
S.U.A.. experții au ajuns la conclu
zia că. începînd cu anii ’80. se vor 
înregistra dificultăți în aproviziona
rea lumii (cu excepția țărilor socia
liste) și se va ajunge în anul 2000 la 
o insuficientă de 15 la 20 milioane 
barili (1 baril = 163 1) pe zi. mai

După reuniunea de la Tokio a comitetului director 
al Agenției internaționale de energie

ale Organizației pentru 
și Dezvoltare Economică 
arată că nu s-au produs 
sensibile în departaiarea 

surse de energie si că pe- 
detină ponde- 

cu aproximativ 52

mai mare de valorificare a com
bustibilului în procesele de produc
ție, unei preocupări sporite pentru 
economisirea combustibililor. Dacă in 
cele 24 țări ale O.E.C.D. se consumau, 
în 1972, 1,5 tone echivalent petrol 
(T.E.P.) pentru a se realiza o pro
ducție brută de 1 000 de dolari. în 
1977 s-a ajuns la 1.38 T.E.P. îmbu
nătățirea indicelui de valorificare nu 
poate constitui totuși o soluție radi
cală în condițiile în care „foamea de 
energie" continuă să crească, iar re
zervele mondiale de petrol încep să 
dea semne de epuizare.

Sub titlul semnificativ „Sfîrsitul 
epocii petrolului", revista vest-ger- 
mană „Der Spiegel" configurează 
cu o curbă continuu descendentă 
perspectivele producției de petrol în 
țările O.P.E.C. pînă în anul 2025. 
Dacă în 1975 producția zilnică de 
petrol a acestor țări era de 3.7 mi
lioane tone, in anul 2025 ea este eva
luată la 2,6 milioane tone. în cazul

mult decît dublul producției actuale 
a Arabiei Saudite.

Pornindu-se de la asemenea apre
cieri. paralel cu preocupările pentru o 
mai bună reglementare a consumului, 
pentru înlăturarea risipei, pentru 
folosirea mai eficientă a combusti
bililor clasici. în numeroase țări se 
întreprind cercetări pentru utilizarea 
unor noi surse de energie — nu
cleară. eoliană, solară, geotermică 
etc. — precum și pentru reciclarea 
deșeurilor.

Problema diversificării surselor 
de energie interesează în fapt. în 
momentul de fată. întreaga omenire, 
atît țările mari, cît și cele mici, 
această problemă fiind esențială pen
tru dezvoltarea societății omenești, 
pentru bunăstarea popoarelor.

In acest context, o pondere tot 
mai importantă, asa cum a reieșit si 
din lucrările reuniunii de la Tokio, 
dobîndeste într-un sir de țări secto
rul centralelor electrice cu combus
tibili nucleari. Potrivit datelor cen

tralizate de Agenția Internațională 
pentru Energia Atomică, capacitățile 
nucleare urmează să crească la 
aproximativ 200 000 MW/e (mega
wați electroni) in 1980. 900 000
MW/e în 1990 și 1 300 000 MW/e 
în anul 2000, ceea ce va modi
fica ponderea lor în producția mon
dială de energie electrică de la mai 
puțin de 10 la sută, cît este la ora 
actuală, la peste 35 la sută.

Realitățile pe care reuniunea de la 
Tokio le-a confirmat întru totul 
arată însă că în dezvoltarea tehnolo
giilor. instalațiilor si materialelor nu
cleare există mari decalaje. în con
tinuă adincire. ceea ce face ca cea 
mai mare parte a omenirii să fie 
lipsită de binefacerile aplicațiilor 
pașnice ale acestei mari descoperiri a 
geniului uman. De aceea o cerință 
pe care însăși dezvoltarea omenirii 
o pune cu acuitate la ordinea zilei 
este crearea condițiilor pentru acce
sul liber al tuturor țărilor la tehno
logiile electronucleare. la folosirea 
energiei atomice in scopuri pașnice, 
în general a tuturor tehnologiilor 
modeme vizind diversificarea surse
lor energetice. în vederea progresu
lui mal rapid al tuturor țărilor. în
deosebi al celor rămase în urmă.

Aceasta este poziția statornică In 
sprijinul căreia țara noastră se pro
nunță si acționează în modul cel mai 
consecvent Este îmbucurător faptul 
că diferitele reuniuni internaționale, 
de felul celei desfășurate recent la 
Tokio, care abordează într-o formă 
sau alta problemele energeticii, evi
dențiază necesitatea promovării unei 
largi și eficiente cooperări între 
toate statele lumii în acest domeniu, 
chemate să aducă o contribuție deci
sivă la dezvoltarea civilizației mo
deme.

P. STANCESCU

„Cartea albă“ 
a austerității

OSLO 15 (Agerpres). — La Oslo 
a fost anunțat vineri un plan de mă
suri de austeritate menit să facă față 
actualei situații economice a țării. 
O carte albă prezentată în acest sens 
de guvern parlamentului preconi
zează reducerea cheltuielilor publice 
și abandonarea sau revizuirea unor 
măsuri pe plan social considerate 
prea costisitoare în contextul econo
mic actual. în cartea albă se proce
dează la o revizuire a prevederilor 
programului economic pe patru ani 
dat publicității în 1977. Actualul do
cument relevă că solduri pasive sub
stanțiale vor continua să ■ fie înre
gistrate de balanța de plăti externe 
a tării și in deceniul viitor, deoarece 
creșterea veniturilor provenite din 
exploatarea zăcămintelor de țiței nu 
va fi în măsură să compenseze scă
derea exporturilor tării.

PERU

Arestarea președintelui 
Confederației Generale 
a Oamenilor Muncii

O declarație 
a Partidului Comunist Peruan

LIMA 15 (Agerpres). — Isidoro 
Gamarra. membru al Comisiei Poli
tice a Partidului Comunist Peruan si 
președinte al Confederației Generale 
a Oamenilor Muncii din Peru 
(C.G.T.P.). a fost arestat la Lima 
sub acuzația că a participat la orga
nizarea grevei naționale de la 19 iu
lie anul trecut — relatează agenția 
Prensa Latina. El urmează să com
pară în fata instanței peruane îm
preună cu alti lideri sindicali.

In legătură cu aceasta. Partidul 
Comunist Peruan a dat publicității o 
declarație în care cere eliberarea 
neîntîrziată a lui Isidoro Gamarra 
și a celorlalți lideri sindicali arestați.
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Halterofilu sint considerați oamenii cei mai puternici dintre puter
nici Se antrenează sirguincios, se supraalimentează, iar pe podiumu
rile concursurilor înșfacă bara cu discurile grele, se încordează, mai 
tremură puțin din genunchi, și 
kilograme, ținînd-o cîteva clipe deasupra capului. Mulți rămîn uimiți
— „ce forță, cîtă putere I".

Moft! Un fleac I Mare lucru să ridici două sute de kilograme dea
supra capului — și pentru atît sînt aplaudați, primesc medalii spor
tive, sînt decretați campioni.

Nu este just, la să-i invităm pe acești performeri să ridice nu două 
sute, ci zece mii, cincisprezece mii de kilograme! Și nu pentru o 
clipă, tremurînd din genunchi, ci să le poarte, să meargă cu ele la 
lucru, să se plimbe cu ele pe stradă. Și nu numai fiind tineri și atleți
— ci și cînd sînt bătrîni ori copii sau sugari, chiar dacă sînt femei, 
chiar dacă sînt 
și famelici — să 
tot timpul.

Nu este nici 
de de asemenea 
nonimi și anodini. Care poartă permanent deasupra capului peste 
15 000 de kilograme.

Adică 15 tone. Sau cantitatea de
cap de locuitor al Terrei.

...O lege a sportului este aceea 
bile, ci sint mereu depășite. Acum 
anunță că se pregătesc să adauge halterei alte cîteva discuri, supli
mentare. Discurile nu sînt rotunde: e vorba de tipuri noi de rachete, 
care au încorporate ordinatoare ce le ghidează spre țintă și sînt 
montate pe autoturisme de teren — ca să fie mai mobile, să poată 
merge omul în excursie, la munte, la iarbă verde cu rachetuțele com
puterizate la îndemînă. Și ni se mai proiectează să purtăm deasupra 
capului un nou tip de jucărioare — baterii de sateliți înzestrate cu 
raze laser, acționînd împotriva văzduhului, mărilor, uscatului.

Crește haltera, crește mereu...
...Sintem peste patru miliarde de campioni — care pulverizează, 

de la o lună la alta, recordurile. Campionul absolut rămine însă 
Atlas, personajul mitologic care purta pe umeri întregul glob teres
tru. Mulți spun că simboliza, de fapt, popoarele.

...Dar va veni însă și ziua aceea cînd Atlas se va sătura de cursa 
recordurilor și va lua globul acesta, cam amețit și dezaxat de atîta 
învîrtire, și îl va scutura bine, să cadă de pe el toate tinicheluțele 
otrăvite — computerizate sau laserizate I

Ca să rămînă, totuși, cu ceva pe umeri — cu o minge curată.
Și 6ă rămînă halterofili, numai halterofilii.

ridică haltera de vreo sută-două de

nu supraalimentați, ci, dimpotrivă, rahitici, costelivi 
le poarte dimineața, la prînz și seara, să le poarte

o exagerare. Există în prezent peste patru miliar- 
campionl — fără reflectoare, aplauze și medalii, a-

exploziv ce revine în prezent pe

că recordurile nu rămîn intangl- 
impresari ai cursei recordurilor

N. COREU
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