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VIZITA T
TODOR IIVKOV IN FRUNTEA DELEGAȚIEI DE PARTID SI DE STAT 

A REPUBLICII POPULARE BULGARIA(

în spiritul tradiționalelor legături de bună vecinătate și caldă prietenie, noua întîlnire la nivel înalt marchează 
un moment de cea mai mare însemnătate în dezvoltarea colaborării multilaterale româno-bulgare 

in interesul reciproc, al cauzei socialismului și păcii

ÎNCEPEREA CONVORBIRILOR OFICIALE

La Palatul Consiliului de Stat au 
început, marți, 3 iunie, convorbirile 
oficiale intre tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Parti
dului Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, și to
varășul Todor Jivkov, prim-secretar 
al Comitetului Central al Partidului 
Comunist Bulgar, președintele Consi
liului de Stat al Republicii Populare 
Bulgaria.

La convorbiri participă :
Din partea română — tovarășa 

Elena Ceaușescu, tovarășii Ilie Ver- 
deț, Leonte Răutu, Ștefan Andrei, 
Suzana Gâdea, Marin Vasile, Ștefan 
Birlea, membru al C.C. al P.C.R.. di
rectorul Cabinetului secretarului ge
neral al partidului și președintelui 
republicii, Vasile Pungan, membru 
al C.C. al P.C.R., ministru secretar 
de stat, consilier al secretarului ge

neral al partidului și președintelui 
republicii, Constantin Mitea, mem
bru al C.C. al P.C.R., consilier al se
cretarului general al partidului și 
președintelui republicii, Petre Dumi
nică. ambasadorul României la So
fia, Vasile Șandru, director in M.A.E.

Din partea bulgară — tovarășii 
Stanko Todorov, membru al Biroului 
Politic al C.C. al P.C. Bulgar, pre
ședintele Consiliului de Miniștri, Pe

tăr Mladenov, membru al Biroului 
Politic al C.C. al P.C. Bulgar, minis
trul afacerilor externe, Liudmila 
Jivkova, membru al Biroului Politic 
al C.C. al P.C. Bulgar, președintele 
Comitetului pentru Cultură, Andrei 
Lukanov, membru supleant al Birou
lui Politic al C.C. al P.C. Bulgar, 
vicepreședinte al Consiliului de Mi-
(Continuare in pag. a IlI-a)

In ^timpul dineului oficial

Sosirea în Capitală
La invitația Comitetului Cen

tral al Partidului Comunist Român 
și Consiliului de Stat al Republicii 
Socialiste România, a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. secretar general 
al Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste 
România, marți a sosit la București, 
intr-o vizită oficială de prietenie, 
delegația de partid și de stat a Re
publicii Populare Bulgaria. în frun
te cu tovarășul Todor Jivkov, 
prim-secretar al Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist Bulgar, 
președintele Consiliului de Stat al 
Republicii Populare Bulgaria.

Noua întîlnire dintre tovarășii 
Nicolae Ceaușescu și Todor Jivkov, 
care se înscrie în cronica atît de 
bogată a legăturilor româno-bul
gare. deschide, ca de fiecare dată.

noi perspective dezvoltării neîn
trerupte a relațiilor de prietenie si 
colaborare multilaterală dintre 
partidele, țările și popoarele noas
tre, confirmind rodnicia acestor 
contacte prietenești.

Este temeiul profund pentru care 
locuitorii Capitalei — si prin ei în
tregul popor — au întimpinat cu 
toată căldura, cu entuziasm si dra
goste. cu sentimente de adincă prie
tenie pe mesagerii stimati ai unei 
țări socialiste vecine, cu convin
gerea, că actualul dialog la .nivel 
înalt va îmbog
melia conlucrării româno-bulgare. 
pe cele mai diverse planuri, spre 
binele ambelor țări si ponoare, al 
cauzei generale a socialismului, pă
cii și înțelegerii în Balcani, în Eu
ropa și în întreaga lume.

ăti si mai mult te-

...Aeroportul Otopeni, unde are loc 
/ ceremonia sosirii înalților oaspeți, 
este împodobit festiv. Deasupra sa
lonului oficial se află portretele 
tovarășilor Nicolae Ceausescu și 
Todor Jivkov. încadrate de drape
lele de stat ale României si Bul
gariei. Pe mari pancarte sint în
scrise, în limbile română si bul
gară. urări ce exprimă. în aceste 
clipe deosebite, sentimentele între
gului nostru popor : „Bun venit în 
Republica Socialistă România to
varășului Todor Jivkov. prim-se-
cretar al Comitetului Central al
Partidului Comunist Bulgar, pre
ședintele Consiliului de Stat al Re
publicii Populare Bulgaria !“. „Să
(Continuare in pag. a II-a)

Dineu oficial oferit de tovarășul Nicolae Ceaușescu 
și de tovarășa Elena Ceaușescu 
în onoarea tovarășului Todor Jivkov

Tovarășul Nicolae Ceausescu, 
secretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, și tovarășa Elena 
Ceaușescu au oferit, marți, un dineu 
oficial în onoarea tovarășului Todor 
Jivkov, prim-secretar al Comitetului 
Central al Partidului Comunist Bul
gar. președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Populare Bulgaria.

Au participat tovarășii Iile Verdeț, 
Iosif Banc, Emil Bobu. Cornel Bur
tică. Virgil Cazacu, Lina Ciobanu. 
Nicolae Constantin, Ion Dincă. Janos 
Fazekas, Ludovic Fazekas. Cornelia 
Filipaș, Petre Lupu, Paul Niculescu,

Gheorghe Oprea, Gheorghe Pană. Ion 
Pățan, Dumitru Popescu. Gheorghe 
Rădulescu. Leonte Răutu. Aneta 
Spornic, Ștefan Voitec. Ștefan An
drei. Mihai Gere, Nicolae Giosan, 
Suzana Gâdea. Ion Ionită. Ana Mu- 
reșan. Elena Nae. Marin Rădoi, 
Ion Ursu, Richard Winter. Ilie Ră
dulescu, Marin Vasile cu soțiile, pre
cum și membri ai C.C. al P.C.R.. ai 
Consiliului de Stat și ai guvernului, 
conducători de instituții centrale, or
ganizații de masă șl obștești, perso
nalități ale vieții noastre cultural- 
științifice. generali.

Au luat parte tovarășii Stanko To

dorov, Petăr Mladenov. Liudmila 
Jivkova, Andrei Lukanov. Petăr Diul- 
gherov, Petăr Danailov, celelalte per
soane oficiale bulgare.

în timpul dineului, desfășurat tn- 
tr-o atmosferă de caldă prietenie, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu si to- 
varășul'Todor Jivkov au rostit toas
turi.

Urmărite cu viu interes si subli
niate cu aplauze de cei prezenti. 
toasturile au fost marcate in mod 
solemn, la terminarea lor, de into
narea imnurilor de stat ale Republi
cii Populare Bulgaria și Republicii 
Socialiste România.

Toastul tovarășului 
Nicolae Ceausescu 

a
Dragă tovarășe Todor Jivkov,
Dragi prieteni din Republica Populară Bulgaria,
Tovarășe și tovarăși,

îmi face o deosebită plăcere să vă salut ca oaspeți 
dragi ai Republicii Socialiste România, pe dumneavoas
tră, tovarășe Jivkov, pe ceilalți membri ai delegației de 
partid și de stat a Republicii Populare Bulgaria — și 
să vă adresez, in numele Comitetului Central al Parti
dului Comunist Român, al Consiliului de Stat si al gu
vernului, precum și al meu personal, o caldă urare de 
bun venit pe pămîntui patriei noastre.

Populația Capitalei, Întregul nostru popor — care vă 
intimpină cu cele mai profunde sentimente de priete
nie si stimă, de caldă prețuire tovărășească — se bucură 
din toată inima de vizita pe care o faceți în România, 
văzind in aceasta o nouă și grăitoare expresie a bune
lor raporturi româno-bulgare. într-adevăr. între popoarele 
noastre există străvechi relații de bună vecinătate și 
colaborare, de solidaritate și întrajutorare. Dezvoltarea 
istorică a făcut ca popoarele român și bulgar, trăind de 
secole in această parte a Europei, să lupte împreună îm
potriva dominației și asupririi străine, pentru libertate 
si independentă, pentru afirmarea 'ființei lor naționale 
Si dezvoltarea de sine stătătoare pe calea progresului.

în anii făuririi orinduirii socialiste, aceste tradițio
nale relații au fost ridicate pe un plan superior, au do- 
bindit un conținut mai bogat, dezvoltîndu-se continuu, pe 
baza deplinei egalități în drepturi, respectului și avan
tajului reciproc, a comunității idealurilor și aspirațiilor 
lor supreme.

Viața a demonstrat că vizitele reciproce, intîlnirile și 
convorbirile pe care le-am avut cu dumneavoastră, dragă 
tovarășe Jivkov. s-au încheiat întotdeauna cu rezultrfte 
fructuoase, au dat noi impulsuri conlucrării dintre Parti
dul Comunist Român și Partidul Comunist Bulgar, din
tre Republica Socialistă România și Republica Populară 
Bulgaria. Cred că împărtășesc si părerea dumneavoastră, 
afirmind că relațiile româno-bulgare constituie astăzi un 
exemplu de colaborare rodnică între două țări socialiste 
vecine care trăiesc în paoe si înțelegere.

Este deosebit de îmbucurător să constatăm că. in 
cursul actualului cincinal 1976—1980. volumul schimburi
lor economice româno-bulgare înregistrează o creștere de 
circa 2,2 ori fată de cincinalul anterior, că în această 
perioadă a cunoscut o puternică extindere cooperarea pe
(Continuare în pag. a IlI-a)

Toastul tovarășului 
Todor Jivkov

Stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu,
Stimată tovarășă Elena Ceaușescu,
Tovarășe și tovarăși,

Sîntem bucuroși că ne aflăm din nou in Capitala pa
triei dumneavoastră. Și astăzi, ca și in toate vizitele 
noastre anterioare, Bucureștiul ne Intimpină cu mare căl
dură, în mod sărbătoresc, frățește. în aceasta noi vedem 
expresia prieteniei tradiționale bulgaro-române, hotărîrea 
fermă a celor două popoare de a dezvolta și a îmbogăți 
colaborarea noastră rodnică.

Și, de aceea, primele noastre cuvinte la această masă 
tovărășească sînt cuvinte de mulțumire pentru invitația 
ca delegația de partid și de stat a Republicii Populare 
Bulgaria să viziteze Republica Socialistă România, pentru 
primirea prietenească ce ne-a fost acordată pe pămîntui 
românesc.

Aș vrea să vă mulțumesc, în mod cordial dumneavoastră, 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, pentru sentimentele frumoase 
exprimate de dumneavoastră in cuvîntul de salut față 
de partidul nostru, față de poporul nostru, fiță de reali
zările noastre in făurirea societății noi, față de eforturile 
noastre pentru dezvoltarea relațiilor bulgaro-române, pen
tru consolidarea păcii șl securității internaționale.

La fiecare întîlnire a noastră, noi, firește, vorbim deseori 
despre prietenia bulgaro-română, despre colaborarea bul- 
garo-română. Dar acestea nu sînt fraze obișnuite, protoco
lare. Ele au o acoperire reală, făurită in decursul multor 
secole. După eliberarea țărilor noastre de sub dominația 
fascistă și capitalistă, eu ajutorul decisiv al Armatei So
vietice victorioase, relațiile și colaborarea noastră, cu fie
care an ce trece, se dezvoltă cu succes tot mai mare șl 
mai dinamic. Astăzi, ca suport al acestor noțiuni sînt obiec
tivele economice comune de pe cele două maluri ale Du
nării străvechi, rezultatele specializării și cooperării în 
ramurile prioritare ale economiilor noastre, succesele în 
colaborarea noastră culturală.

Ne bucură și împrejurarea că vizita noastră coincide șl 
cu inaugurarea expoziției industriei bulgare în capitala 
României prietene. Cu aceasta se diversifică tot mai mult 
formele de cunoaștere, colaborare și conlucrare dintre 
țările noastre.

Convorbirile, care au început astăzi lntr-o atmosferă 
cordială și prietenească, afirmă năzuințele noastre reci
proce de a dezvolta și de a amplifica și pe viitor relațiile 
bilaterale spre binele celor două popoare, în interesul
(Continuare in pag. a III-a)
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VIZITA TOVARĂȘULUI TODOR JIVKOV IN FRUNTEA DELEGAȚIEI DE PARTID
$1 DE STAT A REPUBLICII POPOLARE DULGARIA

(Urmare din pag. I)
«e dezvolte si să se Întărească con
tinuu relaliile de prietenie fră
țească. solidaritate $i colaborare mul
tilaterală dintre Partidul Comunist 
Român si Partidul Comunist Bul
gar. dintre Republica. Socialistă 
România și Republica Populară Bul
garia !“.

La ora 10.30. aeronava prezidenția
lă bulgară, insotită de la intrarea pe 
teritoriul României de avioane âle 
forțelor noastre armate, aterizează 
pe pista aeroportului.

La coborirea din avion, tovarășul 
Todor Jivkov șl tovarășa Liudmila 
Jivkova sint intimpinati cu cordia
litate de tovarășul Nicolae Ceaușescu 
și tovarășa Elena Ceaușescu.

Cei doi conducători de partid si de 
stat iși string prietenește miinile. se 
îmbrățișează cu bucuria revederii, de 
astă-dată pe pămintul românesc.

De asemenea, tovarășele Elena 
Ceaușescu și Liudmila Jivkova se 
îmbrățișează cu multă căldură.

în întimpinarea solilor ponorului 
bulgar au venit tovarășii Ilie Verdeț., 
Ștefan Voitec. Gheorghe Rădulgscu. 
Iosif Banc. Emil Bobu, Cornel Bur
tică, Virgil Cazacu. Ion Diilcă. 
Janos Fazekas. Gheorghe Oprea, 
Gheorghe Pană. Leonte Răutu. Ștefan 
Andrei. Nicolae Giosan, Ion Ursu, 
Iile Rădulescu, Marin Vasile, pre
cum și membri ai C.C. al P.C.R.. ai 
Consiliului de Stat si ai guvernului, 
conducători ai unor instituții cen
trale. Organizații de masă si obștești, 
generali.

Sint prezent! ambasadorul Româ
niei la Sofia. Petre Duminică, amba
sadorul Bulgariei la București. Petăr 
Danailov, precum și membrii am
basadei bulgare.
.Tovarășul Todor Jivkov este în

soțit in această vizită de tovarășii 
Stanko Todorov, membru al Birou
lui Politic al C.C. al P.C. Bulgar, 
președintele Consiliului de Miniștri. 
Ftațăr Mladenov. membru al Birou
lui’ Politic al C.C. al P.C. Bulgar, mi
nistrul afacerilor externe. Andrei 
Lwkanov, membru supleant al Birou
lui Politic al C.C. al P.C. Bulgar. 
Vicepreședinte al Consiliului de Mi- 
rțiștri. președintele Părții bulgare in 
CRanlsia mixtă guvernamentală de

Sosirea in Capitală
colaborare economică șl tehnico-stiin- 
tifică. Petăr Diulgherov. secretar al 
C.C. al P.C. Bulgar.

O gardă militară aliniată pe aero
port prezintă onorul. Răsună acor
durile imnurilor de stat ale Repu
blicii Populare Bulgaria și Repu
blicii Socialiste România. în semn 
de salut, sînt trase 21 salve de 
artilerie.

Tovarășii Nicolae Ceaușescu și 
Todor Jivkov trec in revistă garda 
de onoare. Urmează prezentarea per
soanelor oficiale române venite pe 
aeroport in întimpinarea inalților 
oaspeți bulgari.

Pionieri români si bulgari oferă 
tovarășilor Nicolae Ceaușescu și 
Todor Jivkov. tovarășelor Elena 
Ceaușescu și Liudmila Jivkova bu
chete de flori.

De pe un podium, special ame
najat, cei doi conducători de partid 
și de stat, tovarășa Elena Ceaușescu 
si tovarășa Liudmila Jivkova. primesc 
defilarea gărzii de onoare.

Pe aeroport se află mii de locui
tori ai Capitalei, care prin ovații și 
urale iși manifestă satisfacția pen
tru noua întîlnire dintre tovarășii 
Nicolae Ceaușescu și Todor Jivkov, 
pentru rodnicia acestor contacte 
menite să deschidă noi și ample 
perspective dezvoltării raporturilor 
de prietenie și colaborare dintre 
țările, partidele și popoarele noas
tre. să contribuie la accelerarea edi
ficării orînduirii socialiste în Româ
nia și Bulgaria.

Animați de profunde sentimente 
de stimă și prețuire fată de cei doi 
conducători de partid și de stat, 
bucureștenii prezenți pe aeroportul 
Otopeni poartă portretele tovarășilor 
Nicolae Ceaușescu și Todor Jivkov, 
flutură stegulețe în culorile națio
nale ale. României și Bulgariei. 
Mulțimea Scandează neîntrerupt 
„Ceaușescu — Jivkov !“. Aeroportul 
oferă o imagine grăitoare a senti
mentelor frățești care însuflețesc 
'cele două popoare.

în aplauzele entuziaste ale celor 
prezenți, tovarășii Nicolae Ceaușescu 
și Todor Jivkov părăsesc aeroportul 
intr-o mașină escortată de moto- 
ci oii ști.

De-a lungul Întregului traseu, 
împodobit cu drapelele de stat ale 
Republicii Socialiste România și 
Republi&j.-Populare Bulgaria .etern -
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nește aceeași atmosferă prietenească, 
în comuna Otopeni și pe arterele 
principale ale Capitalei au venit să 
salute pe inalții soli ai poporului 
bulgar mii de locuitori ce poartă 
pancarte și panouri pe care sint în
scrise cuvinte de bun venit, urări in 
cinstea prieteniei si solidarității mi
litante dintre țările și popoarele 
noastre.

Coloana oficială de mașini intră 
in Piața Scînteii. unde se desfășoară 
un moment semnificativ pentru at
mosfera însuflețită in care are loc 
primirea inalților oaspeți. Tineri 
sportivi creează un sugestiv tablou 
viu, înălțind o piramidă, in virful 
căreia se află portretele celor doi 
conducători de partid și de stat. 
Elevi și eleve execută, cu eșarfe 
roșii, grațioase mișcări ritmice. Ar
tiști amatori întregesc această atmos
feră entuziastă executind dansuri 
populare în costume pitorești, spe
cifice diferitelor zone folclorice din 
România. Se scandează „Ceausescu — 
Jivkov !“ Dintr-o mașină deschisă, cei 
doi conducători de partid și de stat 
răspund cu căldură manifestărilor 
prietenești ale mulțimii.

Se parcurge, in continuare, șoseaua 
Kiseleff, unde domnește aceeași 
atmosferă entuziastă. Cetățenii ve- 
niți în intimpinare pe această fru
moasă arteră a Capitalei, animată 
de voioșia cîntecelor și jocurilor 
interpretate de pionieri și uteciști, 
aclamă și ovaționează îndelung.

La intrarea în Piața Victoriei, 
trompetiștii, purtători ai cravatelor 
roșii cu tricolor, intonează Semnalul 
pentru onor. Se prezintă apoi 
raportul pionieresc. Un grup de pio
nieri oferă tovarășilor Nicolae 
Ceaușescu și Todor Jivkov, tovară
șelor Elena Ceaușescu si Liudmila 
Jivkova cravate roșii cu tricolor, in 
semn de inaltă cinstire. Șoimi ai 
patriei și pionieri inminează, emo
ționați. buchete de flori.

în cinstea inalților oaspeți se pre
zintă un program de gimnastică 
sportivă, plin de exuberanță tine
rească. Se flutură eșarfe și stegulețe 
cu culorile drapelelor român și bul
gar. Un grup de pionieri în frumoa
se costume naționale execută cunos
cutul dans „Călușarii". Tovarășii 
Nicolae Ceaușescu și Todor Jivkov, 
tovarășele Elena Ceaușescu si Liud
mila Jivkova înconjoară cu dragoste 
pe cei mai tineri cetățeni ai Capita-
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Iei, urîndu-le succes in muncă și la 
învățătură.

în uratele entuziaste ale mulți
mii. cei doi conducători de partid și 
de stat, tovarășele Elena Ceausescu si 
Liudmila Jivkova. împreună cu mem
brii delegației de partid și de stat 
a R. P. Bulgaria, cu persoanele 
oficiale române, străbat pe jos piața- 
O fanfară intonează un marș pio- 
niereșt,â.în/..âcesV.tlxttp, din mijlocul 

unui vast ansamblu floral, desenat 
cu trupurile lor de sportivi ce poartă 
in mină cerculețe și eșarfe multi
colore, se ridică o piramidă in virful 
căreia se înalță portretele celor doi 
conducători de partid și de stat, 
flancate de drapelele României și 
Bulgariei.

Corurile reunite ale unor formații 
artistice intonează cțntoce patriotice

, r.âsțj 

și revoluționare. Tovarășii Nicoîae 
Ceaușescu și Todor Jivkov. tovară
șele Elena Ceaușescu și Liudmila 
Jivkova se prind in marea horă a 
prieteniei și frăției româno-bulgare 
ce se desfășoară în Piața Vic
toriei, alături de dansatori imbră- 
cați in pitorești costume naționale.

Cei doi conducători de partid și 
de stat, în aclamațiile și uralele
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miilor de cetățeni veniti în Intim
pinare, pe bulevardul și in piața 
Aviatorilor, se îndreaptă apoi spre 
reședința rezervată inalților oaspeți 
— Palatul Primăverii.

La reședința oficială, tovarășii 
Nicolae Ceaușescu și Todor Jivkov, 
tovarășa Elena Ceaușescu și tova
rășa Liudmila Jivkova se întrețin 
intr-o atmosferă caldă, prietenească.

—----------——■—.............. '  
«-r.k '■ •

SOFIA 3 (Agerpres). — Ziarele din Sofia publică numeroase mate
riale dedicate relațiilor româno-bulgare, prilejuite de vizita oficială 
de prietenie in țara noastră a delegației de partid si de stat a 
HP. Bulgaria, in frunte cu tovarășul Todor Jivkov, prim-secretar al 
C.C. al P.C. Bulgar, președintele Consiliului de Stat al R.P. Bulgaria.

Sub titlul „Colaborare fructuoasă", 
ziarul „RABOTNICESKO DELO" 
scrie: „Ne aflăm in pragul unui 
important eveniment international 
— vizita oficială de prietenie in Re
publica Socialistă România a dele
gației de partid și de stat bulgare, 
in frunte cu tovarășul Todor Jivkov. 
Timp de 5 zile vor fi analizate 
și vor fi luate importante hotărîri 
privind dezvoltarea pe mai depar
te a prieteniei și colaborării dintre 
cele două țări. Vizita continuă tra
diția unor cOntacte si întilniri. con
vorbiri de lucru rodnice dintre con
ducătorii de partid și de stat ai 
Bulgariei si României la cel mai 
înalt nivel. Totdeauna întilnirile și 
convorbirile dintre tovarășii Todor 
Jivkov și Nicolae Ceausescu au 
definit climatul relatiilorâreciproce. 
dind impulsuri trainice colaborării 

. dintre cele două țări — subliniază 
ziarul. în spiritul acestor orientări 

M--.se dezvoltă relațiile dintre Partidul 
Comunist Bulgar si Partidul Comu
nist Român, dintre Bulgaria și 

țj ' România. Se dezvoltă cu succes și 
relațiile economice. în esență, ele 

sînt expresia generalizată a realiză
rilor economico-sociale ale celor 
două țări si a posibilităților lor de 
participare tot mai activă la divi
ziunea internațională a muncii".

în continuare, ziarul relevă im
portanța unor acorduri bilaterale de 
specializare și cooperare in dome
niile construcțiilor de mașini, elec
tronicii și electrotehnicii, energeti
cii, chimiei și industriei ușoare, con
struirea in comun a întreprinderii 
de mașini și utilaje grele de la 
Giurgiu—Ruse, a complexului hidro
energetic de pe Dunăre. „Turnu 
Măgurele—Nicopole". Se dezvoltă 
— relevă ziarul — colaborarea teh- 
nico-științifică. cu tendința tot mai 
pronunțată de unire a eforturilor in 
rezolvarea unor probleme impor
tante ale revoluției tehnico-știintl- 
fiee, arătind în continuare că marile 
realizări obținute in colaborarea 
bulgaro-română constituie o bază 
trainică pentru dezvoltarea <el vii
toare.

„Actuala vizită oficială de priete
nie a delegației de partid și de ștat 
bulgare in frunte cu tovarășul To- 

dor Jivkov în România este o nouă 
manifestare a colaborării ce se dez
voltă continuu între P.C. Bulgar și 
P.C.R., intre popoarele celor două

„Destine istorice strins împletite, 

relații tradiționale de prietenie, 

colaborare fructuoasa" 
REVISTA PRESEI BULGARE

state socialiste, în interesul conso
lidării unității dintre țările socia
liste, în interesul păcii in Balcani, 
in Europa și în lumea întreagă".

Ziarul „OTECESTVEN FRONT", 
organul de presă al Consiliului Na
țional al Frontului Patriei, sub ti
tlul „Poduri trainice ale prieteniei", 
scrie, printre altele : „Bulgarii și 

românii trăiesc de veacuri de o 
parte, și de alta a Dunării. De se
cole, destinul istoric al popoarelor 
bulgar și român s-a împletit în 

luptele duse în comun pentru eli
berare națională si socială si a că
lit frăția noastră de arme și solida
ritatea internațională. însă priete
nia tradițională și ajutorul reciproc 
au primit impulsurile cele mai pu
ternice și s-au manifestat cu stră
lucire in zilele socialismului.

Bulgaria și România, cu fiecare zi 

ce trece, iși îmbogățesc legăturile in 
domeniul economic, politic, în cola
borarea culturală și tehnico-științi- 
fică. creind astfel noi poduri peste 

marele fluviu. Strins unite. Cele 
două țări își dezvoltă economiile lor 
in ritmuri dinamice, iși perfecțio
nează contactele reciproce, dind do
vezi convingătoare de superioritatea 
socialismului.

în spiritul tradiției fructuoase 
bulgaro-române, la București, Bul
garia și România iși vor reafirma 

atașamentul lor la politica de 
destindere, la oprirea cursei înar
mărilor, pentru crearea unui climat 
de Înțelegere și bună vecinătate în 
lume".

La rindul său, ziarul „NARODNA 
MLADEJ", in articolul intitulat „Pe 
un drum ascendent", scrie: „O în
semnătate de prim ordin o au in- 
tilnirile și contactele personale in
tre conducătorii celor două partide 
și țări, tovarășii Todor Jivkov și 
Nicolae Ceaușescu. Devenite deja o 
bună tradiție politică pe cimpul fer
til al prieteniei, legăturile nemijlo
cite dintre cei doi oameni de stat 
constituie un factor pozitiv excep
țional. de natură să dinamizeze 
dezvoltarea și adincirea pe mai 
departe a contactelor noastre bila
terale in toate domeniile. Ele con
stituie o orientare sigură și precisă 
in ceea ce privește direcțiile și 
ritmurile de realizare a sarcinilor 
mari și de răspundere care stau in 
fata colaborării bulgaro-române. 
Fără îndoială că și această nouă in- 
tîlnire dintre tovarășii Todor Jiv
kov și Nicolae Ceaușescu pe pămin-, 
tul ospitalier al României va da un 
nou și important impuls activizării 
relațiilor bilaterale, pentru înde
plinirea optimă a ideilor și inițiati
velor cuprinse, atît in documentele 
semnate pină acum in domeniul 

colaborării economice și tehnico-ștl- 
ințifice, cit și in acelea care vor fi 
convenite și semnate în timpul 
acestei vizite".

Ziarul „ZEMEDELSKO ZNAME", 
organ al Uniunii Populare Agrare 
Bulgare, publică articolul intitulat 
„O manifestare vie a prieteniei". 
„Prietenia bulgaro-română, scrie 
ziarul, dăinuie de veacuri și are bo
gate tradiții. Ea este cimentată pu
ternic de sîngele vărsat in comun de 
cele două popoare in lupta pentru 
eliberare națională și socială. în 
condițiile socialismului, legăturile 
bulgaro-române au căpătat un nou 
conținut calitativ și un nou ca
racter.

Pe arena internațională. Bulgaria 
și România luptă pentru adincirea 
procesului destinderii, pentru ga
rantarea păcii și securității în Eu
ropa și in lume. Așezate in Peninsu
la Balcanică, cele două țări mili
tează pentru Întărirea relațiilor de 
prietenie și colaborare, pentru 
transformarea Balcanilor ințr-o 
zonă a păcii trainice, a bunei veci
nătăți și înțelegerii".

Presa bulgară a consacrat ample 
materiale succeselor obținute de 
poporul nostru in construcția eco
nomică și socială, in înfăptuirea 
hotăririlor Celui de-al XII-lea Con
gres al Partidului comunist Român,

• l

Așa cum s-a subliniat, din nou, la recenta consfătuire de lucru de la C.C. 
al P.C.R., toate obiectivele de investiții planificate să fie puse in funcțiune 
in acest an trebuie să «e afle permanent în atenția ministerelor $1 orga
nelor de partid, lor revenindu-le sarcina să acționeze unitar, concentrat, 
cu toate mijloacele, să mobilizeze forțele constructorilor, montorilor și 
beneficiarilor, ale tuturor factorilor care concură la realizarea investiții
lor, pentru respectarea strictă ă termenelor de Intrare in producție. Cum se 
acționează in acest scop pe șantierul Combinatului de utilaj greu din 
Cluj-Napoca ?
Cel mai mare obiectiv industrial 

din județul Cluj, aflat In plină con
strucție, este combinatul de utilaj 
greu. Cu emoție si justificată min- 
drie, constructorii își amintesc că 
la temelia acestei noi cetăți indus
triale se află o cupă de beton tur
nată de secretarul general al 
partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. Lucrătorii șantierului au 
acționat și acționează cu toată 

5 energia și priceperea pentru reali
zarea tuturor obiectivelor în con
formitate cu prevederile planului 
și chiar pentru devansarea terme
nelor de punere in funcțiune. Exe
cuția lucrărilor a fost încredințată 

1 Grupului de șantiere al Trustului 
de construcții industriale Cluj, 
unitate cu o mare experiență 
dobindită pe atitea platforme in
dustriale, colectiv prestigios oare 
in acest an a lansat chemarea la 

> . întrecere către toti lucrătorii din
construcții.

Este de relevat că primul obiec
tiv — hala de utilaje tehnologice 
pentru sectoare calde, cu o capa
citate de 12 000 tone pe an — a 
fost pus în funcțiune cu 60 zile 
mai devreme. Aici s-au și fabricat 
circa 12 000 tone de utilaje și con
strucții metalice necesare celorlalte 
obiective ale combinatului, cit și 
altor beneficiari. Totodată, aici s-au 
atins cu mult înainte de termen 
parametrii proiectați. O capacitate 
de producție pentru 1 000 tone ma

trite de forjare, cu termen de pu
nere in funcțiune in 1980. s-a reali
zat incâ din 1979, cu 7 luni mai de
vreme. De asemenea, a fost dat in 
exploatare primul cuptor de 12,5 
tone la turnătoria de fontă, iar in 
cursul lunii ianuarie din acest an
— al doilea cuptor de fontă cu o 
capacitate de 6.3 tone ; in fine, tot 
în avans a primit cale liberă pe 
platformă primul tren înlesnind 
aprovizionarea șantierului cu mate
riale și utilaje.

Anul 1980 pune în fata colectivu
lui de constructori, montori și 
instalatori de pe șantier, a proiec- 
tanților și beneficiarului cele mai 
mari sarcini. Se poate spune că 
este anul cu cele mai mari și cele 
mai Importante puneri in funcțiu
ne. Este vorba de turnătoria de 
fontă ușoară cu o capacitate de 200 
tone pe an, de forjai ușoară, pentru 
16 000 tone piese matrițate. de cen
trala termică de zonă, precum și de 
o punere in funcțiune in devans cu 
180 de zile — hala mecano-sudură, 
cu capacitate de 10 000 tone pe an
— așa cum s-au angajat lucrătorii 
Trustului de construcții industriale 
Cluj, in chemarea la întrecere .pe 
acest an. în afara acestor obiective 
importante vor mai trebui să fie 
terminate statia de recirculare a 
apei, statia de compresoare. racor
dul termo-tehnic și alte lucrări.

în aceste zile, pe șantier se lu
crează ziua și noaptea, cu o re

marcabilă dăruire și răspundere, 
astfel că. in Ce-i privește pe con
structori, instalatori și montori, pu
nerea în funcțiune a obiectivelor 
cu termene în acest an nu ridică 
probleme. întreaga documentație 
este asigurată. Avansurile înregis
trate ca urmare a faptului că s-a

PE PLATFORMA COMBINATULUI DE UTILAJ 
GREU CLUJ-NAPOCA

Constructorii lucrează și noaptea 
pentru devansarea lucrărilor... 
...dar furnizorii de utilaje nu se grăbesc nici ziua

lucrat in ritm susținut, cu randa
mente ridicate, chiar și la minus 
15—18 grade, ca și in primăvară, 
constituie o certitudine că progia- 
mul de constructii-montaje pe a- 
cesț an — cu 30 la sută mai mare 
decit in anul precedent — va fi 
realizat inainte de termen. Zilnic se 
toarnă 330—400 mc de betoane, se 
montează sute de tone de utilaje si 
instalații. Sint de admirat efortu
rile pe care Ie depun oamenii 
maistrului Kun Albert de la obiec
tivul mecano-sudură. fierarii-beto- 
niști conduși de Dumitru Cîmpian, 
dulgherii lui Csiki Dionisie. forma
ția de lăcătuși condusă de Florea

Baciu. Două echipe — cele conduse 
de Vasile Buruian și Gheorghe Cre
mene — au lucrat două săptămini 
la cota de minus 5 metri, sub pinza 
freatică, executind izolații de cea 
mai bună calitate și scurtind cu 6 
zile timpul de execuție. Totul se 
desfășoară conform graficelor sta

bilite. La aceasta contribuie și 
gradul înalt de mecanizare și in
dustrializare a construcțiilor, apli
carea unor tehnologii moderne, 
utilizarea la întreaga capacitate a 
utilajelor, mijloacelor de transport 
și a forței de muncă. După cum 
ne-a informat ing. George Steroiu, 
directorul grupului de șantiere, nu
mai prin schimbarea soluției plan- 
șeului monolit, la construcția silo
zurilor de nisip, cu o soluție pre
fabricată mixtă — premieră pe tară 
la această categorie de lucrări — 
timpul de execuție a fost redus de 
la 6 luni Ia 30 de zile : totodată, 
s-a economisit materialul lemnos ce 

ar fi fost necesar construirii unui 
eșafodaj de 27 m înălțime. De ase
menea, schimbarea soluțiilor de la 
forja grea a redus consumul de 
beton cu 20 la sută.

De bună seamă, asemenea tehno
logii și soluții constructive noi, mai 
eficiente, se pot aplica numai acolo 

unde se afirmă gindirea colectivă, 
se manifestă pasiune pentru pro
movarea noului și principalii fac
tori răspunzători de realizarea in
vestiției conlucrează permanent. 
Or, aici, constructorul, beneficiarul 
și grupa de proiectanți a Institu
tului de cercetări si proiectări uti
laje tehnologice pentru sectoare 
calde. împreună cu ceilalți factori, 
analizează zilnic, săptămînal si 
lunar, nu din birou, ci Ia fata 
locului, stadiul fiecărei lucrări, 
luind măsuri de soluționare ime
diată a problemelor. Totodată, la 
montajul instalațiilor, alături de 
montorii șantierului Trustului de 

instalații Brașov lucrează și un 
mare număr de meseriași de la 
întreprinderea de cazane mici și 
arzătoare, care tutelează construcția 
combinatului. în plus, multe din 
utilajele de la hala mecano-sudurâ 
sint executate de echipe de mun
citori de la întreprinderea benefi
ciară.

Concret care este stadiul actual 
al execuției, ce probleme condițio
nează încheierea la timp a lucră
rilor la obiectivele cu termen de 
punere in funcțiune in acest an ? 
Iată ce ne-a precizat in acest sens 
tovarășul Sabin Bărbosu. inginer- 
șef cu investițiile din partea benefi
ciarului.

Secția mecano-sudură va începe 
să producă în luna iulie a.c., pen
tru semestrul II fiind prevăzute a 
se fabrica aici utilaj minier și chi
mic de mare utilitate pentru econo
mia națională. Stadiul lucrărilor fi
zice permite acest lucru ; se lucrea
ză din plin la montajul utilajelor 
care se află pe șantier.

Centrala termică, care va deservi 
nu numai combinatul, ci și alte 
unitjiti din zonă, precum și cartierul 
de locuințe „Mărăștl". se va termina 
in septembrie. Se lucrează conform 
graficului la montajul cazanului de 
100 Gcal șl a cazanului de 30 de tone 
abur. S-au luat măsuri de asigura
re a celorlalte aparataje.

Forja ușoară are termen de dare 
in funcțiune tot in luna septem
brie. întreprinderea „Progresul" 
Brăila a livrat 5 prese de 250 tone, 
2 ciocane matritoare de 1250 tone 
și urmează a sosi in curind un 
ciocan matritor de 2 500 tone. Este 
necesar sprijinul întreprinderii 
„Mașinimport" pentru procurarea 
unui ciocan matritor.

Turnătoria de fontă are termen 
de intrare în funcțiune, la întreaga

t 

capacitate, in trimestrul IIL Pen
tru aceasta este necesar ca între
prinderea „Unio" din Satu Mare să 
livreze de urgentă peste 100 tone 
de utilaje in valoare de 4.5 milioa
ne lei, printre care căi cu role, 
instalații hidraulice și electrice, o 
masă cu role, un demulator ș.a. 
întreprinderea mecanică de utilaj 
minier din Baia Mare — să furni
zeze neintirziat utilaje in valoare 
de circa 15 milioane : alimentatoare 
cu plăci, instalații de sablat-cură- 
tat cu alice, mașină de intors for
me și extras modele, cărucior de 
turnare, conveior formare-turnare 
și altele.

— Avem delegați peste delegați, 
Ia întreprinderile furnizoare — 
menționează interlocutorul. Se în
tocmesc și se refac grafice cu noi 
termene de livrare. Ar fi păcat ca 
după un drum parcurs cu succes, 
în conlucrare cu toți factorii, să ne 
împotmolim la urmă din lipsa unor 
utilaje. După cum s-a subliniat la 
recenta Consfătuire de lucru de la 
C.C. al P.C.R., asupra executării 
utilajelor de care avem absolută 
nevoie pentru respectarea termene
lor trebuie concentrate forțele co
lectivelor din unitățile furnizoare 
amintite.

Este limpede că strădaniile pe 
care le depun constructorii și mon
torii acestui șantier vor da rezul
tatele cu adevărat dorite numai 
dacă și furnizorii de utilaje amin
tiți vor înțelege și vor acționa cu 
toată răspunderea pentru a-și în
deplini obligațiile ce le revin, astfel 
ca fiecare capacitate prevăzută să 
intre în funcțiune in acest an să fie 
gata la termenul stabilit prin pla
nul de stat.

AI. MUREȘAN 
corespondentul „Scînteii ”
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Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România
Sint profund recunoscător pentru felicitările pe care ați avut amabili

tatea să mi le transmiteți cu ocazia realegerii mele.
Vă adresez cele mai sincere mulțumiri, împreună cu convingerea că 

Mișcarea de Eliberare din Sao Tome și Principe și guvernul pe care il 
prezidez vor face totul pentru ca legăturile de prietenie și colaborare din
tre popoarele si țările noastre să se întărească și să se dezvolte tot mai mult.

Cu înaltă și frățească considerație,
MANUEL PINTO DA COSTA
Președinte al Mișcării de Eliberare 

din Sao Tome și Principe, 
Președintele Republicii Democratice 

Sao Tome și Principe

• •

Cronica
Tovarășul Paul Niculescu, vice- 

prim-ministru al guvernului, minis
trul finanțelor, a primit, marți, pe 
Karl H. Bayen. secretar de stat in 
Ministerul pentru Afacerile Econo
mice al Olandei, care se află in vi
zită in țara noastră.

In timpul întrevederii au fost dis
cutate aspecte privind amplificarea 
și diversificarea in continuare a 
colaborării și cooperării economice 
româno-olandeze in domenii de in
teres comun.

A fost prezent Louis Jean Marie 
Bauwens, ambasadorul Olandei la 
București.

• ★
în cadrul manifestărilor dedicate 

aniversării a 200 de ani de la naș
terea Iui Tudor Vladimirescu, Direc
ția generală a Arhivelor statului a 
organizat, mărți, în Capitală, un sim
pozion.

Cadre didactice universitare, cer
cetători de la Institutul de istorie 
,.u colae Iorga“ și de la Arhivele 
stalului, autori ai unor studii și mo
nografii despre Tudor Vladimirescu 
au prezentat comunicări, în cadrul 
cărora sint puse in lumină noi date 
despre personalitatea conducătorului 
mișcării revoluționare de la 1821.

DOLJ
Cîștigătorii 
concursului 

și festivalului 
„Maria Tănase”

La Craiova a luat sfirșit cea de-a 
șasea ediție a concursului și festi
valului interpreților cîntecului popu
lar românesc „Maria Tănase", presti
gioasă manifestare înscrisă pe agenr 
da Festivalului national „Cintarea 
României", organizată de Consiliul 
popular al județului Dolj în co
laborare cu Consiliul Culturii și 
Educației Socialiste. Uniunii com
pozitorilor din Republica Socia
listă România și Radloteleviziu- 
nea Română. Cele patru con- 
certe-concurs. ca si spectacolul de 
gală. în cadrul cărora au evoluat 75 
de concurent!, reprezentind toate zo
nele folclorice ale țării, au consti
tuit o adevărată sărbătoare a cinte- 
ctilui popular, un prilej de cunoaște
re a autenticelor valori folclorice din 
patria noastră. Juriul, constituit din 
recunoscuti spbtialiști In materie, a- 
vind ca președinte pe compozitorul 
și dirijorul Dinu Stelian, artist al 
poporului, a desemnat următorii cîș- 
tigători : soliști vocali : I — Maria
na Drăguț (Mehedinți). II — Livia So- 
meșan (Bistrița-Năsăud). III — Fi
ința Turbatu (Dolj) : soliști Instru
mentiști : I — Ion Ciobanu (taragot, 
Cluj-Napoca), II — Ion Pieptănar 
(taragot. Timiș). III — Eugen Gre- 
ceanu (fluier și caval. Olt). De ase
menea. juriul a mai acordat sase dis
tincții speciale si șapte mențiuni spe-, 
ciale. Ciștigătorilor primelor trei 
locuri le-a fost conferit și titlul de 
laureat. al concursului și festivalului 
interpreților cintecului popular ro
mânesc ..Maria Tănase". (Nicolae Pe- 
tolescu).

vremea
----------------------------------------------------------
Timpul probabil pentru zilele de 5, 6 

și 7 iunie. In țară : Vreme răcoroasă 
ia început apoi in Încălzire ușoară. 
Cerul va ii schimbător. Vor cădea aver
se locale de ploaie mai ales in zonele 
de deal și de munte. Vint moderat cu 
Intensificări. Temperaturile minime vor 
fi cuprinse intre 4 și 14 grade iar ma
ximele vor oscila Intre 14 și 24 de gra
de. Izolat condiții de grindină. In Bucu
rești : Vreme răcoroasă la inceput, 
apoi in încălzire ușoară. Cerul va ti 
schimbător, favorabil ploii de scurtă du
rată Vint moderat. Temperatura ușor 
variabilă. Minimele vor £ cuprinse în
tre B și 12 grade, iar valorile maxime 
Intre 19 și 22 de grade. (Struțu Marga
reta, meteorolog de serviciu).

BRĂILA • S-a desfășurat 
cea de-a 5-a ediție a „întîlnirii 
epigramlștilor". acțiune organi
zată de casa municipală de cul
tură. Cei 40 de invitați, epigra- 
miști din 11 județe ale tării, au 
participat la un simpozion in 
care au dezbătut cu preponde
rență probleme referitoare la 
caracterul social al epigramei. 
De asemenea, a avut loc un re- 
cital-concurs Intitulat „Epigra
ma — leac contra superstiției". 
• în localitățile Făurei și în
surăței s-a desfășurat faza ju
dețeană a Festivalului formații
lor corale, acțiune organizată in 
cadrul etapei de masă a celei 
dc-a treia ediții a Festivalului 
național , „Cintarea României". 
Au participat 12 coruri sl gru
puri vocale. (Corneliu Ifrim).

BACĂU O Sub genericul 
„Săntămina inovatorilor" s-a 
desfășurat la Bacău o suită dă 
manifestări tehnico-știintifice la 
care au luat parte numeroși 
muncitori fruntași, ingineri, teh
nicieni din întreprinderile in

zilei
în București se desfășoară lucrări

le celei de-a XlI-a Conferințe națio
nale de tuberculoză, organizată de 
Societatea de pneumologie și ftizio- 
logie a Uniunii Societăților de Știin
țe Medicale și Uniunea internaționa
lă contra tuberculozei — regiunea 
Europa. La această prestigioasă ma
nifestare științifică participă acade
micieni, profesori universitari, cerce
tători științifici din București și din 
alte centre ale țării, precum și repu- 
tați specialiști din Belgia. Bulgaria, 
Cehoslovacia, Elveția, Franța, R. D. 
Germană, Indonezia. Italia, Iugosla
via, Japonia, Polonia. Portugalia, Un
garia. U.R.S.S., Republica Arabă 
Yemen.

în alocuțiunea inaugurală, Mihail 
Aldea, adjunct al ministrului sănă
tății, a subliniat importanța reuniu
nii, aportul școlii românești de spe
cialitate Ia combaterea tuberculozei. 
Vorbitorul a evidențiat sprijinul 
partidului și statului nostru in lupta 
dusă împotriva acestei maladii.

în numele participanților români 
a luat cuvintul prof. dr. Constantin 
Anastasatu, membru corespondent 
al Academiei Republicii Socialiste 
România, președintele actual al re
giunii Europa a Uniunii internațio
nale contra tuberculozei, iar în nu
mele oaspeților de peste hotare, prof, 
dr. Henri Coudreau, președintele Co
mitetului Executiv al U.I.C.T.

Propunindu-și să dezbată o tema
tică majoră, de stringentă actualita
te, reuniunea abordează o serie de 
probleme ce ilustrează progresele în
registrate in ultimii ani în acțiunile 
antituberculoase, in chimioterapia și 
procesele imunologice specifice a- 
cestei maladii, integrarea luptei anti
tuberculoase in activitatea rețelei sa
nitare. (Agerpres)

• SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT
Atletism

Finalele „Cupei U.N.C.A.P."
Sub genericul competiției naționa

le sportive „Daciada", în zilele de 7 
și 8 iunie se va desfășura în orașul 
Titu finala concursului național să
tesc de atletism dotat cu „Cupa 
U.N.C.A.P.". Aflat la a 3-a ediție, 
acest important concurs a reunit in 
întrecerile preliminare, desfășurate 
la nivelul comunelor, consiliilor uni
ce agroindustriale de stat și coope
ratiste și județelor, peste 15 000 de

ÎN CÎTEVA RÎNDURI
• La Sofia au început întrecerile 

competiției internaționale de scrimă 
„Turneul țărilor socialiste". Proba 
masculină de floretă a fost cîștigată 
de cubanezul Betancourt, cu 4 victo
rii, urmat de Diaz (Cuba), GCrma- 
nus (R.D. Germană), Petru Kuki 
(Romania), Tudor Petruș (România) 
și Lapițski (U.R.S.S.) — cu cite 2 vic
torii.
• In cadrul turneului internațional 

de fotbal pentru echipe de tineret de 
la Toulon, selecționatele României și 
U.R.S.S. au terminat la egalitate : 
1—1 (1—1). Intr-un alt meci : Fran
ța — Mexic 5—0 (3—0).

G în optimile de finală ale probei 
de dublu mixt din cadrul campiona
telor internaționale de tenis ale Fran
ței. ce se desfășoară la Paris, pere
chea Lucia Romanov (România) — 
Steve Krulewltz (S.U.A.) a învins cu 
7—6. 6-3 cuplul A. Urroz (Chile) — 
Vizcaino (Spania).

Alte rezultate : Allen (S.U.A.), 
Lewis (Noua Zeelandă) — Maria Ro
manov (România). Thomas Koch 
(Brazilia) 6—4. 6—4 ; Durr. Barclay 
(Franța) — Vasquez (Portugalia), 
Prajoux (Chile) 6—3. 6—2 ; Toma
nova, Birner (Cehoslovacia) — Bur
gin, Gianmalva (S.U.A.) 6—7, 6—3, 
6—2.

® Echipele reprezentative de hand-

dustriale și unitățile economice 
ale județului. Schimburile de 
experiență. mesele rotunde, 
cursurile de perfecționare, ex
pozițiile organizate cu acest pri
lej au avut ca scop stimularea 
activității celor aproape 3 000 
de inovatori și inventatori la 
realizarea și valorificai ea in 
producție a invențiilor si inova
țiilor. (Gh. Baltă).

ILFOV 9 La Casa de cultură 
a municipiului Giurgiu s-a des
fășurat cea de-a doua ediție a 
festivalului de dans românesc 
...Călușul ilfovean". La această 
trecere in revistă a jocului 
muntenesc, organizat de comi
tetul județean de cultură și 
educație socialistă, de centrul 
județean de îndrumare a crea
ției artistice și Casa de cultură 
din Giurgiu, au participat for
mații de călușari din Adunați! 
Copăceni, Radovanu. Mihai

Marți s-au încheiat la București 
convorbirile oficiale dintre delega
țiile română și sovietică privind 
stadiul și perspectivele dezvoltării 
colaborării tehnico-științifice dintre 
România și U.R.S.S.

Cu prilejul primirii delegației so
vietice de către tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Parti
dului Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, a fost 
exprimată deplina satisfacție pentru 
cursul ascendent al conlucrării din
tre România și U.R.S.S. in domeniul 
cercetării științifice, dezvoltării teh
nologice și promovării progresului 
tehnic, fiind relevată însemnătatea 
valorificării mai bune, în cooperare, 
a potențialului celor două țări în 
acest domeniu.

în cadrul întîlnirii de lucru a to
varășei Elena Ceaușescu, prim vice- 
prim-ministru al guvernului, pre
ședintele Consiliului Național pentru 
Știință și Tehnologie, cu delegația 
sovietică, al convorbirilor dintre cele 
două delegații au fost analizate și 
definitivate prevederile programului 
de cooperare tehnico-științifică între 
cele două țări pentru următorul cin
cinal și orientările in perspectivă. 
Programul cuprinde obiective și teme 
de cercetare științifică, dezvoltare 
tehnologică și promovare a progre
sului tehnic in domenii de interes 
reciproc, printre care industria mi
nieră și petrolieră, chimia și petro
chimia, metalurgia, energetica, elec
tronica și electrotehnica, fizica și 
matematica, automatizarea și tehnica 
de calcul, agricultura, medicina ș.a.

Convorbirile purtate pe parcursul 
vizitei, între cele două delegații, 
desfășurate Intr-o atmosferă de lu
cru, lntr-un spirit de prietenie și

t V
PROGRAMUL 1

16.00 Telex
16,05 Teleșcoală. Pagini de Istorie. Me

moria vechilor zidiri din Munții 
Orăștiel (documentar didactic)

ÎS.30 Curs de limba germană
16,53 Itinerare turistice
17,20 Tragerea Pronoexpres
17.30 Consultații juridice
17,50 „Din grădina cu flori multe*  — 

melodii populare

• SURPRIZELE PLA
NETEI VENUS. Pe ln- 
formatiilor transmise de sonda 
spațială americană „Pioneer- 
Venus 1". expertii N.A.S.A. au 
reușit, pină în prezent, carto
grafierea a 83 Ia sută din su
prafața totală a planetei Venus. 
ki au declarat că speră să spo
rească acest procent la 93 la 
sută, pină la sfirșitul lunii în 
curs. Agenția spațială america
nă a precizat că. de la lansarea 
sondei respective. în 1978. apa
ratura montată la bordul aces
teia a identificat uriașe denive
lări pe suprafața planetei, de 
talia unui continent de De Terra, 
văi foarte adinei, munți cit Eve- 
restul — dacă nu chiar mai 
înalti — precum si cratere pu
țin adinei. Aceste detalii sint

18.30 Atenție la... neatenție 1 Emisiune 
de protecția muncii

cooperatori, mecanizatori, lucrători 
din I.A.S. și alți tineri care-și des
fășoară activitatea la sate.

întrecerile finale — pentru care 
s-au calificat 320 de sportivi din toa
te județele țării — se vor disputa la 
următoarele probe : 100 m fete și bă
ieți, 800 m fete, 1 500 m băieți, sări
tura in lungime și aruncarea greută
ții — fete și băieți.

bal ale tării noastre participă săptă- 
mina viitoare la turnee internaționa
le. Astfel, selecționata feminină va fi 
prezentă intre 10 și 14 iunie la turneul 
de la Neubrandenburg (R.D. Germa
nă). împreună cu reprezentativele 
Bulgariei, Poloniei, R. D. Germane, 
Iugoslaviei și Franței.

Selecționată masculină ia parte la 
..Trofeul Spaniei", ce se va desfășura 
intre 9 și 14 iunie.

® Cu prilejul campionatelor unio
nale de tir cu arcul, Vladimir Eșeev 
a stabilit un nou record mondial (322 
puncte) in proba de la distanța de 
90 m. Vechiul record (318 puncte) 
aparținea americanului Richard Mc- 
Kinew.

O în cadrul concursului internațio
nal de atletism de la Berkeley (Cali
fornia). americanul James Walker a 
realizat cea mai bună performantă 
mondială a sezonului In proba de 
400 m garduri : 49”05/100.

O La Reykjavik, in meci contihd 
pentru preliminariile campionatului 
mondial de fotbal, selecționata Țării 
Galilor a învins cu scorul de 4—0 
(1—0) formația Islandei.

O In concursul internațional dis
putat la Lille (Franța), atletul W. 
Kowalski (R.D. Germană) a stabilit 
un nou record mondial pentru juni
ori inprobade!0kmmarș:39’31”2/10.

Bravu. Frățești. Dăița. Găujani. 
Urziceni și Giurgiu. (Lucian 
Ciubotarul.

MARAMUREȘ G în cadrul u- 
nui schimb de expoziții reali
zate intre muzeul maramureșean 
din Sighetu Marmației și muzeul 
Olteniei din Craiova, acesta din 
urmă a găzduit nu de mult ex
poziția ..Arta populară din Ma
ramureș", iar la Sighetu Măr- 
mației s-a deschis expoziția 
„Scoarțe și chilimuri oltenești". 
• La Casa de cultură din Vișeu 
de Sus a avut loc vernisajul ex
poziției de artă plastică a profe
soarei Eva Malintz de la Școala 
generală nr. 7 din localitate. Lu
crările. in majoritate peisaje, 
sint inspirate din pitorescul pla
iurilor maramureșene si din 
exuberanța coloristică a Medite- 
ranei, văzută cu ochii călătoru
lui din nord. (Gheorghe Susa). 

deplină Înțelegere, au evidențiat și 
alte obiective de mare actualitate, 
de însemnătate deosebită pentru 
economiile celor două țări — utili
zarea noilor surse de energie, folo
sirea mai eficientă a materiilor pri
me, materialelor, energiei și combus
tibililor, robotica industrială, extin
derea aplicării tehnicii de calcul în 
conducerea proceselor tehnologice, 
pătrunderea mai largă în economie 
a fizicii, biologiei, geneticii — care 
urmează să fie detaliate pe parcurs 
in vederea soluționării lor prin 
acțiuni de cooperare.

S-au stabilit, de asemenea, măsuri 
pentru sporirea eficienței activități
lor de cooperare, prin organizarea 
unor colective complexe de specia
liști din ambele țări, construirea de 
stații pilot și experimentale in scopul 
realizării in comun a unor instalații 
industriale de înalt nivel tehnic.

In încheierea convorbirilor, Ion 
Ursu, prim-vicepreședintele Consi
liului Național pentru Știință și Teh
nologie, și Gurii I. Marciuk, vice
președinte ăl Consiliului de Miniștri, 
președintele Comitetului de Stat al
U. R.S.S. pentru Știință și Tehnică, 
au semnat Programul de colaborare 
și cooperare tehnico-științifică dintre 
Republica Socialistă România și 
Uniunea Sovietică pe perioada 1981— 
1985.

La semnare au luat parte tovară
șul Ion Ioniță, viceprim-ministru al 
guvernului, reprezentanți ai unor 
ministere și instituții centrale, cadre 
de conducere din academii și institu
te centrale de cercetare de profil.

Au fost de față ambasadorul 
Uniunii Sovietice la București,
V. I. Drozdenko, și membri ai am
basadei.

18.30 1001 de .seri
.19.00 Telejurnal
19.30 La ordinea zilei in economie
19,40 Noi, femeile 1
20.20 Teleclnemateca. Ciclul : „Mari ac

tori*.  „Inspectorul Brannigan*.  
Premieră TV.

22,05 Telejurnal

PROGRAMUL I
19.00 Telejurnal
18.30 Copilărie, ani de aur
19,50 Selecțiuni din opera „Maeștrii ctn- 

tărețl din Nilmberg*  de Wagner.
20.30 Studio T ’80. „Locul nostru. în li

nia intii a muncii*
20,55 Armonii pe portativ — muzică 

ușoară
21.20 Teleenciclopedla (reluare)
22,05 Telejurnal

Mîine, la Deva, 
începe „Raliul Dunării- 

Dacla”
Milne după-amiază, la Deva, peste 

80 de echipaje din 13 țări vor lua star
tul în „Raliul Dunării-Dacia". com
petiție automobilistică de tradiție or-, 
ganizată și în acest an de A.C.R. în 
colaborare cu Consiliul popular ju
dețean Hunedoara și Centrala indus
trială de autoturisme. Traseul (a- 
vind în total 1 015 km. cu 34 de con
troale orare) străbate în general zona 
centrală a județului Hunedoara, mai 
bine de o treime din totalul kilome
trajului reprezentind-o cele 37 de 
probe speciale.

Plecarea primului echipaj (din fața 
Casei de cultură) la ora 18,01. Au- 
tomobiliștii vor reveni la Deva vineri 
dimineață, urmind a se îndrepta apoi 
spre Brad—Bulzești.—Hunedoara și 
încheie raliul simbătă după ora 10, 
tot in fata Casei de cultură din 
Deva.

Contînd ca etapă (cu coeficient 2) 
în campionatul european, precum și 
in campionatul balcanic și în compe
tiția internațională „Cupa păcii si 
prieteniei" — „Raliul Dunării-Da
cia" a suscitat interesul unor presti
gioși automobiliști europeni, ceea ce, 
coroborat cu valoarea tehnică recu
noscută a mașinilor pe care le vor 
conduce, anticipeajă o dispută spor
tivă pasionantă, performanțe de ni
vel internațional. Așadar la start, pi- 
loți din Austria, Bulgaria. Cehoslova
cia, Elveția. R.D. Germană. R.F. Ger
mania, Italia. Iugoslavia. Polonia, 
Turcia, Ungaria, Uniunea Sovietică și, 
firește. România, pe automobile Skoda 
130 R.S. și Opel Ascona 2 000. Lancia 
Stratos. Renault 5 Alpine si Ford Es
cort R.S. 2 000. Lada și Volkswagen 
Golf GTI. Fiat 131 Abarth. Polonez 
2 000, Toyota Celica 1 600 și — cu 
urarea să confirme reputația cisti- 
gatâ in ultimii doi ani in „Turul Eu
ropei"! — ..Dacia 1 300". (I. Dumitriu).

HARGHITA © în municipiul 
Miercurea Ciuc a avut loc ver
nisajul expoziției filatelice ju- 
dețene „De milenii statorniciți 
pe acest pămînt". consacrată îm
plinirii a 2050 de ani de la crea
rea primului stat dac centralizat 
și independent condus de Bure- 
bista. Sint prezentate ne zeci de 
panouri, exponate care relevă 
aspecte semnificative legate de 
istoria poporului român. (I.D. 
Kiss).

SĂLAJ • Muzeul de istorie și 
artă Zalău a organizat expoziția 
cu tema „Instrumentar tradițio
nal țărănesc în Sălaj". Aici sint 
expuse numeroase unelte agri
cole vechi, instrumente de mă
surat. obiecte pentru păstrarea 
cerealelor, pieptene pentru pre
lucrarea cinepei. cintare ciobă
nești și altele, multe avind o ve
chime de citeva sute de ani. 
Prin ele se reconstituie o 
oglindă fidelă a indeletnicirilor 
locuitorilor de pe aceste stră
vechi meleaguri românești. (loan 
Mureșan).

VIATA ECONOMICĂ Sl SOCIALĂ 
A LOCALITĂȚILOR PATRIEI

DIN VEȘTILE TRANSMISE IERI DE CORESPONDENȚII „SCiNTEII*

BOTOȘANI :

Cu planul cincinal 
la export îndeplinit

Colectivul întreprinderii de uti
laje și piese de schimb din Boto
șani și-a indeplinit sarcinile de plan 
pe Întregul cincinal la producția 
pentru export. Acest succes se da
torează îndeosebi înnoirii continue 
a producției. Numai in acest an au 
fost asimilate în fabricație 59 de 
tipuri de utilaje pentru industria 
ușoară, 7 pentru industria construc
toare de mașini și 4 pentru indus
tria chimică. După cum ne informa 
inginerul Victor Răcnea, directorul 
întreprinderii, pină la sfirșitul anu
lui curent unitatea botoșăneanâ s-a 
angajat să livreze peste prevederile 
actualului cincinal la export diferite 
tipuri de utilaje și piese de schimb 
în valoare de cel puțin 10 milioane 
lei valută. (Silvestri Ailenei).

IAȘI :

Piese grele pentru mașini 
și utilaje de mare 

capacitate
La turnătoria de fontă a Combi

natului de utilaj greu din Iași s-a 
trecut la turnarea de piese grele 
pentru mașini și utilaje de mare 
capacitate. Este vorba de montanți 
și traverse mobile pentru instalații 
ce se fabrică la întreprinderea de 
utilaj greu Craiova. Concomitent, 
s-a pregătit și cochilia pentru cilin
drii laminoarelor de ia Combinatul 
siderurgic din Galati, care cintă- 
rește peste 80 de tone, urmind să 
fie turnați și cilindrii propriu-ziși. 
Această turnare se face după o teh
nologie nouă. Ing. Viorel Fodor, șe
ful turnătoriei, ne precizează că 
toate piesele grele se realizează in 
tehnici noi. pentru prima oară apli
cate la Iași. Montanții, de pildă, au 
fost realizați simultan in forme 
cuplate, ceea ce a condus la scurta
rea la jumătate a timpului de tur
nare, precum și la reducerea con
sumului de metal cu cel puțin 3 
tone la fiecare pereche, intrucît 
turnarea respectivă elimină în mare 
măsură adaosurile. Se obțin, tot
odată, însemnate economii la ener
gia electrică și la manopera de pre
lucrare. Printre turnătorii care și-au 
însușit bine noile tehnologii de for
mare și turnare a pieselor grele se 
află Mihai Grădinaru, șef de echipă, 
Vasile Beleus, Vasile Amariei $. a. 
(Manole Corcaci).

„LE matin--: „PERSPECTIVELE INFORMATICII

Mașini din ce in ce mai inteligente“
® La Întrebarea: Este posibilă „inteligența artificială"? — 
un răspuns alirmativ • Apariția „microprocesorllor" mar
chează o revoluție in tehnica ordinatoarelor • Computere 
care demonstrează teoreme de geometrie • „Informațiile 
enciclopedice", la comandă, pe peretele apartamentului 
• Mașinile „supraintellgente" ale celei de-a treia „revoluții 

telemetrlce"

într-un supliment al cotidianului francez „LE MATIN" a apărut un 
articol consacrat perspectivelor informaticii. în care se relevă chiar din 
subtitlu că „ineepind din 1990 se vor putea fabrica «ma ini gînditoare 
capabile să creeze», ceea ce va transforma radical fc 11 nostru de 
a trăi". Reproducem, cu unele prescurtări, textul acestui articol :

Mașina inteligentă: un mit tot 
atit de vechi ca mașina însăși. De 
cînd omul a inventat prima mașină, 
el și-a pus întrebarea : va veni oare 
o zi cind mecanismele vor fi tot atit 
de „inteligente", dacă nu chiar vor 
întrece creierul uman? Apariția cal
culatoarelor electronice a repus pe 
tapet această speculație, alimentată 
în bună măsură și de cărțile de an
ticipație. Multă vreme, filozofii au 
invocat motive excelente pentru a 
demonstra că ar fi imposibilă apa
riția unei gîndiri „artificiale". Biolo
gii au afirmat — fără a putea însă 
dovedi experimental — că. probabil, 
creierul uman nu funcționează prin 
răspunsuri limitate la „da" si „nu" 
ca ordinatoarele — si că este posibil 
ca procesul gindirii să nu fie nume
ric. Matematicienii au dedus din teo
reme si raționamente logice afirma
ția potrivit căreia este imposibil de 
imaginat un ordinator capabil să gă
sească in el însuși mijloacele de a 
rezolva toate problemele. Adică să 
facă și altceva decit lucrul pentru 
care mașina a fost creată.

Aceste argumente au fost însă 
contrazise de specialiștii a ceea ce 
s-a numit „inteligența artificială". 
Această știință constă in „a face ca 
și mașinile să facă ceea ce. făcut 
de om. ar reclama inteligență". Ln- 
formaticlanul englez Christopher 
Evans demonstrează într-un mod 
strălucit că nu peste multă vreme, 
aproximativ spre anul 1990. vor exis
ta mașini suprainteligente (în sensul 
definiției de mai sus). Aceste mașini 
— susține acest autor — vor cu
noaște o dezvoltare progresivă si o 
evoluție pe cit de imprevizibilă, pe 
atit de rapidă.

Raționamentul său se bazează pe 
un număr de fapte reale, care sint 
consecința acelei revoluții tehnico- 
știintifice produsă in 1975. odată cu 
nașterea a ceea ce numim „tnicro- 
procesorii" : acești „pureci" de sili
ciu. dota ti cu circuite minuscule, 
avind o lățime doar de un centime

JUDEȚUL BRAȘOV :

Drenaje subterane
Pe raza mai multor localități din 

județul Brașov — Șercaia, Crisbav, 
Paloș, Beia, Prejmer, Dumbrâvița 
și altele — cu terenuri agricole 
grele, argiloase, cu exces de umidi
tate, se desfășoară importante lu
crări de desecări prin sistemul dre
najelor subterane. Așa cum ne-a in
format inginerul Vasile Cățănaș, di
rectorul O.I.F. Brașov, folosirea 
acestui sistem pentru eliminarea 
excesului de umiditate de pe ogoare 
și terenuri neproductive, in vederea 
redării acestora circuitului agricol, 
prezintă, comparativ cu sistemul 
clasic al canalelor deschise, avan
taje incontestabile. El este mult 
mai eficient, deoarece asigură eva
cuarea totală a surplusului de umi
ditate de pe terenuri, iar aplicarea

JUDEȚUL ILFOV :

Noi apartamente în orașul Buftea
Constructorii din orașul Buftea 

urmează să realizeze pină la sfirși
tul acestui an 321 de apartamente. 
După cum ne-a informat tovarășul 
Mihai Boțoagă, primarul orașului, 
pină în prezent au fost predate la 
cheie 168 de apartamente și 50 de 
garsoniere. Alte ’55 de apartamente, 
care vor fi date în folosință pină la 
sfirșitul lunii iunie, sint în stadiu 
de finisare. Structurile de rezistență 
pentru întreg planul anual de locu
ințe au fost realizate Încă de la 

Din noile construcții ale orașului Buftea

tru si care stochează de pe acum zeci 
de mii de informații, iar in curind 
vor ajunge să stocheze milioane de 
informații. Unitățile lor de tratare — 
instalate și ele pe aceeași lățime de 
un centimetru — lucrează tot atit de 
bine pe cit o făceau, cu zece ani în 
urmă, ordinatoare întregi. „Acești 
microprocesori — scrie Ch. Evans — 
vor face din ordinatoare obiectele 
tehnologice cele mai ieftine din 
lume".

Progresele care s-au realizat în ul
tima vreme în domeniul ordinatoare
lor. datorate îndeosebi acestei minia
turizări, le-au așezat pe făgașul in
teligentei artificiale și creativității. 
„O definiție a creativității — spune 
Evans — este aceea de a propune o 
soluție in întregime nouă la o pro
blemă dată. Acest lucru a și fost fă
cut de ordinatoare ; de pildă, de un 
ordinator care a demonstrat venera
bila problemă zisă a celor -patru 
culori». Matematicienii se căzneau 
de zeci de ani să demonstreze că 
aceste patru culori afung pentru a 
desena orice hartă geografică. Dar. 
practic, această demonstrație a fost 
făcută pentru prima oară, in 1977, 
de o mașină". Mai trebuie amintit 
că alte ordinatoare au progresat in- 
tr-atit. inOit bat la șah pe toți jucă
torii — cu excepția unor mari maeș
tri. Sau că altele au demonstrat cu 
succes teoreme de geometrie eucli
diană.

Pentru Christopher Evans, dezvol
tarea microprocesorilor ne conduce 
direct la ceea ce el numește cea de 
„a doua revoluție telemetrică" — 
prima fiind aceea care a avut loc Ja 
apariția acestora în 1975. Această a 
doua revoluție. prevăzută pentru 
1983, ar putea să vadă dispariția căr
ților de referință, care vor fi înlo
cuite treptat cu „enciclopedii inteli
gente". care vor alege și interpreta 
informațiile, apoi le vor trimite pe 
ecrane plate de televiziune sau chiar 
proiectindu-Ie pe unul din pereții 
camerei.

pe 10 000 hectare
Iui nu este condiționată de scoate
rea unor suprafețe de teren din cir
cuitul agricol. Printre materialele 
utilizate la execuția drenajelor 
amintim unele locale, cum ar fi 
piatra de riu, piatra spartă, fasci
nele, iar altele sint puse la dispo
ziție de industrie : tuburile cera
mice, în special pentru colectoarele 
principale, și tuburile din material 
plastic.

Pină în 1985, în județul Brașov se 
vor executa lucrări de drenaje sub
terane pe mai bine de 10 000 hec
tare. Prin drenare, potențialul pro
ductiv al acestor terenuri va crește, 
iar structura culturilor care vor fi 
amplasate pe ele se va îmbunătăți. 
(Nicolae Mocanu).

începutul lunii mai. Realizările se 
explică și datorită faptului că Ia 
construcții au participat zilnic intre 
100 și 150 de cetățeni, viitori loca
tari, muncitori la fabricile de con
serve și oxigen, la întreprinderile 
de vată și piese de schimb și am
balaje pentru agricultură din Buf
tea. Fotografia realizată de tovarășa 
Elena Simion, secretară a comite
tului orășenesc de partid. înfăți
șează unul din ultimele blocuri pre
date locatarilor. (Lucian Ciubotaru).

Această revoluție va atrage schim
bări în numeroase domenii, bună
oară. in învătămînt. „Ordinatoarele 
educative de după 1985 — spune
Evans — nu vor mai avea nimic co
mun cu «mașinile de învățat» care 
nu știu decit să recompenseze răs
punsurile bune si să penalizeze pe 
cele proaste". Vor exista mașini „in
teligente care vor avea rol de inter
locutori în stare să personalizeze 
răspunsurile elevilor și să se intere
seze de fiecare in parte".

„Revoluția telemetrică" ar putea Să 
vadă, de asemenea, dispărind cheile 
și chiar portofelul cu bani. Un sis
tem minuscul, plasat in montura unui 
inel, personalizat in funcție de rit
mul cardiac al fiecăruia, va servi, 
concomitent, ca buletin de identitate 
imposibil de trucat sau de furat, 
cheie de mașină si carnet de cecuri 
universal.

Progresul va trebui să conducă ul
terior. după părerea lui Evans. Ia 
ceea ce el numește „a treia revoluție 
telemetrică". Aceea a anilor 1990. 
care vor vedea născindu-se mașina 
suprainteligentă. Această mașină va 
avea o importantă considerabilă căci 
prima sa lucrare — unii spun chiar 
lucrarea sa esențială — va fi de a 
concepe ea însăși mașini mai inteli
gente. „Cu cit mașinile vor fi nia? 
inteligente, spune Ch. Evans, cu atit 
ele vor fi capabile să determine 
creșterea «nivelului lor intelectual» 
și se va asista la un fabulos joc de 
«purece». în care fiecare salt va fi 
mai important decit precedentul". Se 
pune întrebarea : se va putea oare 
limita această putere a mașinilor su- 
praintellgente ? Vor trebui concepu
te anumite norme pentru acești ro
boti și. in caz afirmativ, vor vrea ei 
sâ le aplice?

’ Informaticienii au tendința să 
creadă că aceste „inteligente artifi
ciale" vor ajuta puternic umanitatea 
celui de-al treilea mileniu să rezolve 
probleme care sint acum la limita a 
ceea ce poate spiritul omenesc.

Din însăși prezentarea pe care au
torul o face ..mașinilor viitorului", 
din problemele pe care el le ridică 
in legătură cu perspectivele dezvol
tării informaticii, reiese clar că fac
torii care vor determina progresul 
mașinilor, vor controla destinele re
voluției tehnico-știintifice. vor asigu
ra punerea lor în folosul civilizației 
vor fi întotdeauna omul, inteligenta 
umană.

Ficțiuni? Utopii? Dar cite din rea
lizările concrete ale stiintel nu au 
fost considerate la inceput ca hi
mere ? !

cu atit mai neașteptate cu cit. 
pină în prezent, se presupunea 
că Venus, ascunsă privirilor de 
pe Pămînt în spatele unor stra
turi compacte de nori, ar fi o 
planetă „monotonă si fără re
lief". Expertii care conduc ope
rațiunile de cartografiere s-au 
inspirat, pentru denumirile geo
grafice ne Venus, din mitolo
gia babiloniană si greco-romană.

• BANCĂ DE BRE
VETE COMPUTERIZATĂ. 
Pentru a ști precis dacă un dis
pozitiv sau altul nu a fost bre
vetat de altcineva, inventatorii 
aveau destulă bătaie de cap, 
operațiunile respective lulnd, 
adesea, mult timp. Acum acest 
inconvenient a fost înlăturat, 
cel puțin în Franța, unde s-a 
creat. în „premieră mondială", o 

bancă computerizată de infor
mații în acest domeniu. Banca 
pune la dispoziția publicului, 
prin intermediul unui terminal, 
toate datele privind produsele 
brevetate in Franța, in ultimii 
zece ani, împreună cu proce
deele și tehnologiile respective.

© ORAȘE „MILIO
NARE". în perioada care a 
trecut de la cel de-al doilea 
război mondial, populația lumii 
s-a dublat, ăjungînd la 4 mi
liarde de locuitori. Concomitent, 
a crescut procentul celor care 
trăiesc in mediul urban. Dacă 
acum 25 de ani in hune existau 
16 orașe mari cu un milion de 
locuitori, sau mai mult, astăzi 
numărul lor se ridică la 60. ur
mind să ajungă la 200 la sfirși

tul secolului. Tot la acea dată, 
80 la sută din cele peste 6 mi
liarde de locuitori ai globului 
vor trăi in trei continente : 
America Latină, Africa și Asia.

• SANIE CU MO
TOR DE AVION. Specia
liștii Institutului de proiectări 
de aeronave „A. Tupolev*  
(Moscova) au realizat o aero- 
sanie amfibie care poate circula 
pe orice teren — și pe întinde
rile de zăpadă și pe apele mici, 
năpădite de vegetație măruntă. 
Ea poate fl folosită in tot timpul 
anului, chiar și atunci cînd 
multe regiuni devin inaccesibi

le altor mijloace terestre de 
transport. Motorul de avion de 
350 CP cu care este echipată ii 
permite să dezvolte o viteză 
Orară de 75—80 km pe apă. iar 
pe zăpadă de aproape 100 km. 
Aerosania poate lua la bord o 
încărcătură pină Ia 650 kg și

poate fi folosită cu succes la 
operațiunile de salvare. Auto
nomia de croazieră : 500 km.

• MAȘINA DE SCRIS 
DE BUZUNAR. Constructo
rii niponi au realizat prima ma
șină de scris electronică de bu
zunar. Ea are dimensiunile unui 
calculator obișnuit și este pre
văzută cu un ecran de afișaj 
care permite vizualizarea a pa
tru rînduri de text, cuprinzind 
în total 80 de caractere. Pe 
măsură ce sint formate, cu aju
torul unei claviaturi, cuvintele 
respective apar pe ecran, ceea 
ce oferă posibilitatea corectării 
eventualelor greșeli: textul res
pectiv este apoi Înregistrat au
tomat pe o mlnicasetă. Prin in

troducerea acestei minicasete 
într-o mașină de scris electrică, 
textul se imprimă pe hirtie.

© RECORD PE PIAȚA 
OBIECTELOR DE ARTĂ. 
Tabloul intitulat „Julieta și 
doica sa", de William Turner 
(1775—1851), a fost vindut, în 
cadrul unei licitații organizate 
Ia New York de cunoscuta firmă 
specializată „Sotheby Parke Ber
net". la prețul record de 6.4 mi
lioane dolari — cel mal mare 
plătit vreodată pentru un singur 
obiect de artă. Tabloul, conside
rat unul dintre cele mai reușite 
ale cunoscutului pictor peisaaist 
englez, prezintă cele două per
sonaje in ambianta unul apus de 
soare la Veneția.

© SISTEM PERFEC
ȚIONAT DE COLECTA
RE A RESTURILOR ME
NAJERE. O firmă franceză a 
pus la punct un dispozitiv de 
colectare, in condiții depline de 
igienă, a resturilor menajere. 
Recipientul metalic este pre
văzut cu un sac de plastic, care 
se Înlocuiește de fiepare dată 
după folosire. Cind sacul se 
umple, este suficient să se a- 
pese pe un buton pentru ca 
acesta să se Închidă ermetic 
fără intervenție manuală, cu 
ajutorul unei suduri electroter
mice. Sacii pot fi păstrați ori- 
cită vreme fără nici un fel de 
risc de poluare.



Opinia publică internalionala condamna 
; atentatele cnmise împotriva primarilor 

arabi din Cisiordania
• Grevă generală în Cisiordania • Demisia primarului ora
șului Bethleem • Luări de poziție la O.N.U. și în diferite țări
Primarul orașului Bethleem. Elias 

Freij, și consiliul municipal al acestui 
oraș au prezentat, marți, demisia co
lectivă guvernatorului militar al Cis- 
iordaniei — relatează agenția France 
Presse.

Freij a declarat postului de radio 
Israelian că a luat această decizie din 
cauza atitudinii autorităților israe- 
liene fată de conducătorii aleși ai 
localităților din Cisiordania si a aten
tatelor comise împotriva primarilor 
din Nablus și Ramallah.

Cisiordania a fost paralizată marți 
de o grevă generală a comerciantilor 
și elevilor — relatează agenția France 
Presse. Majoritatea orașelor, inclusiv 
sectorul arab al Ierusalimului, au ur
mat chemarea la grevă lansată. îm
preună, de municipalitățile cisiorda- 
niene si organele conducătoare ale 
Organizației pentru Eliberarea ■ Pa
lestinei după atentatele comise, luni, 
de extremiști israelieni împotriva pri
marilor palestinieni din Nablus si 
Ramallah.

Pentru a Împiedica manifestațiile 
de stradă, au fost aduse importante 
forte militare și polițienești israelie- 
ne. La Ramallah, soldații israelieni 
au deschis cu forța unele magazine. 
In absenta proprietarilor lor.

Tntr-o declarație făcută în Knesset, 
primul ministru israelian. Me.nahem 
Begin, a condamnat atentatele cu 
bombe organizate împotriva prima
rilor din Nablus și Ramallah (Cisior
dania), apreciindu-le drept „un act 
criminal, cit se poate de grav". El a 
arătat, totodată, că autorii atentatelor 
vor fi judecați.

CAIRO 3 (Agerpres). — Guvernul 
egiptean condamnă atentatele comise 
Împotriva primarilor din Nablus si 
Ramallah (Cisiordania) de un grup 
de teroriști israelieni — a declarat 
un purtător de cuvînt al Ministeru
lui egiptean al Afacerilor Externe, 
relatează agenția M.E.N.

„Această crimă barbară este o do
vadă în sprijinul necesității de a se 
nune capăt ocupației israellene si po
liticii de implantări care provoacă tot 
mai multă violentă si ură" — a spus 
el. arătînd. totodată, că Egiptul „cere 
guvernului israelian să la măsurile 
necesare împotriva celor vinovati".

TUNIS 3 (Agerpres). — Secretarul 
general al Ligii Arabe, Chedli Klibi, 
a condamnat cu tărie. într-o declara
ție făcută presei, atentatele comise 
împotriva celor doi primari din Cis
iordania. apreciindu-le ca o sfidare a 
dreptului international, a drepturilor 
omului și a convențiilor de la Ge
neva — relatează agenția Q.N.A. El 

AFRICA DE SUD

Continuă manifestațiile de protest față de politica 
de discriminare rasială

Un act de deosebită gravitate, care contravine
profund intereselor reglementării pașnice 

a situației din Orientul Mijlociu

a afirmat că tarile arabe sint alături 
de poporul palestinian în acțiunea sa 
de rezistentă împotriva ocupației is
raeliene.

DAMASC 3 (Agerpres). — La în
cheierea unei reuniuni extraordinare 
ținute la Damasc. Comitetul Execu
tiv al Organizației pentru Eliberarea 
Palestinei a cerut poporului palesti
nian din teritoriile ocupate de Israel 
să declare o grevă generală în semn 
de protest împotriva „crimelor comi
se de teroriștii israelieni". Totodată, 
Comitetul Executiv al O.E.P. a cerut 
Consiliului de Securitate al O.N.U. să 
ia „măsurile necesare pentru a se 
putea face fată situației explozive din 
Palestina ocupată".

WASHINGTON 3 (Agerpres). — A- 
tentatele cărora le-au căzut victimă 
primarii arabi din orașele Ramallah 
Si Nablus din teritoriul dsiordaniei 
ocupat de Israel au „șocat și întristat 
profund" guvernul american — a 
spus purtătorul de cuvînt al Depar
tamentului de Stat al S.U.A.. Hodding 
Carter. El a adăugat că incidente de 
acest gen „nu pot contribui la re
luarea negocierilor de pace. ci. dim
potrivă. ele constituie obstacole de 
ordin psihologic și politic".

NAȚIUNILE UNITE 3 (Agerpres). 
— Secretarul general al O.N.U.. Kurt 
Waldheim, s-a declarat „șocat și 
profund îngrijorat" de tentativele de 
asasinat comise împotriva a trei pri
mari arabi din Cisiordania ocupată 
de Israel. în urma cărora doi dintre 
ei au fost grav răniți. Condamnînd 
aceste acte de violentă. Waldheim a 
arătat că .aceste incidente eviden
țiază încă o dată încordarea din 
zonă și necesitatea de a se găsi o 
soluționare justă a problemei palesti
niene, care constituie nucleul proble
mei Orientului Mijlociu".

In legătură cu atentatele comise 
împotriva celor doi primari arabi din 
Cisiordania. însărcinatul cu afaceri 
al Iordaniei la O.N.U. a adresat 
secretarului general Kurt Waldheim 
o scrisoare oficială a guvernului său. 
cerindu-i să facă uz de bunele sale 
oficii pe lingă guvernul israelian 
pentru ca acesta „să pună capăt ac
țiunilor criminale și teroriste împo
triva locuitorilor teritoriilor arabe 
ocupate". Diplomatul iordanian a re
amintit că Israelul, putere ocupantă, 
ar trebui să asigure securitatea popu
lației civile arabe din Cisiordania și 
Gaza, in conformitate cu prevederile 
celei de-a patra Convenții de Ia 
Geneva din 1949 cu privire la tra
tamentul populației civile din terito
riile' ocupate in timp de război.

un miting cu participarea reprezen
tanților celor mai diferite rase si ca
tegorii sociale care se opun politicii 
de apartheid, pentru a se discuta ac
tuala situație din tară și a cere gu
vernului să elibereze pe liderii miș
cărilor protestatare ale negrilor, și 
metișilor. La această întîlnire. Helen 
Suzman, membru al opoziției parla
mentare sud-africane. a afirmat, in
tre altele, că grevele si acțiunile de 
boicot din ultimul timp din tară re
prezintă o manifestare a profunde
lor resentimente ale populației de 
culoare, mai ales ale tinerilor. Con
dițiile precare în care învață si șco
lile lor. care de mult timp nu au 
mai fost reparate, constituie numai 
un aspect al acestei probleme ; în
tregul sistem de discriminare si al 
Șanselor inegale reprezintă motivația 
acțualelor stări de lucruri, a spus 
Suzman.

proclamîndu-și hotărîrea de a per
severa pe această cale nefastă.

In acest context, atentatele împo
triva primarilor din Nablus și Ra
mallah nu pot să nu adincească și 
mai mult starea de tensiune și în
cordare, să îndepărteze perspectivele 

e unei reglementări politice globale, 
constituind o sursă de noi și serioa
se primejdii pentru cauza genera
lă a păcii și securității. Apare in mo
dul cel mai limpede că asemenea 
acte de terorism, astfel de practici 
profund reprobabile nu pot avea 
nici o justificare, nu pot contribui 
în nici un fel la soluționarea pro
blemelor atît de acute ale Orientului 
Mijlociu, nu pot sluji decit cercu
rilor agresive, potrivnice unei regle
mentări pașnice a problemelor și care 
mizează pe înveninarea atmosferei, 
pe escaladarea încordării.

Fără îndoială, perpetuarea unor 
asemenea acte și manifestări pune, 
o dată mai mult. în evidență nece
sitatea imperioasă de a se acționa 
cu fermitate și energie pentru a de
termina urgentarea rezolvării situa
ției din Orientul Mijlociu, pe baza 
unei păci globale, juste și trainice. 
Calea spre o pace reală, spre secu
ritatea popoarelor din zonă nu trece 
și nu poate trece în nici un caz, așa 
cum atestă întreaga experiență isto
rică, prin menținerea ocupării de teri
torii străine. în lumina acestei expe
riențe. ca si a datelor concrete din 
zonă, se poate aprecia că refuzul de a 
ține seama de realități, cramponarea 
de poziții rigide, tergiversarea retra
gerii trupelor israeliene din teritorii
le arabe ocupate pe calea forței in 
urma războiului din 1967, nerecunoas- 
terea drepturilor legitime ale poporu
lui palestinian reprezintă un perma
nent factor de instabilitate, consti
tuie un izvor de conflicte și ciocniri. 
Tocmai acesta este terenuL pe care 
au loc si proliferează actele de vio
lență. mergind pină la atentate cri
minale. de felul celor comise acum 
în Cisiordania.

întreaga evoluție din zonă adeve
rește, cu puterea de necontestat a 
faptelor, că o condiție fundamentală

„Reuniunii de la Madrid ii revine misiunea de a adopta 
măsuri eficiente pentru limitarea armamentelor"

• Convorbiri la Varșovia • Vizita președintelui Franței 
în Finlanda

VARȘOVIA 3 (Agerpres). — 
Edward Gierek, prim-secretar al 
C.C. al P.M.U.P.. a avut o convor
bire cu Kalevi Sorsa, președintele 
Partidului Social-Democrat din Fin
landa și al Grupului de lucru al 
Internaționalei socialiste pentru stu
diul problemelor dezarmării.

Cu acest prilej — după cum infor
mează agenția P.A.P. — s-a expri
mat părerea unanimă că cursa înar
mărilor și acumularea de arme, 
înainte de toate termonucleare, nu 
numai că nu pot deveni un mijloc 
de asigurare a securității statelor, 
ci contribuie la încordarea situației 
internaționale și la creșterea perico
lului de război. Participanții Ia con
vorbiri au exprimat opinia că la 
reuniunea de la Madrid a statelor 
participante la Conferința pentru 
securitate și cooperare în Europa 
este cazul să se atribuie problema
ticii destinderii militare o însemnă
tate deosebită.

In actuala situație internațională 
capătă o însemnătate deosebită re
nunțarea la soluții ce implică con
fruntarea militară, reîntoarcerea la 
calea consultărilor politice și adop
tarea de măsuri eficiente pentru

Sprijin ferm luptei poporului 
namibian pentru independență

încheierea reuniunii la nivel
LUSAKA 3 (Agerpres). - Promitem 

întregul nostru sprijin secretarului ge
neral al O.N.U. și cerem tuturor sta
telor lumii să-l sprijine pentru a ob
ține un răspuns pozitiv din partea 
Republicii Sud-Africane la propune
rile prezentate de către cei cinci 
membri ai Consiliului de Securitate 
în problema Namibiei, a declarat 
președintele Tanzaniei, Julius Nyere- 
re, la încheierea reuniunii la nivel 
înalt a țărilor din „prima linie", ale 
cărei lucrări s-au desfășurat la 
Lusaka.

În favoarea instaurării unei noi ordini 
economice internaționale

BRUXELLES 3 (Agerpres). — La 
Bruxelles au început lucrările unui 
congres international pe tema „Inte
resul Europei (occidentale) pentru 
noua ordine economică internaționa
lă". la care participă numeroase de
legații parlamentare vest-europene.

Organizat din inițiativa Departa
mentului informațiilor al O.N.U., în 
colaborare cu guvernul belgian, con
gresul are drept scop efectuarea unui 
schimb de opinii asupra dialogului 
Nord-Sud, in perspectiva sesiunii 
speciale a Adunării Generale a 
O.N.U. consacrate noii ordini econo
mice internaționale.

Lucrările congresului au fost des
chise de Jean Ripert, secretar gene
ral adjunct al O.N.U.. însărcinat cu 
problemele economice si sociale, care 
s-a referit la stadiul dialogului Nord- 
Sud, relevă agenția A.N.S.A.

Reuniunea O. E. C. D. de la Paris
Pe ordinea de zi — problemele inflației $1 ale energiei

PARIS 3 (Agerpres). — Marti di
mineața. la Paris s-au deschis lucră
rile Consiliului miniștrilor economiei 
și afacerilor externe ai celor 24 de 
țări membre ale Organizației pentru 
Cooperare Economică și Dezvoltare 
(O.E.C.D.), din care fac parte statele 
vest-europene, S.U.A.. Canada. Japo
nia. Australia și Noua Zeelandă.

Ordinea de zi a reuniunii cuprinde, 
pe lîngă examinarea situației econo

a unei păci globale in Orientul Mijlo
ciu o constituie retragerea rieîntirzia- 
tă a trupelor israeliene din teritoriile 
ocupate. Este o necesitate pe care o 
impun realismul politic, interesele vi
tale ale tuturor popoarelor din zonă, 
inclusiv ale poporului israelian, co
mandamentele supreme ale păcii.

In numele acelorași comandamente, 
este necesar să se recunoască dreptul 
la autodeterminare al poporului pa
lestinian. inclusiv la formarea unui 
stat propriu, independent. însăși 
desfășurarea evenimentelor arată 
că nu se pot concepe o solu
ție echitabilă în Orientul Mijlo
ciu, realizarea unui climat de liniște 
și securitate fără rezolvarea proble
mei palestiniene, care se înscrie ca o 
componentă esențială a unei regle
mentări juste si durabile in regiune, 
fără respectarea independentei si in
tegrității tuturor statelor din zonă si 
asigurarea condițiilor pentru secu
ritatea lor. astfel ca între aceste state 
să se dezvolte legături de colaborare, 
ca ele să-si poată consacra eforturile 
muncii pașnice, constructive. înaintă
rii pe calea progresului economic si 
social.

Aceasta a fost și este poziția con
secventă, statornică a României so
cialiste, poziție exprimată cu nenu
mărate prilejuri, în primul rind prin 
glasul cel mai autorizat, acela al se
cretarului general al partidului, pre
ședintele republicii. Sintetizînd a- 
ceastă poziție, tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU arăta : „în Orientul 
Mijlociu se menține, într-adevăr, o si
tuație foarte încordată. Aceasta este 
determinată, fără îndoială, de men
ținerea sub ocunație a unor teritorii 
arabe de către Israel, cit și de nere- 
cunoașterea dreptului poporului pa
lestinian la autodeterminare... Ur
mărind cu deosebită atentie evolu
ția situației, ne pronunțăm con
secvent pentru a se ajunge la o so
luție politică, care să conducă la o 
reglementare globală a conflictului, 
la o pace justă și durabilă, bazată 
pe retragerea Israelului din terito
riile arabe ocupate în 1967, pe rezol

oprirea cursei înarmărilor și pentru 
dezarmare nucleară — s-a arătat la 
convorbiri.

HELSINKI 3 (Agerpres). — Pre
ședintele Finlandei, Urho Kekkonen, 
s-a pronunțat in favoarea consolidării 
securității europene, într-un toast 
rostit cu prilejul vizitei la Helsinki 
a șefului statului francez. Pentru a- 
ceasta — a relevat Kekkonen — este 
necesar șă se procedeze la controlul 
și limitarea armamentelor. Vorbito
rul a cerut tuturor statelor răspunză
toare de securitatea Europei să „ac
ționeze de comun acord în vederea 
limitării armamentelor, în special cu 
ocazia viitoarei reuniuni de la Ma
drid a reprezentanților statelor parti
cipante la Conferința pentru secu
ritate și cooperare in Europa".

La rindul său, președintele Franței, 
Valery. Giscard d’Estaing, a apreciat 
că este necesar ca „toate statele, și 
în special cele mai puternice, să se 
abțină de la orice act susceptibil să 
compromită șansele de a restabili un 
climat care să permită continuarea 
progreselor realizate în trecut" pe 
calea destinderii.

înalt a țărilor din „prima linie*

PRETORIA 3 (Agerpres). — în lo
calitatea Elsies River, din Africa de 
Sud. peste 20 000 de persoane au par
ticipat la funeraliile a doi tineri me
tiși, uciși de politia regimului rasist 
de la Pretoria in timp ce luau parte 
la o acțiune de protest împotriva po
liticii de discriminare rasială. întreg 
cortegiul funerar, care se întindea pe 
o lungime de mai multi kilometri, a 
fost supravegheat de unităti speciale 
in echipament de luptă.

Agenția Associated Press relatează 
că. în semn de protest împotriva 
practicilor rasiste. în diferite orașe 
din R.S.A. populația participă la o 
amplă acțiune de boicotare a mijloa
celor de transport în comun si că 
studenții negri și metiși din toate in
stitutele de învățămint din tară re
fuză să participe la cursuri.

Agenția informează, pe de altă 
parte, că la Johannesburg a avut loc

Opinia publică din țara noastră a 
luat cunoștință cu sentimente de 
profundă dezaprobare și vie neli
niște de atentatele comise împotriva 
unor fruntași ai populației arabe 
palestiniene din Cisiordania, con- 
damnind cu fermitate, in modul cel 
mal categoric, aceste acte teroriste.

Potrivit relatărilor agențiilor de 
presă, starea victimelor este deose
bit de gravă, atit primarul din 
Nablus, cit și cel din Ramallah sufe
rind mutilări care le periclitează 
viața. Vestea acestor acte de o deo
sebită gravitate a stirnit o puternică 
emoție si o legitimă indignare în 
Cisiordania, în țările arabe, ca si in 
numeroase alte țări. La Nablus si in 
alte localități din Cisiordania, popu
lația a organizat greve și demonstra
ții de protest, primarii din Gaza șl 
Bethleem și-au prezentat demisia 
autorităților israeliene. Comitetul 
Executiv al Organizației pentru Eli
berarea Palestinei (O.E.P.) a ce
rut convocarea de urgență a Con
siliului de Securitate al Organizației 
Națiunilor Unite, cerere susținută de 
țările arabe. In capitalele a diferite 
tari ale lumii, personalități oficiale, 
exponenți ai opiniei publice și-au 
exprimat protestul categoric. Mișcări 
cu caracter pacifist din Israel au 
condamnat, de asemenea, actele ■ tero
riste cărora le-au căzut victime cei 
doi primari palestinieni.

Reține atenția faptul că atentatul 
săvîrșlt se înscrie într-o succesiune 
de acte arbitrare, abuzive. Este, ast
fel. știut că, nu de mult, autoritățile 
Israeliene au expulzat pe primarii 
arabi, legitim aleși de populație, din 
Hebron și Khalkoul. ca și pe jude
cătorul islamic din Hebron — mă
suri care au stirnit, la rindul lor, 
dezaprobarea și condamnarea opiniei 
publice ; anularea acestei măsuri a 
fost cerută, in mod expres, printr-o 
rezoluție adoptată de Consiliul de 
Securitate, care nu a fost însă adusă 
la îndeplinire de Israel. în același 
timp, autoritățile israeliene au luat 
noi măsuri pentru intensificarea im
plantării de așezări în Cisiordania,

în fiecare etapă, a spus Nyerere, 
regimul sud-african a ridicat noi di
ficultăți, dar mai devreme sau mai 
tîrziu vom ajunge la o soluție. Există 
două mijloace de a ajunge la a- 
ceasta, fie urmind calea luptei, fie 
cea a negocierilor, a adăugat el.

Expunind liniile generale ale pro
blemelor dezbătute la reuniune, pre
ședintele Nyerere a declarat că ță
rile din prima linie doresc ca în pro
blema namibiană să se ajungă la o 
soluție asemănătoare celei din Zim
babwe.

In intervenția sa. Mario Zagari, 
vicepreședinte al Parlamentului vest- 
european. s-a referit la dezechilibre
le actuale ale situației economice 
mondiale, precum și la unele din 
cauzele acestora. Referindu-se. in 
context, la inechitatea ce persistă in 
lume, vorbitorul a relevat că în pre
zent „un sfert din omenire dispune 
de trei sferturi din venitul mondial". 
„Cele 20 miliarde de dolari acordate 
anual sub formă de ajutor economic 
țărilor sărace constituie o sumă in
fimă in raport cu cele 450 miliarde 
de dolari destinați înarmărilor", a a- 
rătat el, adăugind că „alocarea unei 
sume reprezentînd numai 0,5 la sută 
din cheltuielile militare ar fi sufi
cientă pentru ca țările cu venituri 
mici să-și soluționeze problema ali
mentară pinâ în anul 1990“.

miei mondiale din punctul de vedere 
al țărilor occidentale industrializate, 
elaborarea unei declarații comerciale 
a statelor membre ale O.E.C.D. Se 
apreciază că inflația și problemele 
energiei se vor afla în centrul dis
cuțiilor, care vor dura două Zile. în 
zona O.E.C.D., inflația atinge in 
prezent, în medie, 11.5 la sută, iar 
deficitul cumulat al batantelor de 
plăți se va ridica anul acesta, potri
vit estimărilor, la 75 miliarde dolari.

varea problemei poporului palesti
nian și asigurarea dreptului său la 
autodeterminare — inclusiv prin 
constituirea unui stat propriu, inde
pendent — pe garantarea indepen
denței și suveranității tuturor state
lor din această zonă".

Instaurarea păcii in Orientul Mij
lociu reprezintă o necesitate vitală 
pentru popoarele din regiune și. tot
odată, o problemă de interes gene
ral pentru toate popoarele lumii. 
Mai ales în actualele condiții inter
naționale. de puternică intensificare 
a încordării, cind focarelor vechi 
de conflict li s-au adăugat altele noi, 
cind evenimentele iau un curs tot 
mai primejdios, cu atît mai mult se 
impune să se înțeleagă urgenta 
unei reglementări pașnice în Orien
tul Mijlociu, să se dea dovadă de 
realism, de luciditate politică, de 
răspundere pentru soarta păcii, să 
se evite orice acte de natură să 
ducă la o ascuțire a situației, să se 
facă totul pentru a se asigura o evo
luție spre normalizare in această re
giune atit de încercată a lumii.

Mai mult ea oricînd, în lumi
na acestor cerințe esențiale, este 
necesar să se intensifice efortu
rile în direcția unei rezolvări prin 

■ mijloace politice, la masa negocie
rilor. O importantă deosebită. în 
acest sens, ar avea convocarea unei 
conferințe internaționale sub egida 
O.N.U., cu participarea tuturor păr
ților interesate, inclusiv a O.E.P.

Condamnind cu hotărîre atentatul 
împotriva primarilor din Nablus 
si Ramallah, opinia publică din 
țara noastră este convinsă că. 
acționîndu-se consecvent pe sin
gura cale pe care o dictează 
rațiunea, calea tratativelor, mani- 
festindu-se voința reală de a se 
înlătura focarul de conflict care dăi
nuie de atîta vreme in Orientul 
Mijlociu, este pe deplin posibil să 
se ajungă la o reglementare globală 
și trainică — ceea ce va corespunde 
întru totul intereselor fundamentale 
ale popoarelor din zonă, intereselor 
generale ale păcii și securității în în
treaga lume.

MANIFESTĂRI 
CONSACRATE 
ROMÂNIEI

OTTAWA 3 (Agerpres). — In ora
șul Regina, capitala provinciei cana
diene Saskatchewan, s-au desfășurat 
ample manifestări artistice prilejuite 
de Festivalul „Mozaic 1980“ și de ani
versarea a 75 de ani de la crearea 
provinciei.

Guvernatorul general al Canadei, 
Edward Richard Schreyer, primul mi
nistru al provinciei, Allan Blackney, 
numeroase alte personalități ale vie
ții publice și culturale canadiene au 
vizitat pavilionul românesc organizat, 
cu acest prilej, de Clubul cultural 
,.Mihai Eminescu“ din Regina, cu 
sprijinul Asociației România.

Cu ocazia acelorași festivități a fost 
deschisă o expoziție de carte româ
nească. In cadrul căreia la loc de 
frunte s-au aflat operele tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, președintele 
României.

De asemenea, a avut loc vernisa
jul unei expoziții de fotografii înfă- 
țișînd aspecte din trecutul istoric si 
realizările contemporane ale Româ
niei, precum și al unei expoziții de 
artă populară românească.

HELSINKI 3 (Agerpres). — Mem
brii Asociației „Ciocârlia". studenți la 
Universitatea din Turku, au organi
zat o seară literară cu prilejul îm
plinirii a 100 de ani de la nașterea 
lui Tudor Arghezi.

A fost prezentată o expunere 
despre momentul Arghezi in litera
tura română și universală, iar stu- 
denți finlandezi au recitat, in limba 
română, versuri din creația marelui 
poet român ; s-au audiat inregisțrări 
din poezia argheziană in interpreta
rea poetului.

Au participat Lauri Lingren, deca
nul Facultății de științe umaniste a 
Universității din Turku, președinte al 
Asociației de prietenie Finlanda- 
România, alte cadre didactice.

TOKIO 3 (Agerpres). — Lectoratul 
de limba română al Asociației de 
prietenie Japonia-România a orga
nizat. în sala Ro-no Kailcan. din 
Tokio, o seară culturală Arghezi.

Atsushi. Naono, profesor la Uni
versitatea Tokio, a evocat personali
tatea marelui scriitor român, con
tribuția sa imensă la dezvoltarea li
teraturii române, vocația lirică uni
versală a lui Tudor Arghezi. In con
tinuare au fost recitate poezii.

Ședința unei Comisii
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permanente a C.A.E.R.
VARȘOVIA 3 (Agerpres). — La 

Varșovia a avut loc ședința a 35-a a 
Comisiei permanente C.A.E.R. pen
tru statistică, la care au participat 
delegațiile țărilor membre ale C.A.E.R. 
și R.S.F.l.

La ședință a fost marcată aniver
sarea a 110 ani de la nașterea lui 
V. I. Lenin.

Comisia a examinat problemele 
care decurg din hotăirîrile ședințelor 
Comitetului Executiv al C.A.E.R. și 
a adoptat sisteme de indicatori sta
tistici si metodologiile respective din 
domeniul protecției mediului încon
jurător și statisticii sociale. S-au 
examinat, de asemenea, programul 
schimbului reciproc de date privind 
consumul specific de combustibil, 
energie, precum și alte probleme 
curente.

Ședința comisiei s-a desfășurat in
tr-o atmosferă prietenească, de înțe
legere reciprocă.

pe scurt
AGENȚIILE DE PRESA

■i

VOTUL DIN PARLAMENTULCOSMONAUȚII VALERI KUBASOV SI BERTALAN FARKAS AU 
REVENIT PE PAMlNT. Marți, după încheierea cu succes a programului 
de cercetări și experiențe -la bordul complexului spațial „Saliut-6“—„So- 
iuz-35“—„Soiuz-36“, cosmonautul sovietic Valeri Kubasov și cosmonautul 
Bertalan Farkas, cetățean al R. P. Ungare, s-au reîntors pe Pământ, iar 
la bordul stației „Saliut—6“ au rămas cosmonauții sovietici Popov și Riu- 
min. Capsula de coborîre a navei cosmice „Soiuv—35“, cu care s-a efec
tuat revenirea, a aterizat la. locul stabilit pe teritoriul Uniunii Sovietice, 
la. 140 de kilometri sud-est de orașul Djezkazgan. Valeri Kubasov și Ber
talan Farkas se simt bine. Echipajul mixt, care a lucrat timp de șapte zile 
în Cosmos, a efectuat o serie de cercetări științifice și de experiențe 
tehnice. In cadrul testelor medicale a fost studiată influența factorilor zbo
rului cosmic asupra organismului uman.

CONVORBIRI CHINO-NORVE- 
GIENE. Regele Olav al V-lea al 
Norvegiei l-a primit, la Oslo, pe 
Kang Shien, vicepremier al Con
siliului de Stat al R. P. Chineze, 
aflat intr-o vizită în Norvegia. După 
cum relevă agenția China Nouă, 
cu acest prilej a fost exprimată 
speranța ambelor părți că relațiile 
de prietenie și colaborare dintre 
Norvegia și R. P. Chineză se vor 
dezvolta in continuare.

REZULTATELE ALEGERILOR DIN 
INDIA. Potrivit datelor preliminare, 
partidul de guvernămînt, Congresul 
Național Indian (I), avînd ca lider 
pe premierul Indira Gandhi, a ob
ținut victoria în opt din cele nouă 
state indiene în care au avut loc, 
la 28 și 31 mai a.c., alegeri pen
tru adunările legislative.

NUMIRE. Secretarul de stat ame
rican, Edmund Muskie, l-a numit 
pe John Trattner in calitate de 
purtător de cuvint al Departamen
tului de Stat. El îl înlocuiește pe 
Hodding Carter, care și-a prezentat 
recent demisia. Trattner urmează 
să-și preia funcția la 1 iulie a.c.

CONSOLIDAREA GUVERNĂRII 
CIVILE ÎN GHANA. Șeful statu
lui ghanez, Hilla Limann, a pre
luat conducerea directă a Partidului 
Național al Poporului din Ghana, 
formațiunea politică de guvernămînt 
în această țară. El își va exercita 
noile atribuții împreună cu alte 
personalități politice. Aceste decizii 
au fost luate in cadrul primului 
Congres al P.N.P. de după alege
rile legislative generale de anul tre
cut, care au marcat trecerea tării la 
o guvernare civilă.

Consfătuirea secretarilor Comitetelor Centrale 
ale partidelor comuniste și muncitorești 

din unele tari socialiste
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BERLIN 3 (Agerpres). — La 3 iu
nie s-a deschis la Berlin consfătuirea 
secretarilor cu probleme organizato
rice ai Comitetelor Centrale ale parti
delor comuniste si muncitorești din 
unele țări socialiste. consacrată 
schimbului de experiență în proble
me actuale ale politicii de cadre.

Din partea Partidului Comunist Ro
mân participă tovarășul Constantin 
Dășcălescu. membru al Comitetului 
Politic Executiv, secretar al C.C. al 
P.C.R.

Democrația, progresul, unificarea țării — aspirații 
fundamentale ale populației sud-coreene

16 organizații din R.F.D. Coreeană cer să se pună capăt 
represiunilor antipopulare ale regimului de la Seul

PHENIAN 3 (Agerpres). — Intr-o 
declarație dată publicității la Phe
nian, 16 organizații coreene. între 
care Frontul Democratic pentru Reu- 
nificarea Patriei. Comitetul pentru 
Reunificarea Pașnică a Patriei. Fe
derația Generală a Sindicatelor din 
Coreea, au denunțat crearea în Co
reea de Sud a asa-numitului „Comitet 
special pentru măsuri de securitate 
națională" și publicarea unui asa-zis 
„Text complet al înștiințării coman
damentului legii marțiale" cu privire 
la situația din Kwangju. Declarația 
arată că textul menționat falsifică 
grosolan fantele reale. De asemenea, 
ea arată că. așa după cum se știe 
foarte bine, insurecția cu caracter de 
masă de la Kwangju nu a fost pro
vocată de vreo „infiltrare" sau „insti
gare". ci a fost rezultatul inevitabil al 
guvernării antipopulare si teroriste

Comitetul Central al Partidului 
Revoluționar pentru Reunificare din 
Coreea de Sud a adresat populației 
sud-coreene o proclamație, in care 
denunță ferm represiunile singe- 
roase întreprinse de regimul de la 
Seul împotriva locuitorilor ce s-au 
ridicat la luptă împotriva dictaturii 
antipopulare, pentru democrație.

Proclamația cheamă pe toți cetă

ÎNTREVEDERE IUGOSLAVO— 
TANZANIANĂ. Președintele Tan
zaniei, Julius Nyerere, l-a primit pe 
secretarul federal pentru afacerile 
externe al R.S.F. Iugoslavia. Iosip 
Vrhovet, aflat intr-o scurtă vizită 
la Dar es Salaam. Cu acest prilej 
a fost exprimată dorința celor două 
țări de a promova relațiile de coo
perare in diferite domenii. S-a sub
liniat necesitatea intăririi solidari
tății țârilor nealiniate.

ALEGERILE PRELIMINARE DIN 
S.U.A. Marți au luat sfirșit alege
rile preliminare din S.U.A., prin 
scrutinuri desfășurate in statele 
California, New Jersey, Ohio, Vir
ginia de Vest, Dakota de Sud. Rho
de Island, New Mexico și Montana 
— pentru desemnarea delegatilor 
democrați și republicani în conven- 
țiile naționale ale celor două par
tide, precum și în Mississippi (nu
mai in rindul electoratului repu
blican).

DECLARAȚIILE PREȘEDINTE
LUI BOLIVIEI. Forțele armate bo- 
liviene vor respecta rezultatele a- 
propiatelor alegeri prezidențiale și 
parlamentare de la 29 iunie a.c., a 
declarat președintele Boliviei, Lidia 
Gueiler Tejada, într-un interviu a- 
cordat ziarului „La Tercera de la 
Hora", care apare la Santiago de 
Chile.

SPRE RELUAREA DIALOGULUI INTERCOMUNITAR ÎN CIPRU. 
„Perspectivele unei apropiate reluări a convorbirilor jntercomunitare pen
tru reglementarea problemei Ciprului sint la ora actuală sensibil mai bune 
decit in trecut", a declarat la Nicosia ministrul cipriot al afacerilor externe, 
Nicos Rolandis. „În prezent, a spus el, sint depuse noi eforturi și au loc 
noi consultări inițiate de reprezentantul special al secretarului general 
al O.N.U. in Cipru, Hugo Gobbi". În acest sens, Rolandis a precizat că 
„anumite decizii urmează să fie adoptate in curînd de cele două părți".

Deschizînd lucrările consfătuirii. 
Horst Dohlus, membru al Biroului 
Politic, secretar al C.C. al P.S.U.G., 
a salutat pe reprezentanții partide
lor participante, în numele Comitetu
lui Central al Partidului Socialist 
Unit din Germania, al secretarului 
general al C.C. al P.S.U.G.. tovarășul 
Erich Honecker.

Consfătuirea este consacrată unui 
schimb de experiență în probleme 
actuale ale politicii de cadre si ale 
înfăptuirii ei de către partidele re
prezentate la reuniune.

exercitate de autoritățile sud-căreene. 
al încercărilor de a perpetua sistemul 
de dictatură de tip fascist instituit de 
dictatorul Pak Cijan Hi. inclusiv prin 
proclamarea legii marțiale.

Arătind că în cursul insurecției de 
la Kwangju forțele represive au uciș 
peste 1 000 de cetățeni, au rănit peste 
10 000 de oameni si au arestat si ii:,--- 
temnițat mii de locuitori, declarația 
relevă că amploarea rezistentei popu
lare a marcat un moment de seamă 
al luptei pentru democrație si progres 
social a populației sud-coreene.

Autoritățile sud-coreene trebuie să 
abroge imediat legea marțială, să 
dizolve „Comitetul special pentru 
măsuri de securitate națională", să 
renunțe la sistemul fascist de gu
vernare. să elibereze pe cei arestați 
ilegal și să Înceteze reprimarea 
populației —.subliniază declarația.

țenii sud-coreenl animați de senti
mente patriotice să formeze un 
front unit democratic și. antifascist 
împotriva dictaturii militare, să se 
ridice pretutindeni la luptă pentru a 
infringe autoritățile reacționare.

In fotografie : manifestație In 
orașul Mokpo împotriva legii mar
țiale și a reprimării elementelor de
mocratice

TURCIEI. Marți, membrii parla
mentului turc s-au întrunit din nou | 
pentru a se pronunța asupra nu- | 
melui viitorului șef al statului. A 
avut loc cel de-al 87-lea tur de i 
scrutin, dar nici de această dată 
nici unul dintre cei doi candidați I 
nu a reușit să întrunească numărul 
necesar de 318 voturi, pentru obți- I 
nerea învestiturii în funcția su- I 
premă. '

ÎN IRAK A ÎNCEPUT CAMPA
NIA ELECTORALA in vederea 1 
scrutinului legislativ de la 20 iunie. 
Corpul electoral, compus din peste 
6 milioane de cetățeni, va desemna | 
pe cei 250 de deputați ai Adunării 
Naționale — parlamentul țării. 4

APROPIAT DEBUT AL P.A.N.A. * 
La Dakar s-au încheiat lucrările .
sesiunii Consiliului interguverna- 
mental al Agenției Panafricane de | 
Informații (P.A.N.A.), care a dez
bătut și aprobat documente referi- I 
toare la viitoarele structuri tehnice | 
și administrative ale acestei orga
nizații. Creată in cadrul unei reu- i 
niuni desfășurate la Lobito, in 
Angola, in luna ianuarie acest an, : 1 
P.A.N.A. își va începe oficial ac- . 
tivitatea cu prilejul reuniunii la I 
nivel înalt a O.U.A.. ce va avea loc | 
în iulie în capitala Republicii 
Sierra Leone.

PARLAMENTUL ISRAELULUI ‘ 
(Knesset-ul) a respins, cu 58 de vo- . 
turi contra si 48 pentru, o moțiune 
de neîncredere în guvern prezen- I 
tată de gruparea de opoziție. Parti
dul Muncii — a anunțat postul de I 
radio israelian. citat de France 
Presse. Partidul Muncii — relevă 
agenția franceză de presă — a pro- ■ 
testat împotriva faptului că primul 
ministru, Menahem Begin, a hotărit I 
să preia și portofoliul Ministerului 
Apărării, rămas vacant după demi- I 
sia lui Ezer Weizman.
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