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O delegație de partid- și de stat 
a Republicii Socialiste România, 
condusă de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al 
Partidului Comunist Român, pre

ședintele Republicii Socialiste 
România, va efectua, la invitația 
Comitetului Central, al Partidului 
Popular Revoluționar Laoțian și a

Guvernului Republicii Democrate 
Populare Laos, o vizită oficială de 
prietenie în această țară,' în ultima 
decadă a lunii mai 1978.

în ambianța de caldă prietenie, caracteristică relațiilor 

dintre Partidul Comunist Român și Partidul Comunist Chinez,
dintre țările și popoarele noastre, ieri a continuat

VIZITA TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU 
IN REPUBLICA POPULARĂ CHINEZĂ

Tovarășul Nicolue Ceausescu 
și tovarășu Elena Ceaușescu — 

in mijlocul constructorilor 
de Iu uzina de mașini grele

NICI UN METRU PĂTRAT 
DE PĂMlNT SĂ NU 
RĂMlNĂ NECULTIVAT!

Disciplina de plan în agricultură impune 
însămînțarea integrală a suprafețelor destinate 
fiecărei culturi, folosirea tuturor terenurilor agricole

în cursul dimineții de joi, 18 mai, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu și tova
rășa Elena Ceaușescu au făcut o vi
zită la Uzina de mașini grele, utilaj 
petrolier, petrochimic, de rafinării 
și metalurgic din Canton, precum și 
la „Tirgul produselor pentru export- 
China". din același oraș.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, tova
rășa Elena Ceaușescu au fost însoțiți 
de tovarășul Li Sien-nien, vicepre
ședinte al C.C. al P.C. Chinez, mem
bru al Comitetului Permanent al Bi
roului Politic al C.C. al P.C.C., vice- 
premier al Consiliului de Stat, cu so
ția, precum șl de Iu Gian, adjunct al 
ministrului afacerilor externe, și Li 
Tin-ciuan, ambasadorul R. P. Chine
ze in România.

Au luat parte tovarășii Cornel 
Burtică, Dumitru Popescu, Ștefan 
Andrei,. Vasile Mușat. Vasile Pungan.

A fost, de asemenea, prezent to
varășul Nicolae Gavrilescu, ambasa
dorul României la Pekin.

Din partea autorităților locale au 
participat Uel Kuo-cin, membru al 
Biroului Politic al C.C. al P. C. Chi
nez. vicepreședinte al Comitetului 
Permanent al Adunării Naționale a 
Reprezentanților Populari a R. P. 
Chineze, prim-secretar al Comitetu
lui de partid si președintele Comi
tetului revoluționar ale provinciei 
Kuan Tung. Ciao Lin-yi. membru al 
C.C. al P. C. Chinez, secretar al Co
mitetului permanent al Comitetului 
de partid și vicepreședinte al Comite
tului revoluționar ale provinciei Kuan 
Tung, prim-secretar al Comitetului 
de partid si președinte al Comitetului 
revoluționar ale orașului Canton. Liu 
Tien-fu. secretar al Comitetului de 
partid si vicepreședinte al Comitetu
lui revoluționar ale provinciei Kuan 
Tung, Liao Sian, membru al Comi
tetului permanent al Comitetului de 
partid al provinciei Kuan Tung. al 
doilea secretar al Comitetului de 
partid si vicepreședinte al Comitetu
lui revoluționar ale orașului Canton.

De la reședința rezervată pre
ședintelui' României, coloana de 
mașini a străbătut marile bulevarde 
ale Cantonului. îndreptîndu-se spre 
unul din cartierele muncitorești din 
sudul orașului. în ciuda ploii toren
țiale — orașul se află în zonă sub
tropicală — mii de locuitori ai ora
șului au ținut să salute pe înaltii 
soli ai poporului român. Pe tot 
parcursul traseului — în cea mai mare 
parte de-a lungul Fluviului Perlelor 
— străzile sint. înțesate de populația 
care a venit în întîmpinare. Uralele 
și aplauzele mulțimii însoțesc per

manent coloana oficială de mașini. 
Vasele și ambarcațiunile trase la 
chei au arborat marele pavoaz. îm
podobit sărbătorește cu nenumărate 
stegulețe române și chineze.

Sosind la uzina de mașini grele, 
tovarășului Nicolae Ceaușescu. to
varășei Elena Ceaușescu. celorlalți 
oaspeți români li 's-a făcut o pri
mire deosebit de prietenească si căl
duroasă. ca peste tot în cursul vizitei 
pe care secretarul general al Parti
dului Comunist Român o efectuează 
în Republica Populară Chineză.

Șiruri de muncitori și ingineri, teh
nicieni și maiștri au încadrat aleile 
de la . intrarea în întreprindere, unde 
pot fi citite cuvintele devenite o 
constantă a acestor zile de vizită: 
„Călduros bun venit președintelui 
României, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. șl tovarășei Elena 
Ceaușescu!". Fete și băieți salută 
cu flori si eșarfe pe Înaltii oaspeți 
români. în timp ce grupuri folclorice 
interpretează — în ritmul sacadat al 
tobei — cunoscutul ..dans al dra
gonului".

Gazdele îl primesc cu vil si ne
contenite aplauze pe tovarășul 
Nicolae Ceaușescu șl tovarășa Elena 
Ceaușescu. rostind cuvintele devenite 
acum atît de familiare: „Bun venit, 
un călduros bun venit!", adevărat 
laitmotiv al tuturor manifestărilor 
de simpatie si prețuire la adresa 
Partidului Comunist Român si a tă
rii noastre, exprimate cu prilejul noii 
vizite în R. P. Chineză a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu.

La intrare. înaltii oaspeți români 
sînt întîmpinati cu căldură de Han 
Tin-kui. Lian Ciao-jun și Tan 
Ciuan-gin. directori adjuncți al uzi
nei, de U Yan-su, secretar de partid, 
și Suan Gi-pei, secretar adjunct de 
partid, ai marii întreprinderi din 
Canton.

în continuare, gazdele au prezen
tat tovarășului Nicolae Ceaușescu. 
tovarășei Elena Ceaușescu si celor
lalți oaspeți români cîteva din sec
țiile si atelierele acestei uzine, ce 
numără peste 6 000 de muncitori. To
varășul Nicolae Ceausescu s-a inte
resat îndeaproape de gama largă a 
produselor realizate — echipamente 
pentru industria chimică, pentru ra
finării de petrol, mine, metalurgie 
si rafinarea zahărului — apreciind 
înalta lor calitate.

în secția de metalurgie, presă si 
forjă, gazdele au prezentat tovară
șului Nicolae Ceausescu mașinile si 
utilajele, au înfățișat rezultatele

Primire caldâ, entuziaste la Hangiou

obținute în creșterea permanentă a 
calității produselor. Reprezentanții 
conducerii uzinei au relevat efor
turile ce se depun pentru încu
rajarea inovațiilor, succesele obți
nute în domeniul autodotării, al 
creșterii pînă la 500 a numărului pro
duselor fabricate. Toate aceste re
zultate. au arătat gazdele, au per
mis triplarea producției uzinei față 
de anul 1965.

Pe parcursul vizitei, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, tovarășa Elena 
Ceausescu au apreciat buna organi
zare a muncii din întreprindere, mă
surile luate pentru creșterea pro
ductivității muncii.

„Rezultatele obținute de dumnea
voastră sint foarte bune" spune to
varășul Nicolae Ceausescu, adresin- 
du-se gazdelor, arătînd că aceasta 
constituie o expresie directă a con
tactului permanent al conducerii în
treprinderii cu muncitorii, cu cei ce 
asigură nemijlocit calitatea ridicată 
a produselor.

Gazdele au vorbit despre locul im
portant al uzinei de mașini grele în 
ansamblul preocupărilor economice 
ale Cantonului, precum si ale pro
vinciei Kuan Tung. provincie care a 
cunoscut o dezvoltare plină de avînt 
în anii construcției socialiste în 
R. P. Chineză.

„Plec cu o frumoasă impresie de 
Ia uzina dumneavoastră" — a spus 

tovarășul Nicolae Ceausescu tn în
cheierea vizitei. „Este o întreprindere 
bună, cu muncitori buni si. desigur, 
cu o conducere bună, avînd in vedere 
rezultatele obținute. Cred că există 
reale condiții pentru un fructuos 
schimb de experiență între muncito
rii din țările noastre care lucrează 
în aceste domenii".

Gazdele au mulțumit încă o dată 
pentru, onoarea ce le-a fost făcută 
prin vizita tovarășului Nicolae

La Tirgul de la Canton 
al produselor pentru export

Aceeași atmosferă de caldă prie
tenie o regăsim la Tirgul de la Can
ton.. unde un mare număr de oameni 
ai muncii, care lucrează aici, au făcut 
o entuziastă manifestare de prietenie 
solilor poporului român.

Tovarășul Nicolae Ceausescu, to
varășa Elena Ceausescu, persoanele 
oficiale care ii însoțesc sînt inconiu- 
rati cu dragoste. Nu contenesc a- 
plauzele. răsună emoționante urări 
de bun venit. Multi dintre cel pre

’Ceaușescu și a tovarășei Elena 
Ceaușescu la marea întreprindere in
dustrială.

Vizita s-a încheiat în aceeași am
bianță de caldă prietenie. Sutele de 
muncitori, tehnicieni si ingineri, a- 
liniati de o parte si de alta a Meilor 
de la intrarea în întreprindere, au 
aclamat cu entuziasm pentru prie
tenia româno-chineză. pentru bunele 
relații de colaborare dintre cele două 
țări.

zent! tin să-i salute personal pe to
varășul Nicolae Ceausescu și to
varășa Elena Ceausescu, să le siringă 
mina, toate aceste momente emoțio
nante derulindu-se într-o ambianță 
de sărbătoare, de bucurie si satisfac
ție pentru această intîlnire cu oaspeți 
stimati din România.

în numele lor. tovarășul Nicolae 
Ceausescu si tovarășa Elena Ceausescu
(Continuare în pag. a Il-a)

Lucrările agricole de primăvară, în 
pofida condițiilor climatice destul de 
grele, au fost executate la timp și de 
calitate superioară. în majoritatea 
județelor, însămînțările s-au înche
iat în limitele timpului optim, res- 
pectîndu-se, totodată, indicația con
ducerii partidului de a se realiza pla
nul la fiecare cultură în parte. Acum, 
principalele forțe din agricultură 
sînt concentrate la lucrările de între
ținere a culturilor, lucrări de care 
depinde în măsură hotărîtoare nive
lul recoltei.

După cum se știe, la sfîrșitul fie
cărei campanii de însămînțări se face 
un control riguros al suprafețelor se
mănate cu diferite culturi. Este o ac
țiune de mare însemnătate, căreia 
organele și organizațiile de partid, 
consiliile populare și direcțiile agri
cole trebuie să-i acorde în aceste 
zile cea mai mare atenție. Esențial 
este ca acest control să se facă la fața 
locului, parcelă cu parcelă, cultură 
cu cultură. în fiecare unitate agri
colă si comună, astfel îneît nici o 
suprafață de pămînt să nu rămînă 
necultivată. Disciplina de plan în 
agricultură Impune însămînțarea tu
turor suprafețelor destinate fiecărei 
culturi, folosirea întregului pămînt 
cultivabil. astfel îneît să se asigure 
condițiile necesare obținerii produc
țiilor prevăzute. Ministerul Agricul
turii și Industriei Alimentare a 
indicat organelor sale județene ca, 
odată cu verificarea riguroasă a su
prafețelor însămînțate în această pri
măvară. să ia măsuri imediate pen
tru a se cultiva toate terenurile a- 
gricole. în ce direcții trebuie să se 
acționeze acum în vederea folosirii 
depline a pămintului ?

Planul de însămînțări — îndeplinit 
Integral. în unele județe — Caraș- 
Severin, Timiș, Sălaj, Olt, Dolj, 
Argeș și altele — nu s-a realizat 
integral planul de însămînțări. în ju
dețele Sălaj si Caraș-Severin. aceas
tă situație a fost determinată de con
dițiile climatice — ploi și tempera
turi scăzute — care au împiedicat 
buna desfășurare a lucrărilor. Mi
nisterul Agriculturii a stabilit ca or
ganele agricole să urmărească însă
mînțarea suprafețelor respective cu 
acele culturi care au fost prevăzute, 
iar numai cele care se însămînțează 
devreme să fie înlocuite cu porumb; 
concomitent cu aceasta, este deosebit 
de important să fie completate go
lurile din culturi provocate de bălti
rea apelor sau alte cauze. în unită
țile agricole din alte județe există 
anumite restanțe la însămînțarea

De la intrarea în funcțiune și pînă în prezent 

Furnalele gălățene au produs 25 milioane tone de fontă
Combinatul siderur

gic de la Galați, 
miercuri, 17 mai a.c. La 
uzina furnale-aglome- 
rare se înregistrează 
un fapt remarcabil : 
producția atinge cota 
de 25 milioane tone 
fontă, elaborate la Ga
lati de la intrarea în 
funcțiune a primului 
furnal si pînă în pre
zent, La aceasta mai 
trebuie adăugat faptul 
că 60 la sută din pro
ducția actuală de fon
tă a tării este rea'izată 
de combinatul gălățean. 

După cum ne spunea 
ing. Ion Dinu, directo
rul uzinei, in compa
rație cu anul 1968. în 
prezent se consumă 
cu 155 kg mai puțin 
cocs tehnic uscat pe 
tona de fontă, iar con
sumul de cocs de apro
vizionare s-a redus 
în aceeași perioadă cu 
260 kg pe tona de 
fontă.

în prezent, colectivul 
uzinei aglomerare-fur- 
nale se află puternic

unor culturi. Deși suprafețele neînsă- 
mințate sînt mici, la scara județului 
însumează sute de hectare. Direcți
ile agricole si consiliile populare nu 
trebuie să admită nici o abatere de 
la prevederile planului ! Este dăună
toare concepția acelor cadre de con
ducere din unitățile agricole care 
consideră că neinsămînțarea a cîteva 
hectare cu o anumită cultură nu re
prezintă o pagubă. Mai presus de 
orice trebuie avut în vedere că. in 
condițiile agriculturii noastre plani
ficate. în balanța producției agricole 
are importantă fiecare plantă agri
colă. orice cantitate de produse a-
gricole.

Rezervele de teren agricol din 
cîmp să fie identificate și semănate 
fără întîrziere. Există numeroase 
suprafețe mai mici ca întindere care 
rămin adesea necultivate. Este vorba 
de papetele unor tarlale, terenurile 
pe care au fost depozitate paiele sau 
cocenii, terenurile situate de-a lun
gul drumurilor, al canalelor de iri
gații și desecări etc. La acestea se 
adaugă pămînturile altădată culti
vate, dar care au fost lăsate să 
se înțelenească și se găsesc de 
obicei pe pantele dealurilor. Pre-

terenuri 
integral, 
fiecărui 

indicația 
al P.C.R.

tutindeni, toate aceste 
trebuie să fie cultivate 
în scopul valorificării 
metru pătrat de pămînt, la 
Comitetului județean Buzău 
s-a desfășurat în această primă
vară o vastă acțiune de folosire a ta- 
luzurilor și suprafețelor adiacente din 
marile sisteme de desecări executate 
în ultimii ani. Pe cuprinsul județului 
Buzău sînt realizate canale de de
secări ce însumează 1 400 km. pentru 
execuția cărora au fost scoase din 
circuitul productiv cîteva sute de 
hectare. La început au fost identifi
cate toate terenurile apte a fi însă- 
mîntate cu ierburi, după care s-a 
trecut la pregătirea lor in vederea 
însămințării. întrunit lucrările nu se 
pot mecaniza decît într-o mică mă
sură, la executarea lor au fost mobi
lizați, pe lîngă oamenii muncii de la 
I.E.L.I.F., numeroși țărani coopera
tori din localitățile Padina. Smîrdanu. 
Pogoanele, Căldărăști, Scutelnici și 
altele. S-au semănat astfel ierburi pe 
o suprafață ce însumează aproxima
tiv 300 de hectare, de pe care se esti
mează să se obțină o cantitate im
portantă de fin.

Folosirea tuturor terenurilor din 
sate sau a celor situate intre con
strucțiile gospodărești ale unităților
(Continuare în pag. a V-a)

mobilizat în înfăp
tuirea sarcinilor cu
rente de plan si a an
gajamentelor asumate 
în întrecerea socialis
tă. pentru obținerea 
de fontă de calitate, 
cu consumuri reduse 
de cocs. Totodată, co
lectivul furnalului nr. 
5 acționează cu .stă
ruință pentru atinge
rea mai rapidă a . pa
rametrilor proiectați la 
acest modern agre
gat siderurgic. (Dan 
Plăesu).
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înalțli oaspeți români primesc explioații în fața unei machete la Tîrgul de la Canton în timpul vizitei la Uzina de mașini grele din Canton

(Urmare din pag. I)
sint salutat! de tovarășii Gean Bao- 
aau și Pai Yu-kui. directori generali 
adjuneti ai TirguJui produselor pen- 
tru export, de la Canton, care invită 
apoi pe oaspeți în salonul de onoare.

Discuția relevă importanta deose
bită oe se acordă tinsului, care s-a 
impus de-a lungul anilor ca un 
factor de prim ordin in dezvoltarea 
și diversificarea relațiilor economice 
ale Chinei ou străinătatea, facilitind 
cunoașterea directă a celor mai di
verse realizări, a marilor succese ob
ținute de poporul chinez.

Recenta ediție de primăvară, care 
* luat sfirșit in urmă cu citeva zile, 
a polarizat interesul a circa 20 000 de 
oameni de afaceri, reprezentanți ai 
unor comnanii si firme străine din 
112 țări. în urma tratativelor purtate 
in cadrul Ursului au fost încheiate 
tranzacții în valoare de 1 800 000 000 
dolari.

Tovarășul Nicolae Ceausescu este 
informat apoi despre modul de orga
nizare si principalele caracteristici 
ale tirgului. ...., ,r..... ..

Manifestare de prestigiu în viața 
economică internațională. Tîrgul de 
la Canton se înfățișează ca o expo
ziție complexă, organizată de două 
ori pe an. primăvara si toamna, oe 
o suprafață de 110 000 mp. pe care se 
află 12 pavilioane si 42 de standuri 
speciale, in care se expun peste 
40 000 de produse. Toate acestea dau 
dimensiunea reală a intensei vieți e- 
conomice chineze, a preocupărilor si 
realizărilor obținute de ponorul 
chinez fn construcția socialismului, 
în modernizarea si dezvoltarea in
dustriei și a agriculturii. Exponatele, 
puse în evidentă cu gust si pricepere 
de organizatori, au fost cercetate cu

interes si atenție de inaltii oaspeți 
romani.

Edificatoare pentru preocupările 
actuale si acțiunile initiate pe linia 
dezvoltării si modernizării produc
ției. a organizării superioare a acti
vității economice sînt machetele, gra
ficele. imaginile expuse care Înfăți
șează mari unități si complexe model. 
Se detașează exemplul însufletitor al 
mișcărilor de masă pornite de oa
menii muncii, generalizarea expe
rienței înaintate, concepția si stilul 
de muncă înaintate, proprii spiritu
lui revoluționar al poporului chinez, 
angajat cu toate forjele sale crea
toare in înfăptuirea programu
lui si obiectivelor însufletitoare 
stabilite de Congrasul al Xl-lea al 
Partidului Comunist Chinez. Rețin a- 
tenția standurile consacrate activită
ții de producție de la Taciai. de unde 
a pornit mișcarea cu același nume, 
rezultatele obținute de sătenii de aici 
in organizarea exemplară a muncii, 
folosirea rațională si intensivă a fie
cărui petic de pămînt, inclusiv în 
zona muntoasă. O altă mișcare vestită 
astăzi în întreaga Chină își are 
obîrșia în bazinul petrolifer de la 
Tacin, pe larg înfățișată in expoziție.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu și 
tovarășa Elena Ceaușescu. ceilalți 
oaspeți români vizitează apoi, rînd 
ne rînd. pavilioanele de produse a- 
gricole, alimentare, ale industriei 
textile, cele în care sînt expuse se
mifabricate și fabricate din metal 
pentru cele mai diverse necesități in
dustriale. produse universale, mate
riale de construcție. Rețin îndelung 
atenția pavilioanele ce reunesc o 
gamă largă de produse ale ramurilor 
de vîrf — între care chimia, elec
trotehnica și electronica, industria 
construcțiilor de mașini, utilaje și in
stalații care vădesc marile progrese

înregistrate de industria Chinei 
populare in cercetarea științifică.

Sint toate aceste exponate mărtu
rii concludente ale capacității crea
toare a poporului chinez, ale nive
lului atins in dezvoltarea economiei 
sale, ale marelui său potențial.

Pe parcursul vizitei, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu si tovarășii Li 
Sien-nien șl Uei Kuo-cin, membru al 
Biroului Politic al C.C. al P.C. Chi
nez. vicepreședinte al Comitetului 
Permanent al Adunării Naționale a 
Reprezentanților Populari a R.P. Chi
neze. primul secretar al Comitetului 
de partid și președintele Comitetu
lui Revoluționar ale provinciei Kuan 
Tung, abordează, in discuțiile avute, 
unele din preocupările economice ale 
celor două țări.

în ultima parte a vizitei sint pre
zentate pavilioanele de textile și ale 
industriei ușoare, de o mare bogă
ție și varietate.

în încheiere se vizitează pavilioa
nele de artizanat, porțelanuri, obiec
te de artă, ale căror exponate pro
duc o profundă impresie, reprezen- 
tînd tot atîtea mărturii ale unei arte 
ale cărei rafinament și tradiții mi
lenare sl-au găsit demni continuatori 
în creatorii de azi. al căror talent îsi 
află expresia în opere de inestimabilă 
valoare.

Pe Întregul parcurs al vizitei, In 
repetate rînduri, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și tovarășa Elena Ceaușescu 
au cuvinte elogioase la adresa ex
poziției, pe care o apreciază ca foarte 
frumoasă și bine organizată.

în încheiere, adresînd felicitări 
gazdelor, tovarășul Nicolae Ceaușescu 
relevă că expoziția redă pregnant o 
imagine generală a activității crea
toare a poporului chinez, a succese
lor sale pe drumul construcției socia
liste.

O vie expresie a sentimentelor de prietenie 
ale poporului chinez față de poporul român

„JENMINJIBAO" — organ al C.C. al P.C. Chinez — „GUAN- 
MINJIBAO", „PEKINJIBAO", agenția de presă CHINA NOUA, pos
turile de radio și televiziune continuă să se facă ecoul primirii deo
sebit de călduroase rezervate pretutindeni pe pămintul ospitalier al 
Chinei tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, tovarășei 
Elena Ceaușescu. celorlalți soli ai poporului nostru. Atmosfera prie
tenească. manifestările de entuziasm caracteristice primirilor ce re
flectă raporturile de strinsă prietenie, colaborare și solidaritate ce 
leagă țările, partidele și popoarele noastre este subliniată cu preg
nanță de mijloacele de informare in masă din tara prietenă.

Paralel cu ecoul vizitei tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. a tovarășei Elena 
Ceaușescu și a celorlalți soli ai po
porului român, ziarele continuă să-și 
informeze cititorii asupra realităților 
de azi ale României socialiste, inse- 
rînd la loc de frunte corespondențe, 
însemnări de călătorie și alte mate
riale. Astfel, sub titlul „Industria 
chimică românească se dezvoltă în 
rjtm rapid", „Jenminjibao" publică

„JENMINJIBAO" publică pe prima 
pagină relatări insotite de fotografii 
asupra principalelor momente ale vi
zitei, relevind cu majuscule în titlu 
primirea deosebit de caldă făcută 
tovarășului Nicolae Ceaușescu. tova
rășei Elena Ceaușescu, celorlalți 
oaspeți români la Canton, unde „o 
mare mulțime, locuitori ai orașului 
de pe malurile Fluviului Perlelor, i-a 
aclamat pe inaltii soli ai poporului 
român". După ce scoate in evidență 
faptul că „de-a lungul traseului 
parcurs de coloana de mașini, orașul 
era împodobit sărbătorește cu steaguri 
Si mari pancarte ne care erau înscri
se urări de bun sosit adresate oaspe
ților români", organul C.C. al P.C. 
Chinez evidențiază faptul că. prin a- 
clamarea entuziastă, cetățenii orașu
lui „au dat expresie respectului lor 
fată de tovarășul Nicolae Ceaușescu 
si tovarășa Elena Ceaușescu. senti
mentelor de prietenie ale poporului 
chinez fată de poporul român".

„Jenminjibao" consacră un spațiu

Revista presei chineze
larg recepției oferite în onoarea 
tovarășului Nicolae Ceaușescu și a 
tovarășei Elena Ceaușescu de Comi- 

“tștuU de partid și Comitetul revo
luționar ale provinciei Kuan 'Tung. 
Relatind toastul tovarășului Nicolae 
Ceaușescu. rostit cu acest prilej, co
tidianul arată că secretarul general 
al Partidului Comunist Român a 
mulțumit pentru primirea călduroasă 
ce i-a fost rezervată, apreciind-o ca 
pe o „nouă expresie a relațiilor prie
tenești dintre cele două partide, țări 
și popoare".

Atît în paginile organului C.C. al 
P.C. Chinez, cit si în cele ale celor
lalte ziare îsi găsesc reflectarea prin
cipalele momente ale celei de-a treia 
zile a vizitei, relatările fiind insotite 
de fotografii.

un articol redacțional în care se re
levă că. în. 1977,. industria chimică 
românească a realizat in nupiai dpuă 
zile Vidoăr'e’â producției (.ndijsțțției 
chimice dip 1948. Sînt făcute cunos
cute date și cifre care atestă convin
gător ritmul ascendent al dezvoltării 
industriei producătoare de utilaj 
chimic, producției de fibre sintetice 
și de îngrășăminte chimice. Este 
subliniată preocuparea partidului si 
statului pentru exploatarea judi
cioasă. eficientă a resurselor națio
nale de petrol șl de gaze naturale, 
în articol se arată că exportul ro
mânesc are o cerere tot mal mare pe 
Piața internațională, intrucît produse
le chimice realizate în tara noastră 
se bucură de o înaltă apreciere pe 
piața internațională.

Același ziar, sub titlul „Remarcabi
le succese obținute de România în 
cercetarea științifică" prezintă preo
cupările diferitelor unități de cerce
tare științifică din diverse domenii, 
subliniind grija statului nostru 
pentru formarea cadrelor de spe
cialiști în toate compartimentele vie
ții economice si culturale. Ziarul pu
blică. de asemenea, o prezentare a 
județului Argeș, pe care îl oferă 
drept exemplu de regiune ce s-a ri
dicat la o viață industrială în ultimii 
ani. Un grupaj de informații vorbește 
cititorilor despre viata cultural-artis- 
tică românească, prezentind cele mai 
reprezentative opere literare, drama
tice si cinematografice românești și 
informiod . despre traducerile din 
limba chineză apărute în edituri din 
România.

O largă prezentare a rezultatelor 
obținute de Stațiunea de cercetări a- 
gricole Fundulea a apărut în ziarul 
„GUANMINJIBAO".

„TIYUBAO" (Sportul) inserează un 
amplu articol consacrat realizărilor 
românești pe arena sportului inter
national. relevind extinderea legătu
rilor de prietenie dintre sportivii din 
România și cei din R.P. Chineză. 
„Un miracol ip istoria gimnasticii" 
— acesta este titlul sub care ..JEN
MINJIBAO" publică un material ofe
rit de China Nouă, care prezintă „o 
minunată stea a gimnasticii mondia
le. o mîndrje a poporului român — 
Nadia Comăneci". ■

COMPETITIVITATEA MĂRFURILOR LA EXPORT
se asigură prin înnoirea și adaptarea promptă 

a producției la cerințele pieței
Cîteva comparații sînt edificatoare 

pentru sarcinile la export ce revin 
colectivului întreprinderii mecanice 
din Roman în cel de-al treilea 
an al cincinalului. Fată de reali
zările din anul trecut. în acest an 
volumul total al exportului între
prinderii sporește cu 14 la sută. Nu
mai la strunguri carusel, spre exem
plu, volumul exportului este de 12 
ori mai mare comparativ eu anul de 
debut (1974) ai fabricației acestor im
portante agregate de înaltă tehnici
tate. în Plus, tot in acest an. între
prinderea mecanică din Roman par
ticipă cu produsele sale la citeva 
dintre cele mai prestigioase intllniri 
ale producătorilor de utilaje din În
treaga lume, cum ar fi : Bienala de 
mașini-unelte de la Milano. Expozi
ția de la Chicago si Tîrgul de la 
Buenos Aires.

De altfel, produsele realizate de 
constructorii de mașini din Roman 
se bucură de un binemeritat presti
giu, atestat, intre altele, de zecile de 
solicitări ale clienților de peste ho
tare. de Medalia de Aur obținută la 
Brno de una din mașinile de prelu
crare a lemnului expuse la acest tirg 
internațional. Dar colectivul unității, 
muncitorii și specialiștii ei — soco
tind că problema producției pentru 
export este o problemă de prim or
din, fundamentală pentru bunul mers 
al activității economice — nu sînt 
mulțumiți. Ciștigarea de noi piețe, in 
competiția cu firme cu o solidă tra
diție in producția de mașini de aș- 
chiere a metalelor si de prelucrare 
a lemnului, presupune valorificarea 
pe un plan superior a inteligentei 
tehnico-știintlfice proprii, originale, 
prin crearea de noi mijloace tehnice 
și modernizarea celor din fabricația 
curentă.

— în ultimii ani — ne relata to
varășul inginer Constantin Giosanu, 
directorul tehnic al întreprinderii — 
structura exportului unității a cu
noscut schimbări radicale, in sensul 
că. pe lingă mașinile de prelucrare a 
lemnului, am trecut masiv la extin
derea fabricației de strunguri ca
rusel. Anul acesta, strungurile au o 
pondere, in exportul întreprinderii, 
de aproape 3 ori mai mare fată de 
aceea a mașinilor pentru prelucrarea 
lemnului.

Este demnă de apreciat această 
preocupare a colectivului unității 
pentru Îmbunătățirea structurii ex
portului. Dintr-o analiză compa

rativă rezultă că față de mașinile de 
prelucrare a lemnului, la strungurile 
carusel valoarea unui kilogram de 
metal prelucrat se dublează, iar la 
cele cu comandă numerică crește de 
8 ori. Mai sînt. desigur, unele proble
me ce trebuie soluționate în scopul 
ridicării în continuare a nivelului ca
litativ al produselor destinate expor
tului, a performanțelor lor tehnico- 
funcționale. Pentru aceasta, adunarea 
generală a oamenilor muncii din în
treprindere a stabilit un șir de mă
suri care vizează, în principal, întă
rirea disciplinei de producție, perfec
ționarea unor tehnologii de fabrica

menzi avantajoase sîntem fn măsură 
să realizăm utilaje ce nu sînt cuprin
se in gama obișnuită a produselor 
întreprinderii. Mai concret, avem în 
vedere să asigurăm o mare mobili
tate a fabricației, ca o cerință pri
mordială a creșterii volumului și 
eficienței exportului".

Ce acoperire în fapte are această 
apreciere 7 La filiala din Roman a 
Institutului de cercetări si proiectări 
pentru mașini-unelte și agregate am 
aflat că acest deziderat major, al 
asigurării mobilității producției, se 
realizează. în primul rînd. prin de
vansarea termenelor de asimilare a

La întreprinderea mecanică din Roman : • De 
12 ori mai mult decît în anul 1974 • „Medalia de 
aur“ obligă • Noile produse - mai repede asi
milate • Un apel pe adresa întreprinderii 

„Mașiniexportimport"

ție, Îndeosebi in ce privește operațiu
nile de finisaj și de vopsire, dotarea 
punctelor „cheie" de pe fluxul teh
nologic cu aparate moderne de mă
sură și control — cum ar fi dispozi
tivul pentru centrat si verificat 
arborele principal, sau cel de con
trol al calității filetului — îmbunătă
țirea unor sisteme principale de la 
strungurile carusel și ridicarea con
tinuă a calificării profesionale a per
sonalului muncitor. O parte din 
aceste măsuri au și Început să prin
dă viață. Astfel, au fost puse in func
țiune. cu forte proprii, standuri de 
probă și rodai pentru cutiile de vi
teză de la strungurile carusel acțio
nate de curent alternativ și continuu, 
iar pentru suportii laterali și cutiile 
de avans se realizează alte aseme
nea standuri la care reperele si pro
dusele sint supuse unor examene teh
nice severe, la parametri tot mai 
inalti.

Din discuția cu directorul tehnic 
al întreprinderii am mai retinut o 
apreciere. O redăm așa cum am 
notat-o in carnetul de reporter : „Ne 
preocupă foarte serios diversificarea 
continuă a fabricației, astfel incit, 
in limitele specificului producției, să 
satisfacem cerințele oricărui client 
extern, chiar dacă ne-ar solicita 
mașini unicat, iar in cazul unor co

întregii „familii" de strunguri caru
sel cu comenzi numerice de contu
rare sau cu traversă fixă ; în mo
mentul de față se lucrează la pro
iectele ultimului tip din aceste agre
gate prevăzute a fi produse in ac
tualul cincinal. Datorită dispozitive
lor și port-sculelor cu care au fost 
dotate, aceste mașini pot să execute 
o gamă largă de operațiuni si se si
tuează la nivelul performantelor În
registrate pe plan mondial in dome
niul mașinilor universale de aschiere 
a metalelor.

Dar si mașinile de prelucrare a 
lemnului trebuie să țină pasul exi
gențelor înalte ale beneficiarilor 
interni și clienților externi, să fie 
adaptate în ritm rapid — prin mare 
mobilitate — la cerințele progresului 
tehnico-știintific contemporan. Ca 
urmare, recent au fost reproiectate 
mașina de rindeluit la grosime, ma
șina normală de frezat și marina de 
prelucrare complexă a panourilor de 
mobilă. La fiecare dintre aceste ti
puri de mașini se au in vedere, in 
primul rînd. sporirea funcționalității 
lor, reducerea greutății specifice, 
ameliorarea sensibilă a esteticii in
dustriale, creșterea fiabilității in ex
ploatare. Chiar și „medaliata cu aur 
de la Brno" cunoaște numeroase per
fecționări. Pornindu-se de la tipul 
inițial, s-au realizat alte două tipuri

cu gabarite moderne, mai suple, 
ceea ce lărgește aria de preferință 
a partenerilor de export. în prezent.' 
prin introducerea unui dispozitiv de 
frînare automată, fiecare din aceste 
noi tipuri de mașini poate fi oprit 
in numai 6 secunde, durată compa
rabilă cu cele mai bune performanțe 
înregistrate ne plan mondial.

în calea mobilității producției se 
mai ridică însă unele obstacole. Des
pre ce anume este vorba 7 între
prinderea mecanică din Roman 
dispune de largi posibilități pentru a 
asigura adaptabilitatea rapidă, din 
mers, a fabricației la cerințele ex
portului. Dar se pune problema ca 
și „Mașiniexportimport" să acționeze 
eu operativitate in ceea ce privește 
informarea producătorului asupra 
solicitărilor tehnice și tehnologice ale 
partenerilor externi. Ce șe intimplă 
în practică ? ..Mașiniexportimport" 
tratează problema exportului in mod 
unilateral, in sensul că, în discuțiile 
cu partenerii externi ai întreprin
derii mecanice din Roman, se abor
dează numai aspectul pur comercial, 
neglijîndu-se esențialul — și anume 
analizarea parametrilor tehnici ai 
produselor. Or, cine poate furniza 
cel mai bine asemenea elemente, 
dacă nu producătorul 7 Pentru în
lăturarea acestui neajuns, conducerea 
întreprinderii din Roman a depus, 
cu doi ani in urmă, la „Mașlni- 
exportimport" un studiu coniunctu- 
ral de marketing cu calcule precise 
de eficientă, care pleda pentru pre
zenta la tratative și a specialiștilor 
din partea producătorului. Din pă
cate insă, pină in prezent nu s-a în
registrat nici un gest de receptivitate 
fată de propunerile cuprinse in acest 
studiu.

Cu aprobarea ministerului de re
sort, colectivul întreprinderii me
canice din Roman a inițiat acțiuni 
care vizează prospectarea sistema
tică a piețelor externe, îmbunătă
țirea documentației comerciale, a 
elaborat prospecte In limbi străine 
de largă circulație și manifestă o 
preocupare susținută pentru ca parti
ciparea produselor sale la tirgurile 
și expozițiile internaționale din anul 
1978 să se concretizeze în noi și 
deosebite succese ale mărcii de fa
bricație „UMARO". La aceste iniția
tive ale producătorului, exportatorul 
— „Mașiniexportimport" — cum va 
răspunde 7

Ion MANEA

NOTE 
INFORMAȚII 
REPORTAJE

Consfătuire privind 
perfecționarea 

activității consiliilor 
oamenilor muncii
Stilul și metodele de lu

cru folosite de consiliile 
oamenilor muncii în condu
cerea activității economice 
și sociale au constituit tema 
consfătuirii organizate, din 
inițiativa Comitetului jude
țean Tulcea al P.C.R., cu 
președinții și prim-vicepre- 
ședinții consiliilor oameni
lor muncii din întreprinde
rile județului. Consfătuirea 
a prilejuit cunoașterea și 
înțelegerea mai profundă a 
recentelor hotărîri adoptate 
de partid pentru perfecțio
narea mecanismului econo
mic și financiar, pentru 
dezvoltarea autoconducerii 
muncitorești pe baza aulo- 
gestiunii economico-finan- 
ciare. Totodată, ea a favo
rizat un larg și util schimb 
de experiență, i-a determi
nat pe participanți și vor
bitori — între care repre
zentanții consiliilor oameni
lor muncii de la combina
tul metalurgic, centrala 
„Delta Dunării", unitatea 
de transporturi navale, în
treprinderea de construcții 
și reparații de nave și uti
laje, exploatarea minieră 
Altin-Tepe, întreprinderea 
de industrializare a cărnii 
și alții — să afle și să apli
ce modalitățile cele mal 
eficiente care să asigure 
manifestarea viguroasă a 
democrației muncitorești, 
înfăptuirea sarcinilor orga
nelor de conducere colec
tivă, transpunerea în viață 
a principiilor de autocon- 
ducere și autogestiune mun
citorească. Apreciată ca o 
acțiune politico-organizato- 
rică fructuoasă, participan- 
ții au hotărit ca asemenea 
consfătuiri de lucru să fie 
ținute periodic. (E. Mihăi- 
lescu).

Foi volante 
operative, 
eficiente

Editarea periodică a unor 
foi volante in limbile ro
mână și maghiară consti
tuie o latură importantă 
a muncii politico-educative 
din județul Harghita. Foi 
volante ca „Gazeta mine
rului", „Forestierul har- 
ghitean", „Schimb de ex
periență" și altele se do
vedesc a fi instrumente 
eficace în popularizarea 
sarcinilor imediate și de 
perspectivă stabilite de 
documentele de partid, 
contribuie la promovarea 
și generalizarea experi
enței înaintate, la rele
varea și eliminarea ne
ajunsurilor constatate în 
activitatea unor colective 
de muncă. Recent a apărut 
„Constructorul harghitean". 
o nouă foaie volantă edi
tată de comitetul de partid 
și consiliul oamenilor mun
cii de la întreprinderea ju
dețeană de constructii-mon- 
taj. Evidențiind realizările 
și sarcinile pe revin con
structorilor, exemplul co
muniștilor, experiența or
ganizațiilor de partid de 
pe șantiere, foaia volan
tă ajută la realizarea la 
un nivel calitativ supe
rior a sarcinilor din con
strucții. De asemenea, s-a 
editat o nouă foaie volan
tă. consacrată popularizării, 
promovării si generalizării 
acțiunilor de economisire a 
energiei electrice, a com
bustibililor și lubrifianților. 
(I.D. Kiss).

„Panoul 
răspunderii 
comuniste"

Pentru organizația de 
partid de la întreprinderea 
de utilaj greu „Progresul" 
din Brăila, unul din obiec
tivele principale ale mun
cii politico-educative 11 
constituie antrenarea co
muniștilor și, prin ei, a în
tregului colectiv la Înnoirea

producției și diversificarea 
gamei de excavatoare hi
draulice, la însușirea și pro
movarea tehnologiilor mo
derne. la desfășurarea unei 
activități chibzuite, temei
nic organizate. în sprijinul 
îndeplinirii acestor sarcini, 
in secția de aparatură 
hidropneumatică a fost 
organizată o expoziție per
manentă cu tot ceea ce 
se realizează in domeniile 
autoutilării, reducerii con
sumului de metal, asimilă
rii de repere în vederea di
minuării importurilor, ca și 
in ce privește procedeele 
tehnologice noi. Un mijloc 
de a stimula gindirea crea
toare, ideile oamenilor. Și 
cum progresul tehnic pre
supune cadre temeinic pre
gătite, comuniștii din sec
ție se îngrijesc de for
marea complexă — profe
sională, etică, civică — a 
tinerilor. înscriind pe așa- 
numitul „panou al răspun
derii comuniste" cine de 
cine se ocupă. Ca să știe 
toată lumea și să poată a- 
precia rezultatele. O iniția
tivă generalizată in ultime
le săptămini in întreaga în
treprindere. (Maria Ba- 
boian).

Vie activitate 
politlco-educativă 

în căminele 
studențești

Prin grija comitetelor de 
partid din cele patru insti
tuții de invătămînt superi
or din Timișoara. începînd 
din acest an universitar 
centrul de greutate al ac
tivităților politico-ideologi- 
ce și cultural-educative a 
fost mutat tot mai mult în 
căminele studentesti. unde 
locuiesc peste 12 000 de vii
tori specialiști. Săntămî- 
nal. In fiecare din cele 27 
de cămine au loc cite două 
sau trei, acțiuni — expu
neri. dezbateri, simpozioa
ne. mese rotunde — in ma
rea lor majoritate insotite 
de proiecții de filme si 
diafilme. La asemenea ma
nifestări îsi aduc contribu

ția cadre didactice, oa
meni de știință și cer
cetători, activiști de partid 
și ai organizațiilor de 
tineret, juriști, medici etc. 
S-au organizat dezbateri 
pe teme cum sint : „Con
tribuții creatoare ale P.C.R. 
la dezvoltarea teoriei mar- 
xist-leninlste". „Politica 
P.C.R. în domeniul în- 
vățămîntului, științei și cul
turii", „Dezvoltarea eco
nomică și, mutațiile de
mografice în tara noastră", 
„Contribuția P.C.R. la in
stituirea unei noi ordini in
ternaționale" și altele. O 
altă serie de ațtiuni este 
axată pe cunoașterea tre
cutului de luptă al poporu
lui nostru. Astfel, ș-au 
bucurat de deosebit interes 
si o largă participare ex
punerile „2 050 de ani de 
la constituirea statului dac 
centralizat al lui Burebis- 
ta“. „Cetăți țărănești din 
Transilvania" etc. Zilnic se 
organizează audierea emi
siunilor transmise de stu
dioul studențesc de radio- 
ficare, în programul căruia 
un loc de seamă îl ocupă 
preocupările consacrate au- 
togospodăririi studentesti 
in cămine. (Cezar Ioana).

Concursul 
gazetelor 

de perete 
și satirice

Pe baza unui regulament- 
cadru elaborat de secția de 
propagandă a Comitetului 
județean Mureș al P.C.R.. 
în județ se desfășoară un 
concurs al gazetelor de pe
rete si satirice. La concurs
— înscris în cea de-a 
doua ediție a Festiva
lului „Cintarea României"
— participă 1451 gazete 
de perete și 320 gaze
te satirice. în scopul per
fecționării activității și a 
sporirii eficienței lor, au 
fost organizate schimburi 
de experiență și consfătuiri 
zonale (la Iernut, Miercu
rea Nirajului, Singiorgiu de 
Pădure, Rîciu) în municipii 
și orașe. (Gh. Giurgiu).
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VIZITA TOVARĂȘULUI NUME CEAUSESCU IN l P. CHINEZA
La Hangiou: „Un călduros bun venit 

inalților oaspeți români!"

O fotografie cu gazdele in peisajul pitoresc

Joi după-amiază a început o nouă 
etapă a vizitei oficiale de prietenie 
în R.P. Chineză a secretarului gene
ral al partidului nostru, președintele 
Republicii Socialiste România, tova
rășul Nicolae Ceaușescu.

Părăsind Cantonul. tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, tovarășa Elena 
Ceaușescu. ceilalți membri ai delega
ției oficiale române au sosit în ora
șul Hangiou, capitala provinciei Gețiang.

în această călătorie, înaltii oaspeți 
români sint însoțiți de Li Sien-nien, 
vicepreședinte al C.C. al P.C. Chinez, 
membru al Comitetului Permanent 
al Biroului Politic al C.C. al P.C.C., 
vlcepremier al Consiliului de Stat, cu 
soția.

Din partea română au participat 
tovarășii Cornel Burtică, membru al 
Comitetului Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R., viceprim-ministru al guvernu
lui. ministrul comerțului exterior si 
cooperării economice internaționala. 
Dumitru Popescu, membru al Comi
tetului Politic Executiv, secretar al 
C.C. al P.C.IL. Stefan Andrei, mem
bru supleant al Comitetului Politic 
Executiv al C.C. al P.C.R., ministrul 
afacerilor externe, Vasile Mușat, 
secretar al C.C. al P.C.R.. Vasile 
Pungan, membru al C.C. al P.C.R., 
ministru la Președinția Republicii 
Socialiste România, șef al grupului 
de consilieri ai președintelui republi
cii, precum și Nicolae Gavrilescu. 
ambasadorul țării noastre la Pekin.

Din partea chineză au luat parte 
Iu Gian. adjunct al ministrului afa
cerilor externe, și Li Tin-ciuan. am
basadorul R.P. Chineze la București.

Ia coborirea din avion, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. tovarășa Elena 
Ceaușescu au fost întîmpinati cu deo
sebită căldură și prietenie de Tie Yin, 
membru al C.C. al P.C. Chinez, prim- 
secretar al Comitetului de partid al 
provinciei Gețiang. președintele Co
mitetului revoluționar al provinciei, 
cu soția, de Gean Uen-pl. secretar de 
partid al provinciei și comandant al 
garnizoanei militare a provinciei, de 
Con Uei-ta, membru al C.C. al 
P.C. Chinez, secretar de partid 
al provinciei, vicepreședinte al Co
mitetului revoluționar al provin
ciei. de Cen Cia-lin. membru su
pleant al C.C. al P.C. Chinez, secre
tar de partid al provinciei, vicepre
ședinte al Comitetului revoluționar al 
provinciei, de Cen Nen-su. al doilea 
secretar al municipiului Hangiou, 
vicepreședinte al Comitetului revolu
ționar municipal, precum si de alte 
persoane oficiale.

La fel ca si in celelalte orașe vi
zitate. aeroportul din Hangiou este 
bogat împodobit pentru a-i primi în 
haine de sărbătoare pe înaltii soli ai 
poporului român. Se aflau aici mii 
de localnici — muncitori, elevi, ti
neri în uniforme militare, pionieri — 
exprimîndu-si cu entuziasm si căl
dură bucuria de a se întîlni cu to

In timpul călătoriei pe Lacul de Vest

varășul Nicolae Ceaușescu. cu tova
rășa Elena Ceausescu, oaspeți sti
mați si îndrăgiți, cărora le-au urat 
din inimă la sosire un vibrant bun 
venit. într-o largă si impresionantă 
desfășurare, numeroase echipe artis
tice interpretează traditionale dansuri 
populare chineze specifice locului : 
dansurile tobei si tamburinei, dan
sul evantaielor, al culesului ceaiu
lui. al umbrelelor multicolore. în 
acest timp, nelipsitul ropot al 
tobei uriașe, precum si muzica atît 
de caracteristică a acestor meleaguri 
umplu văzduhul de ritm și melodie.

„Călduros bun venit tovarășului 
Nicolae Ceaușescu si tovarășe) Elena 
Ceaușescu !“ — stă scris pe clădirea 
aeroportului, urare pe care mulțimea 
o reia într-o suită necontenită de 
vibrante scandări, alternînd cu acla
mațiile.

Coloana oficială de mașini se În
dreaptă apoi spre Hangiou. oraș cu 
o istorie veche de 2100 ani, cu o 
populație de 900 000 locuitori, inima 
provinciei Gețiang (36 milioane lo
cuitori). Este din timpuri străvechi 
cetatea mătăsii si a ceaiului verde, 
în anii construcției socialiste Han
giou și-a lărgit considerabil sfera 
preocupărilor, alături de agricultură 
afirmîndu-se aici importante ramuri 
ale industriei : mineritul, metalurgia, 
construcțiile de mașini.. chimia, elec
tronica.

Ca pretutindeni unde s-au desfășu
rat momentele actualei vizite a 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, a 
tovarășei Elena Ceaușescu în 
R. P. Chineză, și aici, la Hangiou, 
mulțimea a ovaționat neîntrerupt 
pentru unitatea și prietenia de 
nezdruncinat dintre partidele și po
poarele Chinei și României. Străbă- 
tînd marile artere ale orașului, co
loana de mașini a trecut pe sub nu
meroasele ghirlande de stegulețe și 
uriașele panglici roșii pe care se aflau 
scrise cuvintele : „Un călduros bun 
venit inalților oaspeți români !“, 
„Trăiască unitatea revoluționară și 
prietenia militantă dintre cele două 
partide, țări și popoare

Drumul spre oraș, lung de aproape 
20 kilometri, trece, la început, prin 
mai multe comune. Spre deosebire 
de Canton, unde la plecare cădea o 
adevărată ploaie musonică. aici vre
mea este frumoasă. însorită, foarte 
călduroasă. La Hangiou s-a încheiat 
deja recoltarea griului. Cîmpuri de 
legume si de alte culturi, bine lucra
te. ogoare de o ordine și îngrijire 
deosebite arată hărnicia țăranului 
chinez. în sate, mii și mii de oameni 
— se poate spune întreaga suflare a 
respectivelor localități — au ieșit 
să-i salute pe înaltii oaspeți români. 
Odată cu intrarea in oraș, coloanele 
devin compacte, de-a lungul a nu
meroși kilometri, reunind zeci șl zeci 
de mii de cetățeni care ovaționează 
pentru prietenia româno-chineză.

Gazdele îi invită pe tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. pe tovarășa Elenă 
Ceaușescu să poposească înainte de 
a ajunge la reședință în locurile pe 
care se află unele dintre vestigiile 
care au făcut vestit orașul Hangiou 
încă din timpul dinastiei Tang — la 
începutul celei de-a doua jumătăți a 
primului mileniu al erei noastre — 
si care l-au impus atenției oamenilor 
de cultură, artă si turism din lumea 
întreagă.

Așezat într-o splendidă căldare in- 
tramontană. Hangioul este un oraș 
cu numeroase lacuri ce se înlănțuie, 
cu parcuri renumite prin frumusețea 
și originalitatea lor, cu construcții 
specifice tradiționalei arhitecturi a 
vechilor pagode, cu numeroase clă
di ri-muzeu.

Vizitînd marele Lac de Vest, to
varășul Nicolae Ceaușescu si tova
rășa Elena Ceaușescu se opresc în 
insula „Cele trei turnuri care reflec
tă lumina lunii- și în „Portul flori
lor". Se bucură de apreciere preocu
parea specialiștilor din Hangiou de a 
folosi elementele tradiționale în or
ganizarea marelui complex, de a 
prelua și dezvolta în mod creator 
ceea ce le oferă tradiția. Poporul 
chinez este renumit în întreaga lume 
pentru știința amenajării peisajului 
și a organizării grădinilor. Sînt cali
tăți ce se remarcă de la bun început 
în călătoria pe Lacul de Vest. La 
orizont, desprinse parcă din malurile 
lacului, se conturează colinele verzi 
ale orașului, cu numeroase clădiri în 
stil clasic chinezesc. De pe una din 
coline tîsneste spre înaltul cerului 
silueta zveltă a Pagodei Bao Su. Fie
care colt este pus în valoare cu mul
tă pricepere. Suprafața lacului este 
un adevărat mozaic de nuferi albi, 
galbeni sau roz. Pe fiecare insulă 
este creat un cadru original : pavi
lioane. ansambluri florale, colțuri 
destinate sportului.

Numeroși locuitori aflați la odihnă 
în aceste ore ale după-amiezii îi sa
lută cu căldură pe oaspeți. în timp 
ce grupuri de copii înminează flori, 
urind tradiționalul bun venit. Zeci 
de baloane sînt înălțate spre cer. în 
mai multe rînduri gazdele îi invită 
pe înaltii oaspeți români să se foto
grafieze cu ei in această adevărată 
Veneție a Chinei.

Vizita tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, a tovarășei Elena 
Ceaușescu si a celorlalți oaspeți ro
mâni la complexele turistice din 
Hangiou se încheie în aplauzele en
tuziaste ale locuitorilor orașului. 
Este încă o expresie a stimei de care 
se bucură secretarul general al parti
dului, președintele Republicii Socia
liste România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, pe aceste meleaguri ale 
Chinei populare, o nouă confirmare 
a profundei și trainicei prietenii din
tre partidele si țările noastre, a cal
delor sentimente ce leagă durabil 
popoarele român și chinez.

Recepție oferită in onoarea tovarășului Nicolae Ceausescu 
și a tovarășei Elena Ceaușescu de Comitetul de partid 

și Comitetul revoluționar ale provinciei Gețiang
Comitetul de partid și Comitetul 

revoluționar ale provinciei Gețiang 
au oferit, joi seara, o recepție în o- 
noarea tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Comu
nist Român, preșțedintele Republicii 
Socialiste România, și a tovarășei 
Elena Ceaușescu.

Au luat parte tovarășii Cornel Bur
tică. membru al Comitetului Politic 
Executiv al C.C. al P.C.R.. viceprim- 
ministru 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, Vasile Mușat, secretar al C.C. al 
P.C.R., Vasile Pungan, membru al 
C.C. al P.C.R.. ministru la Președin
ția Republicii Socialiste România, 
șef al grupului de consilieri ai pre
ședintelui republicii, precum si Ni
colae Gavrilescu. ambasadorul Româ
niei la Pekin.

Au participat tovarășul Li Sien- 
nien, vicepreședinte al C.C. al P.C. 
Chinez, membru al Comitetului Per
manent al Biroului Politic al C.C. al 
P.C.C.. vicepremier al Consiliului de 
Stat, împreună cu soția, precum și 
celelalte persoane oficiale chineze 
care însoțesc pe înaltii oaspeți ro
mâni.

Recepția a reunit reprezentanți ai 
organelor locale de partid si de stat, 
cadre de conducere din diferite do
menii de activitate ale provinciei 
Gețiang.

în timpul recepției, tovarășul Tie 
Yin, membru al C.C. al P.C. Chinez, 
prim-secretar al Comitetului provin
cial de partid Gețiang. președinte al 
Comitetului revoluționar al provin
ciei, și tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, au rostit toas
turi. puternic aplaudate. în repetate 
rînduri. de cei prezenti.

Adresindu-se tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, tovarășei Elena Ceaușescu, 
celorlalți oaspeți români, tuturor ce
lor prezenți, tovarășul Ț|E YIN 
a spus :

Sintem deosebit de bucuroși că 
provincia noastră. în care se unesc 
frumusețile naturale cu inimile des
chise ale populației, primește solii 
poporului român, tovarășul Nicolae 
Ceausescu, stimat și iubit conducă
tor al poporului român, prieten apro
piat al poporului chinez, secretar 
general al Partidului Comunist Ro
mân, președintele Republicii Socia
liste România, si soția sa. tovarășa 
Elena Ceaușescu. precum si ceilalți 
tovarăși români. încă de la sosirea 
dumneavoastră ati văzut că orașul 
Hangiou este plin de verdeață si a 
îmbrăcat haina de sărbătoare, popu
lația fiind cuprinsă de o bucurie 
generală. Căldura cu care vă întîm- 
pină este o expresie a stimei fată 
de tovarășul Nicolae Ceausescu si a 
sentimentelor sincere de prietenie si 
frăție pentru întregul popor român 
din partea populației de 36 milioane 
de oameni din provincia Gețiang. 
La acest banchet, desfășurat in am
bianța prieteniei chino-române. în 
numele Comitetului provincial de 
partid, al Comitetului revoluționar 
provincial Gețiang și al întregii popu
lații, exprim, încă o dată, tovarășu
lui președinte, soției sale si celor
lalți tovarăși români cele mai calde 
urări de bun venit.

în continuare, aducînd elogiu pen
tru glorioasa istorie de luptă a po
porului român consacrată cau
zei libertății sociale și națio
nale, cuceririi și întăririi suvera- 
mtății naționale, precum si edifică
rii operei de construire a socialismu
lui in patria sa. vorbitorul a spus : 
Ca si întregul nostru popor, popu
lația provinciei Gețiang urmărește cu 
sentimente de mare bucurie si ad
mirație fiecare succes obtinut de po
porul român, considerînd realizările 
și victoriile dumneavoastră ca pe ale 
noastre proprii. Urăm din inimă po
porului frate român, strîns unit în 
jurul Partidului Comunist Ro
mân, în frunte cu tovarășul Nicolae 
Ceausescu, să înainteze din victorie 
în victorie pentru înfăptuirea sarci
nilor stabilite de Congresul al XI-lea 
si de Conferința Națională ale Parti
dului Comunist Român.

Relevînd că provincia Gețiang este 
o regiune relativ mai îmbelșugată si 
este considerată ca fiind tinutul bo
gat în peste, orez si în mătăsuri, to
varășul Tie Yin a arătat că, in pri
mul trimestru al acestui an. s-au 
realizat succese însemnate în dome
niile industriei si transporturilor. 

Producția industrială globală a pri
mului trimestru a crescut cu 70,1 la 
sută în comparație cu perioada co
respunzătoare a anului trecut si cu 
65,7 la sută fată de perioada cores
punzătoare a anului 1973. an in care 
s-a realizat o producție record în is
toria provinciei noastre. Construcțiile 
capitale au avut o amploare mai mare 
decît oricînd. S-a început stringerea 
recoltei de primăvară și este de aș
teptat o recoltă bogată. S-au obținut, 
de asemenea, succese îmbucurătoare 
si în alte domenii de activitate.

Vorbitorul a subliniat că populația 
provinciei Gețiang, răspunzînd cu 
entuziasm chemării lansate de Con
gresul al XI-lea al P.C. Chinez și 
de prima sesiune a celei de-a V-a 
Adunări Naționale a Reprezentanți
lor Populari, este ferm hotărită ca, 
sub conducerea Comitetului Central 
al partidului. în frunte cu președin
tele Hua Kuo-fen, să lupte pentru 
îndeplinirea obiectivelor grandioase 
ce îi revin pentru a contribui ca 
pînă la sfîrsitul secolului să fie mo
dernizate agricultura, industria, apă
rarea. stiinta si tehnica Chinei 
populare.

Tovarășul Tie Yin a spus apoi : 
Valoarea prieteniei chino-române a 
fost cultivată în comun de marele 
nostru conducător, președintele Mao 
Tzedun, de stimatul și iubitul pre
mier Ciu En-lai și stimatul președin
te Nicolae Ceaușescu. Conducătorul 
nostru înțelept, președintele Hua 
Kuo-fen. și Comitetul Central al 
partidului nostru acordă o importan
tă deosebită dezvoltării continue a 
prieteniei chino-române. Populația 
provinciei Gețiang se bucură din ini
mă de întărirea și dezvoltarea prie
teniei chino-române. Dăm o aprecie
re elogioasă tovarășului Nicolae 
Ceaușescu pentru contribuția însem
nată adusă de domnia sa la dezvol
tarea relațiilor frățești dintre China 
și România.

Prin vizita pe care o faceți de data 
aceasta în tara noastră. întîlnirile 
desfășurate intr-o atmosferă plină de 
cordialitate si prietenie, convorbirile 
fructuoase pe care le-ați avut cu pre
ședintele Hua Kuo-fen si cu ceilalți 
tovarăși din conducerea Comitetului 
Central al partidului nostru, ați a- 
dăugat o nouă pagină strălucită în 
cronica dezvoltării relațiilor de prie
tenie dintre China si România.

în încheiere, rugăm pe tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, pe tovarășa Elena 
Ceaușescu și pe ceilalți tovarăși ro
mâni să transmită poporului frate 
român sentimentele de prietenie și 
salutul amical din partea populației 
provinciei Gețiang. Vorbitorul a 
toastat apoi pentru prosperitatea și 
înflorirea Republicii Socialiste Româ
nia și fericirea poporului român ; 
pentru prietenia revoluționară și so
lidaritatea militantă dintre cele două 
partide, țări și popoare ; în sănăta

tea tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
secretarul general al Partidului Co
munist Român, președintele Repu
blicii Socialiste România, și a tova
rășei Elena Ceaușescu ; în sănătatea 
tovarășilor români care îl însoțesc pe 
președintele Nicolae Ceaușescu în 
vizita sa în China ; in sănătatea ce
lorlalți oaspeți români invitați la 
acest banchet ; în sănătatea tovară
șilor și prietenilor prezenți.

Luînd cuvîntul, tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU a spus:

Sintem deosebit de bucuroși că, 
vizitînd China populară, avem prile
jul să ne aflăm și in provincia Ge
țiang, și în frumosul oraș Hangiou. 
Aș dori să exprim cele mai vii mul
țumiri pentru primirea călduroasă 
ce ne-ati rezervat-o. dumneavoastră 
și locuitorii orașului Hangiou. Do
resc, de asemenea, tovarășe prim- 
secretar al Comitetului provincial de 
partid Gețiang, să vă mulțumesc pen
tru cuvintele exprimate la adresa 
poporului român, a relațiilor de 
prietenie dintre România și China.

Permiteți-mi să vă adresez dum
neavoastră, tuturor activiștilor de 
partid și de stat, comuniștilor și 
populației din provincia Gețiang și 
orașul Hangiou un salut călduros și 
cele mai bune urări.

Deși ne aflăm de puțin timp In 
Hangiou, am putut cunoaște unele 
din frumusețile lui și am aflat, tot
odată, cite ceva despre munca entu
ziastă a populației provinciei Gețiang 
pentru construcția socialistă și înfăp
tuirea hotărîrilor Congresului al 
XI-lea al Partidului Comunist Chi
nez. Ceea ce ați realizat dumneavoas
tră este o contribuție importantă la 
eforturile întregului popor chinez de 
făurire a societății socialiste, de 
realizare a unei Chine cu o indus
trie și o agricultură moderne.

Deoarece tovarășul prim-secretar 
mi-a spus că provincia dumneavoas
tră se află printre provinciile mai 
bogate și dă o producție agricolă 
importantă — acum și industrială 
— aș dori să vă adresez cele mai 
calde felicitări pentru rezultatele pe 
care le obțineți și să vă urez tot mai 
multe succese, să contribuiți cit mai 
mult la Înflorirea Chinei.

Aș dori să menționez că, la rin- 
dul său, poporul român înfăptuiește 
neabătut hotăririle Congresului al 
XI-lea de făurire a societății socia
liste multilateral dezvoltate, de în
tărire a economiei și înflorire a ști
inței și culturii, de ridicare a bună
stării poporului, de întărire a inde
pendenței si suveranității patriei.

în continuare, secretarul general 
al partidului nostru a spus : între 
Partidul Comunist Român și Parti
dul Comunist Chinez, între popoare
le noastre s-au dezvoltat relații largi 
de colaborare in toate domeniilie de 
activitate. Președintele Mao Tzedun 

și premierul Ciu En-lai au adus o 
contribuție de importanță deosebită 
la dezvoltarea acestor relații de prie
tenie și colaborare. Dorim acum, in 
vizita pe care o facem din nou in 
China populară, ca împreună cu 
președintele Hua Kuo-fen să asigu
răm dezvoltarea in continuare a a- 
cestei prietenii.

Popoarele noastre au probleme 
complexe de soluționat, construcția 
societății socialiste cere eforturi sus
ținute, unirea eforturilor întregului 
popor in jurul partidului pentru a 
acționa intr-o deplină unitate in toa
te împrejurările.

în același timp, popoarele noastre, 
ca și toate popoarele lumii de altfel, 
au nevoie de pace pentru a-$i putea 
consacra munca bunăstării, dezvol
tării economico-sociale intr-un. ritm 
rapid, folosirii minunatelor cuceriri 
ale științei in slujba progresului. De 
aceea, partidele și popoarele noas
tre doresc să întărească colabo
rarea și solidaritatea internațională. 
Punem la baza relațiilor noastre și 
acționăm pentru generalizarea prin
cipiilor deplinei egalități in drepturi, 
respectului independenței si suvera
nității naționale, avantajului reciproo 
— singurele care pot asigura un cli
mat în care fiecare națiune să se 
poată dezvolta liber, să poată fi stă- 
pină pe destinele sale.

Președintele României a sous apoi: 
Trebuie să vă mărturisesc că am ră
mas deosebit de plăcut impresionați 
de entuziasmul și hotărirea pe care 
le-am citit pe fețele oamenilor cu 
care ne-am intilnit la Canton și la 
Hangiou — de a înfăptui neabătut 
hotăririle Congresului al XI-lea al 
Partidului Comunist Chinez, de a în
tări unitatea in jurul Comitetului 
Central, in frunte cu tovarășul Hua 
Kuo-fen. Avem convingerea că po
porul chinez are un viitor minunat, 
că va înfăptui o societate socialistă 
dezvoltată din toate punctele de ve
dere. îi urăm să obțină succese cit 
mai mari pe această cale !

Urind încă o dată tovarășilor din 
Hangiou succese tot mai mari în în
treaga lor activitate și exprimînd do
rința de a se întări continuu priete
nia dintre partidele și popoarele 
noastre, tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a toastat :

Pentru Comitetul Central al Parti
dului Comunist Chinez ;

Pentru președintele Hua Kuo-fen ;
Pentru tovarășul Li Sien-nien șl 

tovarășul Tie Yin ;
în sănătatea tuturor prietenilor șl tovarășilor chinezi ;
în sănătatea tuturor celor prezenți la banchet !
Recepția s-a desfășurat într-o at

mosferă de caldă prietenie, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. tovarășa Elena 
Ceaușescu, ceilalți oaspeți fiind con
duși la plecare cu calde manifestări 
de simpatie, cu vii aplauze.
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Colectivele de oameni ai muncii 
din Capitală dezbat noile tarife

ale transportului în comun
Oupâ cum se știe, In ședința 

din 9 mal, trasind sarcina de a se 
acționa pentru îmbunâtâțirea in 
continuare a condițiilor de trans
port în comun al populației. Co
mitetul Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R. a indicat ca majorarea ta
rifelor pentru transportul în co
mun urban de câlâtori în unele

. localități ale țârii sâ fie discutatâ 
în prealabil în colectivele de 
meni ai muncii.

în spiritul acestei hotârîri, 
nara Comitetului municipal 
partid București, care a avut
zilele acestea, a dezbâtut multi
plele aspecte ale transportului în 
comun în Capitalâ și a adoptat

oa-

ple
da 
loc

Capitalâ și a adoptat

un amplu program de mâsuri care 
urmărește Îmbunătățirea calitativă 
o întregii activități în acest Im
portant sector al serviciilor pu
blice.

Prezentăm cîteva date statisti
ce despre situația actuală a trans
portului în comun în Capitală, care 
atestă necesitatea Introducerii u-

nor noi tarife menite să diminueze 
și, în perspectivă, să lichideze 
pierderile mari înregistrate în a- 
cest domeniu.

Datorită eforturilor materiale șl 
financiare ale statului, transportu
rile in Capitală au cunoscut, an 
de an. o dezvoltare continuă.

crescut, în• Numărul de vehicule a crescut, în 
ultimele trei decenii, de 6,7 ori, ajungînd 
de la 396 în 1948 — la 2 655 în 1978.
• Lungimea traseelor de transport a 

crescut de 3,5 ori ;
• în aceeași perioadă, numărul tra

seelor a crescut ae la 53 în 1948 la 139 
în 1978, adică de 2,6 ori.
• Numărul călătorilor transportați pe 

an a sporit de la 470 milioane în 1948 
la 1 400 milioane în 1978, adică de 3 ori. 
în 1978, transportul în comun în munici
piul București asigură peste 4,1 milioane 
călătorii pe zi.
• Odată cu creșterea numărului de 

vehicule, a sporit și personalul I.T.B., 
care este astăzi de 3,2 ori mai mare 
decît în 1948.
• Din 1948 și pînă acum, cheltuielile 

au crescut considerabil, după cum ur
mează :

— costul autobuzelor — de 5—7 ori
— a! tramvaielor — de aproape 6 ori
— al carburanților — de 2—4 ori
® Retribuția personalului muncitor al 

I.T.B. a crescut de 5—6 ori.

• TARIFELE DE BAZĂ LA TRANSPOR
TUL PUBLIC DIN BUCUREȘTI AU RĂ
MAS NESCHIMBATE DE 30 DE ANI.
• Tncepînd din 1962, întrucît încasă

rile rezultate din biletele și abonamen
tele de călătorie nu mai acopereau chel
tuielile I.T.B., statul a fost nevoit să acor
de importante subvenții de la buget. Așa, 
de pildă, în ultimii trei ani au fost acor
date următoarele subvențiii

Valoarea subvențiilor
Anul alocate de la bugetul

statului
1976 738 984 000 lei
1977 741 135 000 lei
1978 856 970 000 lei

Total 2 337 089 000 lei
® în prezent, ÎNCASĂRILE REALIZATE 

NU ACOPERĂ DECÎT 45 LA SUTĂ DIN 
CHELTUIELILE NECESARE FUNCȚIO
NĂRII TRANSPORTULUI ÎN COMUN.

în aceste condiții, majorarea tarifelor 
actuale se impune ca o cerință obiec-ca o cerință obiec-

tivă a corelării lor cu cheltuielile efec
tuate, a rentabilizării economice și finan
ciare a activității de transport orășenesc.

Ținînd seama de marea diferență din
tre cheltuielile I.T.B. și încasările reali
zate pe baza tarifelor de pînă acum, 
plenara Comitetului municipal de partid 
București a hotărît să propună colecti
velor de oameni ai muncii ca acoperirea 
acestor cheltuieli să se facă nu din- 
tr-odată, imediat, ci în două etape. Etapa 
I corespunde creșterii retribuției tuturor 
oamenilor muncii, care se încheie la 
1 iunie 1978, iar etapa a ll-a corespun
de următoarei creșteri a retribuției care 
se va încheia în 1980.

ÎN PRIMA ETAPĂ. STATUL VA CON
TINUA SĂ SUBVENȚIONEZE DE LA BU
GETUL SĂU ACTIVITATEA I.T.B. (în con
dițiile în care întreprinderea va trebui să 
găsească soluții proprii pentru a reduce 
volumul actual al cheltuielilor cu 200 
milioane lei pe an) CU 300 MILIOANE 
LEI ANUAL, PÎNĂ ÎN 1980.

ÎN ETAPA I SE VOR APLICA URMĂ
TOARELE TARIFE :

1. Tarife unice pentru 
călătorii pe baza de 
bilete, pe o linie

Tarife medii 
actuale 
lei/bilet

Tarife noi 
lei/bilet

— tramvai 0,30 0,65
— troleibuz 0,50 1,00
— autobuz 0,60 1,25

Biletul unic este valabil pe orice 
respective

distanță a liniei

3. Abonamente lunare 
cu călătorii nelimi
tate cu valabilitate 
pe orice mijloc de 
transport

Tarif actual Tarif nou

— 1 abonament 92,50 120

Din nou. printre noi. 
marele dirijor Sergiu Ce
libidache. La Ateneul Ro
mân. in fiecare diminea
ță. se repetă. Se studiază 
Brahms. Wagner. Respi
ghi. Debussy. Se pregă
tesc concertele simfonice, 
șase la număr, care sînt 
programate din 24 pînă în 
28 mal. 11 urmăresc. îl as
cultă. învață, nu numai 
instrumentiștii, dar si su
tele de melomani prezenti 
în sală. Se slefuieste fie
care măsură, pentru ata
cul ei precis, se reiau de 
nenumărate ori fraze, pro
poziții. intrări.

— Concertele dumnea
voastră din ianuarie, de 
la București și de la Iași, 
au fost considerate adevă
rate evenimente artistice. 
Si de atunci comentariile 
nu au incetat...

— îmi fac datoria față de 
tara mea. Nu este ni
mic altceva. E cît se poa
te de simplu. Nu vreau 
decît să fac concerte 
frumoase și ideea care 
mă călăuzește aici, in 
România, este că benefi
ciind de o îndrumare ri
guroasă. studiind cu dă
ruire. românii, mă refer 
la instrumentiști, pot a- 
junge la rezultate spec
taculoase. Si dacă intr-a
devăr primele mele con
certe au avut ecou în 
inima și simțirea melo
manilor, aceasta se dato- 
rește lui Ion Voicu. Pen
tru că m-a vizitat la Pa
ris ani de-a rîndul. m-a 
convins, mi-a spus exact 
cum o să fie si a avut 
dreptate. Toate acestea, 
cu o răbdare de albină.

— Să scriu 7
— Scrie. Așa m-am 

Îmbarcat și am ajuns in 
tară. Era. pe vremuri, un 
„mare dirijor" — pune 
ghilimele — care se te
mea să vin aici, la Bucu
rești ; a cules si semnă
turi de la niște „muzi
cieni" — pune iar ghili
mele — cum că nu am 
nimic de făcut pentru 
muzică, pentru artă în 
România ; incredibil, dar 
așa a fost cu multi ani in 
urmă. Era normal să fiu 
sceptic după această isto
rie. să mă îndoiesc, să am 
neîncredere. Toate s-au 
spulberat acum.

— In ianuarie, la toa
te repetițiile, concertele 
dumneavoastră, sălile au 
fost arhipline, Nu e greu

de prevăzut cum va fi a- 
saltat Ateneul in acest 
sfirsit de mai..,

— Mi se umple sufle
tul de bucurie cînd 
aud astfel de vorbe. Acum 
nu mai este timp, dar în 
ianuarie, pentru că în ia
nuarie 1979 voi fi sigur 
din nou în România, 
vreau să concertez cu Fi

capul acolo unde am de-a 
face cu o lume preocupa
tă numai si numai de 
bani. Eu vreau să fac mu
zică bună. Si dacă reu
șesc treptat-treptat să-mi 
conving colaboratorii, or
chestra. să ajungem la 
incandescența pe care o 
cere muzica. înseamnă că 
am reușit. Știu că aici, la

„Revin cu plăcere 
sub cupola

Ateneului Român"

Diri|orul Sergiu Celibidache, impreunâ cu artistul 
poporului Ion Voicu

larmonica in 8—7 orașe 
ale țării.

— Sint cunoscute ulti
mele mari succese pe care 
le-ati avut cu ..London 
Simphonu Orchestra" in 
Anglia, in Spania. Răsu
nătoarele succese din Ja
ponia. Vorbiți despre suc
cesele dumneavoastră 7

— Nu prea. Nu de 
concerte bune îmi aduc 
aminte, ci de cele proaste.

— Au fost si asemenea 
Intimplărl 7

— Cum să nu ! O- 
dată. la Londra, un im
presar mi-a spus chiar de 
la aeroport că nu poate 
să-mi acorde nouă repe
tiții. ci numai cinci ! Am 
luat avionul următor si 
am plecat. Nu îmi plec

București, instrumentiștii 
filarmonicii mă respectă, 
mă ascultă, dar încerc 
printre cete o sută de ten
dințe contrare care există 
firesc intr-un asemenea 
ansamblu să fac ordine, 
să fiu bine înțeles, să-i 
stimulez în a persevera. 
A fost o lecție pentru 
mine turneul in Japonia. 
Noi trebuie să-i învățăm 
pe japonezi muzică, iar ei 
pe noi ce este aceea răb
dare, ce înseamnă efort, 
perseverentă. Eu nu am 
făcut muzică singur : am 
învățat : deci : studiu. Or
chestra simfonică a filar
monicii este extraordina
ră. Are talente excepțio
nale. cum rar am văzut. 
Dacă mă lupt cu ceva, a-

ceasta se numește strati
ficarea unor greșeli care 
s-au închircit, s-au soli
dificat... Nu sint alti in
strumentiști ta lume mai 
deschiși, mai receptivi.

— Ați dirijat „Philar- 
monia“ din Berlin. „Phi
ladelphia", ..London Sim- 
phony Orchestra"... or
chestre de primă mărime. 
Putem ajunge la perfor
manțele acestora 7

— în trei-patru ani ; 
nu mai mult. învă- 
țind din răsputeri si iar 
invătind ce înseamnă con
strucție muzicală, care 
sînt ideile dintr-o anume 
pagină muzicală, pentru 
că nimic nu este intîm- 
plător. Vezi, nu numai 
arta unor mari orches
tre. dar si măiestria lui 
Benedetti Michelangeli, 
Ronnie Rogof, Franco 
Ferrara...

— Ieri dimineață, la ra
dio. se vorbea despre 
..Sergiu Celibidache prin
tre artiștii români care au 
fost prezenti la Scala din 
Milano".

— A fost o vreme, 
da. Acum nu mai sint cu 
gindul la muzica de ope
ră. E un gen imperfect. 
Sint greu de suportat 
atitea inexactități care se 
comit pe o scenă lirică...

— In curind la Trier 
(R.F. Germania), printre 
studenții Universității, la 
cursurile de dirijat șl ..fe
nomenologie muzicală", 
clasa Sergiu Celibida
che, vor fi prezenti șl 
cițiva tineri muzicieni ro
mâni.

— Sînt cursuri utile, 
interesante. Vedeți, re
zultatele nu se arată a 
doua zi. dar cind vor ieși 
la suprafață talente bine 
pregătite, atunci vom în
țelege rostul lor.

— Ați vorbit de reîn
toarcerea In România in 
ianuarie 1979. Alte pro
iecte 7

— Concerte bune. Am 
agenda de lucru plină 
pînă in 1983. Dar pe pri
mul plan : tara in care 
m-am născut. Vreau să 
văd strălucind această or
chestră minunată ! Ion 
Voicu este atei, alături de 
mine, urmărește fiecare 
repetiție. Urcăm împreu
nă fiecare treaptă spre 
succes, spre artă, spre 
marea artă pe care publi
cul o dorește.
Smaranda OȚEANU

2. Abonamente luna
re cu călătorii ne
limitate

la tramvaie
— pe o linie
— pe două linii

Tarife medii 
actuale 

lei/abonament

20
30

Tarife noi 
lei/abonament

30
50

la troleibuze
— pe 1 linie 48 50
— pe 2 linii — 70
la autobuze
— pe 1 linie 60 60
— pe 2 linii '—• 90

4. Se înființează abonamente lunare cu calatorii nelimi
tate pentru elevi, studenti și militari în termen, acestea 
urmînd să aibă următoarele prețuri :

la tramvaie
— pe 1 linie
— pe 2 linii

15 lei
25 lei

la troleibuze
— pe 1 linie 25 lei
— pe 2 linii 35 lei

la autobuze
— pe 1 linie 30 lei
— pe 2 linii 45 lei

Cadru optim pentru pregătirea 
școlară a tuturor fiilor țârii

ÎN ETAPA A ll-A SE VOR APLICA UR
MĂTOARELE TARIFE, care vor acoperi 
integral, INCEPÎND DIN 1980, cheltuie
lile necesare funcționarii transportului 
in comun în Capitală: la tramvaie, 
costul unui bilet urmează să fie de 1 leu; 
la troleibuz —- 1,50 lei; la autobuz — 
1,75 lei. în cazul abonamentelor lunare

cu călătorii nelimitate, noile tarife vor 
fi la tramvaie pe 1 linie de 45 lei, iar pe 
2 linii de 75 lei; la troleibuze pe 1 linie 
—75 lei, iar pe 2 linii — 100 lei; la au

tobuze pe 1 linie — 80 lei, iar pe 2 li
nii — 125 lei. Un abonament lunar cu 
călătorii nelimitate cu valabilitate pe 
orice mijloc de transport în comun

(tramvaie, troleibuze, autobuze) va costa 
175 lei. Abonamentele lunare\cu călă
torii nelimitate pentru elevi, sfudenți și 
militari în termen vor fi: la tramvaie 
— 20 lei pe 1 linie și 35 lei pe 2 linii; la 
troleibuze — 35 lei pe 1 linie și 50 lei 
pe 2 linii; la- autobuze — 40 lei pe 1 
linie și 60 lei pe 2 linii.

tncepînd de ieri, colectivele de oameni ai muncii din 
unitățile economice și sociale ale Capitalei au trecut la 
dezbaterea noilor tarife și a programului de mâsuri adop
tate de plenara Comitetului municipal de partid Bucu
rești pentru îmbunătățirea transportului în comun și așe
zarea pe baze economice a acestei activități. Dînd o înal
tă apreciere măsurilor stabilite de Comitetul Politic Exe-

4

tă apreciere măsurilor stabilite de Comitetul

cutiv al C.C. al P.C.R., oamenii muncii au tăcut în cadrul 
dezbaterilor numeroase propuneri privind modalitățile 
concrete de îmbunătățire a transportului în comun în Ca
pitală și s-au angajat să participe, alături de personalul 
I.T.B. și municipalitate, la întărirea ordinii și disciplinei, 
la asigurarea unui transport modern și operativ 
diții tot mai civilizate.

■>
în con-

La întreprinderea „23 August"
0 măsură rațională și necesară, 

in interesul bunei desfășurări 
a transportului

Ieri. Ia sfirșltul schimbu
lui 1. colectivul de muncă 
de la secția aparataj a în
treprinderii „23 August" a 
dezbătut noile tarife de 
transport ne traseele I.T.B.

— Eu apreciez majorări
le de tarife prevăzute a se 
aplica — spupea in cuvîn- 
tul său lăcătușul Constan
tin Grumăzescu — in le
gătură directă cu creșteri
le retribuțiilor noastre. I-a 
noi in uzină, ca de altfel 
si in celelalte întreprinderi, 
acum 30 de ani se cîștiga 
te jur de 500 lei lunar, cind 
prețul biletului de tramvai 
era de 25 de bani, iar a- 
cum se ciștigă peste 2 000 
de lei. Este firesc ca 
condițiile 
Iilor de __________
schimbe și aceste tarife, 
care au __ 2_ .__
nivel de 30 de ani. Iată de 
ce. aprobind majorările de 
tarife prevăzute. înțeleg că 
partidul nostru a pornit de 
la cerința 
rească de 
vitatea de 
mun ne 
normale — așa cum se în- 
timplă in orice întreprinde
re productivă, unde costu
rile produselor trebuie să 
acopere cheltuielile făcute 
pentru realizarea lor.

— Subscriind la rațiuni
le economice care stau la 
baza majorării tarifelor de 
transport — spunea con
trolorul de calitate Stan Ion 
— doresc să subliniez că. 
la rîndul său. I.T.B.-ul tre-

in 
sporirii cheltule- 
transport să se
rămas la același

economică fi- 
a așeza si acti- 
transport în co- 
baze financiare

buie să ia toate măsurile 
pentru a îmbunătăți condi
țiile de transport. Noi vom 
contribui prin noile tarife 
la îndreptarea activității fi
nanciare a I.T.B.-ului. dar 
și I.T.B.-ul are răspunderea 
să se preocupe mai mult de 
folosirea fondurilor, să a- 
sigure 
zător 
punct 
tinerii 
rească 
respectării _____ ...
parcurs. Desigur. îmbunătă
țirile pe care le așteptăm 
nu se pot realiza toate ime
diat. Sintem insă convinși 
că municipalitatea va ur
mări cu toată atenția ca 
programul de măsuri pe 
care și l-a propus în aceas
tă direcție să fie realizat.

— O contribuție impor
tantă la redresarea activi
tății financiare a I.T.B.-ului 
o putem aduce si noi. 
In calitate de călători — 
spunea tehnicianul Con
stantin Lelea. Va trebui să 
manifestăm o opinie mai 
fermă fată de acei călători 
care si-au făcut un obicei 
din a merge fără bilet, fată 
de cei care distrug scaunele, 
sparg geamurile din mașini 
si tramvaie, aducînd astfel 
prejudicii financiare si ma
teriale I.T.B.-ului. Pentru 
că orice călătorie netaxată, 
orice deteriorare de bunuri 
atrag pierderi bănești pen
tru I.T.B.. pentru noi înșine.

în aceeași ordine de idei.

inginerul Valeriu Dănescu 
a spus:

— Am reținui că matură
rile de tarife slnt diferen
țiate. acordindu-se înlesniri 
substantiate pentru cei care 
circulă pe bază de abona
ment. pentru elevi și stu
denti. Este avantaîos pentru 
fiecare om al muncii să că
lătorească cu abonamente, 
la care majorările sint mai 
mici decit in cazul biletelor. 
De asemenea, introducerea

unor abonamente speciale 
pentru elevi si studenti, cu 
tarife reduse, este o măsură 
ce vine in sprijinul familii
lor cu eonii. Doresc să fac 
și o propunere : pentru a se 
descongestiona miiloacelede 
transport si pentru a apropia 
oamenii de locul de muncă, 
ar trebui ca măsurile de re
partizare a fondului loca
tiv in iurul întreprinderilor 
să se aplice mai consecvent.

Mihai IONESCU

de trolei- 
livrate in

un bare corespun- 
numeric si din 

de vedere al intre- 
tehnice. să intă- 
controlul asupra 

graficelor de

„Și de calitatea 
depinde imbunătățirea 

activității I. T. B.“
— declară și se angajează 

oamenii muncii de la „Autobuzul

muncii noastre

de autobuze si 80 
buze care vor fi ,____ __
acest an întreprinderii de 
transport București să fie 
supuse înainte de expedie
re unor verificări riguroase, 
astfel ineît acestea să co
respundă exigentelor pu
blicului călător, să respec
tăm graficul de livrare a 
tuturor celor 27 poziții 
piese de schimb necesare 
parcului de autobuze și 
troleibuze din dotarea 
I.T.B.

în cadrul dezbaterii s-au 
făcut numeroase propuneri 
care vizează îmbunătățirea 
transportului în comun, 
creșterea eficienței econo
mice și in acest sector de 
activitate. Iată cîteva dintre 
ele :

u

întreprinderea bucureș- 
teană „Autobuzul" este 
principalul furnizor de 
autobuze și troleibuze, atit 
pentru I.T.B., cit și pentru 
unitățile similare din țară. 
De pe această poziție res
ponsabilă, de furnizori ai 
mijloacelor de transport în 
comun, dar și în calitate de 
beneficiari ai serviciilor 
I.T.B., oamenii muncii de 
la „Autobuzul" au dezbă
tut, ieri, pe secții, schim
buri și ateliere, propunerile 
de majorări de tarife la 
transportul în comun.

— Așa cum ne străduim 
șl noi, aici, să desfășurăm 
o activitate economică ren
tabilă, este firesc și nece
sar ca toate unitățile și ac
tivitățile economice sau 
de servicii să fie rentabile 
— spunea în adunare mais
trul Paul Varodl. Or, este 
normal ca și transportul 
în comun, activitate de

sălarg interes! cetățenesc, 
fie organizat tot pe prin
cipii economice.

— Realizarea comenzilor 
de autobuze și troleibuze 
destinate unităților de 
transport în comun, la ter
menele stabilite, trebuie să 
preocupe în mai mare mă
sură conducerea întreprin
derii noastre, iar calitatea 
lor ireproșabilă să 'devină 
un obiectiv permanent in 
munca fiecăruia dintre noi 
— arăta maistrul Alexan
dru Voican. Dacă autobu
zul pe care îl așteptăm in 
stație întîrzie din cauza 
unei defecțiuni mecanice, 
o parte din vină ne revine 
și nouă. Apoi faptul că în 
unele perioade fabricația 
pieselor de schimb a fost 
privită ca o problemă mi
noră. a avut consecințe 
directe, cu implicații nega
tive in activitatea I.T.B. 
Ne angajăm ca toate cele 220

• Permanentizarea 
schimburilor de experiență 
între cadrele tehnice de la 
„Autobuzul" și cele de la 
I.T.B., avind ca temă în
treținerea și exploatarea 
corectă a parcului de ma
șini, fiabilitatea autobuze
lor și troleibuzelor. (Ing. 
Nicolae Ungurianu).
• Extinderea călătoriilor 

pe bază de abonament lu
nar. în marile Întreprin
deri șl pe platformele in
dustriale să se înființeze 
centre de procurare și vi
zare a abonamentelor. (Mir
cea Constantinescu, econo
mist).
• Programele I.T.B. să 

țină seama și de orele de 
intrare și ieșire din schim
bul doi, perioadă în care 
se înregistrează o mare 
afluență de călători înspre 
și dinspre zonele indus
triale (Florea Toma, mun
citor).

Dan CONSTANTIN

O dimineață obișnuită la școala 
primară din satul Toldal. Lecția de 
citire, clasa a II-a.- „Tata s-a întors 
acasă". Nu se spune de unde, dar 
dincolo de rîndurile din carte discu
ția se lărgește. Tatăl Annei Maria, 
de exemplu, vine de la Tg. Mureș 
cu autobuzul. Cînd merge mai de
parte, la Reghin, vine cu trenul. 
Dacă ar veni de la București, ar 
putea să ia și avionul. Treptat, cercul 
cunoștințelor se lărgește. Copiii în
vață cum să procedeze cînd vor 
pleca cu autobuzul, cu trenul, cum 
să-și cumpere bilet. Pentru lecția ur
mătoare vor alcătui o compunere, 
pe baza Întrebărilor din manual, „ce 
Înseamnă să fii politicos Elevii 
din clasa a IlI-a analizează îm
preună cu învățătoarea compunerea 
pe care au scris-o acasă : „Bucu
rești, inima tării". „A țării noastre, 
Republica Socialistă România", „în 
Capitală trăiesc și învață copii ca și 
noi...". Clasa a IV-a, lecția de Isto
rie ; evenimente petrecute in Româ
nia după cel de-al doilea război 
mondial. Evenimente care pentru 
oamenii maturi au însemnat prezen
tul vieții, pentru ei, copil de 10 ani, 
sînt un trecut destul de îndepărtat, 
pe care-1 ascultă, la această vîrstă, 
ca pe o poveste adevărată.

O dimineață obișnuită de școală... 
Ineditul intervine atunci cînd con- 
stați că toate clasele se află adunate 
în aceeași Încăpere, din care nu lip
sesc florile, in oale smălțuite, per
dele la ferestre, ornate cu motive lo
cale, lucrate de mîinile Iscusite ale 
mamelor. învățătoarea Demeter Pi- 
roska strigă catalogul și răspund 
prezent, întotdeauna, doar 11 elevi : 
Fekete Csillo, Nagy Lajos, Lako 
Săndor, Bango Melinda, Duka Aran- 
ka — în clasa I ; Vecserdi Anna Ma
ria, Nagy Magdona, Lakd Gizela — 
în clasa a II-a ; Fekete Anna Maria, 
ea singură — în clasa a III-a ; Mol- 
nâr Ildikd, Duka Mihâly — în clasa 
a IV-a. El stat cei 11 copii ai satului 
care invață în limba lor maternă, 
limba maghiară. în sat mai sint încă 
15 copii, care invață in limba română 
și cițiva „șoimi", la grădiniță.

Pentru ei, in fiecare dimineață 
sună clopoțelul școlii ți trei cadre 
didactice, avind la dispoziție tot ce 
este necesar predării lecțiilor, edu
cării celor mai tinere vlăstare ale 
așezării, iși încep, cu multă dăruire, 
activitatea pedagogică.

— Satul se află la 5—6 km de co
muna Voivodeni, de care aparține — 
ne spune învățătoarea Demeter Pi- 
roska. Ca să ajungă acolo, școlarii 
ar fi trebuit să treacă dealul, să 
străbată o pădure. (Venind spre 
Toldal, chiar și șoseaua șerpuind 
printre creste de deal, pline de ver
deață și livezi ta floare, se a- 
propie numai la un kilometru 
de marginea satului). Ața că

pentru copiii celor vreo sută de 
familii s-a organizat școala aici, 
fiecare puțind învăța ta limba ma
ternă.’ Fiecare școlar are manuale, 
caiete, rechizite. După cum ați văzut, 
lucrez simultan cu toate cele patru 
clase de limbă maghiară. Dar cu cei 
mici lucrez și separat dimineața, o 
oră-două, la fel. spre amiază, cu cei 
care au nevoie de un sprijin în plus, 
pentru ca toți elevii din cele patru 
clase să atingă nivelul de cunoștințe 
cerut de programe. Toate acțiunile 
educative, pionierești, le organizăm 
în comun, cu toți copiii, români și 
maghiari. Cînd trec in ciclul II, ele
vii merg Ia școala din Glodeni, cu 
autobuzul, care-i duce și aduce 
zilnic.

în statisticile forurilor de tavăță- 
mînt, școala primară din Toldal fi
gurează printre cele cu clase de 

însemnări din cîteva școli 
ale județului Mureș

elevi sub efectivul normal prevăzut 
de lege. Nu este însă unica de acest 
fel. I-a Valea Izvoarelor — sat nu 
departe de Tg. Mureș, aparținînd 
comunei Sînpaul, unde trăiesc lao
laltă români și maghiari — cei 140 
de copii învață în limbile lor ma
terne. Cu toate că nu se află decit 
la 5 km de centrul comunei și nici 
una dintre clase nu întrunește nu
mărul obișnuit de elevi, satul are 
școala sa proprie, cu clasele I—VIII, 
cu 14 cadre didactice. O clădire 
nouă, spațioasă, electrificată, cu în
călzire centrală, cu laboratoare bine 
utilate, cu o curte mare, plină de 
flori. Totul realizat cu sprijinul sta
tului, cu o meritorie contribuție vo
luntară a localnicilor, a părinților 
copiilor.

Oamenii se simt legați in mod fi
resc de meleagul natal, de sat. 
Aici se nasc, aici Învață și deslușesc 
adevărul despre lume ți viață, aici 
iși întemeiază familia. Sînt harnici 
și muncitori, trăiesc în bună înțe
legere și frăție, români și maghiari. 
După ce termină școala generală și 
iși însușesc o meserie, cei mai mulți 
tineri se intorc să locuiască în satul 
natal.

Despre toate acestea ne povestesc 
profesorul de biologie Nemes Ale
xandru, directorul școlii, și soția sa, 
învățătoare. S-au stabilit aici, la Va
lea Izvoarelor, și împreună cu alte 
3—4 familii de cadre didactice sînt 
exemplu de hărnicie pentru ceilalți 
locuitori ai satului, gospodăria lor 
— de acasă și de la școală — stînd 
In rîndul celor mai bine întreținute, 
mai pline de căldură, de ospitalitate.

Cu aceeași bucurie ne vorbesc des
pre rezultatele la învățătură ale ele
vilor școlii, ca și despre succesele 
propriilor copii, despre „performan
țele" pionierului Nemes Săndor, că
ruia i s-a acordat mențiune la con
cursul de aeromodelism. distincție 
care l-a promovat instructor al cer
cului pionieresc de aeromodelism din 
școală.

— în județul nostru — ne spune, 
la Tg. Mureș, profesorul Ștefan 
Bența, inspector școlar general ad
junct — peste tot unde sînt copii, 
indiferent de numărul lor, este și 
școală, iar învătămîntul se realizează, 
după dorință, in limba maternă a 
fiecăruia.

Din datele statistice, pe care 
ni le pune la dispoziție, notăm: 
18 posturi de învățători la clase cu 
efective sub. 7 elevi, dintre care 4 
cu limba de predare maghiară ; 19 
posturi de învățători, în 10 localități, 
pentru predare simultană la clase 
sub efectiv — 5 in limba maghiară ; 
36 unități școlare cu efective sub 10 
elevi, din care 5 cu predare în limba 
maghiară și 13 in limbile română și 
maghiară ; 80 unități școlare cu clasa 
a V-a sub 25 elevi — 50 cu predare 
in limba maghiară ; 9 internate ți 
cantine cu efective sub prevederile 
normative. S-au asigurat condițiile 
necesare pentru ca toți elevii să fie 
cuprinși in învățămîntul general 
obligatoriu, in limba in care doresc, 
iar rețeaua școlară asigură cadrul 
optim pentru desăvirșirea pregătirii 
școlare și profesionale a fiecărui ti- 
năr cetățean al județului.

...O dimineață obișnuită de școală 
Ia Toldal. Cei cinci din clasa I tre
buie să deseneze... doi pui de găină. 
Dar puii lui Săndor n-au... cap. Cum 
așa 7 — întreabă învățătoarea. S-a 
gindit să le deseneze Ia urmă, mai 
cu grijă, dar timpul a trecut repede. 
Puii Arankăi au ciocul prea lung și 
ascuțit. O privire pe fereastră, Ia 
modelele vii șl adevărul este resta
bilit, Pe caietul Annei Maria din 
clasa a II-a, cîteva pete, cîteva gre
șeli la dictare și nota 7. De ce ? 
„Pixul e vinovat pentru pete...", apoi 
privirea ei zboară pe fereastră: 
pomi în floare, mult soare, larmă 
de pui adevărați... Atitea tentații, 
cînd ai numai șapte ani I învăță
toarea veghează cu pricepere, cu 
blindețe, îndrumă ferm miinile mici 
pe conturul literelor, al cuvintelor. 
Astăzi, ca și ieri, ca și miine, ani la 
rind. Pină cind cresc, iși iau zborul 
spre viață, spre muncă. Aici, pas cu 
pas, copiii români și maghiari, frați 
de-o viață, urcă drumul cunoașterii, 
învață să fie oameni de nădejde, 
să-și cunoască și să-și iubească me
leagurile natale, patria in care s-au 
născut și trăiesc.

Florlca DINULESCU 
Gh. GIURGIU 
corespondentul „Scînteii"

tv
PROGRAMUL 1

9,00 Teleșcoală
10,00 Telecinemateca
11.35 Corespondenții județeni transmit...
11,50 Telex
11,55 închiderea programului
16,00 Telex
16,05 Teleșcoalâ
16.35 Curs de limba franceză
17,00 Emisiune în limba germană
19,00 Rezultatele tragerii Loto

19,05 Film serial pentru copii : Cuore
19,30 Telejurnal
20,00 La ordinea zilei In economie
20,10 Masă rotundă : Problema naționa

lă — Aspecte istorice și realități 
contemporane

20,55 Film artistic : „Darul de logodnă". 
Premieră pe țară. Producție a stu
diourilor italiene. Cu : Sophia 
Loren, Luigi Proiettl, William De
val, Marla Luisa Sala, Susan Ca
roll. Regia : Mario Monlcelll

22,25 Telejurnal
22,35 închiderea programului

PROGRAMUL 2

17,00 „etntarea României", Ediția ■ n-a 
a Festivalului național

17,20 Pe teme economice
17,35 Ora veselă
18.30 Drumuri europene : Bătcescu la 

Palermo
19,00 Timp, spațiu, mișcare. Film docu

mentar realizat de studioul „Al. 
Sabla"

19.10 Cîntece și jocuri populare
19.30 Telejurnal
20,00 La ordinea zilei in economie
20.10 Radar pionieresc
20.30 Portativ. Antologia artei vocale
21.10 Flacăra vie a științei : Grlgore T. 

Popa, unul dintre corifeii medi
cinii românești

21.40 Telex
21,45 Blocnotes — informații utilitare
22.10 Telerama—sport
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Excelenței Sale
Domnului NEELAM SANJIVA REDDI

Președintele Republicii India
NEW DELHI

Cu prilejul celei de-a 85-a aniversări a zilei dumneavoastră de naștere, 
îtnl este deosebit de plăcut să vă adresez felicitările mele călduroase, 
Împreună cu cele mai buna urări de multă sănătate, viață Îndelungată și 
fericiră personală.

îmi exprim deplina Încredere că bunele relații de prietenie ți colaborare 
dintre Republica Socialistă România ți Republica India, precum și conlucrarea 
lor pe plan internațional vor cunoaște o dezvoltare necontenită, spre binele 
celor două popoare, în interesul păcii și Înțelegerii Internaționale.

NICOLAE CEAUȘESCU
, Președintele

Republicii Socialiste România

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Am fost profund Îndurerat la aflarea veștii despre încetarea din viață 
a Excelentei Sale domnul Ștefan Peterfi, vicepreședinte al Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste România.

Exprim sincerele mele condoleanțe Excelentei Voastre și prin Intermediul 
dumneavoastră familiei îndoliate.

FAZAL ELAHI CHAUDHRY
Președintele Republicii Islamice Pakistan

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român

Dragă tovarășe, îti mulțumim pentru solidaritatea pe care ai exprimat-o 
fată de lupta poporului italian împotriva terorismului, pentru democrație, 
în urma asasinării lui Aldo Moro și îți transmitem saluturile noastre cele 
mai frățești.

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Sint foarte bucuros să exprim Excelenței Voastre și, prin dumneavoastră, 
guvernului și poporului României sincerele mele mulțumiri pentru mesajul 
de felicitare adresat cu prilejul realegerii mele In funcția de președinte al 
Republicii Indonezia și, la rindul meu, adresez din inimă aceleași bune urări. 
Sint convins că relațiile dintre cele două țări ale noastre se vor amplifica și 
mai muit spre binele cooperării și prieteniei noastre, precum și in interesul 
păcii in lume.

LUIGI LONGO 
ENRICO BERLINGUER

Primiri la Consiliul de Miniștri
SUHARTO

Președintele Republicii Indonezia

„Ziua internațională a muzeelor
Sărbătorită ieri pentru intiia oară, 

„Ziua internațională a muzeelor" a 
fost marcată la București printr-o sui
tă de manifestări cultural-stiințifice 
de elevată ținută. Astfel, la Muzeul de 
istorie al Republicii Socialiste Româ
nia s-au desfășurat lucrările simpo
zionului „Rolul muzeelor in formarea 
conștiinței socialiste" ; in cadrul re
feratelor. ca si al dezbaterilor care au 
urmat au fost prezentate preocupă
rile muzeografilor pentru a forma și 
a întări in inimile șl conștiința mili
oanelor de oameni care trec pragul 
muzeelor trainice sentimente patrio
tice, puternice corfvingeri științifice, 
pentru ca emoția contactului cu expo
natul original să lase urme de neșters 
în mintea publicului, pentru a valori
fica mai eficient bogatul patrimoniu 
pe care-1 dețin muzeele. S-a subli
niat deopotrivă cerința sporirii apor
tului muzeelor la cunoașterea pes
te hotare a adevărului despre is
toria poporului român, a valorilor 
materiale și culturale pe care le-a

făurit, a contribuției sale la îmbogă
țirea tezaurului creației spirituale a 
umanității.

Tot la Muzeul de istorie al Repu
blicii Socialiste România s-a deschis 
și expoziția „Publicații de propagan
dă și de specialitate ale muzeelor". 
Sute de afișe, ilustrate, pliante și al
bume prezintă preocupările menite 
să facă mai bine cunoscute publicu
lui larg colecțiile și fondurile muzea
le ; după cum, alte sute de lucrări 
științifice — între care și numeroa
se monografii considerate pe drept 
cuvînt lucrări de referință în dome
niile istoriografiei, etnografiei, isto
riei literare etc. — arată că în majo
ritatea lăcașurilor muzeale pulsează 
o viață științifică bogată. .

Manifestările prilejuite de sărbăto
rirea „Zilei internaționale a muzee
lor" continuă astăzi cu masa rotundă 
intitulată „Muzeul șl tinăra genera
ție". (Silviu Achim).

Joi dimineața, tovarășul Gheorghe 
Oprea, prim viceprim-ministru al gu
vernului, a primit pe Andrzej Szozda, 
ministrul energeticii și energiei ato
mice din R.P. Polonă.

Evidențiindu-se relațiile de priete
nie și colaborare statornicite între 
România și Polonia, în cursul convor
birii au fost abordate aspecte ale 
conlucrării bilaterale pe plan econo
mic, îndeosebi in domeniul energiei 
electrice.

La întrevedere, desfășurată intr-o 
atmosferă de cordialitate prieteneas-

★
Tovarășul Paul Niculescu. 

prim-ministru al guvernului, 
trul finanțelor, a primit joi pe 

al Departamentu- 
Orientul Apropiat 
din cadrul Băncii 
Reconstrucție și

vice- 
minis- 
Martin

Paijmans, director 
lui pentru Europa, 
și Africa de Nord 
Internationale de 
Dezvoltare (B.I.R.D.), care se află !n- 
tr-o vizită In tara noastră.

în cadrul Întrevederii au fost abor
date aspecte ale cooperării financiar- 
bancare dintre instituțiile române de

4

vremea
l

Timpul probabil pentru zilele de 20, 
21 șl 22 mai. In țară : Vremea va con
tinua să se Încălzească ușor, la începu
tul intervalului. Cerul va fi variabil, 
cu lnnorărl mal accentuate in jumăta
tea de vest a țării, unde vor cădea ploi

că, a luat parte Trandafir Cocirlă, 
ministrul energiei electrice.

A fost prezent Wladyslaw Wojtasik, 
ambasadorul R.P. Polone la Bucu
rești.

★
Ministrul energiei electrice. Tran

dafir Cocirlă, și ministrul energeticii 
și energiei atomice din R. P. Polonă, 
Andrzej Szozda, au semnat, joi, o în-' 
țelegere privind colaborarea tehnico- 
științifică în domeniul energiei.

A fost de față Wladyslaw Wojtasik, 
ambasadorul Poloniei la București.

★
resort si Banca Internațională de Re
construcție si Dezvoltare și analizate 
posibilitățile de dezvoltare a relații
lor dintre România si B.I.R.D.

La întrevedere au luat parte Iu
lian Bituleanu, adjunct al ministru
lui, Ion Rușinaru, președintele Băncii 
pentru agricultură și industrie ali
mentară. si Gheorghe Popescu, pre
ședintele Băncii de investiții.

(Agerpres)

Cronica zilei
Joi B-au încheiat în Capitală lu

crările celei de-a doua reuniuni a 
Consiliului de Administrație al Cen
trului de Demografie O.N.U.-România 
(CEDOR). Participanții la reu
niune au subliniat rezultatele pozi
tive obținute in activitatea centrului 
în cei 4 ani de la înființare, precum 
și interesul pe care țările în curs de 
dezvoltare 11 manifestă pentru pro
gramele acestui organism, avînd ca 
scop formarea de cadre, efectuarea 
de studii și cercetări în domeniul 
interrelatiei dintre populație și dez
voltarea social-economică. S-au sub
liniat. de asemenea, condițiile deose
bite asigurate de guvernul român și 
Națiunile Unite pentru buna desfă
șurare a activității centrului.

★

La Bordeaux — Franța, Catania — 
Italia. Vrsac. Novi Sad și Prishtina — 
Iugoslavia. Quito — Ecuador. San 
Jose — Costa Rica și Detroit — S.U.A. 
au fost recent create noi lectorate 
de limbă, literatură, istorie si civili
zație românească. Numărul total al 
lectoratelor peste hotare se ridică la 
167, fapt ce confirmă prestigiul 
de care se bucură în lume cultura 
românească.

Activitatea 
funcționează 
versităti din ----------  ..
nită de Biblioteca centrală universi
tară din București, care le furnizea
ză periodic cărți, discuri, hărți, pu
blicații șl alte materiale documentare.

în cursul acestui an. lectoratelor 
le-au fost puse la dispoziție, pe lingă 
materialele necesare bunei desfășu
rări a procesului de invătămînț. a- 
proape 5 000 de abonamente la ziare 
și reviste românești.

acestor lectorate, care 
pe lingă reputate uni- 
străinătate, este spriii-

(Agerpres)

Actualitdti
din țările socialiste

R. S. F. IUGOSLAVIA

Noile cai
Pe hărțile Iugosla

viei va figura de a- 
cum înainte încă o li
nie albastră, trasată 
prin regiiinea Voivo- 
dinel. Ea marchează 
apariția unui curs de 
apă artificial — sis
temul hidrotehnic Du- 
năre-Tisa-Dunăre, re
marcabilă realizare a 
proiectanților și con
structorilor iugoslavi. 
Cunoscut și sub de
numirea prescurtată 
D.T.D., acest sistem 
formează o rețea de 
apă în lungime de a- 
proape 1 000 km, ca
re străbate, prin ca
nalul principal, cim- 
pia Voivodinei, de 
îndată ce Dunărea 
pătrunde în Iugosla
via, ca să reîntilneas- 
că Iar fluviul la ieși
rea acestuia din țara 
vecină. 84 de poduri 
rutiere și feroviare 
traversează apele e- 
vantai.ului de rîuri 
create artificial. Ba
rajul de pe Tisa, a-

albastre din 
vînd 300 m lungime 
și 25 m înălțime, 17 
ecluze 
pompare, 
cel mai 
biectiv al 
sistem. Grație acestor 
lucrări, se poate con
trola in permanență 
nivelul apelor din 
partea de nord-est a 
Iugoslaviei.

Lucrarea a pus ca
păt bătăliilor neînce
tate împotriva inun
dației și secetei,' con
tribuind totodată la 
amenajarea unbr în
tinse suprafețe agri
cole. Statisticile re
levă că, în decursul 
ultimului secol, s-au 
înregistrat în această 
parte a Cîmpiei Pa- 
nonice 51 api de se
cetă, 32 de ani în care 
au avut loc inundații 
și doar 17 ani priel
nici agriculturii. Prin 
construirea sistemu
lui hidrotehnic va fi 
drenat surplusul de 
apă de pe circa 1 ml-

R. P. BULGARIA

și 4 stații de 
reprezintă 

complex o- 
întregului

Voivodina
lion hectare, irigîn- 
du-se 500 000 hectare, 
vor fi aprovizionate 
cu apă întreprinderi 
industriale 
localități și vor 
menajate un 
număr de baze 
cole și turistice.

Pînă acum au 
executate lucrări de 
irigație pe o arie de 
peste 50 000 hectate. 
Pe aceste terenuri, 
recoltele agricole, la 
cele mai diferite cul
turi, au înregistrat 
sporuri substanțiale 
— de circa 20 000 kg 
la sfecla de zahăr, 
creșteri de 1 000 kg 
la grîu, de 3 000 kg 
la porumb, de 12 000 
kg la legume și de 
15 000 kg la cartofi. 
Uriașele eforturi de
puse timp de trei de
cenii pentru deschi
derea noului drum de 
apă prin bogata Voi- 
vodinâ iși găsesc din 
plin, justificarea.

și 80 de 
fi a-
mare 
pisci-

fost

locale care vor avea șl caracter de a- 
verse, Însoțite de descărcări electrice. 
In celelalte regiuni, aversele vor fi 
izolate. Vîntul va sufla slab, pînă la 
moderat. Temperaturile minime vor fi 
cuprinse Intre 4 și 12 grade, iar cele 
maxime Intre 16 șl 26 de grade. In 
București : Vreme relativ frumoasă, cu 
cerul variabil, favorabil aversei de 
ploaie, după-amlaza. Vint slab, pînă la 
moderat. Temperatura in creștere ușoa
ră.

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

0 vastă acțiune de selecție 
cu fața spre viitorul fotbalului nostru

Săptămîna viitoare va incepe în 
toate județele o acțiune masivă con
cepută de F.R.F. pentru depistarea 
copiilor și tinerilor cu aptitudini fot
balistice, acțiune care se va finaliza 
la mijlocul lunii iunie prlntr-o etapă 
zonală ce va permite trecerea în re
vistă a nu mai puțin de l 000 de ju
cători selecționați la fazele județene.

După cum se înțelege lesne, accen
tul principal în această operațiune 
de prospectare a tinerelor talente din 
fotbalul nostru va fi pus la nivelul 
unităților de bază — școlile din me
diul urban și cel rural — rolul de
cisiv de organizator fiind atribuit 
consiliilor județene pentru educație 
fizică și sport, comisiilor județene de 
fotbal, cluburilor și asociațiilor spor
tive din fiecare localitate, activiști
lor și antrenorilor acestora. De pa
siunea și calitatea muncii organiza
torilor locali, izvorițe din dorința si 

de a contribui 
puterilor proprii, 
a fotbalului na- 
orofunzimea se

in ansamblu. De

simtul răspunderii 
fiecare, pe măsura 
la evoluția pozitivă 
tional, vor depinde 
lecției, reușita ei 
altfel, citeva exemple de acțiuni largi 
ale selecției in județele Argeș. Ba
cău sau Constanta ne demonstrează 
capacitatea organelor și organizațiilor

sportive de a cerceta atent rîndurile 
tineretului școlar și de a depista ta
lentele.

După cum s-a mal informat, acțiu
nea inițiată de federația de fotbal 
vizează pe juniorii născuti intre 1 au
gust 1960 și 31 iulie 1962, precum și 
categoria micilor jucători născuți în
tre 1 august 1962 și 31 iulie 1985. Da
tele la care se va efectua selecția 
centralizată pe plan județean sint ur
mătoarele ; 25—26 mai și 8—9 iunie, 
pentru prima categorie de virstă ; 27 
mai și 10 iunie, pentru cea de-a doua. 
Apoi, la 16 și 17 iunie se vor des
fășura trialurile zonale, la care după 
cum am menționat anterior vor evo
lua 1 000 de tineri jucători. Centrele 
interjudetene vor fi următoarele opt 
orașe : Bacău, Galați. București, Pi
tești, Craiova, Timișoara, Cluj-Napo- 
ca și Brașov.

Pentru reușita acțiunii este nevoie 
— subliniem din nou — de o foarte 
bună organizare a fiecărei etape, 
ceea ce impune buna conlucrare a 
organismelor sportive cu inspectora
tele județene de invățămlnt. organi
zațiile U.T.C., sprijinul nemijlocit al 
consiliilor populare din fiecare loca
litate.

Valeriu MIRONESCU

IN DIVIZIA A LA FOTBAL

Surprizele tulbură apele...

O nouă lucrare 
de geografie a țării — 
„Atlasul județelor"

A apărut primul „Atlas al județe
lor din Republica Socialistă Româ
nia", realizat de prof. dr. Vasile Cucu. 
de la Universitatea din București. 
Noua lucrare, care a văzut lumina 
tiparului in Editura didactică și pe
dagogică. oferă tineretului studios, 
precum și tuturor celor interesați un 
mijloc important de aprofundare a 
cunoștințelor de specialitate. Fiecare 
din cele 39 de județe ale tării este 
ilustrat de cite trei hărți : fizică, eco
nomică si- turistică, la care se adaugă 
planurile orașelor reședință de județ 
și texte informative. Elaborate în 12 
culori, cele aproape 130 de hărți ale 
atlasului prezintă cadrul natural al 
județelor, influența acestuia asupra 
așezărilor omenești si căilor de co
municație. dezvoltarea armonioasă a 
tuturor zonelor patriei, bogăția si 
complexitatea valorilor culturale și 
frumuseților peisagistice.

(Agerpres)

Conducte
O conductă subtera

nă pentru transportul 
uleiurilor de motor și 
al esențelor — produ
se ale Combinatului 
petrochimic de lingă 
orașul Burgas — se 
află în curs de con
strucție în Bulgaria. 
Conducta va avea două 
ramificații — una de 
la Burgas spre Sofia, 
iar cealaltă de la Bur
gas spre Varna. Pînă 
în prezent au fost 
terminate două tron
soane ale conductei : 
Burgas-Varna și Bur- 
gas-Plovdiv. Proiecte
le prevăd prelungirea 
și realizarea, în final, 
a unui circuit care să 
înconjoare întreaga 
țară.

Transportul prin re
țele subterane al pro-

petroliere subterane 
duselor petrolifere asi
gură o eficiență eco
nomică ridicată. în 
plus, securitatea trans
portării acestor produ
se pină la consumator 
va fi pe deplin garan
tată.

Paralel cu această 
lucrare, in curind va 
începe construirea unei 
conducte pentru trans
portul etilenei. con
ductă care va lega 
Combinatul petrochi
mic de la Burgaș cu 
Combinatul industrial 
de la Devnia, unde se 
află cele mai mari în
treprinderi ale indus
triei chimice din 
Bulgaria. La Devnia, 
etilena va fi utilizată 
ca materie primă de 
bază pentru produ
cerea de policlorură

de vinii. Amenajarea 
acestei conducte con
stituie o premieră in 
Bulgaria. Potrivit apre
cierilor.
de produs 
transportată 
ductă va 
două ori și 
mai ieftin 
transportată 
terne.

Realizarea celor două 
conducte subterane a 
fost încredințată orga
nizației „Minlstroi“, 
specializată în amena
jarea lucrărilor sub
terane și autoarea unei 
invenții deosebit de 
prețioase în cazul am
belor obiective : un 
dispozitiv original pen
tru izolarea conducte
lor.

fiecare tonă 
petrolifer 
prin con- 

reveni de 
jumătate 

decît cea 
cu cis-

R. S. CEHOSLOVACA

CURSA PĂCII// a Vll-arr
Mircea Romașcanu — pe locul trei în clasamentul general

PRAGA 18 (Agerpres). — Etapa a 
7-a a „Cursei Păcii", disputată ieri 
pe traseul Praga — Liberec, a pri
lejuit o nouă afirmare a ciclistului 
nostru Mircea Romașcanu. situat 
acum pe locul trei in clasamentul 
general individual, după ce in aceas
tă etapă s-a menținut tot timpul in 
primul pluton pornit in urmărirea 
lui Aleksandr Averin, care, scăpat de 
unul singur la kilometrul 65. a sosit 
primul la Liberec și a preluat „tricoul 
galben". Romașcanu s-a clasat, de 
asemenea, pe locuri fruntașe la 
sprinturile cu premii și la cele de 
cățărare, ducind o trenă susținută 
pentru a-i distanta pe foștii lideri 
ai cursei, sosiți cu o întirziere de 
circa 6 minute. Bine s-a comportat 
în etapa de ieri și Teodor Vasile.

Dar iată clasamentul etapei a 7-a : 
1. Averin (U.R.S.S.) a parcurs 150 km 
în 3h 35’28” ; 2. Hartnick (R.D.G.)
3h 38’43” și, in același timp, Zaha
rov (U.R.S.S.), Skoda (Cehoslovacia), 
Romașcanu (România), Goossens 
(Belgia). Pe locul 7; Teodor Vasile 
cu timpul de 3h 40’30”, urmat în a- 
celași timp de Vleeschauwer (Bel
gia) și Szlipvsevics (Ungaria).

Clasamentul general individual 
după 7 etape : 1. Aleksandr Averin 
(U.R.S.S.) 29 h 22’50” ; 2. Zaharov
(U.R.S.S.) la 1’48” ; 3. Romașcanu
(România) la 2T2” ; 4. Hartnick

Skoda (Ceho- 
; 6. Pikkus

7. Schmeisser 
8. Gysiatnikov 

9. Petermann 
Sujka (Polonia)

(R.D.G.) la 2’36” ; 5. 
slovacia) la 3’07” 
(U.R.S.S.) la 4T4” ;
(R.D.G.) la 4T9” ; 
(U.R.S.S.) la 5’21” ; 
(R.D.G.) la 9’13” ; 10.
la 9’20”. T. Vasile se află pe locul 
15 la 11’36”.

în clasamentul pe echipe 
ce U.R.S.S., urmată de R.D. 
nă. Cehoslovacia, Polonia. 
România, Bulgaria, Franța,
Belgia etc. în cursă au mai rămas 
61 de concurenți.

Astăzi se dispută etapa a 8-a Li
berec — Hradec Kralove (161 km).

condu- 
Germa- 

Cuba, 
Italia,

se 
în 
se 
cu

Campionatele 
mondiale de box
BELGRAD 18 (Agerpres). — Cam

pionatele mondiale de box de la Bel
grad au continuat cu prima gală a 
semifinalelor, in care s-au înregistrat 
următoarele rezultate : categ. semi- 
muscă : Hernandez (Cuba) b.p. San
doval (S.U.A.); Muchoki (Kenya) 
b.p. Guevara (Venezuela); categ. 
muscă : Srednicki (Polonia) b.p. Mi
hailov (U.R.S.S.); categ. cocos : Hor
ta (Cuba) b.p. Forster (R.D.G.); Sa- 
cirovici (Iugoslavia) învinge prin ne- 
prezentare pe Kim Chul (Coreea de 
Sud); categ. pană : Herrera (Cuba) 
b.p, Gotfryd (Polonia); categ. semi- 
usoară : Sorokin (U.R.S.S.) b.p. Kae- 
sebier (R.D.G.); categ. ușoară : Bo- 
gujevici (Iugoslavia) b.p. Kruger 
(R.D.G.); categ. semiușoară : Davison 
(Nigeria) b.p. Weller (R.F.G.); categ. 
semigrea : Kaciar (Iugoslavia) b.p. 
Bauch (R.D.G.); categ. mijlociemică : 
Savcenko (U.R.S.S.) b.ko. 1. Rybicki 
(Polonia); categ. semimijlocie : Raci- 
kov (U.R.S.S.) b.ko tehnic Green 
(S.U.A.); categ. mijlocie : Uusivirta 
(Finlanda) b.p. Anghelov (Bulgaria).

Olimpiada ’84 — 
la Los Angeles

Comitetul internațional olimpic,
întrunit la Atena în cea de-a 80-a 
sesiune a sa. a atribuit orașului ame
rican Los Angeles organizarea Jocu
rilor Olimpice de vară din anul 1984. 
în comunicatul C.I.O. se precizează 
însă că orașului Los Angeles i 
acordă organizarea J.O. de vară 
mod provizoriu, sub rezerva de a 
conforma pînă la 31 iulie a.e.
uneie puncte din regulamentul olim
pic.

Ca gazdă a Olimpiadei albe din 
1984 a fost desemnat orașul iugoslav 
Sarajevo, in vecinătatea căruia se 
află stațiunile de sporturi de iarnă 
Jahorina si Bielasnica. în cel de-al 
doilea tur de scrutin Sarajevo a ob
ținut 39 de voturi fată de cele 38 de 
voturi acordate orașului japonez 
Sapporo.

teatr
• Teatrul Național București (sala 
mare) ; Căruța cu paiațe — 19, 
(sala mică) : Comedie de modă 
veche — 19,30.
• Filarmonica „George Enescu" 
(Ateneul Român) : Concert sim
fonic susținut de Filarmonica din 
Arad. Dirijor : Eliodor Rău. So
listă : Christa Riimer (Elveția) — 
20.
• Opera Română : Bărbierul din 
Sevilla — 19.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra" (sala Schitu Măgureanu) ;

• F.C. Argeș a preluat „tricoul 
retrogradat! l ieșenii —

în 9 orașe din tară s-au jucat ieri 
meciurile etapei a 29-a din divizia A 
la fotbal. Gîndind. probabil, că în 
continuare cele 5 etape rămase sint 
puține pentru a-si edifica situația în 
campionatul actual, echipele s-au 
angajat încă din primele minute in
tr-o cursă de goluri contra crono
metru. astfel încît radio-crainicii nu 
mal pridideau cu transmiterea si co
mentarea lor. Plnă la urmă, foile de 
arbitraj au consemnat un total de 20 
de goluri, recordul eficacității rămî- 
nind deci nedepăslt.

Bilanțul etapei a fost următorul :
Un rezultat care constituie o veri

tabilă surpriză : F.C. Constanta —- 
F.C. Argeș 1—2 ! Argeșenii au luat 
un start furtunos, au deschis scorul 
printr-o lovitură liberă excelent exe
cutată de Iovănescu. dar si deviată 
involuntar de Nistor : gazdele au 
egalat abia tîrziu după pauză prin 
Hofmeister. dar n-au avut forța nici 
măcar să reziste in continuare, dar- 
mite să ia avantaj. Au înscris tot 
elevii antrenorului Florin Halagian 
(prin Doru Nicolae. la un contra
atac), reușind astfel o victorie abso
lut meritată si făcîndu-ne pe noi șă 
le adresăm — in replică la niște în
dreptățite critici anterioare — tot 
atît de îndreptățite cuvinte de laudă 
pentru modul in care se antrenează 
Si joacă în această ultimă parte a 
campionatului.

Două rezultate care trezesc semne 
de mirare : Steaua — F.C. Corvinul 
2—2 (după ce militarii conduceau cu 
2—0 în primul sfert de oră !!) și 
F.C.M. Reșița — Dinamo 0—3 (la un 
gol a greșit grav Hergane, la altul 
a greșit copilărește portarul Windt !!).

Șase victorii normale ale gazdelor : 
S.C. Bacău — Politehnica Iași 2—1 ;

galben" • Reșițenii — practic 
în situație toarte grea
F.C. Petrolul — Politehnica Timișoa
ra 1—0 ; Jiul Petroșani — Sportul 
studențesc 1—0 ; F.C. Bihor — U.T. 
Arad 2—1 ; F.C. Olimpia Satu Mare — 
Universitatea Craiova 1—0 ; A.S.A. 
Tirgu Mureș — C.S. Tîrgoviște 1—0.

Surprizele au tulburat și mai mult 
apele in clasamentul general. Pe pri
mul loc a trecut acum F.C. Argeș, 
cu 35 de puncte, pe care o așteaptă 
in etapele următoare o deplasare la 
.Dinamo, două partide acasă, o depla
sare la Oradea și ultima partidă aca
să. Deci, piteștenil au toate șansele... 
Pe locurile 2—3 : Steaua și Politeh
nica Timișoara (cu cite 33 de punc
te) ; 4 : Sportul ștudentesc (32) ; 5—6: 
A.S.A. și Jiul (31) ; 7—8 Dinamo și 
U.T. A. (30) ; 9—10 : Olimpia si S.C. 
Bacău (29) ; 11—14 : Univ. Craiova, 
Petrolul. C.S. Tîrgoviște. F.C. Bihor 
(28) ; 15—16 : F.C. Constanta și Cor- 
vinul (27) ; 17 : Politehnica Iași (24) ; 
18 : F.C.M. Reșița (19).

Așadar, titlul mai este încă în joc, 
resitenii sint practic retrogradați, ie
șenii au o situație dificilă, iar hu- 
nedorenii. constăntenii. bihorenii, 
tîrgovișteniivși ploieștenii mai luptă 

. încă pentrujun loc sub soare în di
vizia A.

Duminică. 21 mai. etapa a XXX-a 
programează citeva partide de mare 
atracție : Dinamo — F. C. Argeș, 
U.T.A. — Steaua și Politehnica Iași — 
F.C. Constanta. Dar nici celelalte nu 
sint lipsite de interes : Sportul stu
dențesc — F.C. Petrolul, Univ, Cra
iova — A.S.A. ; C. S. Tîrgoviște — 
Olimpia Satu Mare. F.C. Bihor — 
Jiul, Politehnica Timișoara — S.C. 
Bacău. Corvinul — F.C.M. Reșița. 
Vom mai avea surprize 1 N-ar fi 
rău. dar nu din cele cu două semne 
de exclamare. Ajunge unul !

ÎN CÎTEVA
• în turneul de tenis de la Ham

burg, in turul II al probei de dublu 
femei, perechea Virginia Ruzici 
(România), Mima Jausovec (Iu
goslavia) a eliminat cu 6—2, 6—3 
cuplul Tomanova, Strachonova (Ce
hoslovacia), iar perechea Florența 
Mihai (România), Nagelsen (S.U.A.) 
a învins cu 5—7. 7—5, 6—1 pe Desfor 
(S.U.A.) și Wirag (Danemarca).

• Turneul international de tenis de
la Hamburg a programat alte intil- 
niri. Rezultatele înregistrate : Oran- 
tes (Spania) — Teacher (S.U.A.) 7—5, 
6—2 ; Franulovlci (Iugoslavia) — 
Pfister (S.U.A.) 6—3. 5—7. 6—3 ;
Dibbs (S.U.A.) — Munoz (Spania) 
6—4, 6—1 ; Ocleppo (Italia) — Ba- 
razzutti (Italia) 6—4. 6—4 ; Prasoux 
(Chile) — Solomon (S.U.A.) 6—4, 
8—2.
• Aproape 50 000 de spectatori au 

urmărit pe stadionul „Maracana" din 
Rio de Janeiro meciul international 
de fotbal diritre echipa Braziliei, care 
se pregătește pentru turneul final al 
campionatului mondial, și selecționa
ta Cehoslovaciei. Fotbaliștii brazilieni 
au obținut victoria cu scorul de 2—0

Undeva, o lumină — 19,30, (sala 
Grădina Icoanei) : Alibi — 19,30.
• Teatrul Mic ; Efectul razelor 
gamma asupra anemonelor — 
19,89.
• Teatrul Giulești : Noaptea păcă
lelilor — 19,30.
• Teatrul satirlc-muzical „C. Tă- 
nase" (sala Victoria) ; Lasă su- 
părarea-n hol — 19,30.
• Ansamblul artistic „Rapsodia 
română" ; Drag ml-e ctntecul și 
jocul — 19,30.
• Teatrul „Ion Vasllescu" : Pia
tră la rinichi — 19.30.
• Teatrul „Ion Creangă" : Sfirlă 
Năzdrăvanul — 10.
• Teatrul „Țăndărică" : Omulețul 
de puf — 17.
• circul București ; circul liiipu-
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RÎNDURI
(1—0) prin punctele marcate de Rel- 
naldo (34’) și Zico (84’).
• în ziua a doua a competiției In

ternationale de polo pe apă de la 
Budapesta, reprezentativa Ungariei a 
întrecut cu 8—5 (2—1, 0—0, 1—1, 5—3) 
formația Cubei. într-un alt joc, 
echipa Iugoslaviei a învins cu 10—8 
(2—0, 2—1, 4—4, 2—3) selecționata de 
juniori a Ungariei.

• După 7 victorii consecutive, 
echipa „Cosmos" din New York a 
suferit prima infringere în cadrul 
campionatului de fotbal al S.U.A., 
pierzind cu scorul de 1—2 (după pre
lungiri) meciul susținut la Portland 
cu formația locală ..Timbers". Golul 
formației ..Cosmos" a fost înscris de 
internaționalul vest-german Franz 
Beckenbauer.

• Selecționatele de fo.tbal ale Un
gariei și Tunisiei, două dintre parti
cipantele la turneul final al campio
natului mondial, au susținut un joc 
de verificare la Landersheim (în a- 
propiere de Strasbourg), unde se află 
in pregătire. S-au jucat două reprize 
a cite 25 de minute, scorul final fiind 
egal ; 2—2 (1—0).

VEȘTI 
DIN COMERȚUL 

PRAHOVEAN
La binecunoscuta întreprin

dere de stofe „Dorobanțul" din 
Ploiești lucrează peste 2 200 de 
femei. Ca muncitoare și în ace
lași timp gospodine timpul lor 
este drămuit. în adunarea oa
menilor muncii s-a propus ca 
la' intrarea în unitate să ia fiin
ță o microcasă de comenzi pen
tru produse alimentare și de uz 
casnic. Propunerea s-a înfăptuit. 
Acum la sosirea în schimb mun
citoarele lasă o listă cu artico
lele pe care vor să le cumpere, 

■ iar la ieșire găsesc pachetul 
gata făcut și nota de plată. Nu 
se mai pierde astfel absolut de
loc timpul. „Acest sistem de co
merț cooperatist, care vine in 
sprijinul femeilor — ne spune 
tov. Ionel Miclâuș, directorul 
Direcției comerciale a județului 
Prahova — a foșt extins și la 
alte unități mari cu mult per
sonal feminin. Astfel, au luat 
ființă microcase de comenzi 
pentru produse alimentare și de 
uz casnic pe platforma indus
trială Teleajen, la „INTEX" — 
P ă u 1 e ș t i, la întreprinderea 
,.Dero“ Ploiești, la întreprinde
rea electrocentrale Brazi și în 
alte părți. Avem în vedere ca în 
acest an să mai deschiderii alte 
4 asemenea unități în apropie
rea întreprinderilor prahovene 
cu multe femei muncitoare. 
Totodată, s-a prevăzut deschi
derea la intrarea in aceste uni
tăți și a unor micromagazine 
pentru desfacerea produselor do 
mercerie, galanterie, papetărie 
etc. Urmărim ca toate aceste 
unități să fie cît mai bine apro
vizionate cu articolele cerute, 
în felul acesta, peste 20 000 de 
muncitoare din Prahova vor be
neficia de un comerț operativ 
care economisește foarte mult 
timpul femeii aflate în produc
ție". (Constantin Căpraru).

Vizitați Muzeul 
sportului 
românesc

La tribuna I a stadionului „23 
August" din Capitală funcțio
nează Muzeul sportului româ
nesc. Sint expuse cupe, medalii 
și alte trofee, cucerite de spor
tivii noștri la Jocurile Olimpi
ce, campionate mondiale, euro
pene, jocuri balcanice, diverse 
publicații și afișe cu tematică 
sportivă, dosare de arhivă ale 
unor promotori ai sportului ro
mânesc etc.

Muzeul este deschis zilnic, in 
afară de luni, între orele 10 și 18.

tanllor de la Circul Mare din 
Moscova — 19,30.

cinema
« 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 Iui Robin Hood :
LUCEAFĂRUL — 9; 11.15; 13,30;

16; 18,30; 20,45, FESTIVAL — 9; 
11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30.
• Pentru patrie : PATRIA — 9; 
12,30; 16; 19,30, EXCELSIOR — 9; 
12,30; 16; 19,30.
• Transamerica Express : SCALA
— 8,45; 11,30; 14,15; 17; 19,45,
BUCUREȘTI — 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.
• Gentleman Jim : FEROVIAR — 
9; 11,15: 13,30; 16; 18,15; 20.30, AU
RORA — 9; 11,15; 13,30: 15,45; 18; 
20,15. MELODIA — 9; 11,15; 13,30; 
16; 18,15; 20,30.
• Aurel Vlaieu I GLORIA — 9;

„Tatra", uzina-șantier
Pentru mulți, nume

le „Tatra" se leagă de 
imaginea unui auto
turism încăpător și ra
pid. Marca fabricii 
„Tatra" poate fi întîl- 
nită însă astăzi tot 
mai des 
camioanele produse la 
Kaprivnice. Așezat în
tr-un peisaj cu culmi 
domoale în nordul Mo- 
raviei, Kaprivnice este 
un orășel nou, cu ma
gazine. cinematografe, 
cu numeroase baze 
sportive. în imediata 
sa. vecinătate se află 
uzina care poartă de
numirea masivului Ta
tra. De fapt, o uzină- 
șantier. Pentru moder
nizarea și sporirea 
producției se investesc 
aici sute de milioane de 
coroane anual. La re
partizarea acestor im
portante mijloace fi
nanciare s-a avut în 
vedere, de asemenea, 
experiența uzinelor. 
Cu peste 125 de ani în 
urmă, la Kaprivnice

pe auto-

au început să se fabri
ce trăsuri, iar în 1897 
pe poarta uzinelor ie
șea primul autoturism. 
Un an mai tîrziu a ur
mat primul auto
camion.

în Cehoslovacia, ce
rințele dezvoltării eco
nomiei naționale au 
făcut necesară, in ulti
mii ani, o reprofilare 
și accentuare a specia
lizării producției. Ast
fel. s-a hotărît ca la 
Kaprivnice să se fa
brice numai auto
camioane de mare ca
pacitate, iar producția 
de autoturisme să fie 
preluată de o uzină 
filială din Pfibor. Pro
ducția de autocamioa
ne urmează să fie în 
1980 de 15 000 unități, 
ceea ce înseamnă o 
dublare față de cea 
din 1970. Paralel, vor 
fi elaborate noi tipuri 
de autocamioane. Ve
hicule de tipul „T-148“ 
și „T 815“ s-au afirmat 
pentru calitățile lor,

dar ele vor fi înlocui
te treptat cu un nou 
tip, „T 815“, cu para
metri calitativi și eco
nomici superiori. ..T 
815“ va avea o în- 
eăreătură utilă pînă 
la 22 tone, un mo
tor de 266—304 C.P., 
o viteză de 70—80 
kilometri pe oră. Prin
tre ultimele perfor
manțe ale uzinelor 
„Tatra“ ' se numără și 
autocamionul „Samex“, 
destinat transportului 
de conducte.

Extinderea uzinelor 
„Tatra“ va avea efec
te mult mai largi, 
deoarece ea se reali
zează cu participarea a 
numeroase alte unități 
industriale. Toate a- 
ceste uzine vor trebui, 
la rindul lor. să-și lăr
gească propriile capa
cități de producție, re- 
dimensionarea uzine
lor „Tatra" contribuind 
la modernizarea unei 
întregi ramuri indus
triale.

Nici un metru pătrat de pămînt necultivat!
(Urmare din pag. I)
agricole constituie o altă cale de 
sporire a suprafețelor cultivate și, 
deci, a producției agricole. în jude
țul Teleorman, de exemplu, pe lingă 
acțiunile ample desfășurate în aceas
tă primăvară pentru curățirea cîmpu- 
lui de resturi vegetale, trasarea dru
murilor la dimensiunile prevăzute în 
schitele de organizare a teritoriului 
și verificarea cu răspundere a su
prafețelor însămintate. au fost iden
tificate zeci de hectare în incintele 
unităților agricole. De asemenea, au 
fost luate măsuri pentru a se strînge 
gunoiul de grajd care, in unele uni
tăți agricole, a fost depozitat la in- 
timplare pe mari întinderi de teren, 
locurile respective fiind pregătite și 
însămintate Îndeosebi cu porumb. 
Este necesar ca, în toate județele, in 
fiecare comună și sat să fie luate 
măsuri în vederea înșămintării tutu
ror suprafețelor de teren aflate între 
construcțiile zootehnice, pe lingă uni
tățile economice si instituțiile din co
mune sau casele cetățenilor. Fiecare 
metru pătrat de pămînt să fie cul
tivat integral I

A doua cultură — însămintată cit 
mai repede. în numeroase unități 
agricole s-au cultivat suprafețe a- 
preciabile de teren cu plante furaje
re pentru masă verde. După recolta
rea lor, pe terenurile respective ur
mează să se insăminteze a doua cul
tură, și îndeosebi porumb pentru 
boabe. Pentru a se obține recolte 
mari, se cere ca plantele furajere 
pentru masă verde să fie recoltate 
cît mai repede, astfel încît terenul să 
poată fi pregătit și însămînțat fără 
întirziere. în unitățile agricole din

județele Teleorman, Buzău, Timiș etc, 
terenurile eliberate au și fost însă
mintate cu porumb și alte culturi. în 
alte județe însă, deși plantele fura
jere cultivate pentru masă verde sint 
mari, recoltarea lor întîrzie. Aceasta 
poate avea urmări negativa nu nu
mai asupra calității furajelor, ci și 
asupra viitoarei recolte, care nu va 
avea timpul necesar pentru a ajunge 
la maturitate. Iată de ce furajele 
pentru masă verde trebuie grabnic 
reooltate, iar terenurile respective să 
fie însămintate. imediat cu porumb.

Cultivarea tuturor suprafețelor de 
teren, inclusiv a celor din perimetrul 
satelor, respectarea strictă a struc
turii culturilor potrivit planului fie
cărei unități agricole si comune sint 
sarcini de cea mai mare răspundere, 
care trebuie să preocupe în aceste 
zile comitetele județene si comunale 
de partid, consiliile populare, condu
cerile unităților agricole si direcțiile 
agricole. Pămîntul este o avuție na
țională și de aceea trebuie folosit în 
concordantă cu cerințele tării. Indi
ferent de forma de proprietate, pă
mîntul trebuie să fie cultivat inte
gral, iar prin aplicarea măsurilor 
stabilite în tehnologia fiecărei cul
turi să se obțină randamente mari la 
hectar. Este de datoria organizațiilor 
de partid de la sate, consiliilor popu
lare comunale să urmărească stărui
tor ca toti lucrătorii din agricultura 
de stat, cooperatorii, toti cei care de
țin in proprietate sau folosință o su
prafață agricolă să cultive integral 
pămîntul, să execute la timp lucră
rile agricole. Aceasta este în inte
resul economiei naționale, al unită
ților agricole, al locuitorilor de la 
sate, al întregului popor 1

1O..9 i 00,40, FLA-
11,15; 13,30; 15.45; 18;

11,15; 13,30; 15.45; 18; 20,15, 
MURA ...................... '
20,15.
• Un
— 9.
• Alt
VITA •

cățel „sărat** s FLAMURA

bărbat, altă femele : GRI- 
____  - 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 — 
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.15.
Judecătorul din Bodrum : EFO- 

13,30; 16; 18,15;

9;
•
RiE — 9; 11,15;
20 30.
« Jucăria — 10; 12; 14; 16, Nunta 
Linei (în cadrul „Zilelor filmu
lui norvegian") — 18; 20 : CINEMA 
STUDIO.

• Pasărea Phoenix (ambele serii)
— 9,45, Cronica unui bufon — 14; 
16,15, Sunetul muzicii (ambele se
rii) — 18,30 : CINEMATECA.
« Ediție specială : LIRA — 15.30; 
13; 20,15.
• Două mame : DRUMUL SĂRII
— 16; 18: 20.
• Zmeul de hlrtie t BUCEGI — 
9; 12; 16; 19.
• Profetul, aurul șl ardelenii : 
BUZEȘTI — 9; 11,15; 13.30; — 
18; 20,15, VIITORUL — 15,30;
20.
• Polițistul pilot de curse : 
LEȘTI — 9; 11; 13,16; 15,30:
20.
• Ura : FERENTARI — 
17,30; 19,30.
• Ultimul post de control : 
MIORIȚA — »; 12; 16; 19.

15.45
17.45

GIU- 
17,45;

• Dragoste și... statistică : CO- 
TROCENI — 9; 12; 16; 19.
« Trepte pe cer : PACEA — 16; 
18; 20.
• Sandokan — tigrul Majayeziei t 
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 : COS
MOS — 16; 19, FLACARA — 9; 
12,30; 16; 19.
• E atit de aproape fericirea : 
FLOREASCA — 15,30; 18; 20,15.
• Septembrie î ARTA — 9; 11.15; 
13,30; 15,45; 18; 20.
• Eu, tu și Ovidiu : POPULAR — 
16; 18.
• Bătălia navală din 1894 s PRO
GRESUL — 16; 18; 20.0;
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esențială pentru industrializarea
țărilor in cars de dezvoltare"
Cuvintarea șefului delegației române la reuniunea 

Consiliului dezvoltării industriale
VIENA 18 (Agerpres). — Consiliul 

dezvoltării industriale, ale cărui lu
crări se desfășoară, pînă Ia sfîrșitul 
lunii mai, la Viena, a încheiat dez
baterile generale.

în acest cadru, șeful delegației 
române, ambasadorul Octavian Gro
za, a prezentat punctul de vedere al 
tării noastre privind activitățile des
fășurate de Organizația Națiunilor 
Unite pentru Dezvoltare Industrială 
(O.N.U.D.I.) șl răspunderile crescîn- 
de ce revin acestei organizații in 
sprijinirea eforturilor țărilor în curs 
de dezvoltare pentru făurirea si pro
movarea industriilor lor naționale.

Înfățișînd experiența proprie a po
porului român, rezultatele remarca
bile obținute în edificarea industriei 
românești, vorbitorul a subliniat fap
tul că în lichidarea marilor decalaje 
care le separă de statele industria
lizate. un rol principal revine po
poarelor înseși din țările in curs de 
dezvoltare, care trebuie să mobilize
ze și să pună in slujba propășirii 
lor întregul potential national, asigu- 
rind punerea in valoare a tuturor 
mijloacelor si resurselor materiale și 
umane de care dispun.

Vorbitorul a arătat că, așa cum 
experiența istorică o dovedește, dez
voltarea industrială a fost și rămine 
pirghia de bază a progresului gene
ral al oricărei țări, pentru ridicarea

nivelulul de bunăstare al fiecărui 
popor, factorul decisiv pentru întă
rirea independentei și suveranității 
naționale.

în același timp, o contribuție în
semnată in acest proces poate si tre
buie să aducă cooperarea internaționa
lă, sprijinul acordat eforturilor proprii, 
în acest sens, a spus reprezentantul 
român, o importanță deosebită pen
tru industrializarea țărilor în curs 
de dezvoltare prezintă instaurarea 
noii ordini internaționale, care să ga
ranteze promovarea unei cooperări 
echitabile intre toate statele, respec-. 
tul dreptului sacru al fiecărui popor 
de a fi stăpînul bogățiilor sale na
ționale și al propriului destin, să 
ofere condiții propice progresului 
economic și social mai rapid al țări
lor in curs de dezvoltare, să asigure 
accesul larg și neîngrădit la tehnolo
giile avansate, la toate cuceririle 
științei și tehnicii moderne.

România, a subliniat ambasado
rul, apreciază că O.N.U.D.I. poa
te și trebuie să participe mai ac
tiv la eforturile destinate instau
rării noii ordini economice interna
ționale, sporind aportul său la dez
voltarea industrială a țărilor în curs 
de dezvoltare și la promovarea coo
perării internaționale în acest dome
niu.

ALGER 18 (Agerpres). — Houari 
Boumediene, președintele Republicii 
Algeriene Democratice și Populare, 
l-a primit pe Angelo Miculescu, vice- 
prim-ministru al guvernului, minis
trul agriculturii și industriei alimen
tare.

Cu acest prilej, din partea tovară
șului Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii 
cialiste România, a fost transmis 
fului statului algerian un mesaj, 
preUnă cu cele mai bune urări 
sănătate și fericire personală, 
prosperitate și progres pentru 
porul algerian.

So- 
șe- 
îm- 

de 
de 

po-

Mulțumind pentru mesaj, șeful sta
tului algerian l-a rugat pe ministrul 
român să-i transmită tovarășului 
Nicolae Ceaușescu satisfacția sa pen
tru evoluția ascendentă a relațiilor 
româno-algeriene in diferite domenii 
de activitate și convingerea că rela
țiile de prietenie și cooperare dintre 
popoarele român și algerian se voi 
dezvolta continuu, în interesul reci
proc al celor două țări și popoare.

La întrevedere, care s-a desfășurat 
într-o atmosferă cordială, a fost pre
zent ambasadorul României la Alger, 
loan Lăzărescu.

ATENA 18 (Agerprea — Corespon
dentă de la AL Cîmpeanu). — In 
cadrul celui de-al X-lea Congres al 
Partidului Comunist din Grecia con
tinuă dezbaterile asupra Raportului 
Comitetului Central.

Vorbitorii scot în evidentă activi
tatea depusă pentru întărirea orga
nizațiilor de partid, pentru solutiona
rea unor probleme sociale potrivit 
intereselor celor ce muncesc. Un loc 
important II ocupă preocuparea pen
tru întărirea unității de acțiune anti- 
monopolistă la nivelul colectivelor de

oameni al muncii 
sate. Din dezbateri 
meroase propuneri 
nivelului activității_ ______

în cursul zilei de ioi a avut loc 
ceremonia depunerii de către dele
gațiile străine a unei coroane de flori 
la Politehnica din Atena. în memoria 
victimelor represiunilor regimului mi
litar din noiembrie 1973.

La ceremonie a participat tovarășul 
Ion Iliescu, membru supleant al Co
mitetului Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R., prim-secretar al Comitetului 
județean Iași al P.C.R.

0 nouă fărădelege a rasiștilor rhodesieni
Peste 50 de elevi negri uciși în cursul unul miting de protest 

împotriva așa-zlsei reglementări interne
SALISBURY 18 (Agerpres). — Po

trivit unui purtător de 
tar rhodesian, peste 50 
majoritate elevi între 
au fost uciși în cursul 
organizat într-o rezervație a popu
lației de culoare situată la aproxima
tiv 120 km de capitala Rhodesiei. 
Alți 24 au fost răniți.

cuvint mili- 
de negri, în 
12 și 15 ani, 
unui miting

Trupele rhodesiene au deschis fo
cul împotriva participanților la un 
miting de protest împotriva așa-nu- 
mitei „reglementări interne". Se 
crede însă, precizează agenția Asso
ciated Press, că numărul victimelor 
este mai mare.

Relațiile în domeniul dreptului mării trebuie să se bazeze 
pe principiile unanim acceptate ale dreptului internațional" 
evidențiază reprezentantul României în cadrul Conferinței 

de la Geneva

de la orașe si 
au rezultat nu- 
vizînd ridicarea 
de partid.

încheierea convorbirilor sovieto-mexicane
MOSCOVA 18 (Agerpres). — La 

Moscova s-au încheiat joi convor
birile între Leonid Brejnev. secre
tar general al C.C. al P.C.U.S.. pre
ședintele Prezidiului Sovietului Su
prem al U.R.S.S.. Aleksei Kosîghin, 
președintele Consiliului de Miniștri, 
Andrei Gromîko, ministrul afaceri
lor externe, și președintele Statelor 
Unite Mexicane, Jose Lopez Por
tillo.

După cum relatează agenția 
T.A.S.S., convorbirile au prilejuit o 
trecere în revistă a posibilităților de 
extindere și adîncire a 
laterale.

Cu prilejul vizitei 
Mexicului, la Moscova 
nate o convenție consulară bilatera
lă și un program de cooperare teh- 
nico-științîfică.

relațiilor 61-

președintelui 
au fost sem-

PHENIAN

Vie condamnare a planurilor agresive

„UNESCO este chemată să-și aducă 
o contribuție importantă la dezvoltarea 

cooperării europene66 
Intervenția reprezentantului României

PARIS 18 (Agerpres). — Recent a 
început în cadrul plenarei Consiliu
lui Executiv al UNESCO examinarea 
proiectului de program și buget ale 
organizației pe exercițiul financiar 
1979—1980.

Pe marginea prezentării făcute de 
directorul general al UNESCO, Ama
dou Mahtar M’Bow, membrii consi
liului și-au expus punctele de ve
dere privind marile orientări ale vii
torului program, care va fi supus 
spre examinare șl adoptare Confe
rinței generale a UNESCO, din toam
na acestui an.

Reprezentantul țării noastre în 
Consiliul Executiv al UNESCO, am
basadorul Valentin Lipatti, a apre
ciat că orientarea politică generală a 
proiectului de program corespunde 
contribuției pe care UNESCO este 
chemată să o aducă în domeniile sale 
de competență la rezolvarea marilor 
probleme ale lumii contemporane : 
instaurarea unei noi ordini economi
ce internaționale, consolidarea păcii 
și securității internaționale, realiza
rea dezarmării generale și totale,generale și totale,

lupta împotriva colonialismului, ra
sismului .a politicii de apartheid, a- 
părarea drepturilor omului, sprijini
rea progresului social, economic și 
cultural al țărilor în curs de dezvol
tare, dezvoltarea și diversificarea co
laborării internaționale în domeniile 
educației, științei, culturii și infor
mației.

Referlndu-se la activitățile regio
nale întreprinse de organizație, re
prezentantul român a arătat că 
UNESCO poate, de asemenea, să-și 
aducă o contribuție importantă la 
dezvoltarea pe multiple planuri a 
cooperării europene, prin activitățile 
cuprinse In proiectul de program 
pentru 1979—1980, cît și la aplicarea 
prevederilor din Actul final al Con
ferinței pentru securitate și coopera
re in Europa in domeniile educației, 
științei și culturii. în acest context, 
el a subliniat însemnătatea reuniunii 
de experți ai statelor participante la 
C.S.C.E., care se va ține curînd la 
Bonn, privind crearea unui „forum 
științific" și la care UNESCO este 
invitată să participe.

SPANIA

Deplasare spre stingă a corpului electoral
MADRID. în cursul alegerilor par

țiale care au avut loc miercuri în 
Spania (primele după cele generale 
de anul trecut) a fost înregistrată o 
deplasare spre stînga a preferințelor 
corpului electoral. Această evoluție a 
fost relevată atît de victoria candi- 
daților principalei formațiuni de 
opoziție, Partidul Socialist Muncito
resc, care a cîștigat ambele mandate de 
senatori pentru circumscripțiile Ali
cante și Asturias, cit mai. ales de 
creșterea mare a sufragiilor acordate

candidaților comuniști. In Alicante, 
comuniștii și-au sporit procentajul de 
la 9.4 Ia sută (în alegerile din 1977) 
Ia 16,4 la sută, iar in Asturias de la 
10,5 Ia sută la 22,8 la sută.

Confruntarea electorală de miercuri 
a fost așteptată cu un viu interes de 
liderii principalelor partide politice 
din Spania, ea fiind un important test 
de popularitate si un barometru al 
preferințelor electoratului. în per
spectiva alegerilor municipale de a- 
nul viitor. i

GENEVA 18 (Agerpres). în ple
nara Conferinței asupra drep
tului mării au început dezba
terile în legătură cu preambu
lul și clauzele finale ale viitoarei 
convenții asupra dreptului mării.

Țările în curs de dezvoltare sînt 
de părere că preambulul trebuie să 
reflecte transformările politice și 
economice care s-au produs pe plan 
internațional de la adoptarea ulti
melor convenții privind dreptul mă
rii (Geneva 1958) și pînă astăzi. El 
trebuie să se refere la noile instituții 
pe care le va reglementa convenția, 
si în special la zona internațională, 
ale cărei resurse constituie patrimo
niul comun al întregii omeniri.

Marile puteri, maritime sînt de 
părere că preambulul nu trebuie să 
se refere la chestiuni politice, afir- 
mînd că acestea ar da naștere la 
diferite controverse în cadrul dez
baterilor si. ca atare, el trebuie să 
fie foarte scurt și simplu.

Luînd cuvîritul. în cadrul dezba
terilor din plenara conferinței pri
vind preambulul si clauzele finale, 
delegatul român, Gheorghe Săulescu, 
a făcut cunoscută poziția tării noastre 
în aceste probleme. El a arătat că. 
dată fiind importanta deosebită a 
viitoarei convenții asupra dreptului 
mării, textul preambulului trebuie 
să reflecte ideile fundamentale po
litice si economice conținute în con
venție. Preambulul — a declarat 
vorbitorul — trebuie să se refere la 
marile obiective ale viitoarei con
venții. cum sînt folosirea pașnică a 
mărilor si oceanelor, noua ord’ne 
economică internațională — obiectiv 
pe care trebuie să-1 urmărească și 
noua reglementare din domeniul 
dreptului mării — ideea patrimoniu
lui comun al întregii omeniri asupra 
resurselor zonei internaționale și 
aceea a intereselor speciale ale țări
lor în curs de dezvoltare în această 
zonă.

Reprezentantul român a arătat că 
este necesar ca relațiile in domeniul 
dreptului mării să se bazeze — ase
menea tuturor raporturilor interna
ționale — pe principiile dreptului in
ternational unanim acceptate, si 
anume suveranitatea și independenta 
națională, nerecurgcrea la forță, 
neamestecul în treburile interne sau 
externe ale altor state, egalitatea tu
turor statelor si a tuturor popoare-

lor. avantajul reciproc. Toate aceste 
idei, ca și cele menționate de alte 
delegații in acest sens — a spus el 
— trebuie să-și găsească reflectarea 
în preambulul convenției.

Vorbitorul s-a pronunțat In favoa
rea includerii în clauzele finale a 
unor dispoziții oare să prevadă parti
ciparea la viitoarea convenție a miș
cărilor de eliberare națională, in 
special a mișcărilor recunoscute de 
Națiunile Unite si care au fost in
vitate să ia parte la conferința asu
pra dreptului mării în calitate de 
observator.

ale regimului de la Seul
PHENIAN 18 (Agerpres). — Secre

tariatul Comitetului pentru reunifi- 
carea pașnică a patriei a dat publi
cității la Phenian un document care 
condamnă masivele achiziționări de 
material de război de către regimul 
de la Seul. Introducerea în Coreea de 
Sud a noi armamente si muniții — 
se arată în document — constituie un 
act contrar voinței națiunii, care do
rește pacea si reunificarea pașnică a 
tării, un act incompatibil cu spiritul 
Declarației comune Nord-Sud de la

4 iulie 1972 — relevă documentul. 
Expansiunea armamentelor*' si a pre
gătirilor de război la care recurg 
cercurile belicoase din Coreea de 
Sud au ca obiectiv de a accelera 
pregătirile pentru invazia nordului 
și de a crea o atmosferă de război 
in tară, intimidînd populația spre 
a-si asigura menținerea lor la putere 
pe timp nelimitat si a perpetua astfel 
divizarea națională, apreciază docu
mentul.

Nedorita dezvoltare a,..
Așa cum s-a subliniat in repetate rinduri, una din problemele car

dinale ale epocii contemporane de care depind nemijlocit destinderea, 
pacea si colaborarea internațională este lichidarea subdezvoltării. Per- • 
petuarea subdezvoltării, a decalajelor dintre tarile in curs de dezvol
tare si cele avansate economiceste are efecte profund negative asupra 
evoluției economico-sociale a întregii omeniri, asupra progresului si 
civilizației tuturor popoarelor. De aici necesitatea imperioasă de a se 
acționa pentru edificarea unei noi ordini economice și politice, care sa 
ducă la lichidarea rapidă a decalajelor dintre state, la apropierea 
relativă a nivelurilor de dezvoltare economico-socială a tuturor țărilor, 
la progresul general. Reafirmând poziția României in această problemă, 
in cuvintarea rostită la recenta Plenară a C.C. al P.C.R., tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU sublinia : „Acționăm cu toată fermitatea pen
tru făurirea noii ordini economice internaționale, care trebuie să des
chidă calea progresului mai rapid al țărilor rămase în urmă, să creeze 
condiții pentru ridicarea nivelului de viată material și spiritual al 
acestor popoare, să contribuie la solutionarea pe o bază nouă, demo
cratică a complexelor probleme economice din lumea de astăzi, să 
asigure stabilitatea și dezvoltarea economică a tuturor națiunilor".

tate. Totodată, specialiștii 
levă faptul că multe din 
race au fost victime nu 
unor catastrofe naturale 
inundații, cutremure de pămînt etc.), 
ci și ale unor tulburări interne sau 
conflicte militare.

De asemenea, nerealizarea obiecti
velor de dezvoltare ale multor state 
râmase în urmă este pusă de obser
vatori și în legătură cu un șir de fac
tori externi. Așa, de pildă, recesiu
nea prelungită din țările capitaliste 
dezvoltate a slăbit simțitor cererea 
de produse provenite din statele în 
curs de dezvoltare. Exporturile aces
tor din urmă țări au sporit cu numai 
3,5 la sută pe an, în timp ce impor
turile lor au crescut cu 8,6 la sută.

O.N.U. Te
statele să- 
numai ale 

(secete,

NAIROBI 18 (Agerpres). — Refe- 
rindu-se la unele probleme ale po
liticii externe, ministrul de externe 
al Kenyei, Munyua Waiyaki, a de
clarat că țara sa se pronunță pentru 
dezarmare. împotriva proliferării ar
mei nucleare și pentru distrugerea, 
în final, a acesteia. El și-a exprimat

efective de dezarmare
speranța că apropiata sesiune specială 
a Adunării Generale a O.N.U. va adop
ta măsuri eficiente care vor conduce 
spre acest țel și și-a exprimat satis
facția că ea oferă și țărilor mici po
sibilitatea de a participa la rezolva
rea unor probleme atît de importante 
pentru comunitatea internațională.

agențiile de presă transmit
Programul de colaborare 

Culturală !ntre Guvernul Repu
blicii Socialiste România șl Guvernul 
federal al Austriei pe anii 1978—1979 
a fost semnat la Viena. Cu acest pri
lej. ambasadorul tării noastre la Vie
na. Octavian Groza, și ministrul fe
deral al afacerilor externe al Aus
triei. Willibald Pahr. au rostit scurte 
alocuțiuni. în care au subliniat că 
documentul încheiat reprezintă un 
nou pas pe calea întăririi si dezvol
tării continue a relațiilor de colabo
rare prietenească dintre cele două 
țări pe multiple planuri.

Primiri Ia Berlin. Tovarășul 
Willl Stoph, președintele Consiliului 
de Miniștri al Republicii Democrate 
Germane, a primit delegațiile parti
cipante la Consfătuirea miniștrilor 
justiției din țările socialiste privind 
schimbul de experiență în domeniul 
juridic. între care delegația 
noastre, condusă de Constantin 
tescu. ministrul justiției.

Tovarășul Horst Sindermann, 
cepreședinte al Consiliului de 
al R.D. Germane, a primit joi pe 
tovarășul Gheorghe Bobocea. procu
rorul general al Republicii Socialiste 
România, aflat la Berlin într-o vi
zită de schimb de experiență.

tării
Stă-
vi- 

Stat

• STICLA TERMOI- 
ZOLANTĂ. Specialiștii sovie
tici au pus la punct producția 
unei sticle cu proprietăți termo- 
îzolante speciale. Sticla este a- 
coperită cu o peliculă invizibilă 
care permite reducerea la o trei
me a pierderilor de căldură. în 
afară de aceasta, pe geamul ast
fel protejat nu se mai conden
sează aburii. Noul material pre
zintă un interes deosebit în con
strucții deoarece s-a demonstrat 
că pierderea de căldură din în
căperi este mai mare de cinci 
ori prin geamuri decit prin pe
reți.

• COMPUTERUL IN 
CONTROLUL CIRCULA
ȚIEI. Serviciul de circulație din 
orașul ungar Szeged are un nou 
„angajat" — un computer, care, 
in cele două luni de activitate, 
și-a dovedit din plin eficienta și 
rapiditatea în operațiile de sto
care și valorificare a datelor 
privitoare la traficul și acciden
tele rutiere. Pentru întocmirea 
statisticii lunare a accidentelor, 
el nu are nevoie decit de cîteva 
minute. De asemenea, compute
rul furnizează soluțiile optime 
in construirea de șosele sau am
plasarea semafoarelor. Pe baza 
datelor deținute, el a contrazis 
părerea că începătorii la volan 
ar provoca mai multe accidente 
decit conducătorii auto 
periență.

cu ex-

• SPITALUL 
LAMBARENE SE

DIN 
IN-

La Palatul științei si culturii 
din Varșovia s-a deschis cea 
de-a 23-a ediție a Tiraului in
ternational de carte, la care 
tara noastră este prezentă 
cu peste 700 de titluri. Vn 
loc de seamă in standul româ
nesc il ocupă operele alese ale 
secretarului general al Partidu
lui Comunist Român, președin
tele Republicii Socialiste Româ
nia, tovarășul Nicolae Ceausescu.

La deschidere, standul româ
nesc a fost vizitat de tovarășii 
Jerzy Lukaszewicz, membru su
pleant al Biroului Politic, secre
tar al C.C. al P.M.U.P.. Jan 
Mietkowski, ministrul polonez 
al culturii si artelor, si de alte 
persoane oficiale poloneze.

Vizita în Polonia a pre
mierului finlandez. Edward 
Gierek, prim-secretar al C.C. al 
P.M.U.P., l-a primit pe primul minis
tru al Finlandei. Kalevi Sorsa, aflat 
în vizită in Polonia. Au fost discuta
te probleme ale dezvoltării cooperă
rii dintre cele două țări.

subdezvoltării
țional brut de cel mult 5,1 la sută, 
iar pentru unele țări, de numai 2 la 
sută.

Date fiind toate acestea, baza pi
ramidei mondiale a veniturilor, unde 
se află țări cu un venit mediu pe 
locuitor de numai 100 de dolari pe an, 
se lărgește necontenit. în ansamblu, 
prăpastia dintre statele bogate și 
cele sărace devine tot mai adincă. 
Dacă în 1970, decalajul economic 
dintre cei doi poli era în medie de 
13 :1, în 1977 el s-a ridicat la 15 :1 
și se apreciază că, în absența unor 
măsuri eficiente, acest raport va 
ajunge la 20 : 1 in anul 2000.

Perpetuarea acestei situații profund 
inechitabile — generate de relațiile 
economice de tip colonialist și neoco-

Pentru prima oară în is
toria Franței, lnformează a§en- 
tia France Presse. doi deputatl co
muniști au fast aleși ca titulari în 
înalta Curte de Justiție. Acest înalt 
for judiciar, format din 24 de mem
bri. cuprinde acum reprezentanți ai 
tuturor principalelor tendințe politice 
din Parlament, menționează sursa 
citată.

NOIEȘTE. Spitalul din Lam- i 
barene (Gabon), construit în 
mijlocul junglei în urmă cu 65 
de ani de Albert Schweitzer, nu 
și-a încetat niciodată activitatea, 
in ciuda tuturor greutăților. în 
ultimii trei ani, cei 4 medici și 
cadrele medicale ajutătoare au 
dat nu mai puțin de 65 000 de 
consultații ; 6 400 pacienți au
fost tratați staționar și au fost 
efectuate 3 000 de operații. Anul 
trecut a fost începută o amplă 
lucrare de modernizare și extin
dere a spitalului, prevăzută a 
se termina în 1980, cind se îm
plinesc 105 ani de la nașterea 
marelui savant elvețian Albert 
Schweitzer. în același an își va 
începe activitatea, tot aici, pri
mul centru de cercetări 
boli tropicale din zona 
centrale.

pentru 
Africii

VIENA 18 (Agerpres). — In 
aula Academiei austriece de 
Știință a avut loc decernarea 
premiilor internaționale „Got
tfried von Herder" pe anul 
1978. Printre laureații premiului 
„Herder" din acest an se află și 
scriitorul Eugen Barbu. Festivi
tatea premierii s-a desfășurat in 
prezenta președintelui Austriei, 
dr. Rudolf Kirchschlaeger. a 
membrilor guvernului, a unor 
personalități ale științei si cul
turii austriece si de peste hotare.

• IN LOC DE 
MANT
Firma olandeză „Philips" a rea
lizat un șistem de reproducere 
de pe discuri a muzicii conside
rat de mulți cunoscători drept 
un miracol al electronicii. Nou
tatea sa constă în faptul că tra
diționalii! cap de citire mecanic 
a fost înlocuit printr-unul optic, 
IoguI diamantelor fiind luat de 
diode laseri. Această tehnică fe
rește discurile de uzură prema
tură și permite o audiție care 
nu este alterată de praf, zgîrie- 
turi sau de amprentele digitale. 
Discurile utilizate se deosebesc, 
de asemenea, de cele cunoscute. 
Ele au diametrul de 11 cm și o- 
feră, pe o singură parte, o audi
ție stereofonică cu durata de 60 
de minute.

DIA
DIODE LASERI

Acest imperativ este cu atît mai 
stringent cu cît evoluțiile din ultimii 
ani arată că lucrurile se îndreaptă 
nu în direcția lichidării decalajelor, 
ci dimpotrivă. Astfel, în raportul pu
blicat recent de secretarul general al 
O.N.U., analizînd evoluția economiei 
țărilor în curs de dezvoltare în pe
rioada începind din anul 1970 și pînă 
acum, se constată că decalajele eco
nomice dintre statele dezvoltate și 
cele in curs de dezvoltare au con
tinuat si continuă să se accentueze. 
La această concluzie se ajunge prin- 
tr-o paralelă între obiectivele înscri
se în „Strategia internațională pen
tru cel de-al doilea deceniu al dez
voltării" — elaborată și adoptată de 
O.N.U. — și rezultatele obținute pînă 
acum de statele rămase in urmă pe 
plan economic.

După cum se știe, Națiunile Unite 
au preconizat, drept obiectiv minim 
pentru atenuarea decalajelor econo
mice, un ritm de creștere anuală de 
6 la sută a produsului național brut 
al țărilor in curs de dezvoltare. 
Aceasta presupunea sporirea produc
ției industriale cu 8 la sută pe an, iar 
a celei agricole — cu 4 la sută. Po
trivit datelor din raport. în anii care 

acest deceniu nici 
unul din aceste obiective n-a fost 
insă atins : produsul național brut a 
crescut cu 5,6 la sută, producția in
dustrială -r cu 7 la sută, iar cea 
agricolă — cu 2,3 la sută.

La prima vedere situația nu pare 
deosebit de dramatică: trebuie avut 
insă 
sint 
In 
la 
așa

s-au scurs din

în vedere faptul că acestea 
cifre medii, care estompează 

fapt 
tară
cum

marile discrepante de 
la tară. într-adevăr — 

remarcă de altfel raportul

• Documente ale O.N.U. relevă că decalajele economice dintre state, departe de a se 
micșora, au continuat să se adincească • 13—1 ; 15—1 ; 20—1 sau un „scor" al ascuțirii 

discrepanțelor • Consecințele generale ale unor optici unilaterale

amintit — sînt țări care au înregistrat 
un ritm de creștere a produsu
lui national brut de numai... 1 (unu) 
la sută ; iar această situație nu se re
feră la un număr infim de locuitori, cî 
la... 44 Ia sută din populația „lumii 
a treia".

în ce privește producția industria
lă, țări in care trăiește peste jumă
tate din populația „lumii a treia" au 
cunoscut un ritm de creștere mai mic 
de 4 la sută pe an. Totuși, caracte*- 
ristica cea mai descurajantă a a- 
cestor ani rămîne domeniul agricul
turii. Țări care reunesc aproape 
un miliard de locuitori au înre
gistrat in agricultură ritmuri ce se 
situează între 0 și 2 ia sută — cu 
mult mai mici chiar decit sporul 
populației. Tocmai datorită ponderii 
mari pe care o are agricultura în 
economia țărilor în curs de dezvol
tare, slabele rezultate din acest sec
tor se află printre principalele cauze 
ale neîndeplinirii obiectivului general 
— acela de creștere cu 6 la sută a 
produsului național brut.

între cauzele care au contribuit la 
rezultatele atît de slabe obținute de 
un mare număr de țări în curs de 
dezvoltare, specialiștii O.N.U. amin
tesc recoltele slabe din anii 1972 și 
1974, și îndeosebi deteriorarea conti
nuă, după 1974, a raportului de 
schimb dintre prețul produselor ex
portate și cel al produselor impor-

Dezechilibrul comercial a fost accen
tuat. de asemenea, de inflația galo
pantă și dezordinea monetară din 
Occident, cît și de proliferarea mă
surilor protectioniste. Deși în cadrul 
G.A.T.T. a fost deschisă, în 1973, o 
nouă rundă de negocieri multilate
rale în vederea creării unor condiții 
de schimb mai favorabile, puține 
progrese s-au făcut pină acum in do
meniul liberalizării comerțului inter
național. De fapt, negocierile amin
tite n-au permis încă țărilor în curs 
de dezvoltare să-și lărgească debu- 
șeele, în special de produse manu
facturate, în țările industriale.

Pentru a face față nevoilor legate 
de dezvoltare, țările rămase în urmă 
au fost constrinse să apeleze la noi 
și noi împrumuturi în străinătate. 
Drept urmare, datoriile externe ale 
„lumii a treia** au ajuns să se ridice 
la fabuloasa sumă de 240 miliarde 
de dolari. Se apreciază că, în 1978, 
numai dobinda la datoriile externe 
va absorbi 25 la sută din valoarea 
exporturilor țărilor în curs de dez
voltare neproducătoare de petrol.

în aceste condiții, nu este de mi
rare că previziunile — inițial destul de 
pesimiste — ale specialiștilor O.N.U. 
pentru 1978 s-au dovedit de fapt 
prea optimiste, fiind acum în regres 
chiar și față de nivelul scăzut de 
pînă acum ; se anticipează un ritm 
mediu de creștere a produsului na-

lonialist, de politica de dominație a 
celor puternici asupra celor slabi — 
a devenit un anacronism care con
travine intereselor întregii omeniri.

Subdezvoltarea. adîncirea deca
lajelor economice au profunde im
plicații în viața social-politică a ță- . 
rilor in curs de dezvoltare. îngrădind 
posibilitățile de valorificare a unei 
importante părți a resurselor mate
riale, subdezvoltarea a dus la o ade
vărată explozie a șomajului, care 
afectează 300 milioane de oameni, 
adică 34 la sută din populația aptă 
de muncă. Totodată, din cei 2,7 mi
liarde de locuitori ai țărilor in curs 
de dezvoltare, circa 500 milioane su
feră de foame, iar aproape un mi
liard sînt analfabeți.

Pe lingă implicațiile sale în viața 
statelor „lumii a treia", subdezvolta
rea exercită o inrîurire negativă și 
asupra statelor avansate. Pe bună 
dreptate, o serie de specialiști occi
dentali consideră că neputința țări
lor capitaliste dezvoltate de a depăși 
recesiunea economică se datorește 
faptului că aceste state caută soluții 
înguste și unilaterale, limitate, vizînd 
doar propriile dificultăți. Or. ac
tualele fenomene de criză slnt pro
dusul evoluției nu numai din statele 
capitaliste, ci și de pe plan mondial : 
în speță, al adîncirii subdezvoltării, 
al decalajelor dintre bogați și săraci. 
Această apreciere este confirmată și

de un recent studiu al Consiliului 
Economic și Social al O.N.U., potrivit 
căruia, dacă țările în curs de dezvol
tare vor atinge, către sfîrșitul actua
lului deceniu, ritmul mediu anual de 
creștere de 6 la sută, prevăzut in 
„strategia internațională a dezvoltă
rii", statele industriale vor cunoaște 
un procent anual de creștere de 5,5

La consecințele de ordin economic 
se adaugă și cele de ordin politic. 
Subdezvoltarea, decalajele reprezintă 
— așa cum relevă și raportul 
secretarului general al O.N.U. — 
o sursă de tensiune și încordare, ge- 
nerind pericolul unor conflicte intre 
state, cu consecințe imprevizibile 
pentru pacea și securitatea mondială.

Toate acestea fac necesare efor
turi stăruitoare pentru a se favoriza 
dezvoltarea accelerată a statelor ră
mase in urmă, pentru instaurarea 
noii ordini economice mondiale.

România, ca țară socialistă și, tot
odată, ca țară in curs de dezvoltare, 
se afirmă ca un factor activ al luptei 
pentru lichidarea subdezvoltării și a 
vechilor relații care au generat-o, 
pentru instaurarea unei noi ordini 
economice și politice internaționale. 
Așa cum se știe, Congresul al 
XI-lea al P.C.R. a elaborat un larg 
și cuprinzător program de acțiune în 
vederea lichidării subdezvoltării, a 
decalajelor economice, care și-a găsit 
materializarea in documentul pre
zentat la O.N.U. intitulat: „Poziția 
României cu privire la instaurarea 
unei noi ordini economice internațio
nale". Raportul prezentat de tovară
șul Nicolae Ceaușescu la Conferința 
Națională a partidului subliniază o 
dată mai mult că pentru lichidarea 
stării de subdezvoltare factorul de
terminant îl constituie efortul 
priu al fiecărei țări, paralel 
largă cooperare internațională, ego» 
în drepturi. în acest sens, țara noas
tră preconizează elaborarea și 
carea în practică a unor programe 
speciale, care să prevadă măsuri și 
acțiuni eficiente în vederej egalizării 
treptate a nivelurilor de dezvoltare 
a statelor.

Pronunțîndu-se ferm și consecvent 
pentru lichidarea subdezvoltării, 
pentru instaurarea unei noi ordini 
economice internaționale, România 
acționează în deplină conformitate 
cu cerințele majore ale contempora
neității, cu aspirațiile de pace și pro
gres social ale tuturor popoarelor 
lumii.

0 conferința națională 
cu privire la studiul solurilor saline 
dih R.P. Chineză s-a încheiat la Te- 
giou. oraș din provincia Șantung — 
zonă cu vaste suprafețe de terenuri 
sărăturoase. După cum informează 
agenția China Nouă, delegații la con
ferință au prezentat 'numeroase stu
dii si au dezbătut, timp de nouă zile, 
un cerc larg de probleme legate de 
formarea si clasificarea solurilor sa
line. modalitățile de aplicare a di
verselor metode de îmbunătățiri fun
ciare si de sisteme agrotehnice spe
ciale, în scopul redării cit mai grab
nice în circuitul agricol a terenurilor 
sărăturoase ce cuprind suprafețe în
semnate din bazinele unor mari 
fluvii.

încetarea din viață 
a președintelui 

Partidului Socialist Unit 
din Berlinul occidental

BERLINUL 
(Agerpres). — 
Socialist Unit 
tal anunță cu 
tarea din viață, la 18 mai, după o 
boală grea și îndelungată, a Iui Ger
hard Danelius, președintele Partidu
lui Socialist Unit din Berlinul occi
dental.

OCCIDENTAL 18 
Conducerea Partidului 
din Berlinul occiden- 
prOfundă durere înce-

• FOTOGRAFII LA O 
ADÎNCIME DE 6 200 
METRI. După cum relatează 
ziarul japonez „Mainichi Dally 
News", la Centrul de cercetări 
tehnico-științifice asupra Ocea
nului Planetar, din orașul Yoko
suka, a fost pusă la punct o in
stalație specială cu ajutorul că
reia se pot realiza fotografii de 
bună calitate la mari adincimi 
sub apă. Specialiștii centrului 
au făcut cunoscut în cadrul unui 
simpozion de oceanografie că în 
timpul probelor s-au obținut fo
tografii cît se poate de clare la 
o adîncime de 6 200 de metri. 
Instalația este alcătuită din 
două containere de sticlă identi
ce, de formă sferică, avînd dia
metrul de 36 cm, în care sînt 
amplasate două fotocamere obiș
nuite de 35 mm și un blitz. Cu 
ajutorul unor balasturi, containe
rele sint coborîte sub apă, unde 
cele două camere realizează au
tomat 250 de fotografii. Apoi, 
ele sint eliberate de balast și 
revin la suprafață. Datele refe
ritoare la traiectoria pe care o 
urmează containerele în drumul 
lor spre suprafață sînt comuni
cate prin radio.

în cazul Moro

pro- 
cu o 
egală
apli-

Gh. CERCELESCU

ROMA 18 (Agerpres). — Poliția 
italiană a descoperit noi indicii în 
„afacerea Moro". în cadrul unei ma
sive operațiuni lansate pentru eluci
darea deplină a acestui caz. Este 
vorba, după cum relatează agenția 
ANSA, de descoperirea tipografiei 
clandestine unde gruparea teroristă 
autointitulată „Brigăzile roșii" — care 
și-a asumat responsabilitatea răpirii 
și asasinării liderului democrat-cres- 
tin — își tipărea comunicatele trans
mise poliției sau unor organe de pre
să.

Imprimeria se afla in zona centrală 
a orașului, ceea ce întărește presu
punerile potrivit cărora Aldo Moro 
ar fi fost ascuns, în perioada deten
ției sale, la Roma sau, în orice caz. 
într-o regiune situată în apropierea 
capitalei.

în urma acestei descoperiri, arată 
agenția ANSA, au fost arestate opt 
persoane.

• SPRE LIMITA DE 
VÎRSTÂ DE 120 DE ANI. 
Oamenii de știință sint de pă
rere că, teoretic, limita naturală 
de vîrstă a omului este de 120 
de ani și că orice moarte sur
venită înaintea acestei vîrste nu 
este cauzată de bătrinețe, pur și 
simplu, ci de o boală oarecare. 
Medicul vest-german Ernst 
Pfeiffer este de părere că dez
voltarea medicinii îndreptățește 
speranța că omul se va apropia, 
treptat, de limita sa naturală de 
viață. în cadrul unui colocviu 
pe teme de gerontologie ținut la 
Ulm, el a arătat că, în vreme ce 
în urmă cu un secol, din 100 000 
persoane doar una trecea de 100 
de ani, astăzi raportul este de 
2 la 100 000,

După cum informează agenția 
France Presse. in noaptea de miercuri 
spre joi au fost comise două aten
tate cu exploziv la 
rara ale partidelor 
mocrat-creștin. Au 
pagube materiale.

sediile din Fer- 
comunist și de- 
fost înregistrate

*

• ATENȚIE LA AIS
BERGURI I Vara aceasta se 
anunță deosebit de dificilă pen
tru tancurile petroliere ce trans
portă țițeiul din Alaska. Imen
sul ghețar Columbia, din nordul 
Americii, în lungime de 60 kilo
metri, și-a sporit în ultimele 
luni în mod îngrijorător „pro
ducția" de aisberguri, fapt care 
a și determinat, în cîteva rin- 
duri, închiderea liniei maritime 
spre Valdez, terminalul sudic al 
conductei petroliere ce traver
sează Alaska. Oamenii de știin
ță americani studiază diferite 
variante pentru a preveni acci
dentele provocate de aisberguri.
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