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Succesele metalurgiștilor
Metalurgiștii din marile unități . 

de profil au elaborat suplimentar 
in acest an mai mult de 20 000 tone 
fontă. 33 000 tone oțel, 2 400 tone 
țevi, 34 000 tone cocs metalurgic. 
Muncitorii și cadrele tehnice din 
oțelăriile Hunedoarei, de pildă, 
unde s-au luat noi măsuri pentru 
organizarea științifică a producției 
și reducerea timpului de elaborare 
a șarjelor, au înscris la această 
dată în graficele întrecerii socia
liste un plus de circa 25 000 tone

oțel brut. La rindul lor. otelarii tî- 
nărului Combinat siderurgic din Tir- 
goviste au realizat o producție su
plimentară de 4 700 tone otel. 
Succese însemnate în întrecerea 
socialistă au înregistrat, de aseme
nea. siderurgistii din Călan. care au 
elaborat suplimentar 3 700 tone fon
tă, precum și cei din Roman, a 
ror producție peste prevederi 
ridică la circa 1 200 tone țevi 
fontă și oțel.

că-
se 
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Prin ridicarea calității producției
săpării sondelor, care și-au sporit 
randamentul mediu. de peste 2 ori 
în comparație cu tipurile realizate 
pînă în 1975. aparatura de injecție 
si cea hidraulică, mașinile,-unelte, 
în aceeași perioadă lucrătorii 
industria chimică prahoveană 
obtinut. în condițiile depășirii 
dicilor calitativi si valorificării 
peirioare a materiilor prime, 
producție suplimentară de
120 milioane lei. Cu realizări im
portante pe linia îmbunătățirii ca
lității produselor se prezintă între
prinderile textile ..Dorobantul"- 
Ploiești. ,.Intex“-Păulesti. Fabrica 
de postav-Azuga si cea de mătase 
de la Vălenii de Munte.

Intr-o atmosferă de caldă prietenie, înaltă stimă
și prețuire reciprocă, ieri a continuat

Paralel cu îndeplinirea ritmică a 
sarcinilor de plan, colectivele de 
muncă din industria prahoveana 
acordă o deosebită atentie ridicării 
nivelului calitativ al tuturor pro
duselor. în industria constructoare 
de mașini, ramură cu pondere în 
economia județului. prin, finalizarea 
unor acțiuni complexe vizînd îm
bunătățirea calității producției. în
treprinderile de profil din Ploiești. 
Cimpina. Sinaia si Plopeni au ob
ținut — anul acesta — produse cu 
caracteristici calitative superioare, 
competitive pe piața externă. între 
acestea se remarcă famil'a in.sta’a- 
tiilor de forai, realizate de cunos
cuta uzină ..1 Mai“ din P'.O’esti. la 
fel ca si celelalte agregate aferente

din 
au 
în
su

ti
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Agregate de mare randament

VIZITA TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU
ÎN REPUBLICA POPULARA CHINEZA

Contribuție importantă la dezvoltarea și adîncirea în continuare a relațiilor 
multilaterale dintre popoarele român și

. - V , V - -

chinez, în interesul construcției 
socialiste din cele două țări, al cauzei generale a socialismului, colaborării și păcii

Continuarea cnnvorbirilor oficiale 
dintre tovarășul Nicolae Ceausescu

si tovarășul
*

în ziua de 16 mai, la Pekin au 
continuat convorbirile oficiale dintre 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. secretar 
general al Partidului Comunist Ro
mân, președintele Republicii Socia
liste România, și tovarășul Hua 
Kuo-fen, președintele Comitetului 
Central al Partidului Comunist Chi
nez, președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Populare Chineze.

La convorbiri au participat :
Din partea română — tovarășa 

Elena Ceaușescu, membru al Comi
tetului Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R., tovarășii Cornel Burtică, 
membru al Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R., viceprim-mi- 
nistru al guvernului, ministrul co
merțului exterior și cooperării eco
nomice internaționale. Dumitru Po
pescu. membru al Comitetului Politic 
Executiv, secretar al C.C. al P.C.R., 
Ștefan Andrei, membru supleant al 
Comitetului Politic Executiv al C.C. 
al P.C.R.. ministrul afacerilor- exter
ne, Vasilc Mușat. secretar al C.C. al 
P.C.R., Vasile Pungan, membru al C.C. 
al P.C.R., ministru la Președinția Re
publicii Socialiste România, șef al 
grupului de consilieri ai președinte
lui republicii, Nicolae Gavrilescu, 
membru supleant al C.C. al P.C.R., 
ambasadorul țării noastre la Pekin, 
Marin Enache, secretar personal al 
președintelui republicii, Ion M. Ni
colae. prim-adjunct al ministrului co
merțului exterior și cooperării econo
mice internaționale. Ion Stoian. ad
junct al ministrului comerțului exte
rior șl cooperării economice interna
ționale. Dumitru Nistor, adjunct al 
ministrului industriei construcțiilor 
de mașini.

Din partea chineză — tovarășii Li 
Sien-nien, vicepreședinte al C.C. al 
Partidului Comunist Chinez, vicepre- 
mier al Consiliului de Stat, Ken Biao, 
membru al Biroului Politic al C.C. 
al P.C. Chinez, vicepremier al Consi
liului de Stat, Cen Mu-hua, membru 
supleant al Biroului Politic al C.C. al 
P.C. Chinez, vicepremier al Consiliu
lui de Stat, ministrul relațiilor eco
nomice cu țările străine, Huan Hua, 
membru al C.C. al P.C. Chinez, mi
nistrul afacerilor externe, Li Cian, 
membru al C.C. al P.C. Chinez, mi
nistrul comerțului exterior, Ciao Si, 
adjunct al șefului secției pentru re
lații externe a C.C. al P.C. Chinez, 
Iu Gian, adjunct al ministrului afa
cerilor externe, Wei Yu-min, adjunct 
al ministrului pentru relații economi
ce cu țările străine, Li Tin-ciuan, 
ambasadorul R.P. Chineze la Bucu
rești, Yu Hun-lian, director adjunct

Hua Kuofen
al Direcției relații în M.A.E., 
Hua, director adjunct al protocolului.

Tovarășii Nicolae Ceaușescu și Hua 
Kuo-fen au procedat în continuare la 
o analiză cuprinzătoare a perspecti
velor dezvoltării relațiilor politice, 
economice, tehnico-științifice șir cul
turale româno-chineze, fiind expri
mată dorința comună de a promova 
raporturile de colaborare pe multiple 
planuri, în interesul accelerării pro
gresului celor două țări pe drumul 
construcției socialismului.

în acest context, au fost trecute in 
revistă o serie de probleme ale adin- 
cirii colaborării economice, îndeosebi 
in domeniul industrial și tehnico-ști- 
ințific, în ramuri de virf, ale extin
derii schimburilor comerciale, evi- 
dențiindu-se existența unor largi po
sibilități și necesitatea concretizării 
lor sub forma unor Înțelegeri și a- 
corduri pe termen lung, care să con
tribuie la progresul rapid al econo
miei ambelor țări. Totodată, s-a con
venit asupra intensificării vizitelor 
pe linie de partid și de stat, între 
organizațiile obștești, a schimburilor 
de experiență în diferite domenii de 
activitate, a contactelor între institu
ții de știință, cultură și artă, intre 
cetățenii celor două țări. în vederea 
mai bunei cunoașteri reciproce, a- 
ceasta slujind întăririi prieteniei din
tre cele două popoare.

S-a apreciat că amplificarea rela
țiilor româno-chineze, a colaborării 
prietenești între partidele și țările 
noastre corespunde intereselor celor 
două popoare, precum și cauzei ge
nerale a socialismului și 
lume. Convorbirile au 
convingerea comună că 
trainice dintre Partidul 
Român și Partidul Comunist Chinez, 
dintre Republica Socialistă România 
și Republica Populară Chineză vor 
cunoaște o nouă dezvoltare în urma 
vizitei tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
a convorbirilor cu tovarășul Hua 
Kuo-fen. *

în cadrul convorbirilor a fost, abor
dat, de asemenea, un cerc larg de 
probleme ale vieții internaționale. 
Schimbul de păreri a evidențiat ne
cesitatea așezării relațiilor intre toa
te statele lumii pe baza principiilor 
respectării stricte a independenței și 
suveranității naționale, a egalității în 
drepturi între toate statele, a exclu
derii forței și amenințării cu folo
sirea ei, a înlăturării oricărui ames
tec în treburile interne. A fost reafir
mată hotărîrea ambelor părți de a

în ultimii ani. colectivul între
prinderii de cazane mici si arză
toare din Clui-Naooca. colaborînd 
strîns cu specialiști din cercetare, a 
asimilat și introdus în fabricație 
noi agregate moderne, de mare e- 
conomicitate si randament. Printre 
acestea, un loc important îl ocupă 
generatoarele mobile de abur. Oplo
șite in valorificarea zăcămintelor 
petrolifere sărace care, prin concep
ție și realizare, se situează la nive-

•

lul celor mai bune de acest fel. 
Complet automatizate, ele sînt e- 
chipate cu instalații de tratare a 
apei, de producere a apei calde și 
aburului la temperaturi și presiuni 
înalte, folosirea lor asigurînd o 
creștere cu 30 la sută a randamen
tului de extracție. în aceste zile, de 
aici au fost expediate primele două 
asemenea agregate din producția 
acestui an, iar alte opt se află în 
diferite faze de fabricație. (Ager- 
pres).

O

Trainicul climat
al

■ :

Ieri, în timpul convorbirilor oficiale

In mijlocul muncitorilor de la întreprinderea
de țesături din Pekin

păcii in 
evidențiat 
legăturile 
Comunist

(Continuare în pag. a IlI-a)

în dimineața zilei de 16 mai, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al Partidului Comunist Ro
mân, președintele Republicii Socia
liste România, a fost oaspetele mun
citorilor și specialiștilor de la între
prinderea de țesături din Pekin.

în cursul vizitei, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a fost însoțit de tovarășul 
Van Dun-sin, vicepreședinte al 
mitetului Central al Partidului 
munist Chinez.

Au participat tovarășii Ștefan 
drei, membru supleant al Comitetului 
Politic Executiv al C.C. al P.C.R., 
ministrul afacerilor externe, și Va- 
sile Mușat, secretar al C.C. al P.C.R., 
precum și Nicolae Gavrilescu, amba
sadorul României la Pekin, și Li 
Tin-ciuan, ambasadorul Chinei la 
București.

După ce a străbătut mari bulevar
de ale Pekinului, coloana oficială de 
mașini s-a îndreptat spre unul dintre 
cartierele industriale situate în ime
diata vecinătate a capitalei chineze.

Co- 
Co-

An-

Tineri și tinere, aflați de o parte și 
de alta a șoselei, in apropierea aces
tei importante unități economice, 
sporeau atmosfera festivă rezervată 
primirii înalților oaspeți români. Pe 
mari panouri, in limbile română și 
chineză, era înscrisă urarea : „Salut 
călduros și bun venit tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, președintele Re
publicii Socialiste România !“.

De la intrarea în întreprindere, un 
lung culoar, format din sute de ti-

nere îmbrăcate în tradiționale costu
me populare chineze, purtînd mari 
buchete cțc flori ale anotimpului, ste- 
gulețe reprezentînd drapelele de stat 
ale României și Chinei, i-a condus 
pe solii poporului român pină în ha
lele de producție.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, per
soanele care-1 însoțesc au fost salu
tați de Mao Lien-iu, vicepreședinte‘

Mi se pare curios să 
descopăr că in tinere
țe aceste două catego
rii psihologice — sen
timent și rațiune — 
trăiau în mine în con
tradicție. Situația o- 
dată descoperită, de
vin conștient și de 
cauză : rugul de senti
mente al tinereții voia 
să ardă tot ceea ce 
era potrivnic credinței 
nemărginite. Fiind o 
generație care am pri
mit o singură zestre de 
la lumea decepționată 
de după război : nece
sitatea credinței ne
mărginite într-un vi
itor mai bun. Asta ne 
era de fapt singura 
cale : credința, fără 
margini. Altfel, cum 
puteam să credem și 
chiar să făurim un vi
itor în care fiece om 
are și pline, și liniște 
sufletească, cînd noi 
înșine eram înfometați 
și în sufletele noastre 
tremura încă lumea a- 
dăposturilor ? Rațiu
nea, care ar fi spus că 
raiul nu se poate muta 
pe pămint din visele 
omenirii de la o zi la 
alta, atunci ni s-ar fi 
părut de-a dreptul o 
lozincă reacționară.

Este evident că a ve- 
și timpul cînd — 

generația roman- 
— am plătit tri- 
pentru prelungi- 
noastre visări. 

Cind ne-am dat seama 
că marxismul nu este 
o religie, ci știința 
schimbării revoluțio
nare a lumii. Cind am 
fost constrînși prin 
împrejurări să ne dăm 
seama : a cunoaște, a 
înțelege și a acționa — 
acest lanț dialectic al 
rațiunii — este mai 
presus, mai uman, mai 
demn decît credința 
oarbă. Nu a fost ușor 
acest proces de reașe
zare a întregului nos
tru sistem intelectual. 
Au fost unii care nu

înfrățirii
au reușit chiar să se 
găsească în lumea re
ală. în noi însă, în ma
joritatea de fapt care 
am supraviețuit tim
purilor repezi, care au 
schimbat chipul lumii 
mai mult ca in trecut 
un secol, in noi, senti
mentul și rațiunea au 
ajuns în echilibru. Le
gătura intre’a crede și 
a cunoaște, înainte 
contradictorie, s-a in
versat ca proces inte
lectual și deci s-au 
schimbat și raporturi
le. Nu se neagă, se

Tnsemnări de
HUSZÂR Sândor

condiționează. Și asta 
pentru că am construit 
o societate în care re
lațiile umane nu mai 
sînt suma unor inten
ții presupuse, dimpo
trivă, sînt clare, bine 
conturate, legice.

Aceste gînduri — în 
aparență- fără margini, 
au totuși o albie — 
s-au întărit în. mine 
timp de aproape zece 
zile, cind de dimineața 
și pină noaptea tîrziu 
am luat parte la o 
manifestare cultural- 
artistică emoționantă, 
la colocviul teatral din 
Sf. Gheorghe, colocviu 
al teatrelor și specia
liștilor teatrelor româ
nești și cele în limbile 
naționalităților conlo
cuitoare, respectiv ma
ghiară, germană, idiș. 
Au fost intr-adevăr 
zile emoționante pen
tru mine — transilvă
nean incorigibil — în 
primul rind pentru a- 
cest cor frumos al lim
bilor. A fost mișcător 
— nu mă pot nega nici 
ca vechi romantic ! — 
că, deși vorbeam limbi 
diferite, voiam același

lucru: binele tuturor, 
în care să aibă fiecare 
parte echitabilă. Cul
mea emoțiilor însă, 
pentru noi toți, a în
semnat atitudinea pu
blicului — o întruchi
pare a muncii cultu- 
ral-ideologice din anii 
socialismului. Un pu
blic care a umplut să
lile de spectacole pină 
la refuz in egală mă
sură la reprezentațiile 
treatrelor românești, 
maghiare, germane sau 
idiș, pe care simțul ar
tistic, atenția. și sensi
bilitatea nu l-au pără
sit o clipă.

Vorbesc tot timpul 
de sentimente și emo
ții după ce am negat 
primatul sentimentului 
în intelectul omului. 
Dar eu am negat doar 
exclusivismul, nicide
cum necesitatea sau 
prezența lui. Și expe
riența celor zece zile 
m-au 
crez, 
acolo
— nu 
temporară 
dinte, 
vechi activist al secto
rului suflete — 
urmat întrebările 
țiunii : ce se întimplă? 
Ce se întimplă de fapt 
in sală in aceste zile ? 
Ceea ce văd este doar 
un produs al jocului 
luminilor, al sîrguinței 
organizatorilor, al gen
tilețe! și al bunei creș
teri, sau sint niște sen
timente mult mai a- 
dînci, mai adevărate 
ale omului de azi, ale 
omului care, fiind ce
tățean al României so
cialiste, este român, 
maghiar, german sau 
de alte naționalități și 
care dă adevăratul 
conținut, climat, unui 
oraș cum este și aces
ta, in formare, Sfintu 
Gheorghe ?

întărit în acest 
Emoțiilor, încă 
în loja juriului 
în calitatea mea 

de preșe- 
ci în cea de

(Continuare 
în pag. a V-a)

le-au
ra-

(Continuare în pag. a IlI-a)

înaintea banchetului din seara zilei de 15 mai
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in fotografii: secvențe de la spectacolul de galâ artistic-sportiv prezentat în onoarea înalților oaspeți români

Spectacol de gală în onoarea 
tovarășului Nicolae Ceaușescu 
și a tovarășei Elena Ceaușescu

Marti seara, în Sala sportu
rilor din Pekin a avut loc un 
grandios spectacol de gală ar
tistic-sportiv în onoarea to
varășului Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, 
Si a tovarășei Elena Ceaușescu, 
care se află în vizită oficială 
de prietenjg îfi Republica 
Populară Chineză, la invitația 
tovarășului Hua Kuo-fen. pre
ședintele C.C. al Partidului 
Comunist Chinez, premierul 
Consiliului de Stat al Republi
cii Populare Chineze.

„Salutăm călduros pe tova
rășul Nicolae Ceaușescu și 
sofia sa !“ — era scris pe o 
uriașă pancartă cit întreaga 
lungime a sălii. „Trăiască prie
tenia de luptă și solidaritatea 
revoluționară dintre partidele, 
țările și popoarele chinez și 
român !“, „Trăiască solidarita
tea dintre popoarele lumii !“ 
— se putea citi pe alte aseme
nea pancarte.

18 000 de spectatori, atîția 
cite locuri are marea sală a 
sporturilor din Pekin, s-au ri
dicat în picioare, aplaudînd 

furtunos intrarea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu și a tovară
șei Elena Ceaușescu.

Din partea română erau pre- 
zenți tovarășii Cornel Burtică, 
membru ai Comitetului Politic 
Executiv al C.C. al P.C.R.. 
viceprim-ministru al guvernu
lui, m! nistrul comerțului exte
rior și cooperării economice 
internaționale, Dumitru Popes
cu. membru al Comitetului 
Politic Executiv, secretar al 
C.C. al P.C.R., Ștefan Andrei, 
membru supleant al Comitetu
lui Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R., ministrul afacerilor ex
terne, Vașile Mușat, secretar 
al C.C. al P.C.R., Vasile Pun- 
gan, membru al C.C. al P.C.R., 
ministru la Președinția Repu
blicii Socialiste România, șef 
al grupului de consilieri ai 
președintelui Republicii.

Era de față Nicolae Găvri- 
lescu, ambasadorul Republicii 
Socialiste România la Pekin.

Din partea chineză au luat 
parte tovarășii Den Siao-pm, 
vicepreședinte al C.C. al P.C. 
Chinez, vicepremier al Consi
liului de Stat al R. P. Chineze, 
Huan Gen, membru al C.C. al 

P.C. Chinez, ministrul culturii, 
Kan Ke-cin, membru al C.C. 
al P.C. Chinez, vicepreședintă 
a Federației Naționale a Fe
meilor, Siu In-sin, prim-vice- 
președintefial Comisiei de Stat 
pentru Cultură Fizică și Sport, 
Iu Gian, adjunct al ministru
lui afacerilor externe, Cian 
Ci-sian, adjunct al șefului Sec
ției pentru relații externe a 
C.C. al P.C. Chinez.

Spectacolul, care a debutat 
printr-un emoționant omagiu 
adus vizitei tovarășului Nicolae 
Ceaușescu de tinerii din Pekin, 
a cuprins un bogat si variat 
program de cîntece. dansuri, 
creații teatrale — atît din re
pertoriul clasic chinez, cit și 
din realizările de valoare ale 
anilor socialismului —. a fost 
întregit de o impresionantă 
suită de demonstrații sportive 
tradiționale și contemporane. 
S-a bucurat, de asemenea., de 
un deosebit succes prezenta in 
cadrul spectacolului de gaiă h 
unor creații românești inter
pretate de artiști chinezi, care 

' au primit aplauze la scenă 
deschisă.

La sfîrșitul programului, ar

tiștii și sportivii s-au reunit cu. 
toții pe marele podium al sălii,

Din partea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, a tovarășei 
Elena Ceaușescu a fost oferit 
interpreților un mare , și fru
mos coș cu flori.

în aplauzele mulțimii, to
varășul Nicolae Ceaușescu și 
tovarășa Elena Ceaușescu, 
ceilalți oaspeți români au fost 
invitați în mijlocul interpreți
lor. pentru a se fotografia cu 
artiștii și sportivii chinezi, 
înalții oaspeți români, au îm
brățișat un mare număr de 
copii, au strîns mîinile a zeci 
de interpreți ai programului 
artistic-sportiv.

La încheierea spectacolului, 
toți cei 18 000 de spectatori, 
în picioare, au adresat to
varășului Nicolae Ceaușescu 
și tovarășei Elena Ceaușescu 
urări de cald salut, au ovațio
nat îndelung pentru prietenia 
dintre Partidul Comunist 
Român si Partidul Comunist 
Chinez, dintre Republica So
cialistă România si Republica 
Populară Chineză.

Spectacolul de gală a fost 
transmis direct de posturile de 
radio și televiziune chineze.

întreprinderea de utilai 
greu „Progresul“-Brăila. La 
comitetul de partid are loc 
o ședință de analiză : preo
cuparea comitetului sindi
catului si a consiliului oa
menilor muncii pentru des
fășurarea intrecerii. „Conco
mitent cu introducerea nou
lui sistem economie de au- 
togestiune a întreprinderi
lor, de autoconducere mun
citorească, sîntem hotă- 
riți să acționăm cu mai 
multă energie pentru ca în
trecerea să fie și mai dina
mică. si mai rodnică, valo- 
rificind pe un plan superior 
experiența dobindită — ne 
spune tovarășul Pavel Buga, 
secretarul comitetului de 
partid din întreprindere. 
Si este firesc să fie așa. 
Cum bine se știe, autocon- 
ducerea presupune partici
parea activă a colectivului, 
a fiecărui membru al aces
tuia la bunul mers al între
prinderii, creșterea răspun
derii individuale și gene
rale pentru perfecționarea 
organizării și desfășurării 
producției, pentru obținerea 
unei înalte eficiente. Or. 
tocmai mobilizîndu-i pe oa
menii muncii la realizarea 
obiectivelor economice ma
jore, întrecerea constituie 
un puternic factor stimula
tor in înfăptuirea autocon- 
ducerii muncitorești."

La ședința amintită au 
fost consemnate, în pri
mul rînd, rezultatele pri
melor etape : răspunzînd 
prin angajamente mobiliza
toare chemării adresate de 
întreprinderea „1 Mai" — 
Ploiești tuturor întreprinde
rilor constructoare de ma
șini din tară, muncitorii 
„Progresului" au raportat, 
pe primele patru luni ale 
anului, obținerea unei Dro- 
ductli-marfă suplimentare 
— excavatoare si alte im
portante utilaje metalur
gice — în valoare de 10 
milioane lei și a unor be
neficii de 5 milioane lei 
peste plan. De asemenea, 
din angajamentul anual de 
a produce în plus 1 000 tone 
lingouri de otel pentru la
minate s-au realizat 300 

tone, iar acela de a livra 
200 tone utilai chimic a fost 
nu numai îndeplinit, ci si 
substantial depășit. Sarci
nile de export au fost, la 
rîndul lor, depășite. Dar 
analiza — făcută în spirit 
critic și autocritic — a în
registrat, în același timp, și 
unele neajunsuri. S-au sta
bilit, ca atare, noi măsuri, 
judicioase, pentru mai buna

ORGANIZAȚIA DE PARTID STIMULEAZĂ ÎNTRECEREA, 
ÎNTĂRIND AUTOCONDDCEREA MUNCITOREASCĂ

organizare și evidență a 
întrecerii la toate locurile 
de muncă, pentru generali
zarea grabnică a inițiative
lor valoroase, pentru întă
rirea spiritujui de intransi
gență față de orice încăl
care a disciplinei și ordinii.

— Rezultatele ‘obținute 
pină acum încorporează e- 
fortul comuniștilor, exem
plul lor înaintat și, desigur, 
munca întregului nostru co
lectiv de multe mii de oa
meni — ne relatează în con
tinuare tovarășul Buga. 
Pentru ca întrecerea să-și 
atingă pe deplin scopul ur
mărit. să declanșeze o emu
lație reală și pentru a eli
mina din capul locului orice 
tendință de formalism, ne-a 
preocupat în mare măsură 
crearea unor condiții opti
me de desfășurare a aces
teia : asigurarea unei bune 
aprovizionări tehnico-mate- 
riale. stabilirea unor crite
rii precise, urmărirea rigu
roasă a rezultatelor obți
nute și informarea opera
tivă a oamenilor.

într-adevăr. comitetul de 
partid si consiliul oamenilor 
muncii au adoptat un sir de 

măsuri politice si organiza
torice. care și-au găsit apli
carea din primele zile ale 
acestui an. între altele s-a 
asigurat extinderea — ur- 
mînd a se generaliza pînă 
la sfîrsituk anului — acor
dului global nu numai la 
nivelul unor colective sau 
ateliere, ci al secțiilor si fa
bricilor. principalul obiectiv 
urmărit fiind acela al reali

La întreprinderea de utilaj greu „Progresul“-Brăila

zării integrale, la fiecare 
sortiment, a planului pro
ducției fizice. Totodată. în
trecerea si-a lărgit mult aria 
de cuprindere. La ea parti
cipă acum nu numai oame
nii de la mașină, din secțiile 
direct productive, ci si maiș
trii, inginerii si tehnicienii. 
Specialiștii din ateliere 
se întrec pentru introduce
rea unor tehnologii superi
oare. creșterea productivi
tății in activitatea de con
cepție. antrenarea colecti
velor din secțiile de pro
ducție la aplicarea inițiati
velor noi. De asemenea, 
pentru' cointeresarea di
rectă a membrilor unor 
colective a căror activitate 
se condiționează reciproc, 
au trecut să lucreze în a- 
cord global si formațiile 
care asigură pregătirea fa
bricației. Efectul a fost 

considerabil : s-a realizat 
pregătirea tehnologică cu 
cel puțin 30 de zile înain
tea începerii trimestrului. 
Sînt. așadar, asigurate con
dițiile pentru o întrecere 
vie. alertă : fiecare munci
tor. fiecare formație știu 
exact ce au de făcut, spre 
ce țel aspiră, avînd tot
odată posibilitatea de a 
confrunta mereu propriile 

rezultate cu cele ale parte
nerilor.

Confruntarea rezultatelor. 
Iată, de fapt, elementul 
dinamizator în întrecere. 
Ce s-a realizat, ce mai tre
buie înfăptuit 7 Pe această 
temă se poartă un neîn
trerupt dialog cu muncito
rii nu numai prin viu grai, 
ci și prin intermediul mij
loacelor de propagandă. Am 
întîlnit. in drumul prin 
secții, afișul intitulat „Să 
cooperăm la îmbunătățirea 
calității producției". Inge
nios alcătuit — cu spatii 
albe ce se completează de 
mînă. potrivit specificului 
fiecărei secții — ajută, de 
fapt, la stabilirea îndatori
rilor prioritare ale fiecărei 
perioade. Acum. în secția 
800 — cerința obligatorie 
este de a se prezenta la 
control prima piesă din 

fiecare lot ce se execută; 
în secția 400 — respectarea 
regimurilor de aschiere. 
Concret, pe înțelesul tutu
ror. Foaia volantă editată 
de comitetul de partid, ga
zetele de perete, emisiunile 
stației de radioamplificare, 
munca de la om la om se 
adresează colectivului cu 
trei întrebări-cheie : cum 
încheiem bilanțul fiecărei 

decade, luni, al fiecărui tri
mestru 7 Sînt asigurate toa
te condițiile pentru îndepli
nirea planului la toti indi
catorii si îndeosebi la pro
ducția fizică 7 Ne încadrăm 
în consumurile specifice 
planificate 7

Reducerea consumurilor, 
valorificarea mai bună a re
zervelor existente, pentru 
ca din aceeași tonă de ma
terial să se obțină o pro
ducție superioară, de inaită 
tehnicitate și calitate, re
prezintă. așadar, unul din 
obiectivele importante ale 
întrecerii socialiste. „Dacă, 
economisim zilnic, fiecare, 
materii prime, materiale, 
combustibil și energie în 
valoare de numai 1 leu
— citim pe un panou
— se poate realiza în 
anul 1978 o economie de a- 
proape 3 milioane 200 mii 

lei". Evidentele atată că 
răspunsurile — concrete — 
vin zilnic din toate secțiile. 
Dar nu numai atît. Pentru 
ca nimic să nu se irosească 
si totul să fie „cîntărit" cît 
mai exact, au fost elaborate 
programe de fabricație tri
mestriale. în care sînt spe
cificate cantitativ si valoric, 
pe luni si decade, materiile 
prime, materialele si suban- 

samblele necesare produc
ției de unicate. Este o mă
sură nu numai de mai bună 
organizare, ci si de discipli- 
narș. mai cu segmă a celor 
generoși cu... risipa.

Firesc, pe prim plan se 
situează grija pentru eco
nomisirea metalului. în- 
telegîndu-se că folosirea lui 
mai bună înseamnă, in fond, 
o creștere a producției nete, 
a valorii nou create, redu
cerea pierderilor. Pe întrea
ga filieră, de la concepție la 
execuție, se simte această 
preocupare. Cîteva date de 
ultimă oră : numai prin so
luțiile constructive adoptate 
la noile excavatoare hidrau
lice se reduce cu 6 la su
tă greutatea pe unitatea 
de săpare, ceea ce echiva
lează. la producția acestui 
an. cu o economie de 1 100 
tone metal.

Deși nu este un lucru 
nou pentru cei de la „Pro
gresul". merită să consem
năm, în aceste rînduri, 
si apariția lunară. într-un 
tiraj corespunzător, a asa- 
numitului „buletin al disci
plinei"' tocmai pentru că 
ilustrează concludent onti

ca largă, cuprinzătoare prin 
care este privită întrecerea 
socialistă. Sînt adunate 
aici. în 15—20 de pagini, 
numeroase fapte si atitu-. 
dini. în care se regăsesc 
nu doar cei amintiți nomi
nal. ci si multi alții. întil- 
nim, bunăoară. cazuri în 
care nu s-a asigurat asis
tenta tehnică, situația re
buturilor. pe cei care risi
pesc energie si combusti
bil. după cum avem in 
fată si imaginea celor care 
absentează sau întîrzie de 
la program. îsi irosesc 
timpul de lucru — si îm
potriva cărora au trebuit 
să fie luate măsuri. Circu- 
lind din mină în mină, 
dezvoltind o puternică opi
nie atît împotriva deficien- 

i telor de organizare, cît si 
q atitudinilor reprobabile, 
buletinul se afirmă . ca un 
instrument activ de sporire 
a răspunderii colectivului 
muncitoresc pentru întreaga 
activitate economică : con
vinge ’si educă, stimulează 
efortul pentru realizarea u- 
nor producții superioare, 
creșterea valorii nou crea
te. pentru obținerea unor 
rezultate mereu mai bune.

...Pe numeroasele panouri 
din curtea uzinei privim fo
tografiile proaspete ale ce
lor recent evidential în în
trecere : Mitică Lungu. Du
mitru Vasiliniuc, Dumitru 
Grozavu, Stan Leaua, Va
sile Botoșeneanu, Mihai 
Preda, Ștefan Martinescu și 
mulți, mulți alții. Prin forța 
exemplului lor, prin cuvint 
si faptă, comuniștii, mun
citorii fruntași, împreună cu 
colectivele din care fac par
te. dau în continuare un pu
ternic impuls întrecerii so
cialiste, acordînd prioritate 
indicatorilor calitativi. în 
acest țin hotăritor al cinci
nalului. reputatul colectiv 
brăilean, aplicînd princi
piile autogestiunii și auto- 
conducerii muncitorești, se 
străduiește să amplifice 
astfel rezultatele merituoa
se obținute, să îndeplineas
că planul în mod exemplar.

Maria BABOIAN

Realizări economice 
de prestigiu

Colectivele întreprin
derilor din județul Bu
zău obțin succese de 
seamă in producție. U- 
mitătile economice au 
livrat beneficiarilor in
terni și externi. în 
cursul acestui an. un 
volum de mărfuri — u- 
tilaie metalurgice și te- 
rasiere. sîrmă si produ
se din sîrmă. materiale 
pentru construcții, con
fecții textile. mobilă, 
produse alimentare —

cu peste 2 la sută mai 
mare fată de prevederi. 
Sporul realizat este ro
dul unui complex de 
măsuri și perfecționări 
tehnice aplicgte în sco
pul creșterii indicelui de 
folosire a spatiilor pro
ductive. a agregatelor si 
instalațiilor. ridicării
productivității muncii 
pe fiecare lucrător — 
indicator pe seama că
ruia s-a obținut aproa
pe întreaga producție 
suplimentară.

Utilaje pentru șantiere
Constructorii de ma

șini și utilaje pentru 
șantiere de la între
prinderea „6 Martie" 
din Timișoara, mobili
zați cu toate forțele în 
scopul transformării 
cantității într-o nouă 
calitate, au realizat in 
perioada care a trecut 
din acest an o produc
ție netă cu peste opt la 
sută mai mare față de 
plan. Acest spor, mate
rializat în livrarea în 
plus a unui număr în
semnat de schele auto- 
ridicătoare, vibratoare, 
mașini de tencuit, con-

vertizoare. scule și dis
pozitive și alte utilaje, 
are la bază creșterea 
productivității muncii, 
care depășește nivelul 
planificat cu peste 1 400 
lei pe lucrător, utiliza
rea mai eficientă a for
ței de muncă și a timpu
lui de lucru, prelucra
rea superioară a mate
riilor prime și reducerea 
cheltuielilor de produc
ție. în același timp. în
treprinderea a introdus 
în producție o serie de 
produse noi sau repro- 
iectate. cu caracteristici 
constructive si funcțio
nale îmbunătățite.

Produse peste prevederi
Constructorii de ma

șini și utilaje de la în
treprinderea mecanică 
pentru agricultură si in
dustrie alimentară din 
Arad au inițiat noi ac
țiuni muncitorești, me
nite să asigure folosirea 
cu randament mărit a 
capacităților tehnico- 
productive din fiecare 
sector de producție. La 
aceste acțiuni participă 
specialiștii întreprinde
rii care, pe baza pro
gramului de măsuri 
pentru organizarea su
perioară a producției si 
a muncii elaborat de 
consiliul oamenilor 
muncii, au adus îmbu

nătățiri unor tehnologa 
de prelucrări mecanice 
și termice, ce au contri
buit la creșterea pro
ductivității muncii, ex
tinderea tipizării unor 
ansamble metalice si 
repere și ridicarea gra
dului de integrare a'fa
bricației pe grupe si fa
milii de produse. Pe 
aceste căi. întreprinde
rea a realizat suplimen
tar. de la începutul anu
lui si pînă acum, 60 de 
instalații de pompare 
pentru irigarea culturi
lor agricole. 25 de auto- 
buncăre de transportat 
furaje concentrate. 20 de 
incubatoare avicole etc.
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(Urmare din pag. I)
al Comitetului revoiuționar al muni
cipiului Pekin, Cen Sin-gen, secreta
rul Comitetului de partid și preșe
dintele Comitetului revoluționar al 
întreprinderii, alte persoane oficiale. 
Adresindu-i calde cuvinte de bun so
sit, gazdele l-au invitat pe tovarășul 
Nicolae Ceaușescu să ia cunoștință 
de rezultatele colectivului întreprin
derii, care numără peste 2 200 de 
muncitori, dintre care femeile repre
zintă mai mult de 60 la sută.

Domnește o atmosferă de intensă 
bucurie : în sunetele formațiilor or
chestrale, sutele de tinere par să al
cătuiască un mare ansamblu de balet 
ce exprimă — prin intermediul unui 
dans simplu, dar sugestiv — urarea 
de bun venit adresată tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, expresie a bune
lor relații de prietenie dintre Parti
dul Comunist Român și Partidul Co
munist Chinez, dintre popoarele ro
mân și chinez. Dansul fetelor este 
însotit de o largă tălâzuire a buche
telor de flori, agitate cu multă gra
tie deasupra capetelor. în timp ce din 
sute de piepturi se aude urarea : 
„Bun venit, bun venit ! Un călduros 
bun venit

Tovarășul Nicolae Ceaușescu este 
invitat să viziteze secții de filatură 
a întreprinderii. Halele mari de fa
bricație impresionează prin ordine, 
curățenie, bună organizare a locului 
de muncă. Sute de muncitoare, îm
brăcate în uniforme alb-albastru, ies 
să adreseze salutul tradițional și 
mulțumiri șefului statului român 
pentru onoarea ce le-o face de a 
vizita unitatea lor. Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu le strînge mîna, le urează 
noi și mari succese în muncă.

In toate secțiile, pe mari pancarte 
sînt scrise, cu litere mari, albe, pe 
pînză roșie, cuvinte de salut adresate 
înaltului sol al poporului român.

Intrată în producție în 1958 cu o 
capacitate de 1 700 000 metri țesături, 
importanta întreprindere cuprinde 
trei mari sectoare de fabricație : lină 
pură, lînă în amestec, mătăsuri sin
tetice. Dispunînd de un colectiv de 
muncitori și specialiști cu o înaltă 
calificare, întreprinderea a reușit să 
ridice anul trecut producția la 
2 800 000 de metri, ca urmare a creș
terii nivelului de calificare, a organi
zării superioare a muncii, a inova
țiilor aplicate în producție.

Se vizitează secția de țesut — 
imensă hală cu mașini-program. al 
căror ritm se face puternic simțit, 
în țesăturile realizate aici se regă
sește vesela policromie din costumele 
fetelor care l-au întimpinat pe pre
ședintele României.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu se

I

în mijlocul ostașilor din Divizia nr. 6 de tancuridin PekinUn călduros bun venit la întreprinderea de țesâturi

oprește în dreptul cîtorva războaie, 
discută cu țesătoarele, apreciază ca
litatea muncii lor. Sînt vizitate apoi 
secția de vopsitorie și rampa de prim 
control al calității — unde muncitoa
rele informează pe înaltul oaspete 
despre munca lor, despre realizarea 
producțiilor destinate atît pieței in
terne, cit și exportului. Conducăto
rul partidului și statului român este 
invitat să viziteze un stand cu 
cele mai reprezentative produse ale 
întreprinderii. Reține atenția largul 
sortiment de stofe din lînă pură, fine
țea acestora și înaltul nivel al fi
nisării.

„Aveți lucruri frumoase" — spune 
tovarășul Nicolae Ceaușescu cadrelor 
de conducere și muncitorilor din în
treprindere. „Vă felicităm și vă do
rim să obțineți succese tot mai 
mari !“.

La ieșire domnește aceeași vibrantă 
atmosferă. Tabloul exuberant, tine
resc alcătuit de sute de fete care 
dansează, de buchetele de flori, ste- 
gulețele și panglicile colorate este 
din nou străbătut de coloana oficială 
de mașini. Răsună melodii, urarea 
rostită din toată inima : „Cald salut, 
înalți oaspeți români !“.

P.C.R.,
Vasile 
P.C.R.

Erau

ministrul afacerilor externe, 
Mușat, secretar al C.C. al

tovarășul Nicolae

Intr-o mare unitate
a Armatei populare chineze

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, a vizitat, marți 
dimineața, Divizia nr. 6 de tancuri.

în această vizită, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a fost însoțit de tovarășii 
Van Dun-sin, vicepreședinte al

mitetului Central al Partidului Co
munist Chinez, si Gean Tai-cien, 
membru al C.C, al P.C. Chinez, ad
junct al Șefului Marelui Stat Major, 

împreună cu secretarul general al 
partidului se aflau tovarășii Ștefan 
Andrei, membru supleant al Comite
tului Politic Executiv al C.C. al

prezenți Nicolae Gavrilescu, 
ambasadorul României la 
Li Tin-ciuan, ambasadorul 
neze la București.

La sosire, tovarășul 
Ceaușescu a fost salutat cu 
căldură de tovarășii Ma 
locțiitor al comandantului Garnizoa
nei Pekin, Ye Gen-lian, comandantul 
Diviziei nr. 6 de tancuri, Pai Sue- 
tien, comisar politic, Liu Cin-lien, 
locțiitor al comandantului diviziei, 
Cen Min, locțiitor al comisarului po
litic, de alte cadre de comandă.

în sunetele marșului de Ceremonie, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu par
curge aleile cantonamentului diviziei, 
străjuite de mii de ostași care îl 
aclamă, aplaudă neîntrerupt, ovațio
nează pentru prietenia româno-chi- 
neză, urează bun venit în mijlocul 
lor.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu răs
punde cu căldură și prietenie acestor 
vibrante manifestări, care nu conte
nesc. Sediul comandamentului 
ziei este 
eșarfe pe 
„Salutăm 
„Trăiască 
prietenia militantă 
țările și popoarele noastre !“.

La sediul comandamentului, tova
rășul Ye Gen-lian a adresat, în nu
mele comandanților și ostașilor divi
ziei, un cald salut tovarășului Nicolae 
Ceaușescu. Subliniind că vizita 
tovarășului Nicolae Ceaușescu a a- 
dus mesajul sentimentelor de profun
dă prietenie ale poporului român și 
ale armatei sale, comandantul diviziei 
a relevat că întîlnirea cu secretarul 
general al partidului este salutată 
cu mare bucurie și reprezintă pen
tru toți eveniment deosebit.

Pekin, și
R.P. Chi-

Nicolae 
deosebită 
Hui-hua,

divi- 
împodobit sărbătorește cu 
care sînt înscrise urările : 

pe înaltul oaspete 
unitatea revoluționară și 

dintre partidele,

Răspunzînd,
Ceaușescu a mulțumit pentru prile
jul oferit de a vizita Divizia nr. 6 
de tancuri. Sîntem bucuroși că în 
cadrul vizitei de prietenie pe care 
o facem în Republica Populară Chi
neză ne putem întîlni cu comandan
ții și ostașii acestei divizii, că vom 
putea cunoaște unele aspecte ale 
pregătirii de luptă și politice ale aces
tei/unități a armatei. Aș dori — a 
spus în încheiere tovarășul Nicolae 
Ceaușescu — să adresez comandan
ților și ostașilor Diviziei nr. 6 de 
tancuri un salut călduros din partea 
ostașilor români și urări de succes 
în perfecționarea pregătirii de luptă 
și politice.

în continuare, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu s-a deplasat la poligonul 
de instrucție al diviziei. Aici, ostașii 
unei companii de tancuri, aliniați în 
fața blindatelor, au prezentat onorul.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a tre
cut în revistă această unitate, după 
care a asistat la demonstrații prac
tice, care au vădit o înaltă pregătire 
militară.

La invitația gazdelor, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a examinat apoi 
tehnica de luptă aflată în dotarea 
unității.

în . încheierea vizitei, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. împreună cu per
soanele 
care îl 
mijlocul 
tancuri.

Luîndu-și rămas bun, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a adresat felici
tări comandanților diviziei și urarea 
ca aceasta să obțină noi succese în 
pregătirea sa. Președintele României 
a fost condus la plecare cu îndelungi 
aplauze și calde manifestări de prie
tenie.

oficiale chineze și române 
însoțesc, s-a fotografiat în 
ostașilor Diviziei nr. 6 de

Continuarea convorbirilor oficiale
(Urmare din pag. I)
acționa pe mai departe pentru lichi
darea politicii imperialiste, colonia
liste și neocolonialiste, a oricăror for
me de dominație și dictat, a politicii 
rasiste și de apartheid. S-a reafirmat, 
totodată, voința celor două țări de a 
adînci conlucrarea în soluționarea 
problemelor complexe care confruntă 
omenirea, de a-și aduce contribuția 
la lupta popoarelor pentru libertate 
și independență națională, pentim 
dreptul de a fi stăpîne pe destinul 
lor, de a folosi bogățiile proprii în 
interesul progresului lor economico-

social, de a-și hotărî în deplină li
bertate calea dezvoltării lor. în 
această ordine de idei, s-a relevat 
importanța deosebită pe care ambele 
țări o acordă lichidării subdezvoltării, 
instaurării unor raporturi echitabile 
între toate statele lumii. Cele două 
părți și-au reafirmat sprijinul și soli
daritatea cu toate forțele progresiste, 
democrate, antiimperialiste. cu toate 
popoarele care luptă pentru trans
formări revoluționare, sociale și na
ționale, pentru o lume mai dreaptă 
și mai bună.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu și to
varășul Hua Kuo-fen și-au exprimat

deosebita satisfacție față de caracte
rul rodnic al convorbirilor purtate 
pînă acum, apreciind că ele deschid 
perspectiva dezvoltării și mai puter
nice a relațiilor tradiționale româno- 
chineze, manifestîndu-și convingerea 
că, pe baza celor convenite, priete
nia revoluționară, solidaritatea mili
tantă și colaborarea fructuoasă dintre 
partidele, țările și popoarele noastre 
se vor întări tot mai mult, în inte
resul construcției socialiste în Româ
nia și China, al cauzei socialismului 
în lume, al păcii, cooperării și Înțe
legerii internaționale.

Convorbirile se desfășoară într-o 
atmosferă de caldă prietenie.

Vizite ale tovarășei Elena Ceaușescu
La Institutul de chimie diferite

de pe lingă Academia 
de științe a Chinei

tovarășa Elena 
Institutul de chi-

Academia de științeInstitutului Chineia

Marti dimineața. 
Ceaușescu a vizitat 
mie de pe lingă Academia de stiinte 
a Chinei. Pe parcursul vizitei a fost 
însoțită de Kan Ke-cin. membru al 
Comitetului Central al Partidului Co
munist Chinez, vicepreședintă a Fe
derației Naționale a Femeilor.'

A luat parte tovarășul Dumitru 
Popescu, membru al Comitetului Po
litic Executiv, secretar al C.C. al 
P.C.R.

La sosirea la institut, tovarășa 
Elena Ceaușescu a fost întîmpinată 
de Li Cean. vicepreședinte al Acade
miei de științe a Chinei, prof. Li 
Ta-kan, directorul institutului, Cen 
Gen, director adjunct. Cen Kuo, se
cretar adjunct de partid, de profesori

La expoziția de artizanat din Pekin sînt admirate frumusețea și mâiestria creațiilor

și cercetători, lucrători din 
secții și laboratoare.

Directorul institutului a 
tovarășei Elena Ceaușescu 
urări de 
facția și 
înaltului 
marcabil 
vitate este binecunoscută și apreciată 
în China.

în continuare, prof. Lî Ta-kan a 
prezentat obiectivele și temele de 
cercetare ale institutului pe 
conduce.

Vizitînd apoi mai multe 
tii si laboratoare, tovarășa 
Ceaușescu s-a interesat îndeaproape 
de programele științifice si rezultate
le obținute într-o serie de domenii 
ce privesc activitatea institutului : 
chimia minerală si analitică, chimia 
organică și macromoleculară.

Dînd o înaltă apreciere preocu
pării membrilor acestui colectiv de a 
contribui, prin munca ce o desfășoa
ră. la rezolvarea unor probleme în 
strînsă legătură cu producția, tova
rășa Elena Ceaușescu a adresat feli
citări si urări de noi sucdese tuturor 
lucrătorilor institutului.

Întreținîndu-se cordial 
tovarășa Elena Ceaușescu 
pentru primirea deosebit 
roasă, pe care a apreciat-o ca o ex
presie a prețuirii de care se bucură 
poporul român în China, tară prie
tenă. Cu prilejul vizitei, tovarășa 
Elena Ceaușescu a împărtășit, de a- 
semenea. unele din preocupările ac
tuale ale științei românești în dome
niul chimiei.

Tovarășa Elena Ceausescu a relie
fat contribuția pe care oamenii de 
știință, intelectualii din cele două 
țări o pot aduce la dezvoltarea rela
țiilor de prietenie și solidaritate in
tre partidele și popoarele noastre.

adresat 
calde 

bun venit, exprimînd satis- 
onoarea de a primi vizita 
sol al'poporului român, re- 
om de știință, a cărei acti-

S-a căzut de acord asupra necesității 
de a se găsi noi căi de conlucrare 
în domeniul științei, ca o afirmare 
a dorinței țărilor noastre de a în
tări colaborarea dintre ele. în intere
sul ambelor popoare, al îmbogățirii 
patrimoniului universal de cunoș
tințe.

La expoziția de artizanat
care-l

sec- 
Elena

cu gazdele, 
a mulțumit 
de căldu-

în aceeași zi. tovarășa Elena 
Ceaușescu a vizitat expoziția de ar
tizanat. deschisă de curînd la Pekin, 
care reunește exponate reprezentati
ve din toate regiunile Chinei.

Tovarășa Elena Ceaușescu a 
însoțită de tovarășa Kan 
membru al Comitetului Central 
Partidului Comunist 
ședință a Federației 
meilor.

A participat din 
tovarășul Dumitru Popescu, membru 
al Comitetului Politic Executiv, se
cretar al C.C. al P.C.R.

Au fost examinate cu 
teres exponatele reunite 
nele de artă populară, 
broderie și porțelan, 
jad și metal de o mare 
diversitate.

Tovarășa Elena Ceaușescu a felici
tat gazdele pentru calitatea și fine
țea exponatelor, pentru talentul ti
nerilor artizani ai Chinei populare, 
care conferă creației lor atributele 
expresiei artistice a vieții noi. a ma
rilor eforturi și împliniri 
carea orînduirii socialiste.

La plecare, gazdele au 
din inimă tovarășei Elena 
pentru înalta onoare ce le-a fost fă
cută prin această vizită, pentru 
caldele aprecieri.

fost 
Ke-cin. 

al 
Chinez, vicepre- 
Naționale a Fe-

partea română

deosebit in- 
in pavilloa- 
de pictură, 

obiectele din 
bogăție și

în edifi-

mulțumit 
Ceaușescu

În Iniri de lucru

„0 pagină luminoasă a prieteniei româno-chineze"
Ziarele care apar în capitala R.P. 

Chineze, agenția de presă „China 
nouă", posturile de radio si televi
ziune se fac ecoul primirii sărbăto
rești și entuziastelor manifestări de 
prietenie făcute la Pekin tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. secretar general 
al Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia. tovarășei Elena Ceaușescu, ce
lorlalți soli ai poporului nostru sosiți 
în vizită în tara prietenă.

Mijloacele chineze de informare de 
masă pun in evidentă tradiționalele 
relații de prietenie profundă, traini
că. de colaborare rodnică si multila
terală dintre România si China.

„Partidul Comunist Român și po
porul român, avind glorioase tradiții 
revoluționare — scrie „JENMINJI
BAO". organ al C.C. al P.C. Chinez 
— își afirmă cu curaj propriul lor 
destin și luptă cu dirzenie, ferm pen
tru înaltele idealuri revoluționare".

Relatările ziarelor relevă faptul că 
atît vizita întreprinsă în China. în 
1971. de tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
cit si actuala vizită reprezintă „lu

minoase pagini ale cronicii legături
lor de prietenie chino-române". 
„Jenminjibao". care își intitulea
ză reportajul „Secretarul general al 
P.C.R., Nicolae Ceaușescu. a sosit la 
Pekin. Președintele Hua si peste 
100 000 de cetățeni l-au intimpinat 
călduros", scrie. între altele : „La

caldă prietenie si înțelegere tovără
șească în care au • început con
vorbirile oficiale dintre tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și tovarășul Hua 
Kuo-fen. dorința si hotărîrea am
belor părți de a găsi noi căi de 
extindere și adîncire a colaborării 
pe multiple planuri.

cuvîntărilor rostite de tovarășii Hua 
Kuo-fen si Nicolae Ceausescu în 
timpul banchetului.

„Jenminiibao" îsi întregește rela
tările privind prima zi a vizitei cu 
imagini în culori de la sosire : tova
rășii Nicolae Ceausescu si Hua Kuo- 
fen strîngindu-si cu căldură mîinile.

Revista presei din R. P. Chineză

poarta aeriană a orașului, stimatul 
conducător al poporului român, prie
tenul apropiat al poporului chinez, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, a fost 
primit de o mulțime imbrăcată săr
bătorește ; la scara avionului, to
varășii Ceausescu si Hua și-au strins 
cordial mina". „GUANMINJIBAO" 
scrie : „Tovarășii Hua și Ceaușescu 
au elogiat cu căldură frățească prie
tenia dintre România și China".

„Jenminjibao", celelalte cotidia
na redau pe larg etapele primei 
zile a vizitei, relevînd cadrul de

Subliniind faptul că relațiile de 
prietenie si colaborare dintre parti
dele. țările si popoarele noastre se 
dezvoltă foarte bine în toate dome
niile. presa chineză inserează cuvin
tele tovarășului Hua Kuo-fen : 
„Dezvoltarea continuă a prieteniei 
chino-române constituie politica con
secventă a partidului nostru". „Vom 
acționa totdeauna pentru ca priete
nia chino-română să meargă mereu 
înainte".

Ziarele publică, totodată, textele

conducătorii celor două partide răs- 
punzind aclamațiilor mulțimii pe 
aeroport si în uriașa piață Tien An 
Men. întîlnirea tovarășului Nicolae 
Ceausescu si a tovarășei Elena 
Ceaușescu cu tovarășul Ie Cien-in. 
De asemenea, sînt publicate fotogra
fiile de la convorbirile oficiale, de la 
banchet și de la întîlnirea cu tova
rășa Den In-ceao.

„însemnări de călătorie din Româ
nia" este titlul unui reportai apărut 
în „Jenminjibao" sub semnătura de

legației Asociației chineze de priete
nie cu străinătatea si Asociației de 
prietenie chino-română. După ce Îm
părtășește impresiile de călătorie, 
delegația relevă bogatele tradiții re
voluționare ale poporului nostru, spi
ritul său de cutezanță, consacrate 
luptei pentru independentă si uni
tate națională. Este reprodus facsi
milul însemnării premierului Ciu En- 
lai din cartea de impresii a Muzeu
lui de istorie cu ocazia vizitei între
prinse în România în 1966. Delegația 
subliniază ritmul înalt de dezvoltare 
a industriei românești în ultimii ani. 
Referitor la situația din agricultură 
se relevă că. după cooperativizarea 
acesteia, ritmul mecanizării a atins 
un înalt grad, se obține an de an o 
recoltă tot mai bogată.

în încheiere, delegația arată că 
„prietenia dintre poporul chinez și 
poporul român va fi întotdeauna 
durabilă si vie ca brazii de Pe mun
ții Kunlun și Carpati și eternă ca 
apele fluviului lantzi și ale Du
nării".

Marti. tovarășul Cornel Burtică, 
membru al Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R., viceprim-mi- 
nistru al guvernului, ministrul comer
țului exterior și cooperării economi
ce internaționale, s-a întîlnit cu to
varășa Cen Mu-hua, membru su
pleant al Biroului Politic al C.C. al 
P.C. Chinez, vicepremier al Consi
liului de Stat, ministrul relațiilor 
economice cu țările străine.

în aceeași zi. tovarășul Cornel 
Burtică s-a întîlnit cu tovarășul Li 
Cian, membru al C.C. al P.C. Chi
nez, ministrul comerțului exterior.

La întrevedere au participat.tova
rășul Vasile Pungan. membru al C.C. 
al P.C.R., ministru la Președinția Re
publicii Socialiste România, sef al 
grupului de consilieri ai președintelui 
republicii, precum si membri ai con
ducerii unor ministere economice din 
cele două țări.

Au fost discutate aspecte concrete 
ale dezvoltării schimburilor si colabo
rării economice dintre cele două țări, 
în spiritul înțelegerilor stabilite cu 
prileiul convorbirilor oficiale dintre 
tovarășii Nicolae Ceaușescu și Hua 
Kuo-fen.

Același ziar inserează două cores
pondente. însoțite de fotografii, con
sacrate dezvoltării industriei con
structoare de mașini în România si

succeselor obținute de tara noastră 
în domeniul mecanizării agriculturii.

Posturile de radio si televiziune au 
transmis în direct aspecte de la pri
mirea făcută înaltilor oaspeți români.



PAGINA 4 SClNTEIA — miercuri 17 mai 1978

I-------------------------------- j

FAPTUL!
divers:

I
I
I
I
I
I
I

Marea
Neagră — 
tot albastră

I
I
I

I
I
I
I
I
I
I
I
I

Imediat după ce s-a observat 
că in largul mării a apărut o 
pată de petrol, a fost lansată de 
pe nava „Gllortul" 6 ambarca
țiune rapidă de la bordul căreia 
a fost aruncat in apă un baraj 
care a localizat zona. Apoi, cu 
un aparat special, a fost împrăș
tiat „petroapsul" — un praf pro
dus din deșeuri de cauciuc și 
alte ingrediente — care a trans
format petrolul in conglomerat 
plutitor, după care a fost recu
perat cit al zice... pește. $i Ma
rea Neagră a rămas in continua
re limpede și albastră.

Această tnttmplare, petrecută 
zilele trecute, nu a fost provo
cată de vreun pericol de polua
re. A fost o demonstrație făcută 
de specialiștii Institutului român 
de cercetări marine in fața re
prezentanților a numeroase uni
tăți economice chemate să cu
noască și să-și insușească noi și 
interesante metode și mij'oace 
de protejare a apelor interioare 
și a Mării Negre.

I
I
I
I
I
I
I
I

I Interzis cu... I

I
acces total I

I
I
I de elevi., Este sala de 

mecanice de pe strada 
municipiul

I

„Fumatul strict interzis"! „Ac
cesul elevilor strict interzis!“. 
Sint două anunțuri cu litere de-o 
șchioapă, dar care anunțuri a- 
bia dacă mat pot fi citite din 
cauza norilor de fum din încă
perea in care ... se fumează. O 
încăpere prin care se perindă 
zilnic — deși cu acces interzis 
— zeci 
jocuri ______
Golești nr. 5 din 
Brăila. Citind și văzind, nu se 
poate să nu te întrebi : oare 
cine are interes ca elevii să se 
joace cu banii de buzunar ? Cine 
le „interzice" 
să-și. respecte 
țuri ?

I
I
I
I
I

organizatorilor 
propriile anun- 

I I
I Cui I
I deschideți 
| ușa?

I
I

Perioada în care ne aflăm este — pe șantierele de investiții pro*  
ductive — deosebit de favorabilă intensificării ritmului de construcții 
și, mai ales, de montaj al utilajelor tehnologice, desfășurării lucrărilor 
pe un front larg. Cu condiția să se lucreze fără întrerupere la nivelul 
maxim al posibilităților existente, munca să fie, pină in cele mai 
mici amănunte, temeinic organizată, acționindu-se cu fermitate pen
tru creșterea mai accentuată a productivității muncii la fiecare lu
crare, folosirea utilajelor de construcții în două și trei schimburi, me
canizarea unui număr cit mai mare de lucrări, promovarea unor teh
nologii și metode de execuție cu eficiență superioară și imediată.

Ne-am propus să examinăm, FATA ÎN FAȚA, SITUAȚIA DE PE 
DOUA IMPORTANTE ȘANTIERE DE INVESTIȚII, care, dispunind de
condiții apropiate de muncă, se 
telor obținute. Să vedem de ce.

De la întârzieri la de
vansări substanțiale. Lucrări
le de dezvoltare de la întreprinderea 
„Industria sirmei" din'Cîmpia Turzii 
sint mari si complexe. Se constru
iesc. concomitent, 
un laminor degro- 
sisor. o oțelărie 
electrică, o trăgă- 
torie de otel ta
re. o fabrică de 
cabluri de tracți
une — toate cu 
termene apropi
ate.

O precizare e- 
sențială : din ca
uza tergiversări
lor în predarea 
unor documenta
ții de execuție, o 
bună parte din 
lucrări au fost în
cepute cu o intîr- 
ziere cuprinsă in
tre patru luni și 
un an. Un impe
diment care a 
fost însă depășit 
cu succes: recent, 
lucrătorii Trustului de construcții in
dustriale din Cluj-Napoca au pus în 
funcțiune, cu 4 luni mai devreme, 
una dintre noile capacități, destinată 
producerii cablurilor de fracțiune. 
Este vorba de un fapt intîmplător ? 
Nicidecum. Iar stadiile atinse și la 
alte lucrări de pe această platformă 
de investiții sînt un argument con
vingător în acest sens. Oțelăria este 
terminată, acum lucrîndu-se la în
chiderea ei. Mai consemnăm, tot la 
acest obiectiv, că toate fundațiile de ' 
utilaje tehnologice sînt executate, iar 
podurile rulante montate. Bine se 
prezintă lucrurile și la construcția la
minorului degrosisor, unde au fost 
finalizate șapte din cele nouă fun
dații pentru laminoare. O remarcă : 
toate utilajele sosite pînă 'în momen
tul de față au și fost montate.

Secretul ? Organizarea ri
guroasă a lucrărilor.Intr-ade- 
văr. în cursul primelor luni din acest 
an. pe șantier au fost obținute a- 
devărate recorduri de productivitate. 
Sarcina planificată la acest indicator 
a fost depășită cu peste 10 la sută. 
Prima consecință : o înaltă ritmici
tate în executarea lucrărilor, respec
tarea punct cu punct a graficelor și, 
în sfîrșit, realizarea — numai în pri
mul trimestru — a peste 30 la sută 
din sarcinile anuale de plan.

,Cum s-a acționat ? în primul rind. 

deosebesc radical în privință rezulta-

a fost introdus cu fermitate lucrul în 
două schimburi prelungite si în trei 
schimburi, s-a generalizat aplicarea 
acordului global si s-a pus accentul 
in mod special pe sporirea substanțială 
a gradului de mecanizare a lucrărilor.

Timpul favorabil impune 
să se acționeze ferm pentru 
accelerarea ritmului lucrărilor

Ancheta noastră pe două șantiere industriale

— Practic, am reconsiderat funda
mental stilul și metodele de lucru 
folosite in fiecare compartiment de 
activitate, pentru a asigura o sincro
nizare perfectă între ele. între con
structori și montori. ne-a spus ing. 
Nicolae Alexe. șeful grupului de 
șantier/;. Cunoașterea perfectă a lu
crărilor. conferită de claritatea în or
ganizarea lor. ne-a dat tuturor con
vingerea nu numai că trebuie, dar că 
și putem scurta duratele de execu
ție și obține avansuri considerabile.

Numeroase exemple vin să confir
me întru totul legătura directă și 
condiționarea permanentă care există 
între buna organizare si manifesta
rea plenară a spiritului de inițiati
vă. Construcția castelului de apă de 
2 000 mc a fost făcută cu ajutorul 
unui cofrag pășitor. de concepție 
proprie, care. în afara faptului că a 
permis eliminarea eșafodajului ex
terior. a redus durata de execuție cu 
peste 3 luni de zile. Tot un cofrag 
original a fost dispozitivul prin care 
turnul de răcire a fost ridicat cu 4 
luni mai repede decît era prevăzut. 
Specialiștii și muncitorii trustului au 
găsjt. de asemenea, soluții eficiente 
de executare a fundațiilor pentru u- 
tilaje cu o productivitate de trei ori 
mai mare decit cea obișnuită.

încă un fapt : acum pe șantier, 
din întreprinderea beneficiară parti
cipă la montajul tehnologic peste 60 

de oameni. Un număr de 100 de elec
tricieni sînt si ei gata pregătiți. în 
așteptarea semnalului de începere a 
lucrărilor de la racordurile electrice.

— Am concentrat forțe sporite la 
realizarea sălilor de aparatul ale la- 
minoarelor, lucrări undă proiectele 
au sosit cu aproape un an întîrziere. 
ne-a precizat Liviu PienarU. in- 
giner-șef al șantierului. Programul 
de măsuri întocmit împreună cu be
neficiarul nostru ne dă certitudinea 
reducerii la jumătate a timpului 
astfel pierdut.

Cînd optimismul nu are 
suficientă acoperire. Cu totul 
altfel stau lucrurile pe șantierul 
întreprinderii de piese turnate pen
tru mașini-unelte din Gheorgheni. 
Termenul de punere în funcțiune a

'turnătoriei a expirat, fără ca acest 
eveniment să aibă loc.

Constructorul — Grupul. de șantie
re de construcții industriale Harghi
ta. din cadrul Trustului de construc
ții industriale Brașov — a acționat 
și continuă să acționeze într-o evi
dentă neconcordanță cu graficele de 
lucrări. Lipsit de efectivele nece
sare de muncitori, grupul nu a exe
cutat la timp numeroase lucrări. 
Ne referim, bunăoară, la lucră
rile de terasamente. care tre
buiau făcute încă de anul trecut, 
încearcă să le execute abia acum. 
Cu intensitate mai mare, atunci 
cind există carburanți pentru ma
șini și necorespunzător cind in
tervin greutăți in aprovizionare. 
Chiar și atunci cînd există carbu
ranți. lasă de dorit modul în care 
este organizată munca.

Cu toate acestea, conducerea șan
tierului este... optimistă. Vizitînd 
șantierul, am putut constata că in
tr-adevăr au fost detașate noi echipe 
de constructori, montori si instala
tori. care lucrează la finisarea Închi
derilor de hale, la executarea dru
murilor de acces. Ia terasamente și 
platforme exterioare, la montarea 
utilajelor etc.

Și totuși, singură această măsură 
se dovedește insuficientă pentru de
pășirea greutăților actuale. Principa
lul neajuns: gradul scăzut de orga

nizare a lucrărilor, reflectat adesea 
prin atacarea lor la întîmplare. 
greutățile în aprovizionarea teh- 
nico-materiâlă. lipsa unor volume 
mari de utilaje. Neajunsuri de care 
se fac răspunzători, în egală mă
sură. constructorul, beneficiarul, mi
nisterele de resort ale acestora, 
precum si furnizorii de utilgie. 
Curios însă că totl factorii cu 
care am discutat au ținut să 
evidențieze... colaborarea si bunele 
relații statornice intre ci.

Colaborare sau îngă
duință reciprocă ? Despre ce 
colaborare este vorba ? Nici la ora 
actuală nu este rezolvată problema 
alimentării cu apă. fără care nu pot 
funcționa cuptoarele cu inducție și 
centrala termică. Trustul de con

strucții industria
le Brasov trebuie 
să primească 7.8 
km teavă. din 
care pînă la ora 
actuală a primit 
numai 2.5 km. în 
ciuda repetatelor 
insistente. între
prinderea ..Repu- 
blica“ din Capi-' 
tală întirzie să-si 
onoreze obligații
le. La centrala 
termică trebuie 
montate patru ca
zane de 10 G cal/h. 
Furnizorul — în
treprinde xeâ ..Vul
can" din Bucu
rești — a comu
nicat că nu poate 
asigura aceste ca
zane în anul 1978. 
întrucît nu este 

încă aprobat prețul (?!).
Tovarășul Păli Istvan, directorul 

întreprinderii beneficiare, recunoaște 
că din pricina acestor impedimente 
este periclitată nu numai, punerea în 
funcțiune a primei capacități, ci a 
întregului obiectiv. Lucrurile nu se 
opresc însă în acest punct. Un im
portant volum de utilaje nu este con
tractat nici în momentul de fată. în 
ciuda intervențiilor care durează de 
mai bine de un an la centrala de 
resort. Alte utilaje contractate sînt 
restante, printre furnizorii care nu 
și-au respectat obligațiile numărin- 
du-se întreprinderea mecanică din 
orașul Dr. Petru Groza, I.M.M.U.M. 
Baia Mare.

Dar beneficiarul mai este dator și 
la alte capitole. Tovarășul Păli Ist
van ne-a asigurat că. în conformitate 
cu înțelegerea stabilită cu construc
torul, la nevoie va sprijini munca a- 
cestuia. preluînd asupra sa sarcina 
de a monta mașinile-unelte în sec
țiile de întreținere, sculărie si prelu
crări mecanice. Cînd însă, dacă nu 
acum, cînd trebuie făcut totul pen
tru intensificarea ritmului de e- 
xecuție ?

AI. MUREȘAN 
I.D. KISS 
C. ANTONESCU

O RELAȚIE FIREASCĂ:

Multe femei în producție,
multe si în funcții de conducere

Notăm : în 70 la sută din posturile 
de conducere de la întreprinderea 
integrată de lină Constanta se află 
femei, incepînd cu directoarea. Teo
dora Avram, contlnuind cu șefele de 
secții și terminînd cu recentele ab
solvente ale școlii de maiștri. Si mai 
notăm : din cei 25 de membri ai con
siliului oamenilor muncii. 17 sînt fe
mei ; cea mai mare parte din cei 
peste 1 000 de membri de partid din 
întreprindere sînt femei.

— E firesc să fie așa într-o între
prindere în care cea mai mare parte 
a personalului muncitor o reprezintă 
femeile — ne spune Andronica Po- 
povici. secretara comitetului de partid 
și președinta consiliului oamenilor 
muncii din întreprindere. Dar această 
situație firească de astăzi n-a fost 
totdeauna așa. Aș spune chiar că a 
fost anormală în urmă cu treisprezece 
ani. cînd a luat 
ființă întreprin
derea. Atunci. în
cepi nd de la di
rector si pină la 
ajutorii de mai
ștri, fără excep
ție. in toate pos
turile de condu
cere se aflau 
bărbați. Nu existau motive pentru 
această situație. în schimb existau 
prejudecăți : că industria înseamnă 
mașini și că mașinile pot să fie su
pravegheate și întreținute, chipurile, 
numai de bărbați, chiar dacă la mașini 
lucrau efectiv femeile. Dar ăsta a fost... 
Partidul ne-a învătat pe toți să în
drăznim. să transpunem în viață le
gile tării care consfințesc si garan
tează in fapt egalitatea deplină a fe
meii cu bărbatul. Noi știm însă că 
această egalitate se poate realiza 
dacă si noi. femeile, depunem stră
danii în muncă. în instruire. în creș
terea calificării. în afirmarea noastră 
pe toate planurile vieții economice, 
politice, sociale.

Notăm aceste cuvinte ale Andro- 
nicăi Popovici, filatoare de meserie. 
Evocarea anilor de început ai între
prinderii ni se pare revelatoare, cu 
atit mai mult cu cit industria textilă 
se afla atunci la Constanta în pre
mieră absolută, astfel Că toate cadrele 
de conducere, majoritatea bărbați, au 
fost aduse de la alte unități din țară. 
Curînd însă, textilistele dobrogene 
— care. între timp, se pregăteau in 
scoli profesionale si în facultăți — 
și-au promovat din rîndurile lor pri
ma directoare (în prezent aflată in 
conducerea ministerului de resort). 
Filatoarea Paraschiva Toma, care ve
nise, in anul de început, de la Cisnă- 
die împreună cu soțul său. maistrul 
Ion Toma, a devenit și ea maistru la 
secția de preparație, iar de curind, 
pentru priceperea si talentul organi
zatoric recunoscute în fabrică, pentru 
grija pe care a dovedit-o în califica
rea a sute de fete, a fost aleasă pre

La întreprinderea 
integrată de lină 

Constanța

ședinta comisiei de femei din în
treprindere. Urmărind firul promovă
rii femeilor în activități de răspun
dere, notăm : directoarea întreprin
derii este membră a comitetului ju
dețean de partid : fosta secretară a 
comitetului de partid din întreprin
dere. Elena Vlăduc, este acum secre
tară a Comitetului municipal Con
stanta al P.C.R. ; muncitoarea Ma
riana Cercilaru a fost promovată 
recent secretai- adjunct al comitetu
lui de partid Eforie Nord. Alte mun
citoare textiliste sînt activiste ale co
mitetului județean de partid sau se 
află la cursuri și școli de speciali
zare.

Singura platformă de afirmare a 
textilistelor din Constanța o consti
tuie munca, hărnicia lor, creșterea 
calificării profesionale, preocuparea 
statornică de a realiza stofe și țesă

turi de cea mai 
bună calitate. 
Demnă de remar
cat este inițiativa 
femeilor de aici 
de a transforma 
întreprinderea în- 
tr-o adevărată 
scoală de auto- 
perfecționare pro

fesională și etică. Rezultatele acestei 
inițiative : toți membrii colectivului 
întreprinderii sînt cuprinși la cursu
rile de calificare ori de perfecționa
re profesională ; și personalul auxi
liar a trecut să lucreze efectiv în pro
ducție. Datorită policalificării munci
toarelor, în orice moment întreprinde
rea poate concentra forțe sporite in 
anumite compartimente sau face ori- 
cind față unei situații specifice a u- 
nității — virsta medie a textilistelor 
fiind 26 de ani — cind foarte multe 
dintre ele sint mame (Moș Gerilă a 
trebuit să aducă pachete pentru aproa
pe 2 000 dc copii). Potrivit legii, ma
mele. beneficiază de concedii prena
tale si postnatale. timp în care pro
ducția trebuie continuată cu alte for
țe. capabile oricînd să ia locul celor 
care lipsesc.

Procesul de perfecționare, de instru
ire cunoaște o multitudine de forme. 
La clubul ..Femina" al întreprinderii 
se organizează frecvent discuții pe 
teme de educație în familie. întîlniri 
cu medici, juriști sau pedagogi, lec
ții practice de cosmetică si de artă 
culinară. Educația si îngrijirea copii
lor, atit în familie, cit și în cadrul 
creșei si grădiniței întreprinderii, 
comportarea civilizată si demnă a ti
nerelor fete în cadrul căminului pen
tru nefamiliste constituie alte preo
cupări ale textilistelor constănțene. 
Pe care ele le consideră la fel de 
importante ca și milioanele de metri 
pătrat! de țesături ce le . produc 
anual.

George MIHAESCU

Ivan-Judecătorul Constantin 
cea din municipiul Gh. Gheor- 
ghiu-Dej ne semnalează o in- 
timplare petrecută in comuna 
Berzunți, județul Bacău, in casa 
bătrinilor Costici și Stratlca A- 
postol. Bătrinii aveau un nepot 
care lucra la Brașov. Doi colegi 
ai nepotului, Aurel Munteanu și 
Stelian Bolfan, au aflat de la a- 
cesta că bunicii lui ar avea 
sume mari de bani păstrate, cum 
se zice, la ciorap. Atit le-a tre
buit să af'.e, pentru că au și 
pornit la drum, cu gind rău și 
lacom. Ajunși la Berzunți, le-au 
spus celor doi bătrini că ei sini, 
chipurile, reprezentanți ai auto
rităților și au cerut o scurtă 
găzduire. Oameni de inimă, bă
trinii i-au poftit la masă și i-au 
omenit cu ce-au avut mai bun. 
Deodată, cei doi și-au dat ara
ma pe față, cerindu-le bătrini
lor să 
banii, 
vorbă 
găsiți 
zistor, 
„Prin 
rămasă definitivă ne scrie in 
încheiere judecătorul — Aure! 
Munteanu a fost condamnat la 
6 ani închisoare cu executarea 
in penitenciar, iar Stelian Bol
fan — la trei ani, cu executarea 
la locul de muncă".

le spună unde au ascuns 
Văzind că nu scot nici o 
de la ei, le-au luat... 5 lei, 
la indemină și un tran- 
după care au dispărut, 
sentința penală 327/1978,

Intervenție»
cu
contravenție

»

Acum se joacă, acum se ceartă. 
Acum se impacă și încep din 
nou să zburde. Ca și tind nimic 
nu s-ar fi intimplat. E firesc. 
Așa-s toți copiii. Ca și cei din 
comuna Putineiu, județul Ilfov. 
Cîțiva din ei, in timpul jocului, 
se luaseră la harță. Trecind pe 
lingă ei, cetățeanul Florea Bă- 
trinache s-a gindit că n-ar stri
ca să intervină să-i despartă. 
Gestul lui ar fi fost salutar, dacă 
intervenea cu vorba și nu cu 
pumnii. Lovindu-l pe un băiețel 
de 9 ani, acesta a trebuit să fie 
internat in spital.

Paraziti
9

în vîrf 
de munte

Pentru a scăpa de sfaturile și 
observațiile celor care le ce
reau să pună capăt vieții para
zitare pe care o duceau și să 
se încadreze intr-o muncă utilă 
societății, doi tineri din Bucu
rești, împreună cu alți doi amici 
de aceeași teapă, s-au dus la 
munte, motivind că se pregătesc 
in liniște pentru concursul de 
admitere tn invățămintul supe
rior. Au poposit mai intii la 
cabana Plaiul Foii din masivul 
Piatra Craiului. După un timp, 
impuținindu-li-se banii, s-au 
aciuat la refugiul Spirlea. Aici 
au fost depistați de un lucrător 
de miliție care le-a intrerupt 
sejurul, in momentul in care cei 
patru 
doar...
ce să 
acum 
avut liniște, dar n-au avut chef.

Rubricâ realizatâ de
Petre POPA
cu sprijinul corespondenților 
„Scinteir

mai aveau asupra lor 
5 lei. Cit despre invițat, 
mai vorbim ? Poate de 

incolo, că pe munte au

Organizarea muncii în acord global 
sporește răspunderea pentru recoltă

întinderile fertile de pămint cu 
plante viguroase, frumos prășite, oa
meni lucrind intr-un spirit de ordine 
și disciplină sînt dovezi practice ale 
modului cum a fost pregătită recolta 
anului 1978 in cele mai multe unități 
agricole din județul Mehedinți. Pe 
ansamblul județului, la sfecla de za
hăr și floarea-soarelui prima prașilă 
se apropie de sfirșit. în prezent, 
toate forțele sint concentrate la pră- 
șitul porumbului. în condițiile reali
zării unei viteze zilnice de aproape 
8 000 hectare, in citeva zile se poate 
încheia și această lucrare.

La Cioroboreni. bunăoară. 270 de 
cooperatori din cei 300 cit reprezintă 
forța, de muncă activă a satului au 
lucrat aproape toată săptămina tre
cută pe vint și frig după un program 
pe care doar aversele ploilor l-au 
făcut să nu fie întotdeauna de 12 ore 
pe zi. Nu departe de aici, la Pătule, 
pe două sol£ ce se întindeau pe mgj 
bine de 100 hectare, cooperatorii și 
mecanizatorii au ținut să ne prezinte 
un exemplu de temeinică organizare 
a muncii, sau, mai exact spus; de 
ceea ce înseamnă organizarea mun
cii pe formații mixte. Opt echipe de 
cooperatori, cu efectivele complete, 
lucrau ' la prășitul "sfeclei de zahăr, 
iar alături de ei formațiile de me
canizatori conduse de Ștefan Crai si 
Cezar Popescu deschideau front de 
lucru cu sapele rotative pe solele 
cultivate cu porumb. în urma lor, 
pămintul răminea afinat si curat. 
Prezenți la fața locului, președintele 
cooperativei, Constantin Șchiopu, și 
șeful de fermă asigurau o coordonare 
si un control efectiv al lucrărilor.

accentul punîndu-se cu deosebire pe 
respectarea întocmai a densității 
stabilite. Și exemple bune putem 
adăuga de la Dănceu, de la Pristol, 
de la Gîrla Mare, Salcia ș.a.m.d.. 
unități în care zilele acestea cu ploi 
au constituit, pentru comandamentele 
comunale, o adevărată probă a ca
pacității de organizare și mobilizare.

în aceste zile cu o agendă atit de 
bogată a lucrărilor agricole. în jude
țul Mehedinți problema-problemelor 
o constituie organizarea pentru folo
sirea completă a fiecărei ore bune de 
lucru, organizarea pentru crearea 
unui flux de producție în care fie
care mașină, fiecare om să lucreze 
cu maximum de randament. Subli
niem aceasta întrucît. in condițiile 
județului Mehedinți, unde s-au cul
tivat în această primăvară mari su
prafețe cu secară și orz pentru fu
raje. organizarea pentru întreținerea 
culturilor trebuie să fie dublată de 
un efort deosebit pentru eliberarea 
urgentă a abestor suprafețe în ve
derea pregătirii și însămînțării lor cu 
porumb. Or, în situația în care sint 
cooperative' agricole unde suprafe
țele cultivate cu asemenea plante 
ocupă între 30 și 50 la sută din cele 
destinate porumbului, problema re
coltării acestora și pregătirii pentru 
semănat nu poate fi lăsată numai 
la latitudinea conducerilor de ferme 
zootehnice care fac atit cit pot și cit 

•cred de cuviință. La Rogova, bună
oară. conducerea cooperativei nu 
manifesta suficientă preocupare față 
de aceste lucrări. Aici, printr-o or
ganizare chibzuită a muncii se 
puteau însămînța pînă la această

dată cel puțin 70—100 hectare din 
cele 350 cite au mai rămas de semă
nat în această unitate. Adevărul este 
că nici măcar pentru executarea lu
crărilor de întreținere nu se acțio
nează cu toată răspunderea. Pînă în 
ziua raidului nostru se prășiseră 
doar 8 hectare cu ceapă si cam tot 
atîtea cu sfeclă furajeră. Oricîte ar
gumente . ar aduce președintele 
cooperativei, tovarășul Sever Vlăduț, 
este foarte puțin, inadmisibil de pu
țin In o forță activi de aproape 500 
de oameni. Tot datorită uror carențe 
organizatorice, la Vînjuleț forța me
canică și umană era folosită doar pe 
jumătate. Nu știm cum figurează 
această unitate în evidențele organe
lor agricole, dar noi am găsit discu
rile și semănătorile în brazdă, și 
încă pe niște suprafețe care erau ia 
citeva sute de metri de sediul coope
rativei și care nu fuseseră cultivate 
cu masă verde în această primă
vară. C,ît privește oamenii, o parte 
i-am văzut, ce-i drept, la prășitul 
sfșclei. în schimb, în plantația de vie 
nu erau — deși trebuiau să fie — 
nici măcar un sfert din cei despre 
care ne-a vorbit secretarul organi
zației de partid, tovarășul Constan
tin. Tîmboi.

O altă problemă pe care vrem să 
o aducem în discuție este aceea .cu 
privire la organizarea propriu-zisă a 
formațiilor de cooperatori și meca
nizatori care lucrează in acord global. 
Se știe că. în limitele actualului ca
dru organizatoric legal, există posibi
litatea aplicării unor forme specifice 
de organizare în funcție de condițiile 
concrete din fiecare cooperativă sau

din fiecare sat. în cadrul acestor 
limite pot fi dimensionate și mări
mile formațiilor de lucru, stabilite 
răspunderile pe fiecare cooperator 
în parte. Esențial este ca acestea să 
aibă la bază munca în comun, iar 
prin pîrghiile de cointeresare să se 
asigure legarea directă a veniturilor 
fiecărei echipe, fiecărui cooperator 
de rezultatele obținute. în această 
largă autonomie în ce privește orga
nizarea acordului global in coopera
tivele agricole nu trebuie să-și gă
sească însă loc acele practici în care, 
într-o formă sau alta, se perpetuea
ză de fapt sistemul de aplicare a 
acordului individual. La Jiana. în 
cîmpul presărat cu oameni. în care 
fiecare lucra pe bucățica lui. am vă
zut rezultatele unui asemenea mod 
de a munci care. în toamnă. s-ar 
putea solda cu consecințe negative 
asupra producției. Ni s-a spus că la 
Jiana oamenii sînt obișnuiti cu răs
punderea personală pentru lucrul fă-, 
cut. Foarte bine, dar această răspun
dere nu poate fi stabilită decît în- 
tr-un cadru organizat. în echipă, care 
trebuie să acționeze grupat după un 
program bine stabilit.

Desigur, nu imaginea acestor cîteva 
secvențe critice este specifică muncii 
de pe ogoarele Mehedințiului. Dacă am 
insistat asupra lor e tocmai din do
rința de a interveni din timp pentru 
înlăturarea lor, pentru a alătură șl 
activitatea acestor colective la efor
tul pe care lucrătorii ogoarelor me- 
hedințene îl depun în aceste, zile 
pentru a asigura baze trainice 
viitoarei recolte.

Iosif POP

PRAHOVA

în sprijinul gospodinelor

întreprinderea comercială de 
stat pentru alimentație publi
că din Ploiești a înființat și 
reamenajat în ultimul timp alte 
trei unități comerciale de tip 
„Gospodina" : „Casnica" în centrul 
orașului, „Cina" în cartierul de 
nord și „Pomul verde" în sud-es- 
tul municipiului. în felul acesta, 
numărul magazinelor cu asemenea 
profil a ajuns la 12. La acestea se 
mai adaugă alte numeroase raioa
ne „Gospodina" în incinta magazi
nelor cu produse alimentare. Dato
rită faptului că semipreparatele 
puse in vînzare sînt de bună cali
tate și că sortimentul lor a crescut 
an de an, unele unități iși depășesc 
lună de lună planul de vinzare. 
Cele două unități comerciale din 
Halele Centrale ale orașului desfac 
un sortiment larg de semiprepara- 
te din pește și carne de pasăre. 
De remarcat și grija comercianți- 
lor ploieșteni pentru produsele de 
patiserie, de cofetărie. La unități 
specializate, clientul găsește bla-

turi, foietaje, foi de plăcintă, friș
ca. Toate acestea, precum si între
gul sortiment de prăjituri, se pot 
procura de la cofetăriile „Crinul 
alb", „Republica", „Liliacul", „Con
tinental" si printr-o comandă tele
fonică ce se livrează într-o oră.

Servirea la domiciliu este asigu
rată și în cazul meselor familiale 
prin restaurantele „Nord", „Dealul 
Mare". „Pelican". Pe bază de abona
ment săptămînal sau lunar, copiii- 
elevi din oraș pot lua masa la res
taurantele „Nord" și „Mercur", exls- 
tind raioane separate, meniuri di
versificate.

în curînd se va inaugura și o 
unitate tip „Casnica", cu pregătirea 
pe loc a semipreparatelor. La co
mandă, șnițelele, sărmăluțele, ar
deii umpluțl și altele se vor execu
ta în văzul clientului, de către bu
cătărese cu o înaltă calificare pro
fesională. (C. Căpraru).

în fotografie : unul din magazi
nele cu sector „Gospodina" din 
Ploiești. (Gh. Vințilă).

Cu duhul 
blîndeții

Redăm în întregime 
o scrisoare sosită la 
rddacția ziarului nos
tru. in care este sesi
zată o încălcare a le
galității socialiste, o 
practică abuzivă, tra
tată — după cum re
zultă din răspunsul 
sosit, pe care, de ase" 
menea îl publicăm in
tegral — cu duhul 
blindeții.

„Sîntem un grup de 
oameni ai muncii din 
cadrul secției proiec
tare a T.C.I.F. Con
stanta (scrisoarea este 
semnată de 15 persoa
ne — n.n.), care dorim 
să vă informăm des
pre un obicei practicat 
în această intreprin- 
dere — acela de a se 
reține din retribuție 
contravaloarea unor 
bilete la diferite ma
nifestări cultural-ar- 
tistice.

Procedeul devine 
de-a dreptul de neîn
țeles atunci cînd se 
rețin bani pentru un 
spectacol-fantomă. așa 
cum a fost cazul sim- 
bătă 1 aprilie 1978, 
cind în întreprinde

rea noastră s-au re
ținut. din dispoziția 
comitetului sindical, 
cite 10 lei de fiecare 
om al muncii. în 
schimbul unor bilete 
care n-au fost vala
bile pentru nici un 
spectacol".

Scrisoarea a fost tri
misă de redacție, spre 
competentă soluționa
re. Consiliului jude
țean al sindicatelor 
Constanța. Zilele tre
cute ne-a sosit si răs
punsul. semnat de to
varășul președinte 
Constantin Carata : 
„Vă aducem la cunoș
tință că în urma pri
mirii scrisorii pe care 
v-a adresat-o un co
lectiv de oameni ai 
muncii din cadrul sec
ției proiectare a 
T.C.I.F. — Constanța, 
am cercetat cele sesi
zate și am constatat 
că ele corespund reali
tății. Au fost luate 
măsuri de interzice
re a unor astfel de 
practici în viitor". 
Atita tot. Desigur că 
nici redacția, nici au
torii sesizării nu pot 
fi mulțumiți cu un 
astfel de răspuns, pen

tru că nu este în 
spiritul hotărîrii de 
partid si legii cu pri
vire la activitatea de 
rezolvare a scrisorilor 
oamenilor muncii. A- 
cestea prevăd că orga
nele cărora le sînt a- 
dresate scrisori spre 
soluționare sint obli
gate să răspundă in 
termen asupra modu
lui de soluționare a 
problemelor cuprinse 
în propuneri, sesizări, 
reclamații și cereri si 
să comunice măsurile 
luate. Sînt respectate 
aceste cerințe în răs
punsul la care ne re
ferim ? Nici vorbă, 
deși sesizarea se re
feră la un fapt grav, 
acela de a retine din 
retribuția unor oameni 
anumite sume de bani 
fără nici o justificare. 
Or. este știut că ni
meni nu are dreptul 
să procedeze astfel. 
Deci, dacă abuzul s-a 
comis, este normal ca 
cei ce au încălcat le
galitatea socialistă să 
dea socoteală. Aștep
tăm să aflăm cine sînt 
și cum a fost „apre
ciată" fapta lor.

Ulciorul 
nu merge 

de multe ori 
la apă...

La Fîntîna Dom
nească. sat ce apar
ține de comuna Pru- 
nișor din județul Me
hedinți. se află un 
magazin universal a 
cărui gestionară se 
numește Aristita N. 
Găină. După cum se 
afirmă într-o sesizare 
trimisă ziarului nostru, 
ea nu numai că are o 
comportare grosolană 
față de cumpărători, 
dar și vinde mărfur’ 
cu suprapret. uneori 
de calitate îndoielnică, 
comite tot felul de ne
reguli ce contravin 
flagrant normelor co
merțului socialist. în 
sesizare se mai arăta 
că situația a fost de 
mai multe ori recla
mată. „dar nimeni nu

a putut face nimic". 
Ceea ce nu s-a mai 
intimplat acum, cind 
sesizarea respectivă a 
fost cercetată de Mili
ția județeană Mehe
dinți. care. în răspun
sul trimis redacției, 
subliniază că faptele 
sint întemeiate. S-a 
efectuat un ’ control e- 
conomic la această u- 
nitate, precizează răs
punsul. cu care ocazie 
s-a constatat că ges
tionara Găină Aristi
ta a încălcat prevede
rile art. 3 alin. 1 din 
decretul 76/1975. pri
vind desfacerea bău
turilor alcoolice prin 
unitățile comerțului 
socialist, fapt pentru 
care a fost sancționa
tă contravențional cu 
suma de 1 500 lei. S-a 
mai constatat că ges
tionara in cauză a în
călcat si prevederile 
Legii nr. 3/1972. expu- 
nînd spre vînzare 
mărfuri degradate, cu

termenul de valabili
tate depășit si fără a 
afișa etichete cu pre
turile legale de vînza
re, Și pentru aceste 
fapte a fost sancțio
nată contravențional. 
De asemenea, s-a sta
bilit că a întocmit 
un contract de vinza- 
re-cumpărare pentru 
mărfuri cu plata in 
rate pe numele cum
părătorului Bora Con
stantin. cu care prilej 
și-a însușit suma de 
5 200 lei din gestiune, 
înscriind fictiv pe 
contract unele mărfuri 
care in realitate nu 
s-au ridicat din ma
gazin.

Fată de neregulile 
constatate, se subli
niază în încheierea 
răspunsului, s-a dis
pus sigilarea unității 
în vederea inventarie
rii, urmînd a se începe 
urmărirea penală pen
tru săvîrșirea infrac
țiunilor de delapidare,

fals intelectual și uz 
de fals.

T. Guguță 
scrie mereu

De fel din comuna 
Mălini din județul Su
ceava. Toader N. Gu- 
guță a fost un timp 
pădurar, după ce a ur
mat un curs de califi
care de 2 ani. Dar. ne 
scrie el într-o scrisoa
re adresată redacției, 
„din cauză că am fost 
drept, vigilent. am 
stirnit invidia unor 
colegi care m-au de
făimat si au contribuit 
la desfacerea contrac
tului meu de muncă", 
însuși șeful Inspecto
ratului silvic Suceava 
ar fi comis, după cum 
afirmă autorul scri
sorii, „un act de per
secuție" în cazul lui.

Răspunsul Comite
tului județean Sucea
va al P.C.R. infirmă 
însă. în totalitate, a- 
firmatiile lui. Nici 
vorbă de ură din par
tea cuiva, a colegilor, 
ori a celor din condu
cerea ocolului silvic 
sau a inspectoratului 
județean. De aseme
nea. nici vorbă de dis-, 
ciplină din partea lui

T.G.. de îndeplinirea 
obligațiilor ce i-au re
venit. ci dimpotrivă, 
în răspuns se preci
zează că. intr-adevăr, 
el a fost pădurar la 
ocolul silvic Mălini 
pină în iulie 1976. cind 
i s-a desfăcut contrac
tul de muncă, fiind 
însă reîncadrat la a- 
celași ocol, ca munci
tor. Se subliniază apoi 
că măsura a fost lega
lă și. de altfel, nici 
n-a fost contestată de 
T. Guguță la vremea 
respectivă. Care sînt, 
de fapt, cauzele care 
au dus la această mă
sură ? în răspuns se 
arată concret că este 
vorba de beții, lipsuri 
de la program, delicte 
silvice în valoare de 
6 000 lei, intrarea cu 
arma în restaurant, 
comportare necuviin
cioasă față de colegi 
si alți cetățeni etc. 
înainte de desfacerea 
contractului de mun
că a fost pus în dis
cuția adunării genera
le de partid, sancțio
nat cu „vot de blam 
cu avertisment", cu 
care prilej el și-a re
cunoscut abaterile co
mise. Se subliniază, 
totodată, că T. Guguță

nu-i la prima sa aba
tere. Pentru aceleași 
fapte, i s-a. mai desfă
cut contractul de 
muncă la 15 iulie 1972. 
A lucrat ca munci
tor pînă la 15 decem
brie 1973. cind. in 
urma angajamentului 
luat, conducerea in
spectoratului silvic ju
dețean a fost înțelegă
toare și l-a încadrat 
pe postul de pădurar 
pe care l-a deținut 
pină la 5.VII.1976.

în încheierea răs
punsului se subliniază 
că problemele relatate 
in această scrisoare au 
mai fost verificate de 
organele de partid și 
de stat, găsindu-se în
temeiată desfacerea 
contractului său de 
muncă. Mai mult, i s-a 
comunicat petiționaru
lui că nu mai prezin
tă garanție pentru a i 
se încredința un can
ton silvic în gestiune 
și i s-a recomandat 
să lucreze, în conti
nuare. ca muncitor 
la ocolul silvic Mă
lini. Dar el a scris 
mereu, in dreapta și-n 
stingă, deși știa bine 
că n-are dreptate.
Neculai ROȘCA
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Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

In numele Consiliului de Stat și al Guvernului Republicii Cuba, vă ex
primăm condoleșnțele noastre pentru dureroasa pierdere a tovarășului Ște
fan Peterfi, vicepreședinte al Consiliului de Stat.

Vă rugăm să transmiteți părerile noastre de rău familiei tovarășului 
Peterfi.

FIDEL CASTRO RUZ
Președintele Consiliului de Stat 

și al Guvernului Republicii Cuba

Lucrările seminarului internațional 
„Formarea și perfecționarea cadrelor 
pentru industria hotelieră și turism“

Marți dimineața și-a început lu
crările în Capitală seminarul inter
național „Formarea și perfecționarea 
cadrelor pentru industria hotelieră și 
turism". Organizată sub egida Mi
nisterului Turismului, dd Centrul de 
formare și perfecționare pentru ca
drele din industria hotelieră și țu- 
rism, manifestarea reunește repre
zentanți ai țărilor inițiatoare — Bul
garia, Grecia. Iugoslavia, România și 
Turcia, precum și din Austria, Bel
gia, Cehoslovacia, Cipru, Elveția, R.D. 
Germană și U.R.S.S.

La deschiderea lucrărilor au luat 
parte Robert Lonati, secretar gene
ral al Organizației Mondiale a Tu
rismului, Abdel Salam Dajani, direc
tor al Centrului de informare al Or
ganizației Națiunilor Unite la Bucu
rești, și Roger Polgar. reprezentantul 
Programului Națiunilor Unite pentru 
Dezvoltare în țara noastră.

în cuvîntul rostit cu acest prilej, 
Nicolae Doicaru, ministrul turismului, 
a relevat coordonatele dezvoltării 
turismului românesc, care a dobîndit, 
în ultimele două decenii, o bazăi ma
terială modernă, însumînd 300 000 
locuri, din care peste o treime pe 
litoral, iar circulația turistică internă 
și internațională a crescut. în ritmuri 
susținute an de an, ajungînd în 1977 
la peste 8 milioane de turiști români 
și circa patru milioane turiști străini.

La Bacău s-a încheiat

Gala naționala a recitalurilor dramatice
La Bacău s-a încheiat cea de-a 

V-a ediție a „Galei naționale a re
citalurilor dramatice", prestigioasă 
manifestare teatrală, care a reunit 
actori din întreaga țară. Desfășurată 
în cadrul celei de-a H-a ediții a 
Festivalului național „Cîntarea Româ
niei", manifestarea a demonstrat au
tenticitatea și forța dramaturgiei 
tinere și a poeziei patriotice, capa
citatea teatrului românesc de a in
fluența conștiințele spectatorilor, de 
a contribui la formarea unei noi ati
tudini etice față de muncă, de socie
tate. Juriul, alcătuit din personali
tăți marcante ale culturii românești, 
a acordat următoarele distincții : 
Marele premiu și premiul special al 
criticii : colectivului de actori ai 
Teatrului „Lucia Sturdza Bulandra", 
pentru spectacolul-recital „La Li
lieci" de Marin Sorescu. Premiul 1 
— actriței Silvia Popovici, de la 
Teatrul Național din București, pen
tru recitalul „Treptele iubirii", pre
zentat sub auspiciile Muzeului lite
raturii române. Premiul 2. actoriloi 
Gheorghe Dănilă, de la Teatrul Ti
neretului din Piatra Neamț, pentru 
recitalul „Parodii" de Mircea Micu, 
și Mircea Benea. dc la Teatrul „Maria

200 noi unități 
prestatoare 
de servicii

La sfîrsitul anului trecut, ne 
spune tovarășul Eugen Lazăr. 
vicepreședinte al U.J.C.C. Argeș, 
rețeaua unităților prestatoare de 
servicii număra 755 unități, cu 
92 profile de meserii: croitorie 
si încălțăminte, frizerii si coafu
ră. de reparații de utilaje de uz 
casnic etc. Practic nu există 
sat. fără unitate prestatoare de 
servicii. în comune ca Priboeni. 
Popești, Domnești. Rucăr. Ce
rești. Valea Mare și Vlâdești 
funcționează 18—22 secții de 
prestări de servicii. Au fost în
ființate mai multe zeci de 
puncte de primire si predare a 
comenzilor, situate Îndeosebi la 
intersecția cu localități ce nu 
dispun, deocamdată, dc întreaga 
gamă de unități. în 1978, paralel 
cu intensificarea activității în 
unitățile de servicii existente în 
cooperativele sătești, vor fi în
ființate incă 200 noi secții de 
prestări de servicii (Gh. Cirstea). 

„ROMÂNIA-FILM" prezintă : „D OCT ORU L PO E N ARU"
După romanul cu același titlu de Paul Georgescu, roman distins cu premiul Uniunii 

scriitorilor pe anul 1977. O producție a Casei de iilme unu

Scenariul șl regia : Dinu Tânase. Imaginea : Mihai Popescu. Muzica : Adrian Enescu. Decoruri: arh. Florin 
Gabrea. Costume: Ileana Mirea. Cu: Victor Rebengiuc, Ștefan lordache, Elena Dacian, Vasile Nițulescu, 
Gheorghe Dinicâ, Gheorghe Metzenrath, Dionisie Vitcu, Carmen Maria Stru|ac, Victor Ștrengaru, Adrian Geor
gescu, Ion Vîlcu, Miticâ Popescu. Film realizat în studiourile Centrului de producție cinematografica 

„București"

De asemenea, vorbitorul a înfățișat 
aspecte ale pregătirii personalului 
hotelier și turistic în țara noastră. A 
fost subliniat, totodată, faptul că se
minarul reprezintă materializarea 
hotărîrii adoptate, în toamna anului 
trecut, la cea de-a X-a Conferință a 
Organismelor oficiale de turism din 
țările balcanice, manifestarea de 
față beneficiind de o mai largă par
ticipare și încadrîndu-se în acțiunile 
practice de conlucrare europeană, în 
spiritul prevederilor Actului final al 
Conferinței pentru securitate și coo
perare în Europa.

în continuare, Robert Lonati a a- 
dresat participanților un cuvînt de 
salut din partea Organizației Mon
diale a Turismului, arătind impor
tanța acestui larg schimb de expe
riență. oare este seminarul de la 
București, faptul că cooperarea în 
domeniul turismului contribuie la în
tărirea prieteniei și colaborării între 
popoare. Programul seminarului cu
prinde comunicări și dezbateri legate 
de perfecționarea conținutului pro
gramelor de pregătire a personalului 
din industria hotelieră și turism, de 
integrare a învățămîntului de specia
litate cu activitatea productivă a 
unităților de profil, precum și vizite 
de documentare și gale de filme tu
ristice românești.

(Agerpres)

Filotti" din Brăila, pentru recitalul 
„Cînticele vesele" de Vasile Alec- 
sandri. Premiu] 3 — actrițelor Anca 
Alecsandra. de la Teatrul dramatic 
„Bacovia" din Bacău, pentru specta
colul „Cea mai puternică" de A. 
Strindberg, și Despina Marcu, de la 
Teatrul ..Mihai Eminescu" din Boto
șani. pentru spectacolul-recital „Via
ta unei femei" de A. Baranga.

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

„DACIADA"-ÎN JUDEȚE

Secvențe timișene
Cluburile și asociațiile sportive 

din județul Timiș continuă să orga
nizeze, săptămînă de săptămînă, nu
meroase și diverse întreceri Integrate 
marei competiții naționale „Daciada". 
Consemnăm cîteva, dintre cele mai 
recente...

Pe stadionul „Politehnica" a avut 
loc faza pe centru a campionatelor 
universitare de atletism. La startul 
celor 14 probe s-au aliniat peste 250 
de studenți din cele patru institute 
de învătămint superior timișorene. 
Cele mai multe locuri I au revenit 
sportivilor de la universitate. Primii 
clasați vor reprezenta centrul univer
sitar Timișoara la finalele pe tară 
de la Brașov (27-r-28 mai a.c.), în a- 
celași timp, pe canalul Bega au avut 
lpc două concursuri de canotaj aca
demic cu participarea a peste 60 de 
sportivi, cei mai bine pregătiți dove- 
dindu-se schifiștii de la cluburile 
sportive școlare „Voința", „Politeh
nica" și „C.F.R.". Peste 500 de eleve 
de la liceul economic din Timișoara 
s-au întrecut în etapa pe scoală a 
concursului dc pentatlon. Cele mai 
multe puncte au fost acumulate in 
ordine de: Maria Bugiu (clasa a X-a 
A). Valeria Chepetean (clasa a IX-a 
E) șl Clara Albert (clasa a X-a E). Pe 
terenurile „Electrica", 82 de sportivi 
au luat parte la un concurs de tenis 
de cîinp. Probele de simplu au fost 
cîștigate de Nadia Becherescu* * si, res
pectiv, Viorel Begu, lucrători la 
I.R.E. Timișoara. Organizația' jude
țeană Timiș a asociației juriștilor a

• Un om cu idei : SALA PALA
TULUI — 17,15; 20,15.
• Mercenarul : VICTORIA — 10; 
12; 14; 16; 18: 20.
• Mă voi întoarce la Erimo : CA
PITOL — 9,15; 11,30; 13,45; 16;
18,15; 20,30.
• Aventurile lui Robin Hood : 
LUCEAFĂRUL — 9: 11,15; 13,30: 
16; 18,30; 20,45, FESTIVAL — 9; 
11,15: 13,30; 16; 18,15; 20,30.

Primiri la primul ministru al guvernului
Primul ministru al Guvernului Re

publicii Socialiste România, tova
rășul Manea Mănescu, a primit, suc
cesiv. marți, în vizită protocolară de 
prezentare, pe ambasadorii acreditați 
în tara noastră ai : Republicii Isla
mice Mauritania — Ba Mamadou 
Alassane ; Regatului Maroc — 
Boubker Boumahdi ; Confederației

LA CLUJ-NAPOCA

Primul Colocviu național
începînd de marți, la Cluj-Napoca 

se desfășoară o importantă manifes
tare a vieții noastre spirituale — lu
crările primului Colocviu național de 
literatură dramatică, la care participă 
scriitori, dramaturgi, critici, regizori, 
directori de teatre și secretari lite
rari — români, maghiari, germani și 
de alte naționalități — din întreaga 
țară.

Sînt prezenți tovarășii George Ma- 
covescu. președintele Uniunii scrii
torilor din Republica Socialistă 
România, Dumitru Ghișe, vicepre
ședinte al Consiliului Culturii și 
Educației Socialiste, reprezentanți ai 
asociațiilor scriitorilor, ai organelor 
locale de partid și de stat, oameni de 
cultură și artă.

Organizat de către Uniunea scrii
torilor, in colaborare cu Asociația 
scriitorilor din Cluj-Napoca și cu 
secția de dramaturgie a Asociației 
scriitorilor din București, colocviul 
își propune — în lumina indicațiilor 
secretarului general al partidului, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, date la 
Conferința națională a scriitorilor și 
cu prilejul întâlnirilor de lucru cu 
oameni de cultură și artă — să 
dezbată, în profunzime, probleme 
privind creația literară dramatică, 
conținutul de idei și nivelul de rea
lizare estetică al operelor scriitori
cești destinate scenei, climatul de

tv
PROGRAMUL 1

9,00 Teleșcoală 1
10,00 Șoimii patriei
10,10 întrebări și răspunsuri. Științele 

sociale și autoconducerea
10,30 Teatru TV : Vulpea și strugurii de 

Gullherme Fiqueiredo
12,05 Telex
16,05 Teleșcoală
16,35 Curs de limba germană
17,05 Atenție la... neatenție !
17,25 Contraste norvegiene. Film docu

mentar, producție a studiourilor 
din Oslo

17,50 România pitorească
18,20 Ciclism — Secvențe din competiția 

internațională „Cursa păcii"

inițiat un raliu automobilistic care 
s-a desfășurat pe traseul Timișoara— 
Moldova Nouă—Orșova. Au partici
pat 35 de echipaje din București, 
Arad. Reșița. Lugoj si Timișoara, 
care, pe parcursul întrecerii, au sus
ținut probe de perspicacitate. înde- 
mînare ete. (Cezar Ioana).

„Cupa 
fetelor gorjene11

în cadrul competiției polisportive 
naționale „Daciada", la Tg. Jiu s-au 
desfășurat întrecerile concursului de 
atletism dotat cu „Cupa fetelor gor
jene", la care au participat peste 500 
de tinere din asociațiile sportive ale 
județului. Cele mai bune rezultate 
le-au obținut Elena Popescu, elevă la 
liceul „Tudor Arghezi" din Tg. Căr- 
bunești. învingătoare în probele de 
100 m, 200 m și săritura în lungime, 
și Lidia Stănculete. cîștigătoare in 
proba de 800 m. S-au mai eviden
țiat. de. asemenea, elevele Silvia 
Săpunoiu și Camelia Calotă.

Campionatele mondiale de box
După desfășurarea ultimelor reu

niuni ale optimilor de finală din ca
drul Campionatelor mondiale de box 
de la Belgrad se poate afirma că 
cea de-a 2-a ediție a competiției este 
dominată de pugiliștii cubanezi, pre- 
zenți în „sferturi" cu 10 din cei 11 
componenți ai echipei.

Elvețiene — Piene Henri Thevenaz; 
Republicii Guineea — Kerfalla Cisse, 
și Republicii India — Ashok Kumar 
Ray.

Cu acest prilej, primul ministru s-a 
întreținut într-o atmosferă cordială, 
cu ambasadorii statelor respective.

(Agerpres)

de literatură dramatică
muncă, în vederea sporirii contribu
ției teatrului românesc la dezvoltarea 
culturii noastre socialiste.

Luind cuvîntul, tovarășul George 
Macovescu a subliniat importanța 
acestei reuniuni în peisajul fertil al 
creației noastre literare, relevînd fap
tul că scriitorii români, maghiari, 
germani și de alte naționalități, în 
limba lor maternă și în limba co
mună a patriei socialiste, creează va
lori de necontestat. Vorbitorul și-a 
exprimat încrederea că această im
portantă reuniune a scriitorilor și 
oamenilor de teatru din țara noastră 
va constitui un important punct de 
plecare în scrierea unor noi opere 
dramatice, pe măsura măreției etapei 
istorice ce o străbatem, opere care 
să-și aducă o contribuție și mai în
semnată la făurirea profilului spiri
tual al omului nou, constructor al 
socialismului și comunismului.

Referatul principal al colocviului a 
fost susținut de dramaturgul Paul 
Everac, după care au început dezba
terile.

Colectivul Teatrului național din 
localitate a prezentat spectacolul cu 
piesa „Avram Iancu" de Mircea 
Micu, iar actori ai Teatrului maghiar 
de stat piesa „Floriile unui geambaș" 
de Siita Andras — ambele spectacole 
constituind subiecte de dezbatere în 
cadrul colocviului.

(Agerpres)

18.50 Forum cetățenesc
19.20 1001 de seri
19.30 Telejurnal
20,00 Noi, femeile 1 Emisiune despre ro

lul femeii în societatea noastră so
cialistă

20.30 Telecinemateca : „Alice nu mai 
locuiește aici". Premieră TV. Pro
ducție a studiourilor americane.

22,00 Reportaj de la Expoziția de carte 
șl mijloace de informare și edu
care a oamenilor muncii

22.20 Telejurnal

PROGRAMUL 2
20,00 Desene animate
20,25 Studio T '78
20.50 Muzică ușoară
21,10 Telex
21,15 Baladă pentru stejari
21.30 Mai aveți o întrebare 7
22,00 Treptele afirmării

„Cursa păcii“
PRAGA 16 (Agerpres). — „Cursa 

păcii" a continuat ieri, după o zi de 
repaus, cu etapa a 5-a Geî-a — Kar
lovy Vary, in cursul căreia caravana 
ciclistă a intrat pe teritoriul Ceho
slovaciei. Lă capătul celor 158 km de 
traseu muntos, învingător a fost cu
banezul Carlos Cardet, cronometrat 
in 3h 54’40”, la fel cu secundantul 
său, belgianul Gilbert, și grosul plu
tonului. unde se aflau și rutierii ro
mâni Teodor Vașile (locul 9 în eta
pă), Costel Cirje și Mircea Romaș- 
canu. care ieri s-a remarcat parti- 
cipînd la sprinturile de cățărate și 
ocupă astfel locul doi in clasamentul 
„grimperilor". Etapa a fost marcată 
și de un episod dramatic, la kilome
trul 45 produeîndu-se o mare buscu
ladă în pluton, in urma căreia s-au 
accidentat cunoscuții cicliști polonezi 
Szozda și Lang. nevoiți apoi să aban
doneze.

în clasamentul general individual 
nu au survenit modificări importan
te : se menține lider Schmeisser 
(R.D.G.), urmat la 15” de Pikkus 
(U.R.S.S.). M. Romașcanu ocupă lo
cul 5.

Astăzi se dispută etapa a 6-a, Kar
lovy Vary — Praga (185 km).

Ieri, în prima reuniune a sferturi
lor de finală, s-au înregistrat, în or
dine, următoarele rezultate : catego
ria semigrea : Kaciar (Iugoslavia) în
trece. la puncte pe Liubenov (Bulga
ria) ; Bauch (R.D.G.) întrece prin 
k.o. tehnic în rundul, trei pe Costică 
Chiracu (România) ; categoria mijlo- 
ciemică : Viktor Savcenko (U.R.S.S.) 
învinge prin k.o. pe Keloglu 
(Turcia) ; categoria ușoară : Boguje- 
vici (Iugoslavia) învinge la puncte 
pe Gajda (Polonia) ; categoria pană : 
Herrera (Cuba) cîștigă prin nepre- 
zentarea lui Viorel Ioana (România); 
categoria muscă : Srednicki (Polo
nia) își adjudecă victoria la puncte 
în fața lui Orban (Ungaria).

ț ÎN CÎTEVA RÎNDURI
• Continuîndu-șl turneul în tara 

noastră, echipa iraniană de fotbal 
Traktorsizie Tabriz a jucat la Bra
șov cu formația locală Tractorul, vic
toria revenind gazdelor cu scorul de
3— 2 (1—1). Joi. la Sighișoara, for
mația din Tabriz va întîlni echipa 
Faianța.
• în proba de simplu femei din 

cadrul turneului internațional de te
nis de la Hamburg, Virginia Ruzici 
a învins-o cu 6—2, 7—6 pe Heidi 
Eisterlehner (R.F.G.). in timp ce 
Florența Mihai a pierdut cu 2—6,
4— 6 la Cynthia Doerner (S.U.A.). în 
proba de dublu bărbați, perechea 
Vilas (Argentina), Țiriac (România) 
a eliminat cu 6—1. 6—1 cuplul Mc 
Manus (S.U.A.), Betancourt (Colum
bia).
• Turneul internațional dc tenis de 

masă desfășurat la Lvov a fost cîști- 
gat de echipa României — Ia masculin 
— urmată de cele ale Cehoslovaciei 
și U.R.S.S. Proba individuală a re
venit jucătorului Z. Bohm (România).

Cronica zilei
La Timișoara a avut loc o întîl- 

nire de lucru între o delegație a Mi
nisterului Comerțului Interior din 
Republica Socialistă România, con
dusă de Nicolae Bozdog, prim-ad- 
junct al ministrului, și o delegație 
a Consiliului Executiv al (Adunării 
Deputaților din provincia socialistă 
autonomă Voivodina din R.S.F. Iu
goslavia. condusă de Svetozar Rakici, 
secretar pentru relațiile economice 
externe, membru al guvernului pro
vinciei Voivodina. în cadrul convor
birilor s-au evidențiat rezultatele 
obținute in domeniul schimburilor de 
bunuri de larg consum și au fost, 
totodată, stabilite noi măsuri pentru 
dezvoltarea acestora, pentru extin
derea schimburilor de mărfuri între 
magazine universale din Timișoara 
și Novi-Sad. precum și dintre alte 
orașe limitrofe.

Delegația iugoslavă a fost primită 
de tovarășul Mihai Telescu, prim- 
secretar al Comitetului județean Ti
miș al P.C.R., președintele consiliu
lui popular județean.

★
Marți ' dimineață au început, 

la București, lucrările reuniunii 
Comitetului consultativ al Cen
trului demografic O.N.U. — România 
(C.E.D.O.R.), care examinează pro
gramele de învățămînt și cercetare 
ale C.E.D.O.R., in vederea creșterii 
contribuției acestora la pregătirea de 
cadre pentru țările în curs de dez
voltare. in domeniul populației și al 
dezvoltării social-economice.

La lucrările reuniunii participă Su- 
zana Gâdea, ministrul educației și 
învățămîntului din țara noastră, 
președintele Comitetului consultativ 
al C.E.D.O.R. Leon Tabah, directo
rul Diviziei populației a Organizației 
Națiunilor Unite. Roger Polgar. re
prezentantul P.N.U.D. la București, 
reprezentanți ai Biroului Internațio
nal al Muncii. Organizației Națiuni
lor Unite pentru Alimentație și Agri
cultură, Fondului Națiunilor Unite 
pentru activități in domeniul popu
lației. specialiști din țări în curs de 
dezvoltare.

★
La Ateneul Român a avut loc, 

marți dimineață, o conferință de 
presă cu prilejul organizării în țara 
noastră a „Zilelor artei distractive" 
din R.P. Polonă.

*
în seria manifestărilor programate 

în Săptămînă muzeului național, 
marți dimineață a avut loc. la Mu
zeul de istorie al Republicii Socia
liste România, un simpozion cu tema 
„Martori ai istoriei".

★
Colectivul' Teatrului Național din 

Strasbourg — Franța șrta început 
marți turneul în țara noastră. în 
aceeași seară, artiștii francezi au 

' prezentat, în sala mică a Teatrului 
Național din București, un spectacol 
de gală, organizat sub egida Consi
liului Culturii și Educației Socialis
te. A fost interpretată piesa „Mizan
tropul" de Moliere, în regia lui 
Jean-Pierre Vincent. După Bucu
rești, colectivul oaspete va mai da 
spectacole cu aceeași piesă la Cluj- 
Napoca și Craiova.

La spectacolul de gală au asistat 
Tamara Dobrin, vicepreședinte al 
Consiliului Culturii și Educației So
cialiste, Vasile Gliga, adjunct al mi
nistrului afacerilor externe, oameni 
de artă și cultură, un numeros pu
blic.

Au luat parte Pierre Cerles, am
basadorul Franței la București, alți 
șefi de misiuni diplomatice acredi
tați în țara noastră, membri ai cor
pului diplomatic.

★
Marți a avut loc, la Galeriile de 

artă din Cluj-Napoca, vernisajul ex
poziției pictorului bucureștean Viorel 
Mărginean. Organizată sub egida fi
lialei din Cluj-Napoca a Uniunii Ar
tiștilor Plastici, expoziția s-a bucu
rat de o călduroasă primire. (Alex. 
Mureșan).

(Agerpres)

(Urmare din pag*.  I)
Cunosc bine orașul. îmi 

este un vechi prieten. Măr
turia este deci forma a- 
decvată a răspunsului. I-am 
auzit numele prima dată a- 
tunci cînd Teatrul munci
toresc din Turda — o trupă 
de amatori — a fost mutat 
aici în 1948 și instituționat 
ca teatru profesionist — 
primul de acest fel în isto
ria de secole a orașului. Ca 
tînăr ziarist recent venit din 
producție cred că asta mi-a 
fost prima lucrare — o ști
re de 15 rînduri des
pre noul teatru din 
Sfintu Gheorghe. Dar fap
tul că am pornit ală
turi pe calea progresu
lui nu m-a impresionat 
prea mult, pentru că prima 
întîlnire personală cu ora
șul nu mi-a lăsat nici cea 
mai mică impresie : era 
un oraș somnolent de țară, 
cu industrie neînsemnată 
— oraș scund, mai mult 
un. tîrg. Arhitectura ino- 
dernă ce începe să-1 domi
ne de la un timp încoace 
îi stă încă si azi straniu, 
ca tînărului primul panta
lon lung. Deși civilizația 
socialistă a * produs pînă 
azi o schimbare radicală, 
în primul rind in viața 
economică a județului, 
unde în anii socialismului 
s-au construit 20 de fabrici 
cu un detașament de mun
citori de peste 40 de mii. Și 
aceasta acolo unde se cînla 
foarte des un cîntec stră
moșesc în care secuiul pri
beag și mereu in căutarea 
unei vieți omenești se 
ruga : „bunule Dumnezeu, 
dă-mi sălaș, că m-am sătu
rat de atîta pribegie". Eu 
am devenit doar atunci 
atent că s-a schimbat ra
dical situația cînd am în
ceput să public reportajele 
colaboratorilor mei de la 
revista „A Het", ale lui Beke

SĂRBĂTOAREA NAȚIONALĂ A NORVEGIEI

Maiestății Sale
Regele OLAV AL V-LEA AL NORVEGIEI
Ziua națională a Norvegiei îmi oferă plăcutul prilej de a adresa 

Maiestății Voastre sincere felicitări, urări de sănătate și fericire personală, 
de progres și prosperitate pentru poporul norvegian prieten.

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

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

Excelenței Sale Domnului ODVAR NORDLI
\ Primul ministru al Norvegiei

Cu . ocazia Zilei naționale a Norvegiei, vă adresez cele mai calde 
felicitări, urări de sănătate și fericire personală și prosperitate pentru poporul 
norvegian.

MANEA MĂNESCU
Prim-ministru al Guvernului 
Republicii Socialiste România

Oslo, capitala Norvegiei, oferă o 
imagine elocventă a drumului stră
bătut de poporul norvegian de-a 
lungul istoriei sale. în muzeul din 
Bygdoy, o suburbie a orașului, vi
zitatori din diferite colțuri ale lu
mii au prilejul să admire, ^lături 
de corăbii ale temerarilor Vikingi, 
renumita ambarcațiune „Fram". cu 
care au fost întreprinse primele ex
pediții spre cei doi poli si pluta 
Kon Tiki a celebrului explorator 
Thor Heyerdahl. Tot la Oslo, dar 
în zona portului, poate fi văzută o 
remarcabilă realizare a anilor din 
urmă — imensa platformă de foraj 
construită în cadrul vastei opera
țiuni de exploatare a „aurului ne
gru". Potrivit celor mai recente es
timări. zăcămintele din sectorul 
norvegian al Mării Nordului sînt e- 
valuate la 1—2 miliarde tone de 
petrol. Pentru exploatarea lor și a 
altor zone bogate în petrol și gaze 
din largul coastelor de vest ale ță
rii. guvernul norvegian va aloca în 
cursul anilor 1978—1981 investiții în 
valoare de 19 miliarde de coroane. 
Aceste eforturi pentru valorificarea 
unei bogății care pină acum un de
ceniu era aproape de nebănuit n-au 
întîrziat însă să dea rezultate. în

Marți. în sala de expoziții a Insti
tutului român pentru relațiile cultu
rale cu străinătatea a avut loc 
inaugurarea expoziției norvegiene de 
fotografii intitulată „Arta monu
mentelor arhitecturale din lemn".

Cele 55 de fotografii color expuse 
ilustrează cîteva din monumentele 
populare norvegiene ce datează din 
secolele XII—XVII, ilustrind deose
bitele realizări artistice din arhitec
tură, sculptură, pictură și mobilier.

Au rostit alocuțiuni prof. dr. 
Gheorghe Focșa și Per Borgen, mi
nistru însărcinat cu afaceri al Nor
vegiei la București.

Au participat loan Botar, secretar 
al I.R.R.C.S., reprezentanți ai Mi
nisterului Afacerilor Externe. Consi
liului Culturii și Educației Socialiste, 
un numeros public.

★
Cu prilejul Zilei naționale a Nor

vegiei. marți după-amiază a avut loc 
în Capitală o manifestare culturală 
organizată de Institutul român pen
tru relațiile culturale cu străinătatea.'

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 18, 

19 și 20 mai. In țară : în sudul țării 
vremea va fi relativ frumoasă, cu ce
rul variabil și ploi izolate. In celelalte 
regiuni cerul va prezenta înnorărl 
accentuate și vor cădea ploi locale, 
care vor avea și caracter de aversă, 

Gyorgy și Dali Sândor, 
care au arătat un nou pro
ces în formarea demogra
fică a orașului : secui care 
migrau timp de secole din 
secuime spre orașele in
dustrializate își întorceau 
căruța — unii chiar automo
bilul — și veneau acasă 
in locurile lor natale pen
tru că li s-au creat condiții 
de muncă si viată la ni
velul întregii țări.

Pentru că asta îmi era

licee. Privind azi specta
torii din sală, de multe ori 
recunosc tineri din băncile 
școlilor, care altădată ro
șeau cînd se uitau la noi 
si acum mă înroșesc eu 
cînd sînt salutat cu zîm- 
betul de altădată de niș
te oameni respectuoși cu 
munci de răspundere. Deci 
în credința acestui public 
trăim și noi, scriitorii, ro
mâni și maghiari. Pentru 
că, intre extremitățile a-

Trainicul climat 
al înfrățirii

relația cu Sfintu Gheor
ghe, eu *— redactor-șef din 
încrederea partidului 
care privesc în ansamblu 
toată țara, atunci îmi ridic 
doar capul, la masa de lu
cru, cînd văd ceva foar
te însemnat. Și acest pro
ces pe care eu l-am 
numit întoarcerea căruțe
lor este — sint absolut si
gur — cel mai însemnat 
proces din istoria nu nu
mai a orașului, ci si a în
tregii naționalități maghia
re din România. însăși 
această mișcare demogra
fică este o dovadă a jus
teții politicii naționale a 
P.C.R.

Dar între cele două ma
luri ale timpului, între tre
cut si prezent, există ceva 
ce nu pot reda. Nu scriu 
istoria orașului, ci doar 
amintiri proprii. Și îmi 
amintesc doar că în acest 
oraș am fost deseori che
mat. împreună cu alți 
scriitori, la întîlniri cu ci
titorii. Mai ales în școli, in

mintirilor mele s-a format 
aici o nouă conștiință. Și 
în această modelare a chi
pului nou al orașului re
cunosc cu ușurință o mină 
de maestru, mina partidu
lui. în librării găsești un bo
gat sortiment de cărți in 
limba maghiară, în majori
tate produs al unei edituri 
profilate — în anul 1969 — 
pe editarea cărților in lim
bile naționalităților, a edi
turii „Kriterion". în țară 
se editează 32 de zia
re si reviste în limba 
maghiară, din care aproape 
din toate găsești și aici, 
alături de cele în limba 
română sau de cele 8 în 
limba germană și de cele 
12 in alte limbi. Din setea 
de cunoaștere am și eu 
impresii personale. înfiin
țată în 1970, gazeta „A Hăt", 
gazetă cu profil nemaiîn- 
tilnit de larg in ziaristica 
maghiară de pînă atunci, 
a început să prindă rădă
cini tari aici. Suplimentul 
revistei noastre penthi răs-

urmă cu numai cîteva zile, regele 
Olav al V-lea al Norvegiei a inau
gurat oficial extracția de gaze na
turale de la Frigg — cel mai mare 
zăcămînt subacvatic cunoscut pînă 
în prezent, iar anterior a avut loc 
darea în exploatare a centrului pe
trolier Ekofisk.

înfruntind vicisitudinile istoriei, 
poporul norvegian și-a apărat cu 
vitejie libertatea și demnitatea na
țională. în urmă cu 164 de ani, la 
17 mai 1814, în mica localitate 
Eidsvoll. de lingă Oslo, primii de- 
putați aleși de popor au adoptat 
Constituția Norvegiei independen
te. Acest eveniment memorabil este 
marcat în fiecare an ca sărbătoare 
națională a țării.

Ca țări europene. România și 
Norvegia sînt animate de dorința de 
a trăi intr-un climat de pace, secu
ritate si colaborare. între cele două 
țări se dezvoltă raporturi de prie
tenie. întemeiate pe egalitatea în 
drepturi și avantajul reciproc. A- 
dincirea si amplificarea colaborării 
lor pe plan economic, tehnico-știin- 
țific, cultural corespund pe de
plin intereselor ambelor părți, ale 
păcii și înțelegerii internaționale.

N. L.

Ziaristul Constantin Oprică a împăr
tășit impresii dintr-o călătorie făcu
tă în această țară. în continuare, au 
fost vizionate filme documentare nor
vegiene.

Au participat membri ai conducerii 
I.R.R.C.S.. reprezentanți ai M.A.E., 
precum și un numeros public.

A fost prezent Per Borgen, minis
tru însărcinat cu afaceri al Norve
giei la București.

★
în cadrul „Zilelor filmului norve

gian", organizate în Capitală, marți 
a fost prezentat un spectacol de ga
lă cu creația cinematografică „Doam
na înger din Ostrot".

Au participat reprezentanți ai Con
siliului Culturii și Educației Socia
liste, Ministerului Afacerilor Exter
ne, oameni de artă și cultură.

Au fost de față Per Borgen, miniș
trii însărcinat cu afaceri al Norve
giei la București, șefi ai unor misi
uni diplomatice, alți membri ai cor
pului diplomatic, precum și o dele
gație de cineaști norvegieni, 

(Agerpres)

însoțite de descărcări electrice. Vintul 
va sufla slab, pînă la moderat, cu in
tensificări locale în zona de munte și 
în estul țării la începutul intervalului 
(40—50 km pe oră), predominînd din 
sectorul estic. Temperaturile minime 
vor fi cuprinse între 3 și 13 grade, iar 
cele maxime între 13 și 23 grade, local 
mal ridicate in sud. In București : 
Vreme relativ frumoasă, cu cerul va
riabil, favorabil aversei de ploaie după- 
amiază. Vînt slab pînă la moderat. 
Temperatura ușor variabilă.

pîndirea științelor naturii 
TETT — ce se tipărește 
în 20 de mii de exemplare — 
se epuizează în cîteva zile. 
Dar Sfintu Gheorghe este 
însemnat deja nu numai 
ca un oraș care consumă, 
ci și care produce cultură. 
Cu ocazia reorganizării ad- 
ministrativ-teritoriale a ță
rii, în Sfintu Gheorghe 
s-a înrădăcinat o gene
rație întreagă de scrii
tor; tineri. Numele lui 
Czcgo Zoltân, Farkas Ar- 
pâd, Magyari Lajos au 
rezonante în literatura ma
ghiară modernă. In 1977, 
doi scriitori din această 
generație — Kirâly Lăszlo 
și Vâri Attila — au fost 
distinși cu premiul Uniunii 
scriitorilor pentru cea mai 
bună cade de poezie, res
pectiv, proză a antțlui.

Deci Sfintu Gheorghe — 
copil orfan înainte — este 
un fiu egal al țării, crește 
si se maturizează. Coloc
viul teatral — dar mai ales 
rolul deosebit al organelor 
de conducere a teatrului 
din localitate și al publi
cului — a fost un nou 
semn al maturității. Sfintu 
Gheorghe, oraș cu o popu
lație în majoritate maghia
ră, a fost onorat cu acest 
colocviu, demonstrație a 
egalității și a fraternită
ții. Sfintu Gheorghe, oraș 
egal, a onorat colectivitatea 
largă a tării cu atitudine 
demnă, frățească, cu sen
timente curate ca lacrima.

De fapt, este știut că 
griul se recoltează acolo 
unde se seamănă — frăție 
și atitudine demnă de om 
liber acolo întîlnești unde 
ai cultivat aceste senti
mente.

Iată ce m-a învățat ora
șul Sfintu Gheorghe. Asta 
am înțeles prin rațiune și 
cu aceșt sentiment trăiesc 
mai departe.

c i n e m a
• Pentru patrie î PATRIA — 9; 
12,30; 16; 19,30, EXCELSIOR — 9; 
12,30; 16; 19,30.
• Transamerica Express î SCALA 
— 8,45: 11,30; 14,15; 17; 19.45, BUCU
REȘTI — 8,30;- 11,15: 14; 16,45: 19,45, 
FAVORIT — 9,15; 12,15; 16,15; 19,15.
• Benji — 9.30; 11; 12,30; 14,15; 
16, Un cuib de nobili — 18; 20 : 
DOINA.
• Regăsire : TIMPURI NOI — 9; 
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.
4 Gentleman Jim : FEROVIAR — 
9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30, AU
RORA — 9; 11,13; 13,30; 15,45: 18;
20,15, MELODIA — 9; 11,15; 13,30; 
16; 18,15; 20,30.
• Aurel viaicu : GLORIA — 9;

11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.13, FLA
MURA — 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20,15.
• Un cățel „sărat" s FLAMURA
— 9.
• Alt bărbat, altă femeie : GRI- 
VIȚA — 9; 12; 16; 19;
• Cuibul salamandrelor : CEN
TRAL — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20,15.
• Urmăriți fără vină : MODERN
— 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30.
• Adios muchachos : DACIA — 9; 
11,15; 13.30; 15,45; 18; 20,15.
• Judecătorul din Bodrum î EFO
RIE — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15;
20,30.
• Jucăria — 10; 12; 14; 16, Dezer

tarea (în cadrul „Zilelor filmului 
norvegian") — 18; 20 : CINEMA 
STUDIO.
• Sunetul muzicii (ambele serii)
— 9,45, Medalion Dușan Vukotic — 
14; 16,15, Sclavia umană — 18,30;
20,30 : CINEMATECA.
• Ediție specială : LIRA — 15,30; 
18; 20,15.
• Două mame : DRUMUL SÂRII
— 16; 18; 20.
• Zmeul de hîrtie î BUCEGI — 
9; 12; 16; 19.
• Profetul, aurul și ardelenii î
BUZEȘTT — 9; 11,15: 13,30; 15,43; 
18; 20,15, VIITORUL — 15,30;
17,45; 20.
• Polițistul pilot de curse : GIU- 

LEȘTI — 9; 11; 13,15; 15,30; 17,45; 
20.
• Ura : FERENTARI — 15,30;
17,30; 19,30.
• Ultimul post de control : MIO
RIȚA — 9; 12; 16; 19.
• Dragoste și... statistică î CO- 
TROCENI — 9; 12; 16; 19.
• Trepte pe cer : PACEA — 16; 
18; 20.
• Sandokan — tigrul Malayeziei : 
MUNCA — 9.30; 12; 14,45; 17,30; 20
• Rătăcire : VOLGA — 9: 11,15; 
13,30; 16; 18,15; 20,15, TOMIS — 9; 
11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30.
• Urmărire periculoasă î COS
MOS — 16; 19, FLACARA — 9: 
12,30; 16: 19.

• E atît de aproape fericirea : 
FLOREASCA — 15,30; 18; 20,15.
• Septembrie : ARTA — 9; 11,15; 
13,30; 15,45; 18: 20.
• Eu. tu și Ovidiu : POPULAR 
— 16; 18.
• Bătălia navală din 1894 î PRO
GRESUL — 16; 18; 20.

teatre
• C.C.E.S. și A.R.I.A. (la sala 
mică a Teatrului Național) : Mi
zantropul de Molifcre in interpre

tarea Teatrului Național din Stras
bourg — Franța — 16; 20.
• Teatrul Național București (sala
mare) : Căsătoria — 19,30, (sala
Atelier) : Fata din Andros — 20.
• Filarmonica „George Enescu" 
(Ateneul Român) : Recital : Virgil 
Frâncu — flaut, Nicolae Licareț
— clavecin, orgă, Vladimir Men
delsohn — violă — 20.
• Opera Română : Seară vieneză
— 19.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
iandra" (sala Schitu Măgureanu) : 
Răceala — 19,30. (sala Grădina 
Icoanei) : Interviu — 19,30.
• Teatrul Mic : Efectul razelor 
gamma asupra anemonelor —
19,30.

• Teatrul Giulești : Comedie fără 
titlu — 19,30.
• Teatrul satiric-muzical „C. Tă- 
nase“ (sala Victoria) : Lasă’ supă- 
rarea-n hol — 19,30.
• Ansamblul artistic „Rapsodia 
română" : Bucuroși de oaspeți ! —
19,30.
• Teatrul „Ion Vasilescu" : Bal 
la revistă — 19,30.
• Teatrul „Ion Creangă" : „134-1 
(o istorie cu Harap Alb)" — 10.
• Teatrul „Țăndărică" : Punguța 
cu doi bani — 10.
• Circul București : Circul lilipu
tanilor de la Circul Mare din 
Moscova — 19,30.
• Studioul de teatru I.A.T.C. : 
Casa cu păpuși (Nora) — 19.
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Se impune mobilizarea largă a opiniei 
publice in vederea înfăptuirii dezarmării 
Intervenția reprezentantului României în Consiliul Executiv al

UNESCO

Lucrările Adunării R. S.F. Iugoslavia
Veselin Giuranovici reales în funcția de președinte 

al Consiliului Executiv Federal

PEKIN

PARIS 16 (Agerpres). — în cadrul 
Consiliului Executiv al 
a fost examinat punctul 

contribuția UNESCO la
lucrărilor 
UNESCO 
privind 
sesiunea specială a Adunării Gene
rale a O.N.U. consacrată dezarmării. 
La dezbateri a luat parte marea ma
joritate a membrilor consiliului, care 
•-au referit la rolul important ce re
vine UNESCO în promovarea o- 
biectivelor dezarmării, ca problemă 
majoră a contemporaneității.

în intervenția sa. reprezentantul 
tării noastre în Consiliul Executiv, 
ambasadorul Valentin Lipatti. a pre
zentat poziția guvernului român cu 
privire la realizarea dezarmării ge
nerale si complete, și în primul 
rind a dezarmării nucleare, obiectiv 
care interesează în mod vital toate 
națiunile lumii. Continuarea cursei 
înarmărilor afectează în mod grav 
dezvoltarea tuturor popoarelor si 
constituie o primejdie permanentă 
pentru pacea si securitatea lumii, a 
spus reprezentantul rtxmân. subli
niind că problemele dezarmării tre
buie să-și găsească cit mai grabnic 
o soluționare cu participarea tuturor 
țărilor, indiferent de mărimea lor. 
în acest context, el s-a referit la a-

MOSCOVA

Sesiunea Consiliului 
Federației Democrate 

Internaționale a Femeilor
MOSCOVA 16 — Corespondentul 

Agerpres transmite : La Moscova se 
desfășoară lucrările sesiunii Consi
liului Federației Democrate Interna
tionale a Femeilor (F.D.I.F.), care 
dezbate. între altele, sarcinile de 
viitor ale F.D.I.F. privind apăra
rea drepturilor femeilor si copiilor și 
a independentei naționale a țărilor, 
lupta pentru pace si dezarmare ; 
examinarea situației economice, po
litice și sociale a femeii.

La actuala sesiune participă repre
zentante ale organizațiilor de femei 
din peste 100 de țări. Din tara noas
tră participă o delegație a Consiliu
lui Național al Femeilor formată din 
tovarășele Maria Bobu si Maria Gro
za. vicepreședinte ale Consiliului Na
țional al Femeilor, și Maria Costa
che. redactor-șef al revistei ..Fe
meia".

L. I. Brejnev. secretar general al 
C.C. al P.C.U.S., președintele Prezi
diului Sovietului Suprem al U.R.S.S., 
a adresat participantelor la sesiune 
un mesaj de salut.

După ce a exprimat solidaritatea 
femeilor din tara noastră cu femeile 
din toate țările lumii care luptă 
pentru pace, democrație, independen
tă si progres social, pentru viitorul 
fericit al copiilor, delegația română 
a arătat necesitatea ca F.D.I.F. să ac
ționeze mai intens pentru dezvolta
rea în spirit democratic a colaborării 
între organizațiile naționale, regiona
le și internaționale ale femeilor, pen
tru întărirea unității tuturor organi
zațiilor. a maselor largi de femei, 
pentru ca împreună cu celelalte for
te înaintate ale omenirii să determi
ne oprirea cursei înarmărilor. înfăp
tuirea dezarmării, si în primul rînd 
a celei nucleare, edificarea unei lumi 
în care popoarele să se dezvolte liber 
si în care fiecare națiune să ducă 
o viată demnă și liberă în patria sa.

propiata sesiune specială a O.N.U., 
care constituie forul mondial cel mai 
reprezentativ si adecvat pentru o 
dezbatere aprofundată de natură să 
ducă la adoptarea unor documente de 
substanță, clare si angaiante. me
nite să deschidă o perspectivă nouă 
în abordarea problemelor dezarmării 
si să determine progrese reale în 
această direcție. UNESCO — a 
subliniat reprezentantul român — 
poate si trebuie să acționeze în mod 
ferm. în domeniile sale de compe
tentă. pentru mobilizarea opiniei 
publice în favoarea realizării dezar
mării si dezangajării militare, fără 
de care nu pot fi concepute o secu
ritate autentică si o pace trainică în 
lume.

Consiliul Executiv al UNESCO 
a adoptat, prin consens, o rezoluție 
în care se subliniază însemnătatea 
sesiunii speciale a Adunării Generale 
a O.N.U. în problemele dezarmării, 
necesitatea ca realizările stiintei si 
potențialul științific uman să fie con
sacrate îmbunătățirii condițiilor de e- 
xistentă ale tuturor popoarelor, și nu 
producerii 
arme de 
rezoluție 
UNESCO 
eforturile 
climat 
contribuie în domeniile proprii de 
acțiune la traducerea în viată a ho- 
tărîrilor ce vor fi adoptate de sesiu
nea specială a Adunării Generale 
a O.N.U.

BELGRAD 16 (Agerpres). — Adu
narea R.S.F. Iugoslavia l-a reales 
marți pe Veselin Giuranovici în 
funcția de președinte al Consiliului 
Executiv Federal al R.S.F.I. Ca vice
președinți ai guvernului iugoslav au 
fost aleși Branislav Ikonici, Ivo "" 
gan, Andrei Marinț, Dragoliub 
vrev și Goiko Ubiparip.

în funcția de secretar federal 
tru afacerile externe a fost ales _ 
Vrhoveț. Generalul de armată Nikola 
Liubicici a fost reales secretar fe
deral pentru apărarea națională, iar 
Franio Herlievici ’— secretar federal 
pentru afacerile interne.

Adresîndu-se adunării R.S.F.I., Ve
selin Giuranovici a arătat că, 
în ansamblu, dezvoltarea social-eco- 
nomică a R.S.F. Iugoslavia evoluea
ză conform prevederilor planului de

Mar-
Sta-

pen- 
Iosip

dezvoltare economică și socială pe 
anii 1976—1980.

Referindu-se la' programul de po
litică externă al Consiliului Executiv 
Federal, Veselin Giuranovici a ară
tat că guvernul va urmări consoli
darea independentei și securității 
tării, apărarea și întărirea păcii in 
lume, reglementarea pe cale pașnică 
a diferitelor probleme, dezvoltarea 
cooperării între țări pe baza egali
tății în drepturi a acestora si edifi
carea unei noi ordini politice si eco
nomice internaționale. El a arătat că 
relațiile Iugoslaviei cu celelalte țări 
ale lumii vor avea la bază princi
piile respectului deplin al suverani
tății și egalității, al neamestecului 
în treburile interne. Vorbitorul a 
subliniat necesitatea dezvoltării pe 
prim plan a relațiilor multilaterale 
cu țările vecine.

Comunicat la încheierea vizitei in R. P. D. Coreeană

încheierea Conferinței 

naționale de lucru 

in problemele educației
PEKIN 16 (Agerpres). — La Pekin 

s-au încheiat, marți, lucrările Con
ferinței naționale de lucru în proble
mele educației, la care a fost gene
ralizată experiența pozitivă și au 
fost stabilite noile sarcini în dome
niul respectiv pentru noua perioadă 
de dezvoltare a tării.

în cuvîntul de închidere. Liu 
Si-iao, ministrul educației, a cerut 
tuturor participanților la conferință 
să acționeze, sub conducerea Comi
tetului Central al P.C. Chinez. în 
frunte cu președintele Hua Kuo-fen, 
pentru aplicarea liniei stabilite dș 
cel de-al XI-lea Congres al partidu
lui în vederea pregătirii cadrelor de 
intelectuali ai clasei muncitoare, a 
ridicării tot mai mari a nivelului 
științific și cultural al întregii na
țiuni chineze și a transformării Cni- 
nei într-un stat socialist puternic și 
modern — relatează agenția China 
Nouă.

Congresul P. C. din Grecia
MESAJUL DE SALUT AL C. C. AL P. C. R.

de noi tipuri si sisteme de 
distrugere în masă. în 
se arată, totodată, că 
trebuie să-și intensifice 

sale în promovarea unui 
favorabil dezarmării si să

PHENIAN 16 (Agerpres). — în co
municatul comun dat publicității la 
Phenian la încheierea vizitei în 
R.P.D. Coreeană a delegației Parti
dului Socialist din Japonia, condusă 
de Asukata Ichio, președintele Comi
tetului Central Executiv al P.S.J., 
care a fost primită de Kim Ir Sen, 
secretar general al C.C; al P.M.C., 
președintele R.P.D. Coreene, și a avut 
convorbiri cu o delegație a P.M.C., se 
relevă că cele două partide s-au in
format reciproc despre activitatea

lor, au discutat probleme legate de 
dezvoltarea în continuare a relațiilor 
dintre ele, precum și alte probleme 
de interes comun. Documentul men
ționează că delegația P.S.J. a felici
tat P.M.C. pentru marile succese ob
ținute, într-o perioadă foarte scurtă, 
în construirea unej -țări socialiste in
dependente și prospere și a reafir
mat și cu acest prilej sprijinul său 
pentru poziția Partidului Muncii din 
Coreea cu privire la reunificarea 
pașnică și independentă a Coreei.

agențiile de presă transmit
Șahinșahul Iranului la 

Sofia. Marți a sosit într-o vizită 
oficială în R.P. Bulgaria șahinșahul 
Iranului, Mohammad Reza Pahlavi 
Aryamehr. Programul vizitei preve
de convorbiri cu Todor Jivkov. pre
ședintele Consiliului de Stat, în pro
bleme referitoare la relațiile dintre 
cele două țări.

0 sesiune a Biroului de 
coordonare al țărilor neali
niate, 13 care lau Parte reprezen
tanții celor 25 de state membre și 
un număr de observatori din alte 
țări, a început la Havana. Temele 
principale care se află pe ordinea 
de zi vizează situația din Africa de 
Sud, Orientul Mijlociu și din alte 
zone ale lumii, precum și unele as
pecte privind posibilitatea creării, 
pe plan economic, a noi asociații ale 
țărilor producătoare de materii pri
me. Participanții vor dezbate, de a- 
semenea, probleme privind executa
rea programului de acțiune pentru 
promovarea cooperării între țările în 
curs de dezvoltare.

Declarație. Luînd cuvîntul ia 
o întrunire a reprezentanților dife
ritelor triburi din Afganistan, pre
ședintele Consiliului Democratic Re
publican Revoluționar, Nur Moham
med Taraki, a declarat că aplicarea 
programului guvernamental va per
mite lichidarea tuturor formelor de 
exploatare. în acest sens, el a sub
liniat că noul guvern asigură o ega
litate reală tuturor populațiilor care 
trăiesc în Afganistan.

întrevedere iugoslavo- 
cubaneză. Be|srad a «vut ioc 
o întrevedere între Stane Dolanț. 
secretar al Comitetului Executiv al 
Prezidiului C.C. al U.C.I., si Ramiro 
Valdes Menendez, membru al Birou
lui Politic al C.C. al P.C. din Cuba, 
vicepreședinte al Consiliului de Stat 
și al Consiliului de Miniștri ale Re
publicii Cuba, aflat în vizită în Iu
goslavia.

Consiliul economic po- 
lono-american. ** washington 
a avut loc a IV-a sesiune plenară a 
Consiliului economic polono-ameri- 
can, care reunește reprezentanți ai 
unor sectoare industriale si ai unor 
întreprinderi de comerț exterior po
loneze și ai unor mari concerne in
dustriale americane. Au fost aborda
te în special probleme privind finan
țarea comerțului bilateral, coopera
rea industrială si achizițiile poloneze 
de mărfuri agricole de pe piața ame
ricană. Au fost examinate, de ase-, 
menea, perspectivele lărgirii sferei 
cooperării economice.

0 ședință comună a gu- 
vernului si a Consiliului National, 
din care fac parte liderii partidelor 
politice din Cipru, a avut loc luni la 
Nicosia. în prezența președintelui 
Spyros Kyprianou. Au fost examina
te ultimele evoluții ale situației din 
insulă, precum și probleme legate de 
viitoarea vizită a președintelui Ky
prianou la New York, unde va par
ticipa la lucrările sesiunii speciale a 
Adunării Generale a O.N.U. consa
crate dezarmării.

Comitetul special O.N.U. 
pentru problemele Oceanu
lui Indian a tinut 0 ?edir>tă la 
sediul O.N.U. din New York. Au luat 
cuvîntul reprezentanții Indiei, Pakis
tanului, Irakului. R.D.P. a Yemenu
lui. Indoneziei, Sri Lanka. Malaye- 
ziei. Etiopiei și ai altor țări care 
s-au pronunțat pentru preîntîmpina- 
rea transformării Oceanului Indian 
într-o arenă de confruntări militare 
și au subliniat că în această zonă 
trebuie să existe un climat de des
tindere.

Congresul organizațiilor 
sindicale ale scriitorilor 

din Europa
ROMA 16 (Agerpres). — La Flo

rența s-au încheiat lucrările celui 
de-al II-lea Congres international al 
organizațiilor sindicale ale scriitori
lor din Europa. Au fost ■abordate pro
bleme legate de condiția si rolul 
scriitorului în societatea contempo
rană. evoluția formelor de expresie 
artistică, drepturile de autor.

Din tara noastră a fost prezentă 
o delegație formată din scriitorii 
Domokos Geza. Eta Boeriu si Gri- 
gore Arbore. în intervenția sa la 
congres, Domokos Geza a relevat 
bogata viată literară din România, 
larga difuzare a operelor literare.

El a făcut, de asemenea, o prezen
tare a literaturii în limbile naționali
tăților conlocuitoare, scotînd în evi
dentă modul în care există si se 
dezvoltă în tara noastră — în deplină 
armonie cu literatura română — li
teratura în limbile maghiară, germa
nă, sîrbo-croată. ucraineană, idiș.

ATENA. — în cadrul celui de-al 
X-lea Congres al P.C. din Grecia au 
început dezbaterile asupra raportu
lui prezentat de Harilaos Florakis, 
prim-secretar al C.C. al partidului.

Congresul a fost salutat de repre
zentanți ai unor partide comuniste 
și muncitorești de peste hotare.

în ședința de marți după-amiază. 
din partea C.C. al P.C.R.. a tovară
șului Nicolae Ceausescu, secretar 
general al partidului, tovarășul Ion 
Iliescu, membru supleant al Comite
tului Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R.. prim -secretar al Comitetului 
județean Iași al P.C.R.. a transmis 
delegatilor. tuturor membrilor P.C. 
din Grecia, clasei muncitoare din 
Grecia un cald mesaj de salut.

Comuniștii români, a arătat vorbi
torul. urmăresc cu sentimente de so
lidaritate internationalistă activitatea 
pe care P.C. din Grecia o desfășoară 
alături de alte forte de stingă, pro
gresiste. democratice, pentru împli
nirea aspirațiilor vitale ale poporu
lui grec, pentru triumful cauzei de
mocrației. independentei si progresu
lui social. Sîntem bucuroși să rele
văm si cu acest prilej că între Parti
dul Comunist Român și Partidul Co
munist din Grecia există si se dez
voltă relații de prietenie si colabo
rare. bazate pe stimă reciprocă, pe 
respectul egalității si autonomiei, al 
dreptului fiecărui partid de a-si 
elabora de sine stătător propria poli
tică. Relațiile prietenești dintre po
poarele noastre, dintre forțele pro
gresiste au bogate tradiții în istoria 
celor două țări în lupta comună îm
potriva ocupației străine, pentru 
independenta si suveranitatea națio
nală. pentru apărarea si afirmarea 
intereselor vitale ale popoarelor 
noastre, ale progresului social.

în continuare, vorbitorul s-a refe
rit la înfăptuirea neabătută de către 
poporul român a obiectivelor stabi
lite de Programul partidului, de ho- 
tărîrile celui de-al XI-lea Congres 
si ale Conferinței naționale ale 
P.C.R.. la făurirea de către poporul 
român a societății socialiste multila
teral dezvoltate, precum si la poli
tica externă promovată de P.C.R. și 
statul român.

Acordăm o atenție deosebită extin

derii raporturilor de prietenie, co
laborării egale, pe plan bilateral și 
multilateral. între statele din Balcani, 
în condiții reciproc avantajoase, în 
vederea transformării acestei zone 
într-o regiune a păcii și bunei veci
nătăți — a arătat vorbitorul. Româ
nia consideră că trebuie făcut totul 
pentru depășirea divergentelor și 
neînțelegerilor existente și, în acest 
cadru, se pronunță pentru soluționarea 
politică, pe cale pașnică, a proble
melor din Cipru, asigurîndu-se inde
pendenta. integritatea si suveranita
tea acestei țări, statutul său de 
nealiniere. .

Potrivit poziției sale consecvente, 
România se pronunță și acționează 
pentru instaurarea unei păci juste și 
durabile în Orientul Mijlociu, care să 
asigure retragerea Israelului din 
toate teritoriile ocupate în urma 
războiului din 1967, soluționarea pro
blemei poporului palestinian pe baza 
dreptului său la autodeterminare, in
clusiv la constituirea unui stat pro
priu. independent, garantarea inde
pendenței. suveranității și integrită
ții teritoriale a tuturor statelor din 
zonă.

Apreciind că în solutionarea pro
blemelor complexe care confruntă 
omenirea rolul decisiv revine mase
lor largi, popoarelor. P.C.R. își in
tensifică relațiile cu toate partidele 
comuniste, precum și cu partidele so
cialiste si social-democrate. cu miș
cările de eliberare națională. cu 
partidele naționale de guvernămint 
din țările în curs de dezvoltare, cu 
alte partide și organizații revoluțio
nare. progresiste și democratice, ac
ționează pentru dezvoltarea colaboră
rii și solidarității acestora, a tuturor 
forțelor progresiste si antiimperia- 
liste, ca o cerință vitală și o garan
ție a edificării unei lumi mai bune 
și mai drepte pe planeta noastră.

în încheiere, mesajul adresează 
delegatilor urări de succes in desfă
șurarea lucrărilor congresului, în 
activitatea pentru apărarea și pro
movarea intereselor maselor munci
toare din Grecia, pentru victoria 
cauzei progresului și păcii.

Mesajul a fost întîmpinat cu 
căldură de participanții la congres, 
fiind în repetate rînduri subliniat cu 
aplauze.

Reuniune economica in
ternațională. Bamako a în
ceput o reuniune a Comisiei inde
pendente pentru problemele dezvol
tării internaționale, prezidată de 
Willy Brandt. In centrul discuțiilor 
se află problematica zonelor africa
ne afectate de secetă. De asemenea, 
comisia va continua examinarea con- 
dițiilor-cadru pentru edificarea unei 
noi ordini 
nale. țtrmînd 
anului viitor 
privind reducerea decalajelor econo
mice dintre țările dezvoltate și cele 
în curs de dezvoltare.

economice internațio- 
ca pină la jumătatea 
să prezinte propuneri

Un grup de 300 de tu
riști nord-americania soslt în 
localitatea balneară cubaneză Vara- 
dero, situată la 125 km est de Hava
na. Este prima excursie a unor tu
riști americani în Cuba din ultimii 
19 ani.

Alvaro Cunhal despre propunerea P. C. Portughez 
pentru crearea unui front comun: al forțelor democratice

LISABONA 16 (Agerpres). — Al
varo Cunhal. secretar general al 
Partidului Comunist Portughez, a 
declarat. într-o conferință de presă, 
că. în vederea unei ..veritabile poli
tici de reconstrucție economică a 
tării" si împotriva conspirației forțe
lor de extremă dreaptă. P.C. Portu
ghez propune tuturor forțelor demo
cratice si patriotice constituirea unui 
front democratic, bazat pe o platfor
mă în zece puncte.

Garantînd respectarea, apărarea si 
stabilitatea instituțiilor democratice 
si exercitarea efectivă a drepturilor 
șl libertăților cetățenilor, platforma 
P.C. Portughez se pronunță pentru

menținerea statu quo-ului în ceea ce 
privește diferitele sectoare economice 
ale tării si preconizează o politică de 
austeritate si de economii, care să 
tină seama de necesitatea protejării 
si îmbunătățirii nivelului de trai al 
celor ce muncesc.

Partidul Comunist Portughez — a 
menționat Alvaro Cunhal — depune 
eforturi pentru menținerea si dezvol
tarea unor raporturi de dialog cu 
toate instituțiile — președinția, gu
vernul. Consiliul Revoluției — iar în 
cadrul parlamentului, cu toate for
mațiunile politice, păstrîndu-si — în 
toate împrejurările — punctele sale 
de vedere si politica sa.

6. înarmările: profunde consecințe negative 
asupra relațiilor politice internaționale

DE PRETUTINDENI
• RADIO-CARTE. T-a 

festivalul, internațional al cărții, 
deschis zilele acestea la Nice 
(Franța), a fost expusă prima 
„radio-carțe". Fiecare exemplar, 
prezentat sub forma unei cărți 
legate, conține o casetă și o bro
șură. Pe o temă dată, caseta re
unește documente sonore selec
ționate din arhiva Institutului 
național audiovizual (I.N.A.), 
iar broșura include comentariile 
autorului pe marginea acelui 
subiect. Astfel, prima „radio- 
carțe", consacrată vieții citadi
ne, permite să se asculte inter
viuri cu personalități prestigioa
se (Malraux, Le Corbussier etc), 
reportaje de pe stradă, cintece, 
extrase de emisiuni literare — 
și să se citească opinii și infor
mații in legătură cu probleme 
de urbanistică. Realizată în co
mun de librăria ..Larousse", și 
I.N.A., „radio-cartea" urmează 
să apară în curind în librării.

„înarmările reprezintă un factor de stimulare a politicii de 
forță și dictat, de amestec în treburile interne ale altor popoare, 
sporind continuu pericolul declanșării unui nou război cu conse
cințe imprevizibile pentru viața tuturor popoarelor".

NICOLAE CEAUȘESCU
Sintetizînd si reafirmînd. în spiri

tul documentelor Congresului al 
XI-lea. poziția consecventă a Româ
niei în problemele dezarmării, pre- 
conizînd un ansamblu coerent de 
propuneri judicioase si realiste în 
vederea soluționării lor. recenta 
HOTĂRÎRE A COMITETULUI CEN
TRAL AL PARTIDULUI COMUNIST 
ROMAN evidențiază că partidul și 
statul nostru pornesc de la concepția 
că trecerea Ia măsuri concrete de 
dezarmare constituie o parte insepa
rabilă a procesului de îmbunătățire 
a relațiilor politice pe plan mondial, 
de creștere a încrederii între state, 
de consolidare a destinderii. Această 
concepție decurge în mod firesc din 
realitățile vieții internaționale care 
învederează că politica înarmărilor 
prezintă mari primejdii pentru ome
nire. are adinei efecte nefaste chiar 
în condiții de pace, exercită o per
manentă înrîurire negativă asupra 
climatului politic general.

Armele — instrumente
ale politicii vechi, de forță
și dominație. Profundele schim
bări din viata internațională, muta
țiile intervenite în raportul mondial 
de forte au deschis, dună cum se 
știe, perspective obiective pentru in
staurarea unor relații internaționale 
noi. democratice, corespunzătoare in
tereselor tuturor popoarelor de a se 
dezvolta liber, pe baza principiilor in
dependentei și suveranității naționa
le. egalității în drepturi, neamestecu
lui în treburile interne, integrității 
teritoriale, avantajului reciproc, nc- 
rccurgerii la folosirea forței sau Ia 
amenințarea cu forța — adică acele 
principii care au dubla vocație de a 
asigura dezvoltarea liberă a națiuni
lor si conlucrarea lor rodnică.

Or. politica înarmărilor contravine 
In mod flagrant acestor principii ale 
dreptului și legalității internaționale, 
favorizează persistenta relațiilor in
ternaționale de tip vechi, imperialist, 
cărora le sînt proprii tendința de a 
înlocui forța dreptului cu „dreptul 
forței", reprezintă un suport pentru 
practicile imixtiunilor si intervenții

lor armate in scopuri de aservire, ex
ploatare și înrobire a popoarelor.

Istoria stă de altfel mărturie că în
totdeauna înarmările au fost instru
mentele politicii prin care cei puter
nici au urmărit să-si impună voința 
celor slabi. Prin „diplomația cano- 
nierelor" au deschis colonialiștii por
țile jafului si asupririi pe uriașe în
tinderi ale globului : iar rezistenta 
legitimă a popoarelor a fost inva
riabil trecută prin baionetele, mitra
lierele si tunurile legiunilor cotropi
toare.

în epoca imperialismului, cînd co
loniile si. în genere, lumea fusese 
deja împărțită. între diferite state si 
grupări de state s-a dezlănțuit lupta 
pentru reîmpărțirea zonelor si sfere
lor de influentă, pentru acapararea 
de noi poziții dominante — confrun
tare înverșunată care a culminat cu 
cele două războaie mondiale. în am
bele cazuri, conflagrația a fost pre
cedată de o febrilă cursă a înarmă
rilor. Ignorîndu-se învățămintele is
toriei. lupta pentru o nouă reîmpăr
țire a lumii, a sferelor de influență, 
pentru noi poziții dominante nu nu
mai că a continuat. în perioada post
belică. dar în ultima vreme a cunos
cut o intensificare maximă, ducînd la 
ascuțirea contradicțiilor internaționa
le. generînd conflicte, creind noi a- 
menintări la adresa păcii, inclusiv 
primejdia unui nou război mondial. 
O deosebită gravitate pentru situa
ția internațională prezintă faptul că 
aceste fenomene profund negative se 
desfășoară pe terenul unei curse a 
înarmărilor, de o amploare fără pre
cedent. care, in fond, exprimă ten
dințe spre asigurarea supremației in 
domeniul militar.

în aceste condiții. înarmările. în 
noua lor dimensiune, cea nucleară, 
au devenit mai mult decît oricînd în 
trecut un factor primordial al politi
cii de pe poziții de forță sub toate 
ipostazele ei. Cronica perioadei post
belice oferă, din păcate, nu puține 
exemple în care. în baza forței mi
litare. s-a recurs, prin nesocotirea 
principiilor elementare ale dreptului 
și legalității internaționale, la dictat, 
presiuni și ingerințe politico-diploma-

tice. la constrîngeri economice și de 
altă natură, la zăngănit de arme și 
demonstrații de forță, mergîndu-se 
pină la intervenții armate si agre
siuni — forma cea mai periculoasă 
a politicii de forță.

în contextul unitar al principiilor 
noi de relații interstatale, o im
portantă de prim ordin are egali
tatea în drepturi — condiție esenția
lă pentru ca fiecare stat, indiferent 
de mărime și potențial, să-și poată 
aduce contribuția la soluționarea ma
rilor probleme ale contemporaneită
ții. Dar. prin însăși existența lor în 
arsenale, armele duc la divizarea co
munității internaționale, pe criterii 
de potential militar ; există state nu
cleare. care dispun de o uriașă for
ță de distrugere, și state nenucleare, 
care pot fi distruse ; această divizare^ 
determină în mod inerent o conjunc
tură în care probleme majore sînt 
abordate în cerc restrins, fără parti
ciparea marii majorități a statelor 
lumii — ceea ce duce la soluții uni
laterale. neviabile sau la nici un fel 
de soluții.

Factor permanent de în
cordare. Competiția înarmărilor — 
așa cum a arătat concludent des
fășurarea evenimentelor — trezește 
contmuu suspiciune ; punîndu-și în
trebarea : împotriva cui au loc înar
mările și pregătirile militare, state
le devin neîncrezătoare unele în al
tele : în relațiile dintre ele își fac 
loc animozități și. ca rezultat, încor
darea, acumularea de nori negri pe 
cerul lumii.

Omenirea a resimțit din plin efec
tele negative ale așa-zisului „război 
rece" — perioadă nefastă a istoriei 
postbelice, concretizată prin deterio
rarea relațiilor dintre state, prin în- 
veninarea atmosferei politice, prin 
discriminări în domeniul economic, 
pe motive „strategice", prin momente 
de extremă încordare. Politica „răz
boiului rece" a avut ca însoțitor per
manent cursa înarmărilor, care s-a 
dezvoltat ca un produs specific și ca

un element constitutiv fundamental 
al acestei politici nefaste.

Tocmai din această perioadă da
tează și divizarea Europei și a lu
mii în blocuri militare, cu toate e- 
fectele negative pe care aceasta le-a 
avut asupra vieții internaționale. Ca 
un corolar direct al politicii de bloc, 
înarmările au cunoscut o puternică 
și continuă intensificare, concludente 
în această privință fiind evoluțiile 
din Europa, unde s-a ajuns să se 
găsească față în față cele mai mari 
concentrări de armament de pe glob ; 
pe teritoriul unui șir de țări să e- 
xiste baze militare, inclusiv depozite 
de focoase nucleare, să fie dislocate 
trupe străine — tot atîtea elemente 
care, departe de a întări securitatea, 
implică riscul atragerii țărilor res
pective în conflicte majore. în a- 
celași timp, numeroase exemple din 
domeniul relațiilor existente în cadrul 
N.A.T.O. arată că politica de bloc 
și-a găsit expresie în încercarea de a 
se impune statelor din interiorul res
pectivei grupări militare orientări 
politice. în presiuni în ce privește 
destinația fondurilor bugetare, în 
standardizarea armamentelor și alte 
măsuri care îngrădesc opțiunile mi
litare — practici de natură să lezeze 
suveranitatea națională a statelor res
pective. Subliniind în permanență ca
racterul nociv pentru relațiile inter
naționale și anacronismul blocurilor 
militare. România se pronunță con
secvent pentru reducerea activității 
blocurilor, pentru desființarea conco
mitentă a N.A.T.O. și a Tratatului de ” 
la Varșovia, a pactelor militare din 
orice parte a lumii — cerință im
perioasă a securității generale, a pro
movării spiritului de încredere și în
țelegere internațională.

Incompatibilitatea dintre 
înarmări și destindere. Sub 
acțiunea forțelor care militează pen
tru o politică nouă. în viata interna
țională — cu toate că s-au menținut 
și chiar accentuat unele fenomene 
negative — au avut loc și un șir de 
evoluții pozitive, mai ales în direcția 
amplificării cooperării dintre state, 
conturîndu-se astfel cursul denumit 
sintetic destindere. Acest curs este 
însă fragil, inconstant si limitat : 
unul din principalii factori care de
termină aceste trăsături nega
tive. frînează procesul de consolida
re a evoluțiilor pozitive îl consti
tuie faptul că destinderea nu 
a cuprins sfera militară, că ea 
nu dismine de acel soclu pu
ternic, dc acea bază materială trai

nică pe care nu i le poate conferi 
decît trecerea la măsuri de dezar
mare. Atît timp cît negocierile de 
dezarmare rămîn sterile, iar. conco
mitent. arsenalele militare cresc ver
tiginos. prin acumularea de noi arme 
din ce în ce mai sofisticate, destin
derea nu face progrese substanțiale, 
iar a răspîndi în legătură cu ea 
iluzii este doar de natură să o sub
mineze. să ducă la reculuri — așa 
cum a arătat concludent recenta reu
niune de la Belgrad. Este motivul 
pentru care România susține atit de 
stăruitor necesitatea de a se acționa 
cu toată energia pentru a se trece 
Ia măsuri efective de dezangajare 
militară în Europa și pe plan mon
dial.

Conferința general-europeană de la 
Helsinki a relevat pregnant ce mare 
importantă are statornicirea unui 
climat de încredere între state — ca 
o etapă de prim ordin în procesul de 
edificare a securității pe continent. 
Din păcate, cursa înarmărilor, ali- 
mentind continuu neîncrederea, fri- 
nează înaintarea pe calea securității.

Este știut că în diferite regiuni ale 
globului persistă din motive variate 
— sechele ale colonialismului, pro
bleme etnice și religioase — un șir 
întreg de diferende și conflicte. Cum 
să fie reglementate asemenea pro
bleme : prin recurgerea la arme sau 
pe căi politice, prin tratative paș
nice ? înarmările împing spre calea 
confruntărilor armate, cu tot corte
giul de nenorociri care decurg de 
aici ; mai mult, prin alimentarea cu 
arme a părților implicate, conflictele 
locale se amplifică și se întețesc, ca
pătă adeseori proporții internațio
nale. comportînd riscul de a degenera 
în război mondial. Interesele po-, 
poarelor, ale păcii impun de aceea 
să se meargă pe singura cale rațio
nală — aceea a tratativelor pașnice. 
Atit timp însă cît continuă înarmă
rile. șansele unei asemenea regle
mentări sînt diminuate ; în schimb, 
se poate afirma cu certitudine că 
în măsura în care terenul înarmări
lor s-ar restringe prin dezarmare, in 
aceeași măsură ar dobindi cîmp larg 
de acțiune metoda tratativelor paș
nice, ceea ce ar fi numai în benefi
ciul păcii și securității generale.

„Echilibru" da, dar în 
CB SCOS ’ Firește, preocuparea 
pentru asigurarea propriei securități 
este perfect legitimă, iar atît timp 
cît persistă politica imperialistă de 
forță și corolarul eî — posibili
tatea unei agresiuni armate — fie

care stat este nu numai în drept, 
dar și dator să se îngrijească 
de menținerea capacității sale de 
apărare. Dar. după cum arată fan
tele. o securitate reală nu poate de
curge din cursa înarmărilor, care se 
dovedește în fapt generatoare de 
insecuritate atît în plan national, cît 
si la scară mondială. O securitate cu 
adeyărat trainică se poate întemeia 
numai prin statornicirea unui climat 
de încredere si conlucrare interna
țională. bazat pe angajamente ferme 
si pe realitatea unor relații de ega
litate si respect reciproc.

In această ordine de idei, se cu
vine arătat că pentru a se asigura 
securitatea tuturoF statelor este esen
țial să se urmărească realizarea unui 
echilibru nu prin creșterea Înarmări
lor — ceea ce nu poate duce decît la 
menținerea omenirii la marginea 
prăpastiei războiului mondial termo
nuclear — ci prin reducerea treptată, 
progresivă a înarmărilor, prin cobo- 
rîrea continuă a plafonului lor. Desi
gur, aceste reduceri trebuie să nu fie 
în defavoarea nimănui, să nu creeze 
avantaje unilaterale, să se realizeze 
sub un control adecvat și eficient.

Nu încape îndoială că fiecare pas 
în această direcție, realizarea in prac
tică a unor măsuri efective de dimi
nuare a arsenalelor și a efectivelor 
armate ar avea efecte din cele mai 
salutare, ar contribui la sporirea în
crederii între state, la procesul de 
afirmare a noilor relații internaționa
le, ar servi în modul cel mai util 
cauza destinderii, securității și cola
borării internaționale. Vechii for
mule. proprii politicii imperialiste, 
„dacă vrei pace, pregătește-te de 
război", actualele condiții internațio
nale cer să i se opună, cft unică al
ternativă. deviza politicii noi : dacă 
vrei pace, pregătește-te de pace, sau 
mai concret : construiește relații in
ternaționale de încredere si respect 
reciproc ; înaintează pe calea dezar
mării.

Prin poziția și propunerile sale 
constructive in vederea sesiunii spe
ciale a Adunării Generale a O.N U. 
— propuneri cărora „Scînteia" le va 
consacra articolele viitoare din acest 
ciclul — România iși aduce o nouă 
contribuție la soluționarea problemei 
cardinale a dezarmării, la îmbunătă
țirea relațiilor internaționaie, la 
cauza edificării unei lumi fără arme 
și războaie, a păcii, înțelegerii și 
colaborării intre toate națiunile.

Ion F1NTINARU

• AVION PE PERNĂ 
DE AER. Autovehiculul din i- 
magine, care se poate deplasa la 
fel de bine în aer, pe apă și pe 
pămînt, a fost creat în R.F. Ger
mania. Acest avion, model 
X-114, prevăzut cu 6 locuri, a 
efectuat, deocamdată, 15 ore de 
zbor. El se deplasează cu o vi
teză de 140 km pe oră. Motorul 
și elicea sînt amplasate în par
tea dinapoi a fușelajului. în caz 
de necesitate, avionul devine 
vehicul terestru sau barcă pe 
pernă de aer.

• DISCREPANȚE SO
CIALE. După cum rezultă din- 
tr-un sondaj realizat recent de 
publicația franceză „Cahters du 
communisme", 10 la sută din 
cele mai bogate familii franceze 
dispun de 50 la sută din totalul 
proprietăților private din țară, 
în timp ce 10 la sută din cele 
mai sărace familii dispun de 
numai 0.5 la sută din proprietă
țile particulare. In prezent, in 
Franța există circa 100 000 de 
familii ale căror averi depășesc 
10 milioane de franci fiecare.

• URAGANUL CAR
LOS SI URAGANUL 
DOLORES. Tradiția inaugu
rată de Australia în secolul tre
cut de a da distrugătoarelor- u- 
ragane nume în exclusivitate 
feminine a stîrnit, în anii din 
urmă, nemulțumirea femeilor. 
Protestele mișcării feministe a- 
mericane au fost încununate de 
succes, uraganele incepind să 
primească și nume masculine. 
Și pentru anul 1979 a fost asigu
rată, deocamdată parțial, aceas
tă „egalitate în drepturi" în a- 
cest domeniu, în sensul că, în 
urma -unui acord încheiat între 
S.U.A. și Mexic, uraganele ce 
vor bîntui coasta Pacificului vor 
purta numele de Andres, Blan
ca. Carlos, Dolores, Enrique etc., 
Pentru coasta Atlanticului însă 
procedura este ceva mai com
plicată, fiind necesar acordul a 
încă 21 state ce intră în aria de 
acțiune a furtunilor tropicale.

REDACȚIA ȘI ADMINISTRAȚIA : Cod 71 341, București Piața Scînteli nr. 1. Tel. 17 60 10, 17 60 20. Abonamentele se fac la oficiile poștale și dlfuzorll din întreprinderi șl instituții. In străinătate, abonamentele se fac prin ILEXIM — departamentul 
export-import presă, P. O. BOX 136—137 telex : 11 226, București, str. 13 Decembrie nr. 3. Tiparul : Combinatul Poligrafic CASA SCÎNTEII 40 360


